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O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO FRENTE ÀS PECULIARIDADES 
DA MODALIDADE EJA: em busca da alfabetização científica. 

 
 

RESUMO 

 

Historicamente, o ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi se constituindo 
basicamente a partir da promoção da leitura e escrita do aluno. Tendências atuais, muitas vezes, 
não vêm contemplando um ensino que busque os saberes da cidadania, sobretudo que respeite 
e considere as peculiaridades dessa modalidade. Nessa perspectiva, o nosso trabalho objetiva 
analisar as contribuições da abordagem didática Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) 
para o processo de Alfabetização Científica (AC) do aluno da EJA, considerando as 
peculiaridades dessa modalidade de ensino. Para isso, partimos do estudo sobre a AC como 
necessária ao ensino para a EJA, discutindo temas como os elementos que caracterizam a 
modalidade, a abordagem didática ENCI e as Sequências de Ensino Investigativas (SEIs). Nesse 
sentido, propomos a construção e aplicação de uma SEI, a partir da adaptação de material 
destinado ao público infantil, conjuntamente com uma professora regente de Ciências de uma 
sala da EJA do Eixo 5, 2º tempo formativo. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, 
de natureza interventiva, do tipo de aplicação. Os dados foram coletados junto à docente e 
alunos de uma turma de EJA dos anos finais do ensino fundamental. Apresentaremos as análises 
dos episódios que tratam das reuniões de construção da adaptação da SEI, realizadas com a 
professora de Ciências, e os episódios de ensino referentes às aulas da aplicação da referida 
SEI. Com base nos instrumentos apresentados, buscamos responder ao nosso problema de 
pesquisa: como o ENCI pode contribuir para o processo de AC do aluno da EJA, considerando 
as peculiaridades dessa modalidade de ensino? Em nossas análises, conseguimos perceber que 
a professora de Ciências demonstra aspectos de relevância quando consideramos a sala de aula 
de modalidade EJA, considerando algumas de suas especificidades e apresenta contribuições 
de aspecto didático-metodológico dentro do planejamento da SEI numa proposta para a 
modalidade. Em relação à aplicação da SEI, identificamos nas falas dos alunos indícios de AC, 
relação de aspectos do tema trabalhado ao cotidiano do aluno e a interação social nos grupos. 
Ao final da nossa pesquisa, apresentaremos como produto educacional a SEI construída e 
adaptada de acordo com as especificidades do público da EJA. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Ensino de Ciências por Investigação, 
Sequência de Ensino Investigativa, Alfabetização Científica. 
 

 

 

 

 

 



 
 

THE TEACHING OF SCIENCES BY RESEARCH RELATED THE PECULIARITIES 
OF THE MODALITY EJA: in search of scientific literacy. 

 

ABSTRACT 

 

Historically, the teaching of Young and Adult Education (EJA) was basically made of 
reading and writing promotion. Current trends are often not promoting a teaching that seeks the 
knowledge of citizenship, especially that respects and considers the peculiarities of this modality. 
From this perspective, our work aims to analyze the contributions of the didactic approach 
Science Teaching by Research (ENCI) for the Scientific Literacy (SL) process of the EJA, 
considering the peculiarities of this modality of teaching. For this, we start from the study on AC 
as necessary for teaching to the EJA, discussing themes such as the elements that characterize the 
modality, the didactic approach ENCI and the Investigatives Sequences of Teaching (SEIs). In 
this sense, we propose construction and application of an SEI, from the adaptation of material 
destined to the infantile public, together with a Science teacher in an EJA room of Axis 5, 2nd 
formative training. It is a qualitative research, of an interventional nature, of the application time. 
The data were collected with the teacher and students of an EJA class from the final years of 
Elementary School. We will present the analyzes of the episodes that deal with the meetings of 
construction of the adaptation of SEI, with the Science Teaching, and the teaching episodes 
related to the classes of the application of the aforementioned SEI. Based on the instruments 
presented, we seek to respond to our research problem: how the ENCI can contribute to the SL 
process of the EJA student, considering the peculiarities of this modality of teaching? In Our 
analysis, we can realice that the Science teaching show relevance aspects when we consider the 
classroom of EJA modality, considering some its specificities and presents contributions of a 
didactic-methodological aspect within the planning of SEI in a proposal for the modality. 
Regarding the application of the SEI, we identified in students ' statements indicators of SL, 
relation of aspects of the theme worked to the daily life of the student and the social interaction 
in the groups. At the end of our research, we will present as an educational product the SEI built 
and adapted according to the specificities of EJA public. 

Keywords: Young and Adult Education, Research Science Teaching, Sequence of Teaching 
Research, Scientific Literacy. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa sobre qualquer modalidade de ensino se faz relevante dentro da educação. 

Mas, no que se refere à Educação de Jovens e Adultos (EJA), percebemos ainda uma negligência 

diante de estudos que retratam a modalidade. Além dessa percepção em nossas pesquisas, alguns 

autores trazem esse destaque em suas discussões apontando a necessidade de adensamento de 

pesquisas para a EJA (VILANOVA; MARTINS; 2008; ARAÚJO; CARNEIRO, 2014; 

CASSAB, 2016). Podemos também citar diante disso que, no curso ao qual pertenço referente a 

um curso de mestrado em educação, em cinco anos correspondentes à minha turma de ingresso, 

esta é a primeira pesquisa destinada ao público.  

Outra questão é que é observado no país ainda um grande contingente de pessoas que 

compõem a modalidade. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) no Brasil 3,5 milhões de alunos foram matriculados em 2018 na EJA 

(INEP, 2019). Na Bahia, nesse mesmo ano foram 358.826 matrículas, considerando tanto escolas 

urbanas quantos rurais (QEDU, 2018a). Em nossa região, as cidades de Ilhéus, Itabuna e 

Buerarema, nesse mesmo ano, tiveram a matrícula de 5.137, 3.884 e 677 alunos, respectivamente 

(QEDU, 2018b, 2018c, 2018d).  

Diante do que foi citado, a EJA se destaca em nosso trabalho como um problema de 

investigação, que carece de novos estudos que possibilitem a melhor compreensão da modalidade 

e que gerem contribuições para o aperfeiçoamento do trabalho em sala de aula, um melhor 

entendimento e respeito aos seus sujeitos buscando a sua cidadania.  

No que se refere ao ensino de Ciências para a modalidade, que envolve a proposta do 

nosso trabalho, é relatado por Sasseron e Carvalho (2011) que vem sendo percebida uma 

preocupação de concretizar a Alfabetização Científica (AC) como objetivo principal do ensino 

de Ciências. Porém, acreditamos que essa proposta nas salas de aula da EJA ainda não é 

contemplada de forma satisfatória e que os alunos dessa modalidade não vêm tendo acesso a 

abordagens de ensino que buscam a formação do educando para a cidadania. Esse pensamento se 

fundamenta em todo o processo de consolidação do direito a estudar desse aluno, de lutas e 

conquistas desse direito, mas, muitas vezes, encarado como apenas um pagamento de uma dívida 

social, e como tal não sendo destacado e privilegiado no cenário educacional, seja ele antigo ou 

atual.  

Na história de construção e consolidação da EJA, reconhecemos os avanços conquistados, 

mas ressaltamos que a EJA necessita ser vislumbrada além do contexto histórico, que deram aos 
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sujeitos que cursam essa modalidade as “sobras” do direito restringido a aquisição do código 

escrito, como se esse fato fosse suficiente ao público. Acreditamos que as propostas atuais de 

ensino, condizentes com as mudanças fora e dentro da escola, podem e devem inserir o aluno da 

EJA, visto que, ainda que suas histórias de vida o limitem enquanto tempo e espaço, suas 

competências e seus conhecimentos adquiridos ao longo de suas experiências os determinam 

capazes de fazerem parte da sociedade atual, que muda constantemente e que exige cada vez mais 

de todos nós.  

Todo esse pensamento citado anteriormente partiu do convívio e das inquietações que 

surgiram na experiência de trabalho com os alunos dessa modalidade há mais de uma década. A 

EJA é uma modalidade de ensino dentro da Educação Básica destinada àqueles que não puderam 

completar seus estudos em idade própria (BRASIL, 2013). Essa modalidade se inseriu na minha 

vida junto com o início de minha carreira de magistério, além de encontrar dificuldades para 

enfrentar a sala de aula, também as tive diante dessa modalidade. 

A primeira turma que lecionei da EJA era correspondente aos anos iniciais do ensino 

fundamental. Possuía alunos com diferentes níveis de estudo, alguns ainda não alfabetizados e 

carentes de conhecimento e atenção diante de suas particularidades. Os que ainda não sabiam ler 

nem escrever claramente depositavam em mim a esperança de tal conquista, tão importante para 

eles. Quantas dificuldades eu tive e que fui tentando compreendê-las ao longo de todo o meu 

tempo de sala de aula. Ao mesmo tempo, minhas inquietações foram surgindo diante da turma. 

Como, além de contribuir para a aquisição do código escrito e da leitura, eu poderia também 

contribuir para a formação de um aluno com uma visão crítica do mundo, da sua realidade? E 

ainda, como, a partir de toda história de vida desses alunos, eu poderia influenciá-los a refletirem 

e se posicionarem diante das questões sociais, culturais, ambientais e tecnológicas?  

Costa (2008) discute que o ensino de Ciências na EJA vem assumindo aspectos bastante 

específicos. Um desses aspectos citado por ele é que o adulto já traz uma bagagem com 

conhecimentos empíricos de assuntos vistos nas aulas de Ciências. Para exemplificar, ele cita as 

explicações que o aluno adota a diferentes fenômenos naturais. Diz também o autor que os 

conceitos da cultura cotidiana estão entrelaçados à forma como o aluno vê o mundo, sendo difícil 

romper esse aspecto. E, diante disso, o autor afirma que o ensino de Ciências para a modalidade 

EJA exige na sala de aula um ensino pautado na valorização de diversas culturas.  

Outro grande desafio é a falta de motivação de alunos e professores diante da sala de aula. 

Ambos já chegam à sala cansados de jornadas anteriores e enfrentam o turno que, geralmente, 

não oferece nada de novo. Salas, livros didáticos, exercícios e didáticas que só aumentam o seu 

cansaço diante do esforço de estudar. A inserção de uma metodologia diferenciada para o ensino 
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de Ciências para a EJA traz a proposta de envolver o aluno na produção do seu próprio 

conhecimento, buscando a garantia de uma aprendizagem significativa, motivando-o e, 

consequentemente, contribuindo para a promoção da AC dessa modalidade peculiar de aluno. 

Vale, no entanto, destacar que não basta envolver o aluno apenas com o processo da 

pesquisa para almejar uma mudança (GALIAZZI et al., 2011). Os autores citam que os alunos e 

professores precisam aprender a participar da pesquisa em todo o processo, na tomada de 

decisões, a avaliar suas crenças diante do conhecimento construído, que o aluno aprenda a 

argumentar, a interpretar dados, escrever e expor resultados. Que a partir disso possam visualizar-

se dentro da construção de sua própria aprendizagem (GALIAZZI et al., 2011). 

Diante dos questionamentos citados, das indagações e inquietudes perante o público e 

partindo das afirmativas de Amaral, Oliveira e Nascimento (2016), que a educação na EJA 

historicamente foi apenas voltada para a aquisição da leitura e escrita sem considerar a aquisição 

da posição crítica. Como também a de Sousa, Gonçalves e Cunha Junior (2013), quando citam 

que alguns estudos apontam a necessidade de mudanças nas abordagens de ensino para a 

modalidade, devendo ser propostas partindo das especificidades e o tempo dos seus sujeitos, 

devendo também privilegiar aspectos que envolvam o exercício da cidadania que buscamos neste 

trabalho defender, que o ensino de Ciências, dentro desse contexto, pode ser um importante 

espaço, junto com abordagens significativas, para o desenvolvimento de competências e 

conhecimentos que podem contribuir na promoção da AC do aluno e, consequentemente, no uso 

do direito a sua cidadania. Apontamos ainda neste trabalho o Ensino de Ciências por Investigação 

(ENCI) como proposta a essa necessidade de abordagens significativas no ensino a esse público. 

Nesse contexto, surgiu o nosso problema a ser investigado: como o ENCI pode contribuir 

para o processo de AC do aluno da EJA, considerando as peculiaridades dessa modalidade de 

ensino?  

Para tal, entendemos que objetivos devem ser traçados nessa caminhada. Traçamos assim 

os nossos. Temos como objetivo geral: analisar as contribuições da abordagem didática ENCI 

para o processo de AC do aluno da EJA, considerando as peculiaridades dessa modalidade de 

ensino. E tendo como objetivos específicos: 

▪ compreender as potencialidades e os limites do ENCI como abordagem para o ensino 

na EJA, enquanto modalidade peculiar, na construção do processo de AC; 

▪ delimitar as especificidades da EJA segundo as propostas educacionais para a 

modalidade EJA e a perspectiva da educadora que vão ao encontro do ENCI; 

▪ adaptar, a partir de pressupostos do ENCI e da Sequência de Ensino Investigativa 

(SEI), em parceria com a professora regente, uma SEI para o público da EJA; 
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▪ analisar, a partir da aplicação da SEI adaptada, indícios do processo de AC.  

 

A partir do que foi descrito, sugerimos um estudo detalhado sobre os elementos que 

compõem a nossa pesquisa. Esta, que aqui delineamos, sugere um tipo de pesquisa qualitativa, 

que, para Goldenberg (2004), permite o tratamento da subjetividade e da singularidade dos 

fenômenos. Esta, ainda para essa autora, possibilita a compreensão do significado e a “descrição 

densa” dos fenômenos estudados em seus contextos. O pesquisador nessa perspectiva busca casos 

exemplares que podem ser reveladores da cultura em que estão inseridos. Possibilita a ele uma 

imersão no objeto de estudo, por meio da observação “por um período longo de tempo, das 

entrevistas em profundidade, da análise de diferentes fontes que possam ser cruzadas” 

(GOLDENBERG, 2004, p. 3), atingindo, segundo ela, níveis de compreensão maiores que em 

uma pesquisa quantitativa.  

Ainda entendemos nossa pesquisa como Pesquisa de Natureza Interventiva (PNI) do tipo 

de aplicação (TEIXEIRA; NETO, 2017). Na pesquisa de aplicação, segundo Teixeira e Neto 

(2017), as investigações são baseadas em projetos nos quais as prioridades de investigação são 

definidas com integralidade pelos pesquisadores. São pesquisas, segundo eles, que:  

Envolvem o planejamento, a aplicação (execução) e a análise de dados sobre o processo 
desenvolvido, em geral, tentando delimitar limites e possibilidades daquilo que é testado 
ou desenvolvido na intervenção. Os processos são fundamentados em teorias ou outros 
referenciais do campo específico de estudo (TEIXEIRA; NETO, 2017, p. 1069).  

Em nossa pesquisa, no intuito de responder ao nosso problema de pesquisa e aos nossos 

objetivos traçados, utilizamos como dados para a compreensão dos sujeitos e para nossas análises 

a transcrição de uma entrevista com a professora regente de Ciências de uma turma da EJA; as 

transcrições das gravações de seis encontros com essa professora para a parceria na construção 

de uma SEI adaptada ao público da EJA, que se configura como nosso produto final do mestrado 

(Apêndice 1). Além disso, foram utilizadas também as transcrições das videogravações da 

aplicação das aulas da SEI em uma turma de modalidade EJA. 

O nosso texto, com o propósito de discutir os elementos que compõem a nossa pesquisa, 

de apresentar os dados coletados e construídos no decorrer desta e de analisá-los a partir de nossos 

referenciais, foi organizado em seis capítulos, conforme apresentado a seguir, que é seguido a 

posterior de nossas considerações finais.  

O primeiro capítulo deste trabalho está direcionado à modalidade de ensino tratada no 

estudo, a EJA. Percorreremos um caminho diante do direito à educação do aluno que compõe a 

modalidade. Ressaltamos ainda a riqueza de seres e de saberes desses alunos. Também apontamos 
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os pressupostos legais que regem a modalidade, sobretudo destacando as especificidades dos 

documentos e destacamos a necessidade de um novo olhar sobre essa modalidade e consequente 

importância de abordagens que visem à integralidade do aluno.  

O segundo capítulo trata do ensino de Ciências na modalidade EJA, onde debatemos sobre 

o ensino de Ciências que visa à AC, abordamos brevemente sobre o conceito de AC, 

apresentamos os eixos e indicadores da AC e ressaltamos a importância da busca da AC na 

modalidade EJA. Além disso, apresentamos e discutimos o ENCI como abordagem didática 

significativa na busca da AC do aluno da EJA, bem como discutimos sobre seus aspectos 

históricos, suas características, suas etapas a partir dos autores estudados e sobre o professor e o 

aluno diante da abordagem.   

O terceiro capítulo é destinado a falar sobre a SEI como uma modalidade organizativa de 

ensino na EJA. São vislumbradas nesse capítulo diferentes denominações dadas a modalidade e 

um detalhamento maior às SEIs. Também discutimos sobre problematização e problema, 

entendendo a importância destes na proposição da SEI. 

No quarto capítulo, é traçado o percurso metodológico desta pesquisa. Caracteriza-se a 

justificativa metodológica, o contexto da pesquisa, como se deu a coleta de dados e quais são as 

categorias de análise para o estudo.  

No quinto capítulo, é apresentada a SEI, construída e adaptada ao público da EJA, 

intitulada como: A transformação da matéria na natureza. 

No sexto capítulo, há as análises dos dados de parte dos resultados obtidos nesta pesquisa. 

O trabalho traz a análise dos encontros com a professora regente de Ciências para a adaptação da 

SEI e a transcrição das aulas de aplicação da SEI adaptada. 

E, por fim, apresentamos as nossas considerações finais, construídas a partir de todo o 

nosso estudo, nossos dados e nossos referenciais.  
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1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Entendemos neste trabalho como importante conhecermos um pouco sobre o público ao 

qual se destina a pesquisa. Acreditamos que falar de EJA não é falar apenas de um aluno comum, 

encontrado nas salas de aula da Educação Básica. Seria negligenciar demais todo o contexto no 

qual se insere aquele que, ao nosso entender, se destaca por seus caminhos traçados, de 

dificuldades, mas que lhe garantiu a riqueza do saber comum, do dia a dia, das experiências de 

vida que tornam esse aluno, na nossa visão, peculiar, frente aos demais. Achamos interessante, e 

propomos contemplar no decorrer deste capítulo, vislumbrarmos as características que são 

marcantes nesse público, sobretudo para facilitar a compreensão dos seus sujeitos, conhecermos 

um pouco sobre os fundamentos legais e oficiais que regem a modalidade e debatermos sobre a 

conquista real ou não sobre o direito de estudar desse aluno, sendo contemplado diante de suas 

subjetividades.  

Não podemos deixar de destacar desde já a importância das proposições e das práticas de 

Paulo Freire para a EJA. Moura (1999) cita a teoria de Freire como pedra angular da alfabetização 

de adultos. Diz ainda que qualquer tentativa de síntese de suas contribuições é tarefa difícil, seja 

para a EJA ou qualquer outra área de estudo, visto a amplitude de seu trabalho. A nossa concepção 

neste trabalho é alicerçada e corrobora as ideias de Paulo Freire, partindo de uma visão de 

alfabetização “que promove a mudança democrática e emancipatória” (FREIRE; MACEDO, 

1994, p. 10). Citamos também, mais adiante, as contribuições de Arroyo (2005, 2007) dentro da 

ideia de nos atentarmos às especificidades dos estudantes da EJA para considerarmos os seus 

tempos e seus espaços. Consideramos esses autores citados como fundamentais à nossa base 

teórica de compreensão desses sujeitos em nosso trabalho.  

1.1 O Direito de Estudar do Jovem e Adulto. Direito Conquistado? 

Consideramos em nosso trabalho o direito do aluno da EJA além do simples direito à 

aquisição do domínio do código escrito, mas do direito, que Freire chama de leitura do mundo 

(FREIRE; MACEDO, 1994), que se aproxima da nossa proposta de promoção de AC enquanto 

potencializadora no direito consequente ao uso de sua cidadania. Compreendemos que muito se 

lutou para tal conquista e muito se debate atualmente sobre a ampliação desse direito, para não 

ser negado a esse público o seu lugar na sociedade. Trataremos aqui de uma discussão sobre se 

esse direito de fato foi devidamente conquistado, com olhos na questão da garantia ou não do 

respeito ao aluno, que tratamos neste trabalho como peculiar, e se essa conquista abrange e 
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contempla o aluno enquanto cidadão, pleno, ou se restringe apenas a dívida salientada a esse 

público de mera negação à sua alfabetização. 

O direito de estudar dos jovens e adultos está imbricado à condição democrática (PAIVA, 

2006). Para a autora, essa condição só foi assumida pelas sociedades contemporâneas por meio 

de processos históricos de lutas e conquistas de busca de igualdade entre todos, ainda mais dentro 

da modalidade da EJA, onde o direito, bem como o exercício democrático, se deu quase sempre 

por meio de temas em disputa, em que sua história registra os movimentos de negação e de 

exclusão, os quais atingem todos esses sujeitos (PAIVA, 2006). Ainda cita que o campo de 

atuação da EJA vem sendo (re)significado pela prática social e que, consequentemente, tem 

exigido novas formulações de compreender os sentidos do direito de fato a essa educação na 

amplitude da cultura de suas populações.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 345) 

destacam que: 

É preciso atentar que a inscrição desse direito na Constituição foi tanto produto dos 
movimentos que lutaram por esse modo de registro e dos que entendem sua importância 
e necessidade no mundo contemporâneo quanto de uma consciência subjetiva: o da 
dignidade de cada um e dos impactos subjetivos sobre essa dignidade quando esse 
direito ou não se dá ou se dá de modo incompleto ou irregular. 

Da concepção ainda muito frequente de que a educação para os alunos da modalidade 

EJA se configura numa tentativa de recuperação do tempo em que esses alunos não tiveram 

escolaridade, seguindo pelo resgate de dívida social e até chegar à compreensão “de direito à 

educação para todos e do aprender por toda a vida, as enunciações variaram, deixando, no 

imaginário social, a sua marca mais forte, ligada à volta à escola, para fazer, no tempo presente, 

o que não foi feito no tempo da infância” (PAIVA, 2006, p. 3). 

Freire e Macedo (1994) já apontavam, em seu livro intitulado: Alfabetização: leitura do 

mundo, leitura da palavra, a necessidade de uma campanha de alfabetização crítica, que 

transcendesse a ideia de alfabetização como algo mecânico de busca de aquisição da técnica de 

leitura e escrita. Apontam os autores nesse livro, a “visão de alfabetização como uma forma de 

política cultural” (p. 10), considerando que seria preciso encarar a alfabetização a partir da relação 

que existe entre o aluno e o mundo, sendo ela intermediada pela prática de transformação desse 

mundo. 

Mas, nesse sentido, Friedrich et al. (2010) citam que, com base em uma reflexão sobre a 

EJA, esta se reflete como resultante da ineficácia do Estado na garantia, por meio de políticas 

públicas inadequadas, da oferta e da permanência dos alunos no ambiente escolar, e que a maioria 
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das iniciativas em EJA seguem marginalizadas, ficando aquém do processo educativo. Ainda para 

os autores, a EJA se dimensiona no contexto social sob o predomínio de uma concepção 

produtivista, que contraditoriamente se baseia em um discurso de equidade e democratização, 

mas que reforça a exclusão de modalidades de ensino se valendo de desobrigação pelo Estado. 

Giroux (1990) discute que Paulo Freire, historicamente, foi quem desenvolveu um dos 

poucos modelos emancipatórios de alfabetização por meio de uma pedagogia prática e concreta. 

Cita ainda que os trabalhos de Freire foram de grande importância para o desenvolvimento de 

programas de alfabetização no Brasil, como também em outros países. Moura (1999) relata que 

as raízes de Freire com a alfabetização de adultos partiram de seus anseios diante das diversas 

formas de exclusão das classes populares e dos índices alarmantes de analfabetismo no país. Outra 

percepção de Freire citada pela autora foi de que as práticas de alfabetização de crianças não 

davam conta de ensinar de forma crítica os adultos. 

Freire acreditava que, por intermédio da leitura do mundo, podia-se alcançar a leitura da 

palavra (FREIRE; MACEDO, 1994; MOURA, 1999), defendia uma educação problematizadora 

e libertadora, sobrepondo à educação bancária, que pare ele não favorecia a criatividade, não 

havia transformação, nem o saber (MOURA, 1999). Em seu modelo de alfabetização, a educação 

é tratada como fundamento imprescindível à liberdade, “aspecto essencial daquilo que significa 

ser um agente individual e socialmente constituído” (FREIRE; MACEDO, 1994, p. 7). Por meio 

dela, citam que homens e mulheres vão afirmar seus direitos reconstituindo a relação com a 

sociedade.  

Percebemos claramente a importância dos fundamentos freireanos para a alfabetização da 

EJA, ainda que aqui não discorremos muito sobre a teoria de Paulo Freire sobre a alfabetização 

da língua materna, visto que nosso interesse não se configura em traçar um discurso amplo sobre 

seu modelo ou sua abordagem, mas de apontar e destacá-lo no cenário a que tratamos. Mas, em 

nosso trabalho, nos alinhamos aos princípios de alfabetização defendidos por ele, ao pensarmos 

a AC para a EJA, considerando sua definição de alfabetização, também usada por Sasseron 

(2008), como sendo além da aquisição das técnicas de leitura e escrita, mas enquanto 

entendimento do que é lido ou escrito, resultando, assim, uma postura ativa do indivíduo em seu 

contexto (FREIRE, 1987).  

É percebido também que, mesmo com grande influência nas propostas para a educação 

de adultos, dentro de uma crítica à educação bancária, muito da realidade no ensino da EJA não 

contempla essa perspectiva, reproduzindo nas salas de aula um ensino tão criticado por Freire.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 

2013), a EJA vem conquistando lentamente um espaço legal garantido desde a Constituição de 
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1988. Acredita-se ser um grande desafio contribuir para que todos, independentemente da idade, 

possam ao menos concluir o ensino fundamental para que exerçam seu direito social de acesso a 

uma educação que contribua para a construção da sua cidadania. Vê-se, nesse sentido, a 

importância de possibilitar o maior número de oportunidades para aqueles que não concluíram ao 

menos o ensino fundamental, e que o possam, encontrando na EJA não apenas um aligeiramento 

de seus estudos, mas o espaço no qual são aproveitados os seus conhecimentos adquiridos e suas 

potencialidades. Partindo disso, a garantia de oferta na EJA precisa ser tratada, sobretudo, por um 

direito público subjetivo, embutido, nesse sentido, qualidade social, a democratização do acesso, 

a permanência, o sucesso escolar e a gestão democrática (BRASIL, 2013).  

Paiva (2006), nesse sentido, cita que a educação compreendida como um direito de todos, 

reafirmada constantemente, se intensifica nas últimas décadas, na maior parte das vezes 

correspondendo às enunciações do que ao direito de fato. Para a autora, os dados que se referem 

à população e à não escolarização só concretizam o não cumprimento desse direito e nenhuma 

garantia impede a constante ruptura por poderes públicos com o dever da oferta. Não falta de 

papel, segundo a autora, para compilar textos legais, pareceres, documentos, programas, projetos 

para proclamar os direitos da EJA, o que falta é a mudança desse contexto, produtor de exclusões, 

desigual, regado pela ideologia capitalista, “para o qual a desigualdade é fundamento, e não a 

equidade” (PAIVA, 2006, p. 13). 

1.2 O Público da EJA. Sujeitos Ricos de Experiências e Saberes 

Qualquer tentativa de construir um perfil único dos sujeitos dessa modalidade nos parece 

tarefa difícil, visto toda a diversidade histórica e cultural que esses sujeitos carregam ao longo de 

suas histórias de vida. O que buscaremos neste tópico é tecer elementos que os caracterizam, 

tentando demonstrar a riqueza de suas identidades, sem cair nos estigmas sociais tão tecidos a 

estes ao longo do tempo. Aqui, julgamos importante citarmos alguns conceitos que lhe foram 

designados segundo autores e documentos legais, no intuito de facilitar a compreensão do 

processo. 

Pensar nos sujeitos dessa modalidade para além dos rótulos, segundo Barreto e Dias 

(2013), implica pensar nas suas trajetórias, nos significados e nos sentidos atribuídos por eles no 

processo de escolarização, bem como na negação deste como de tantos outros direitos. Oliveira 

(1999) discute que a EJA não se refere apenas a uma questão de especificidade etária, mas a uma 

questão cultural, que, apesar do recorte delimitado de idade, esse território de educação não 
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remete a reflexões e ações educativas a qualquer jovem e adulto, mas para um grupo homogêneo 

de pessoas, dentro de uma diversidade de grupos.  

Friedrich et al. (2010) citam que o adulto tem um perfil específico traz consigo marcas de 

suas experiências, na maioria das vezes frustradas, ao longo de sua vida, e chega à EJA já com 

uma bagagem cultural diversificada, com diferentes habilidades, conhecimentos acumulados e 

reflexões construídas sobre o seu mundo. Discutem também os autores que muitos na condição 

de excluídos da escola se veem humilhados por diversas razões, como a necessidade do trabalho, 

as reprovações sucessivas, que muitas vezes se deram pela não adaptação às normas da escola, 

pela dificuldade em aprender na urgência de suas necessidades, condição quase sempre necessária 

para sobreviver no mundo científico e tecnológico que vivem. 

Outra condição citada por Friedrich et al. (2010) é que estes chegam à escola e encontram 

a mesma que os excluiu anos atrás, ainda mantendo propostas pedagógicas que não respondem 

às suas expectativas, conservando regras específicas e generalizadas. Isso e outros fatos, dizem, 

podem contribuir para o alto índice de evasão que é observado nos programas atuais de EJA. 

Além disso, o fracasso pode ser explicado, também, por problemas a partir de uma concepção 

epistemológica e pedagógica que está entre o proposto pelas propostas oficiais e o vivenciado por 

essa modalidade na escola (FRIEDRICH et al., 2010). 

A Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu 

art. 37, conceitua esses sujeitos como “aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos 

no ensino fundamental e médio na idade própria”. Para Oliveira (1999), este é o primeiro traço 

cultural no contexto de escolarização dessa modalidade, os de excluídos da escola. Essa discussão 

aparece com grande frequência na literatura sobre a questão. A autora traça algumas questões 

acerca de como a exclusão contribui na delimitação destes, como sujeitos de aprendizagem, como 

a inadequação dos currículos ao público (originalmente para crianças), as especificidades da 

linguagem própria das escolas, conhecida por aqueles que nelas estão, mas muitas vezes 

desconhecida pelos adultos e jovens, ainda destaca um último ponto sobre a questão de natureza 

mais afetiva, o desconforto pessoal e a vergonha de retornarem à escola, já adultos. 

Ventura e Bonfim (2015) relatam que os alunos dessa modalidade são, geralmente, jovens 

que possuem 15 anos ou mais, e adultos trabalhadores ou filhos, moradores do campo, das 

periferias, que estão privados de liberdade etc., compõem um conjunto bastante diverso em 

relação aos seus interesses e suas necessidades educacionais, sendo verdadeiramente o reflexo da 

desigualdade social que existe no país. Destacam os autores que a escolarização não vem 

garantindo a esses alunos a apropriação de processos teórico-metodológicos que são encontrados 

no ensino superior, deixando-os em desvantagem no acesso ao saber sistematizado. 
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Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001, p. 70) citam que, partindo de uma reflexão de busca de 

equidade sobre o direito básico desses alunos, um passo importante para essa equidade é “superar 

a concepção de que a idade adequada para aprender é a infância e a adolescência e que a função 

prioritária ou exclusiva da educação de pessoas jovens e adultas é a reposição de escolaridade 

perdida na ‘idade adequada’”. Nesse contexto, deve-se reconhecer que esses sujeitos são 

cognitivamente capazes de aprender em toda a sua vida, que o objetivo de sua formação não deve 

se restringir à compensação da educação não adquirida no passado, mas que consiga responder 

às múltiplas necessidades formativas que os indivíduos têm no presente e que terão no futuro (DI 

PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001). Outro discurso que, segundo Oliveira (1999, p. 63), deve ser 

superado é que os alunos dessa modalidade “teriam peculiaridades em seu modo de 

funcionamento intelectual, em grande medida atribuíveis a sua falta de escolaridade anterior, mas 

também a características do modo de vida de seu grupo de origem”. 

É dito por Paiva, Machado e Ireland (2007) que a EJA tem sido crescentemente procurada 

por um público cada vez mais heterogêneo, em que o perfil vem sofrendo mudanças no que se 

refere à idade, às expectativas e ao comportamento. Segundo eles, ainda que prossiga o jovem e 

o adulto, que historicamente foi excluído da escola, o já inserido no mercado de trabalho, não 

apenas isso, mas também o adolescente, o que ainda busca o ingresso no trabalho, o que não mais 

almeja apenas o diploma que garanta sua situação profissional, o que procura alcançar o ensino 

médio e até mesmo as universidades, numa busca de ascensão social e profissional.  

Ressaltamos por fim que é preciso respeitar as singularidades dos sujeitos da EJA 

considerando seus aspectos culturais, sociais e de valores, considerando suas mudanças ao longo 

do tempo e do processo. Oliveira (1999) cita que não podemos tratar o adulto ou o jovem de 

forma abstrata, universal, remetendo a estes um estereótipo, e que, se não historicizarmos seus 

contextos, continuaremos a falar de personagens abstratos, incluindo a estes julgamentos de valor.  
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1.3 Alguns Pressupostos Legais da Educação de Jovens e Adultos e o Direito à 

Educação  

Neste tópico, sinalizaremos alguns documentos legais que regem a EJA. Não é nossa 

intenção exaurir a temática, mas sim demonstrar os pressupostos encontrados, entendendo-os 

como resultado de conquista de direitos dentro da modalidade, ainda que esses direitos, embora 

citados no papel, estejam ou não de fato sendo concretizados. 

1.3.1 Fundamentos legais da educação de jovens e adultos 

Toda a legislação possui marcas que trazem por trás de si lutas históricas do ponto de vista 

social. A composição de leis não é apenas um exercício somente dos legisladores (MARTINS; 

AGLIARDI, 2013). Estas, dizem esses autores, junto com o caráter próprio da sua 

representatividade, expressam a multiplicidade de forças sociais e, a depender dessa 

representatividade, as leis podem fazer avançar ou não um estatuto que se dirija ao bem social. 

Na EJA, essa história social marca uma trajetória de lutas por direitos e ressignificações diante 

do direito à educação, sobretudo, de qualidade. Aspectos históricos e sociais se consolidam diante 

dessa busca. As políticas de educação de jovens e adultos, nesse sentido, surgem a partir do 

desafio de um resgate de compromisso histórico de contribuir para a igualdade de oportunidades, 

como também inclusão e justiça social (BRASIL, 2013). 

Para as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA (BRASIL, 2000), a modalidade 

ganha força no contexto legal a partir da Constituição Federal do Brasil, que incorporou em seu 

art. 205 “como princípio que toda e qualquer educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. É encontrado ainda 

nesse documento que na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996, 

em seu art. 2, esse princípio abriga o conjunto das pessoas e dos educandos como um universo de 

referência sem limitações. A partir disso, essa modalidade deve ser vista sob essa luz em prol de 

uma igualdade de acesso à educação como bem social (BRASIL, 2000). 

No art. 208 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 59, de 11 de 

novembro de 2009, nos incisos I e VII é vislumbrado que: 

I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria; VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 
por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 2000). 
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Nesses incisos supracitados, compreendemos a garantia do direito a estudar do aluno da 

EJA, enquanto não tiveram possibilidade de estudo em idade “própria”, como a possibilidade de 

direito igualitário dos recursos destinados. Porém, entendemos também que a expressão “idade 

própria” denota uma ação excludente, delimitando uma idade cronológica para estudar.  

A EJA se insere na Educação Básica como modalidade de ensino, considerada como uma 

instância na qual o país procura saldar uma dívida social com o cidadão que não conseguiu estudar 

em idade própria, com idades superiores às consideradas para a conclusão do ensino fundamental 

e médio (BRASIL, 2013). A defasagem encontrada nessa modalidade, diz esse documento, 

demonstra a vasta exclusão social. No entanto, “esse resgate não pode ser tratado 

emergencialmente, mas, sim, de forma sistemática e continuada, uma vez que jovens e adultos 

continuam alimentando o contingente com defasagem escolar” (BRASIL, 2013). O referido 

documento diante disso cita que: 

A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para a capacidade de 
exercer em plenitude o direto à cidadania. É o tempo, o espaço e o contexto em que o 
sujeito aprende a constituir e reconstituir a sua identidade, em meio a transformações 
corporais, afetivoemocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, respeitando 
e valorizando as diferenças. Liberdade e pluralidade tornam-se, portanto, exigências do 
projeto educacional (BRASIL, 2013). 

A Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000, estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a EJA (BRASIL, 2000). Essa resolução destaca as diretrizes que devem ser 

consideradas na oferta do ensino a essa modalidade em consideração a seu caráter próprio (art. 

1º) e abrange os processos formativos da EJA como modalidade dentro da Educação Básica nas 

etapas dos ensinos fundamental e médio (BRASIL, 2000), além da educação profissional, no que 

considera a LDB (art. 2º). Em seu parágrafo único, considera: 

Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade própria da Educação 
de Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias 
e se pautará pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação 
e contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo 
pedagógico próprio (BRASIL, 2000). 

Essa equidade citada visa reestabelecer a igualdade de direitos frente aos estudos, à 

diferença considerada, busca o mérito de reconhecimento de valores e conhecimentos, e, quanto 

à proporcionalidade, busca a adequação dos componentes curriculares diante das necessidades 

reais da EJA (BRASIL, 2000). 

Ainda para as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA (BRASIL, 2000), a 

modalidade vem sendo atendida no âmbito da educação básica por meio da Diretoria de Políticas 

de Educação de Jovens e Adultos, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
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Diversidade do Ministério da Educação (SECAD/MEC). No mesmo documento, a EJA está 

baseada no que determina a LDB nº 9.394/1996, no Parecer CNE/CEB nº 11/2000, na Resolução 

CNE/CEB nº 1/2000, no Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001), nos compromissos e 

acordos internacionais.  

São ditas como funções da EJA pelo documento supracitado: reparadora, equalizadora e 

qualificadora. A primeira, segundo o documento, considera a garantia não só da entrada na escola, 

mas de uma educação de qualidade e de reconhecimento de igualdade ontológica do ser humano. 

A segunda considera que a interrupção da vida escolar deve ser vista como uma dívida, inserindo 

esse indivíduo no contexto social, e a terceira se configura no próprio sentido da EJA: “Ela tem 

como base o caráter incompleto do ser humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação 

pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares.” (BRASIL, 2000). 

Atualmente, as ações relacionadas à EJA dispõem, além de exames de certificação, sobre 

cursos e programas que buscam garantir o acesso e retorno à educação, devendo ser articulada se 

possível à educação profissional (BRASIL, 2000). Acreditam Ventura e Bonfim (2015) que a 

EJA na legislação atual é referenciada além de suas próprias diretrizes curriculares, mas também 

pelas diretrizes do ensino fundamental, ensino médio e as da educação profissional. 

Para as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 33), 

a modalidade ainda deve ser contemplada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) vigente, 

cita que:  

Ao longo do processo básico de escolarização, a criança, o adolescente, o jovem e o 
adulto devem ter oportunidade de desenvolver, no mínimo, habilidades segundo as 
especificidades de cada etapa do desenvolvimento humano, privilegiando-se os aspectos 
intelectuais, afetivos, sociais e políticos que se desenvolvem de forma entrelaçada, na 
unidade do processo didático. 

 Ainda para as Diretrizes Curriculares Nacionais, os marcos legais são úteis quando 

contribuem para garantir a flexibilização da legislação no sentido de favorecer condições reais de 

acesso à educação, entendendo os aspectos de condições de vida, de pobreza, de ingresso forçado 

ao trabalho, de sua “escolarização marcada por descontinuidades, repetências, exclusão” (p. 342) 

dos alunos.  

A EJA ainda conta com uma proposta curricular própria para a modalidade para o 

primeiro segmento do ensino fundamental (correspondente à etapa de 1ª a 4ª séries), elaborada 

pela Secretaria de Educação Fundamental (BRASIL, 2001), para o segundo segmento 

(correspondente à etapa de 5ª a 8ª séries), organizada pela Coordenação de Educação de Jovens e 

Adultos (COEJA) da Secretaria de Educação Fundamental do MEC “com a finalidade de 
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subsidiar o processo de reorientação curricular nas secretarias estaduais e municipais, bem como 

nas instituições e escolas que atendem ao público de EJA” (BRASIL, 2002, p. 7) e, para o ensino 

médio, encontramos propostas estaduais e municipais.  

O estado da Bahia conta com um documento intitulado Política de EJA da rede estadual, 

de 2009, em que discute acerca do direito à educação do aluno da modalidade, o compromisso do 

Estado a esse aspecto, princípios teórico-metodológicos, perfil do aluno e do professor, e propõe 

uma estrutura curricular para os três tempos formativos correspondentes à EJA, além de uma 

matriz curricular. 

Diante do exposto, entendemos em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2013) que “a EJA, lentamente, vem ampliando um espaço legal que deveria ter tido 

desde a Constituição Federal de 1988 e, consequente a isso, ter fontes de meios e recursos para 

dar conta de suas finalidades, metas e objetivos” (p. 327), mas destacamos que, embora os 

documentos legais existam, muito ainda será necessário para determinar o real respeito a esses 

alunos, garantindo a estes, além do direito à escola enquanto aluno da EJA, mas enquanto cidadão.  

1.3.2 Os documentos legais e as especificidades da educação de jovens e adultos 

Neste subtópico, trataremos das especificidades da modalidade EJA a partir dos 

documentos legais que regem a modalidade de ensino, sobretudo, partindo das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica, para a EJA e outros textos que retratam o assunto. 

Em relação às especificidades que compõem a modalidade EJA a partir dos documentos 

legais, é encontrado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 

2013, p. 87) que “a identidade da EJA vem sendo construída e modificada ao longo dos últimos 

anos”. O mesmo documento cita que para traçar uma real identidade para essa modalidade é 

necessário uma visão atenta ao público, no sentido de apropriar-se das aprendizagens e dos reais 

interesses dos alunos, como também buscar um currículo adequado às necessidades sobre o que 

esses alunos precisam aprender. Além disso, merece atenção o fato de que é preciso que se 

proponha ao público propostas que possam ser adaptadas à realidade e que contemplem diferentes 

temas, como “cultura e sua diversidade, relações sociais, necessidades dos alunos e da 

comunidade, meio ambiente, cidadania, trabalho e exercício da autonomia” (p. 87). Além de que, 

quando se tiver a intenção de sugerir uma proposta de ensino para a modalidade, é preciso levar 

em consideração o perfil e a faixa etária desses alunos (BRASIL, 2002).  

Ao nosso entendimento, essa identidade de EJA se consolida partindo das especificidades 

dos sujeitos da modalidade que garante a esta a peculiaridade que é e será tão demarcada em 
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nosso trabalho. Essa peculiaridade que concretizamos precisar ser considerada e respeitada diante 

das propostas de ensino para o público, entendendo esses sujeitos como importantes em seu 

próprio processo de aprendizagem. Os textos e documentos encontrados não delimitam de forma 

clara essas especificidades, mas as caracterizam dentro do discurso sobre a modalidade. Assim, 

traçamos dentro de nossas leituras, junto com outros textos, questões que julgamos como 

características de especificidades da modalidade.  

Nesse sentido, muitos trabalhos sobre a modalidade apontam a necessidade de se respeitar 

as especificidades do público (FREIRE, 1996; ARROYO, 2005, 2007; FRIEDRICH et al., 2010; 

SOUSA; GONÇALVES; CUNHA JUNIOR, 2013; BARRETO; DIAS, 2013; BRASIL, 2013; 

ALMEIDA; CORSO, 2015; VENTURA; BONFIM, 2015; CASSAB, 2016; GONÇALVES; 

CAVALCANTE, 2016), mas esses trabalhos não trazem demarcadas essas especificidades. 

Diante disso, Mamona (2016), em seu trabalho intitulado Especificidades da EJA: um 

conhecimento necessário à formação de professores, classifica como especificidades dentro da 

modalidade:  

i) etária ou geracional, inseridos num processo recente chamado de ‘juvenilização’ da 
EJA; ii) cultural; iii) condição de trabalhador; iv) com marcas sociais e econômicas 
peculiares, que fazem referência à questões de gênero, raça/etnia, comunidades 
camponesas (da roça)/tradicionais, classe social; em privação de liberdade; v) Pessoas 
com deficiências; vi) em luta constante pelo direito à Educação; vii) Tempos 
diferenciados; viii) espaços; ix) concepções de adulto, jovem e idoso; x) prática 
pedagógica; xi) política de financiamento; xii) alimentação; transporte, material-
didático, estrutura física (lâmpadas, mobiliário, acessibilidade) e, por fim, xiii) gestão 
administrativa-financeira (MAMONA, 2016, p. 3177). 

A autora agrupou essas especificidades em três dimensões, a saber: a que corresponde aos 

sujeitos da modalidade referente a i a vi; a dimensão pedagógica, que corresponde de vii a x, e a 

dimensão político-administrativo, considerando as especificidades xi a xiii. Diz a autora que as 

dimensões citadas são interligadas e correspondem a todo o processo de existência da modalidade. 

Destacamos aqui que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA (BRASIL, 2000) a 

definem como modalidade de ensino e reconhecem suas especificidades encarando-a como “uma 

categoria organizacional constante da estrutura da educação nacional, com finalidades e funções 

específicas” (p. 5).  

É preciso lembrar que a LDB nº 9.394/1996, em seu art. 37, entende os sujeitos da 

modalidade como aqueles que não obtiveram a educação básica na idade própria. Essa 

denominação já começa a caracterizar esses alunos, destacando que sua idade diferencia dos 

outros alunos de outras modalidades. A proposta curricular para a EJA (BRASIL, 2002) destaca 

que, na época, os alunos da modalidade tinham entre 21 e 40 anos. Atualmente, é percebida, 
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segundo alguns autores, uma juvenilização na EJA, onde cada vez mais os jovens se inserem na 

modalidade (PAIVA; MACHADO; IRELAND, 2007).   

Os alunos jovens e adultos fazem parte de uma demanda peculiar, com características 
específicas, pois muitas vezes estão inseridos no mundo do trabalho e suas experiências 
pessoais, bem como sua participação social, não são iguais às de uma criança. É preciso 
que o professor esteja atento para não encarar essas especificidades como algo negativo, 
mas entendê-las e respeitá-las, a fim de que os alunos possam realmente se sentir 
participantes e membros da comunidade escolar (BRASIL, 2013, p. 88). 

Diante do exposto, podemos traçar outra especificidade, a de que os alunos da EJA 

geralmente já fazem parte do mundo do trabalho, apresentando interesses diferentes em sala dos 

que os alunos de outras modalidades da Educação Básica. Outra especificidade que podemos 

destacar se refere às experiências pessoais dos alunos, o que pode configurar numa bagagem rica 

de conhecimentos (ARROYO, 2005; FRIEDRICH et al., 2010; BRASIL, 2013). Essas duas 

também ressaltam uma outra, a participação social que esses alunos já exercem na sociedade 

(BRASIL, 2013; SALES, 2013).  

Também é encontrado nas diretrizes que esses alunos, quando regressam à sala de aula, 

precisam vencer o preconceito dado ao público que não apresentam mais a “idade própria”, 

sobretudo, diante do desejo de aprender (OLIVEIRA, 1999; BRASIL, 2013). Esse preconceito, 

acreditamos, é alimentado pelos próprios documentos que tratam a modalidade, quando 

concretizam a EJA partindo da ideia de que esta é destinada aos que não puderam estudar na idade 

“certa”. 

Outro aspecto destacado é que o adulto já responde por suas atitudes e assume 

responsabilidades em sua vida (BRASIL, 2002). Destacamos também a postura mais racional dos 

adultos, tendendo a ver o mundo com mais objetividade. Essas questões podem influenciar na 

postura do aluno adulto em sala, refletindo em suas ações diante das aulas (BRASIL, 2013). Esse 

documento ainda cita que: 

A idade adulta é rica em transformações e dá continuidade ao desenvolvimento 
psicológico do indivíduo. O adulto é alguém que evolui e se transforma continuamente. 
Seu desenvolvimento cognitivo relaciona aprendizagem, interação com o meio 
sociocultural e os processos de mediação. Em geral, mostra maior capacidade de 
reflexão sobre o conhecimento e sobre seus próprios processos de aprendizagem. Além 
do desenvolvimento cognitivo, uma característica marcante dos alunos adultos refere-
se ao autoconceito quanto às suas possibilidades e limites. Muitas vezes manifestam 
insegurança, medo de se expor ao ridículo, dizem que se consideram incapazes de 
aprender. Expressam ainda certa resistência a mudanças, talvez porque não é cômodo 
negar concepções arraigadas, construídas ao longo da vida. Parecem ter uma relação 
bastante ‘imediatista’ com o conhecimento, querendo saber onde e como irão utilizá-lo, 
desconsiderando aquele para o qual não percebem uso imediato (BRASIL, 2013, p. 90-
91). 
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A partir disso, podemos observar outras especificidades relacionadas ao público. É 

percebido que os adultos apresentam diferenças em seus aspectos cognitivos, compreendem 

melhor seus limites e potencialidades, mas também podem se manifestar inseguros diante de 

algumas situações (BRASIL, 2002, 2013). Outro aspecto percebido nos documentos é como 

encaram as mudanças, podendo se apresentar resistentes a elas. Além disso, buscam uma 

relação mais prática com os conhecimentos aprendidos. 

Os jovens que compõem cada vez mais as salas da EJA não podem ser encarados como 

adultos (BRASIL, 2002, 2013). Nessa fase da vida do aluno também são encontradas 

especificidades que, muitas vezes, vêm sendo desconsideradas pelas escolas. Para os documentos 

citados, pode ser observado que os “interesses, motivações, experiências e expectativas” (p. 91) 

dos jovens são diferentes e isso deve ser considerado nas propostas de ensino para esses alunos. 

Esses jovens, além de também possuírem um conhecimento diverso, fruto das relações em seu 

meio, se expressam por diferentes aspectos de ordem social e cultural e demonstram em muitas 

situações uma opinião crítica, expressando-a em diferentes debates (BRASIL, 2013). 

Compreender essas relações e experiências também dos jovens será imprescindível no diálogo 

com eles, sendo também necessária a importância que esses alunos darão às aulas (BRASIL, 

2002, 2013).   

A proposta curricular para a EJA, ao debater sobre algumas características específicas da 

modalidade, aponta e discute sobre a trajetória histórica de educação, destacando alguns aspectos 

importantes na sua consolidação enquanto modalidade da Educação Básica. Diante de um suporte 

legal, cita a LDB nº 9.394/1996 e a Resolução CNE/CEB nº 1/2000, que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a EJA. Também define algumas recomendações internacionais a 

partir de eventos que foram importantes para a modalidade e aponta alguns dados estatísticos os 

quais usou para construir um perfil do aluno, dos professores e das práticas pedagógicas da época 

(BRASIL, 2002). Entendemos diante da leitura do documento supracitado, que este entende que 

o debate acerca dos aspectos citados são importantes para a compreensão da EJA.  

Partindo em busca de outros textos que tratam das especificidades do público em questão, 

pouquíssimos trabalhos foram encontrados que se propuseram a apontar e discutir o assunto. 

Entendemos, nesse sentido, uma necessidade de adensamento na discussão no sentido de ressaltar 

a importância do debate e o conhecimento sobre as características próprias da modalidade e as 

mudanças que estas sofreram ao longo do tempo.  
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1.4 Um Novo Olhar sobre a Educação de Jovens e Adultos. Caminhos para a 

Cidadania 

Sabe-se que a EJA, enquanto uma modalidade da Educação Básica, inclui jovens, adultos 

e idosos, e que, atualmente, tem-se apontado a necessidade de uma discussão em torno destes 

sujeitos, na busca de encontrar formas adequadas que facilitem o diálogo com e entre esses alunos 

(ARROYO, 2005). A educação para a EJA foi ao longo do tempo apenas voltada para a aquisição 

da leitura e escrita sem considerar a aquisição da capacidade de o aluno se posicionar criticamente 

(AMARAL; OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2016). Ferreira et al. (2013) citam que ainda muitos 

professores de EJA continuam praticando um ensino tradicional de alfabetização e desconsideram 

as experiências de leitura e escrita que os alunos adultos já possuem, mesmo que ainda não 

estejam alfabetizados.  

Atualmente, alguns estudos apontam a necessidade de mudanças nas abordagens de 

ensino para essa modalidade, onde o que se deve privilegiar é uma proposta que parta das 

especificidades e o tempo dos seus sujeitos, oportunizando um ensino não absolutamente 

direcionado à transmissão de conteúdos, mas que envolva outros aspectos que o direcionem ao 

exercício da plena cidadania (SOUSA; GONÇALVES; CUNHA JUNIOR, 2013). 

Para Arroyo (2005), as mudanças na EJA perpassam primeiramente a questão de que: 

quem são esses jovens e adultos? Que tão importante quanto criar uma proposta para esse público 

é respeitá-lo considerando suas especificidades do tempo de vida e dos sujeitos concretos 

históricos que vivenciam esses tempos. Essas mudanças tão necessárias à prática de ensino nessa 

modalidade se configuram em um processo ainda lento, visto a falta ou pouca atenção dada. Nesse 

contexto, Arroyo (2005) ainda destaca que: 

Quanto mais se avançar na Educação de jovens-adultos, configuração da juventude e da 
vida adulta teremos mais elementos para configurar a especificidade d a EJA, a começar 
por superar visões restritivas que tão negativamente a marcaram. Por décadas, o olhar 
escolar os enxergou apenas em suas trajetórias escolares truncadas: alunos evadidos, 
reprovados, defasados, alunos com problemas de frequência, de aprendizagem, não-
concluintes da 1ª à 4ª a o u da 5ª a à 8ª. Com esse olhar escolar sobre esses jovens-
adultos, não avançaremos na reconfiguração da EJA (ARROYO, 2005, p. 22). 

A compreensão dos diferentes sentidos que perpassam a modalidade é de grande 

importância quando se pensa na reconfiguração da EJA e de suas políticas, partindo das trajetórias 

dos sujeitos, a fim de garantirmos uma nova identidade para a EJA, buscando garantir as suas 

especificidades partindo do olhar dos sujeitos que o vivenciam (BARRETO; DIAS, 2013). 

Almeida e Corso (2015), diante disso, citam que a heterogeneidade que é característica à 
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modalidade compõe um espaço rico social e culturalmente, que os aspectos dessa modalidade 

compõem os estudantes como seres ímpares, seja pelas suas histórias de vida, suas memórias e 

representações e que, assim, preenchem o cotidiano da EJA, necessitando de escolas e espaços 

que entendam e respeitem suas peculiaridades. Ainda complementam os autores que o que 

interessa é buscar elementos que possam contribuir para enfrentar os grandes desafios que 

historicamente vêm existindo na consolidação da EJA, cidadãos, trabalhadores, com direitos, 

como todos. 

Para Paiva (2006), o sentido de busca do direito a estudar supera-se, além da alfabetização, 

nas políticas públicas, considerando as conquistas e de reconhecer o valor da educação no 

desenvolvimento humano, social e solidário. O direito a pelo menos ao ensino fundamental a 

todos condensou minimamente o que se chega a aprender com autonomia, a ler e escrever, 

devendo garantir condições de acompanhar os avanços e a complexidade do mundo atual, que 

exige o aprender continuado, a leitura de diferentes linguagens, códigos, símbolos que se recriam 

continuamente. E que, além de sua competência de domínio da “linguagem escrita, a sua 

competência como leitor e escritor de seu próprio texto, de sua história, de sua passagem pelo 

mundo” também é importante (PAIVA, 2006, p. 3). 

Sousa, Gonçalves e Cunha Junior (2013) compreendem que a EJA precisa ser entendida 

como uma modalidade de ensino além de conteúdos científicos e deve se referir a processos 

educativos amplos, com intuito da formação humana e dos sujeitos. Esses sujeitos precisam ser 

vislumbrados em seus tempos de vida, suas especificidades, atentando que estes chegam à escola 

cheios de experiências, valores, conceitos, reflexo dos anseios, dos desafios enfrentados e da 

expectativa frente aos seus estudos. Essas questões são imprescindíveis para os autores, devendo 

ser levadas em conta nas formações de políticas públicas para a modalidade, favorecendo a 

construção de um espaço que considere a historicidade desses sujeitos enquanto alunos.  

Diante dessa necessidade de um novo olhar para essa modalidade, as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica (BRASIL, 2013) destacam que a escola, diante das novas 

exigências, necessita ser reinventada, dar prioridade ao que possa contribuir para criar sujeitos 

participativos, cooperativos, inventivos, capazes de enfrentar as diversificações em sua volta. As 

diretrizes também discutem que a escola não vem conseguindo corresponder às singularidades 

dos sujeitos que a constitui, tornando necessária e imediata a discussão de princípios e práticas 

que garantam a inclusão social, o acesso e que não deixem de considerar a diversidade social, 

cultural, econômica e humana desses grupos que foram historicamente excluídos. Essa inclusão, 

ainda afirmam, só será conquistada ser for pautada no pleno desenvolvimento do sujeito, com 

base na ética, valores da liberdade, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade, e 
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que a escola diante dessa concepção enquanto atemporal precisa ser menos rígida, uniforme, para 

que os alunos, sem distinção, adequem seus tempos de aprendizagens. 

Ventura e Bonfim (2015) vêm trazendo, nesse sentido, que pensar numa escola que atenda 

às especificidades dos alunos da EJA vai exigir dos professores considerar a prática social como 

ponto de início em sua prática de ensino, necessitando de um aprofundamento nos conhecimentos 

teórico-metodológicos sobre a modalidade, e destacam que essa preocupação é ainda ausente na 

maioria dos cursos de licenciatura no país. Isso, se contemplado, vai contribuir para o que as 

autoras citadas anteriormente definem como a principal função social da EJA, que se dá na 

composição de um processo educacional que tenha um comprometimento integral no que se 

refere ao desenvolvimento pleno das potencialidades humanas, no qual o estudante se reconheça 

como sujeito histórico-social sendo capaz de compreender e de contribuir para transformar as 

relações sociais. Diante disso, Friedrich et al. (2010) reafirmam que o professor precisará de uma 

formação política e social consistente, podendo se posicionar diante das propostas pedagógicas 

incoerentes ao contexto que se busca desenvolver os programas de EJA. 

Para Ferreira et al. (2013), nos últimos anos a EJA já vem sendo pensada considerando o 

aluno um ser social que possui experiências diárias com o mundo letrado, mesmo anteriores à sua 

entrada na escola. Citam que existem questões específicas no processo de alfabetização de jovens 

e adultos que devem ser consideradas nas formulações das práticas de ensino, e recomendam, 

nesse sentido, que, quando se referir à alfabetização de EJA, deve-se considerar uma trajetória de 

conhecimentos sobre a forma de como ensiná-los e como estes aprendem. Ainda comentam, 

diante do exposto, que esse discurso vem se configurando nas políticas e práticas dos professores 

da modalidade, mas que as mudanças pensadas não aparecem ainda na sala de aula.  

Diante do exposto sobre a modalidade e os alunos que compõem a EJA, entendemos a 

importância de se considerar as especificidades dos sujeitos, de um novo olhar diante da 

modalidade no sentido de busca da cidadania desse aluno, e que, ainda que consideramos o direito 

à educação garantido a esse público, muito ainda deve ser considerado para a conquista real de 

um ensino a esses sujeitos pautado no respeito, valorização e na qualidade a qual todos os alunos, 

independentemente da modalidade que se inserem, merecem.  
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2 ENSINO DE CIÊNCIAS NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS 

Neste capítulo, abordaremos sobre o ensino de Ciências na EJA discutindo sobre o ensino, 

o currículo e o professor de Ciências na modalidade. Além disso, discorreremos sobre um ensino 

de Ciências que promova a Alfabetização Científica (AC) do aluno, eixos e indicadores da AC, a 

AC como importante na EJA e discutiremos sobre a abordagem didática Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI) como significativa na busca da promoção da AC do aluno na perspectiva do 

ensino de Ciências. E nessa discussão sobre o ENCI abordaremos alguns aspectos históricos da 

abordagem, características que a configuram e um olhar sobre o professor e o aluno partindo dessa 

abordagem.  

2.1 O Ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos. Perspectivas Atuais e 

Futuras 

Entendemos neste tópico que falar sobre o ensino de Ciências para a EJA implica debater 

sobre as perspectivas diante do ensino, do currículo e do professor dentro da modalidade. 

Acreditamos, neste debate, ser mais necessário construir uma discussão sobre as possibilidades 

que facilitem o trabalho atual dentro da sala de aula do que remetermos apenas a aspectos 

históricos do tema em questão. Referente a isso, encontramos poucos trabalhos que debatem o 

ensino de Ciências para a modalidade. Isso corrobora com Cassab (2016), que considera no 

campo uma necessidade de adensamento, relatando que os trabalhos encontrados sobre a 

modalidade são mais voltados para aspectos históricos, legais, políticos e de práticas pedagógicas, 

carecendo de uma ampliação da discussão sobre a educação científica para a EJA. Como também 

com Ventura (2012), que afirma que é visto um reconhecimento insatisfatório de conhecimentos 

sobre a modalidade nas universidades, bem como uma escassa produção acadêmica, em que estas 

são mais voltadas para práticas de alfabetização, sendo essa produção ainda é menor em se 

tratando da formação docente para a área. 

Vilanova e Martins (2008) também relatam que a discussão também não é contemplada 

com frequência nos documentos oficiais. Além disso, Araújo e Carneiro (2014) destacam que em 

estudos realizados sobre as publicações sobre o tema que, ainda que tenham visualizado um 

aumento de trabalhos a partir de 2005 que discutiam a temática, o número encontrado ainda é 

insatisfatório, expressando uma limitação nas abordagens sobre temas das Ciências na 
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modalidade, considerando, nesse sentido, “um campo fértil para proposição de novas abordagens 

e melhor entendimento do processo ensino-aprendizagem em especial do jovem e adulto” (p. 8). 

2.1.1 O ensino de ciências na educação de jovens e adultos 

Para Santos, Bispo e Omena (2005), o ensino de Ciências Naturais no país se constituiu 

com base nas tendências do momento atual de cada período refletindo a história, a política e a 

economia da época. 

Entre os anos de 1950 e 1960, houve uma mudança estrutural agrário-comercial para uma 

urbano-industrial, sendo decorrente da tendência científico-tecnológica da época (SANTOS; 

BISPO; OMENA, 2005). Isso, para as autoras, possibilitou um campo para o ensino de Ciências 

com base na participação do aluno e seu envolvimento sobre o método científico. Esse 

envolvimento, ainda para elas, se deu com o uso de aulas nos laboratórios que visavam meramente 

à intenção de formar futuramente novos cientistas. Nessa época, passou-se a “considerar a 

formação do trabalhador peça importante para atender à exigência crescente do desenvolvimento 

científico-tecnológico” (p. 412).  

Para Barra (2016), o ensino de Ciências ganha mais destaque no ambiente escolar a partir 

de 1970. Nesse período, o ensino de Ciências é visto como um contribuidor na formação do 

cidadão, relacionando o trabalho em sala de aula e questões sociais. Nesse sentido, Santos, Bispo 

e Omena (2005) citam que foi nessa década que se incorporou ao ensino de Ciências a 

preocupação em preparar o aluno para ser capaz de travar discussões e reflexões diante das 

questões sociais. Ao mesmo tempo, para as autoras, começa-se a pensar em um ensino de 

Ciências para o sujeito comum, que convive com os produtos e serviços gerados a partir da ciência 

e da tecnologia, sendo necessária sua compreensão, sobretudo, encarando esse sujeito como um 

ser social.  

Mas é somente após a Constituição de 1988 que o direito à educação de base aos jovens 

e adultos é assegurado (SANTOS; BISPO; OMENA, 2005). Para as autoras: 

Foi no contexto da formação do cidadão, do homem comum e do trabalhador, que a 
Constituição Federal Brasileira de 1988, atendendo aos movimentos educacionais 
progressistas da época, instituiu, pela primeira vez no plano legal, o direito ao Ensino 
Fundamental, inclusive aos que a ele não tiveram acesso na idade própria, incluindo, 
portanto, os jovens e adultos (p. 413). 

Esse direito também ganhou força pela LDB nº 9.394/96, no art. 22, ressaltando a 

educação para o exercício da cidadania e, em 1996, com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
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(PCNs) para o ensino de Ciências Naturais (de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental) visando ao 

mesmo objetivo (SANTOS; BISPO; OMENA, 2005). 

O ensino de Ciências para a EJA deve considerar o fato que o aluno, possivelmente, já 

está imerso no mundo do trabalho. Deve-se também considerar a bagagem que o aluno já traz a 

partir das relações construídas, de suas experiências, os saberes acumulados, suas impressões 

sobre o mundo e sobre si mesmo e os outros, devendo a escola respeitá-los e considerá-los, 

quando possível, inseridos nos conteúdos, de maneira transversal como sugerido pelos PCNs 

(SANTOS; BISPO; OMENA, 2005). Barra (2016) traz que esse ensino de Ciências deve ser 

conscientizado, facilitando a compreensão das questões da sociedade, que vise claramente à AC, 

que envolva os alunos com os conteúdos e os diferentes tipos de ciência. 

Nesse sentido, para Cassab (2016), é direito dos alunos da EJA engajar-se na cultura de 

seu meio, para compreendê-la e transformá-la. Sendo para ela papel da escola a socialização do 

conhecimento científico produzido, como também de ampliar o conhecimento do aluno advindo 

a partir de suas experiências. Nessa percepção, a autora cita que “ensinar e aprender ciências na 

EJA significa, portanto, ampliar a cultura dos educandos, com isso suas formas de se relacionarem 

e darem sentido ao mundo” (p. 15). Para a autora, visto a partir dessa concepção, o ensino de 

Ciências visando à educação científica vai envolver a busca da compreensão pública da ciência, 

como também vai contribuir para a competência de ler e compreender criticamente, expondo 

opiniões diante de problemas de seu entorno enquanto sujeito jovem e adulto trabalhador, pautada 

na ciência. 

Por fim, precisamos entender no ensino de Ciências que a ciência, que está em todos os 

espaços e que muda ao longo do tempo, deve ser aproximada da EJA (BARRA, 2016), devemos 

“aproximá-la de forma investigativa, indagadora, buscando conhecimento das coisas, seja elas 

fáceis ou complexas, temos que buscar esclarecer o conhecimento científico” (p. 19) inserido de 

forma real o aluno da modalidade em seu espaço como cidadão. 

2.1.2 O currículo para a educação de jovens e adultos 

Para Arroyo (2011), o currículo para qualquer modalidade se configura num território em 

disputa no que se refere à garantia aos alunos à sua formação. Para ele:  

 

O campo do conhecimento sempre foi tenso, dinâmico, aberto à dúvida, à revisão e 
superação de concepções e teorias contestadas por novos conhecimentos. Os currículos 
escolares mantêm conhecimentos superados, fora da validade e resistem à incorporação 
de indagações e conhecimentos vivos, que vêm da dinâmica social e da própria dinâmica 
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do conhecimento. É dever dos docentes abrir os currículos para enriquecê-los com novos 
conhecimentos e garantir o seu próprio direito e o dos alunos à rica, atualizada e diversa 
produção de conhecimentos e de leituras e significados (ARROYO, 2011, p. 37). 

Diante disso, Oliveira (2007) cita que o currículo para a EJA foi marcado por dificuldades, 

tendendo a propostas únicas e descontextualizadas, não considerando as diversidades regionais. 

Este, para a autora, era pautado numa perspectiva dominante, de sentido compensatório, 

contemplando apenas o previsto em lei, não considerando o sujeito da modalidade no contexto 

da escola. Isso para ela reflete dentro das propostas curriculares a fragmentação do conhecimento 

e favorece uma “perspectiva cientificista, excessivamente tecnicista e disciplinarista, que dificulta 

o estabelecimento de diálogos entre as experiências vividas, os saberes anteriormente tecidos 

pelos educandos e os conteúdos escolares” (p. 86).  

Morais (2009, p. 1) diz que as propostas curriculares para a EJA “são bastante compactas”. 

Para ele, esse fato pode prejudicar a busca da aprendizagem do aluno sobrecarregando-o de 

conteúdos em pouco tempo em sala de aula. Diz também o autor que esse fato é ainda pior quando 

consideramos as Ciências Biológicas, que possuem inter-relações com muitas outras áreas e 

trabalham com muitos conceitos e termos científicos. 

Nesse sentido, Cassab (2016, p. 16) considera a necessidade de refletir sobre os 

“arbitrários sociais que condicionam o modo pelo qual os saberes na EJA são selecionados, 

organizados, mediados didaticamente e mobilizados na escola”. A autora cita que, em se tratando 

do ensino das Ciências, a relação que está sendo dada entre os conteúdos trabalhados e os valores 

sociais, culturais e políticos necessita ser revista. Essa discussão também é encontrada na proposta 

curricular para a modalidade (BRASIL, 2002).  

Segundo Cassab (2016), para a EJA, além do contato com os saberes científicos dados 

como naturais, é de fundamental importância refletir diante dos objetivos desses saberes partindo, 

sobretudo, das especificidades da modalidade. É preciso reconfigurar a forma de trabalho com 

esses alunos considerando a vida desses aprendizes e não pautando-se em um ensino com base 

apenas em conceitos, abstrato, sem relação com sua realidade (CASSAB, 2016). Moraes (2009) 

cita que o ensino de Ciências precisa oportunizar, também, a visualização dos conceitos e 

processos que esse aluno também produz na sala de aula e o crescimento intelectual desse aluno, 

aproveitando as experiências trazidas por ele levando-o à consciência de sua própria vida. 

Para a proposta curricular para a EJA:  

As leis vigentes preconizam a integração entre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 
a vida cidadã, de modo que cada componente curricular contribua com uma melhor 
orientação para o trabalho e com a ampliação dos significados das experiências de vida 
dos alunos. Eles devem ter acesso aos conhecimentos que poderão promover e ampliar 
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suas interpretações sobre aspectos individuais e coletivos que condicionam a saúde e a 
reprodução humanas, sobre as transformações dos ecossistemas no planeta como um 
todo – e particularmente no lugar onde vivem. Questões como essas pautam a 
formulação desta proposta para o currículo de Ciências Naturais (BRASIL, 2012, p. 72).  

Diante disso, o documento reforça a necessidade de revisão crítica sobre os conteúdos 

trabalhados habitualmente em Ciências na EJA, observando se há a relação das leis, regras e 

definições com a realidade dos alunos ou se outros conteúdos poderiam tornar “o conhecimento 

científico mais interessante, instigante ou útil” (p. 72). Ou seja, os conteúdos devem privilegiar 

uma aprendizagem significativa, desvinculada do processo de apenas memorizar, se integrando 

às suas competências (BRASIL, 2012). O estudo das Ciências Naturais para os jovens e adultos 

“deve se dar juntamente com a promoção da racionalidade, a confirmação de competências 

adquiridas na vida extraescolar e o banimento do medo e dos preconceitos” (p. 72). Precisam 

também contribuir na superação das definições ingênuas que estes podem ter sobre seu meio 

(BRASIL, 2012). Mas, para tal, o mesmo documento destaca que será imprescindível que o 

professor conheça seu aluno. Além disso:  

Os conteúdos devem favorecer uma visão do mundo como um todo formado por 
diversos elementos (o ser humano e sua cultura, os outros seres vivos, os componentes 
do meio físico, as tecnologias), em permanente interação.  
Os conteúdos devem ser não apenas fatos e conceitos, mas também procedimentos, 
atitudes e valores a serem promovidos de forma compatível com as possibilidades e 
necessidades de aprendizagem dos alunos e, principalmente, compatíveis com a 
melhoria da sua qualidade de vida (p. 90).  

O documento ainda sugere o trabalho com temas transversais apontando-os como uma 

ótima oportunidade de trabalho de reflexão de atitudes e valores.  

Diante do exposto, Cassab (2016) cita que é preciso estar atento ao que se privilegia dentro 

de um currículo voltado à modalidade, à fragmentação do que é ensinado e para não compô-lo 

dentro de uma proposta cientificista e tecnicista demais. Para autora, é preciso ampliar o debate 

nesse sentido, sobretudo, apontando as dificuldades de compor o currículo de Ciências e Biologia 

para o público que converse com os conhecimentos já construídos pelos alunos. Ainda para ela, 

é preciso “abandonar a pretensão de elaboração de conteúdos únicos e arquiteturas curriculares 

rigidamente estabelecidas” (p. 24). 

Entendemos a partir do debate que o currículo para a EJA deve ser pautado dentro de uma 

proposta freireana partindo do diálogo entre educador e educando. Este não pode ser produzido 

apenas considerando os saberes advindos das instituições científicas, mas que dê espaço também 

aos saberes gerados a partir das experiências de vida, social e de trabalho do aluno (FREIRE, 

1987). Para o autor, o ensino para a EJA deve compreender-se dentro do princípio de prática para 
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a liberdade, possibilitando a emancipação do sujeito diante do seu mundo. Outros autores já 

citados concordam com Freire (1987), quando ressalta a necessidade de se reconhecer o aluno 

dentro do que ele chamava de universo temático, compondo a partir deste os temas geradores que 

devem ser encarados como significativos por esses sujeitos. Essa compreensão favorece a 

promoção de um currículo para a modalidade dentro de uma perspectiva problematizadora, outro 

fator que Freire (1987) considera fundamental dentro do debate. Ao nosso entendimento, todo o 

nosso discurso, fundamenta-se claramente nas palavras de Paulo Freire quando diz:  

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação 
não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios a quem o mundo 
‘encha’ de conteúdos; não pode basear-se numa consciência especializada, 
mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como ‘corpos conscientes’ e na 
consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a de depósito de 
conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com o mundo 
(FREIRE, 1987, p. 77).  

A partir das palavras do autor, compreendemos por fim que o currículo para a modalidade 

deve ser sustentado numa proposta emancipatória, problematizadora e contextualizada com o 

mundo e as experiências vividas pelo aluno, que considere os aspectos sociopolíticos da realidade 

na qual está inserido, e principalmente ao problematizar as relações sociais, histórias e 

contemporâneas do sujeito com o trabalho. 

2.1.3 O professor de ciências na educação de jovens e adultos 

A formação inicial e continuada dos professores que atuam na EJA, para Serra (2017), é 

um debate que merece uma profunda discussão. Para ele, não podem ser negados alguns avanços 

vistos nos cursos de pedagogia, mas encara a situação ainda precarizada principalmente nas 

licenciaturas. Junto a isso, o autor ainda alia a necessidade do debate, a dedicação intensa do 

professor, que geralmente estende sua carga horária do dia à noite, onde já se encontra exausto e 

desestimulado, além da própria escola, que muitas vezes não possui uma dinâmica que facilite o 

planejamento e o estudo necessários, podendo favorecer o individualismo entre os professores e 

um trabalho sem refletir sobre sua prática e sem as trocas de experiências necessárias.  

Diante da fala do autor supracitado, nós, enquanto educadores que atuamos na 

modalidade, sabemos que muitos são os entraves que encontramos. A nossa experiência com o 

público nos deixa clara a necessidade de buscar sanar esses entraves, facilitando o trabalho e 

buscando um ensino significativo, prazeroso e de respeito a esses sujeitos. Podemos destacar no 

debate, a necessária mudança de olhar sobre a modalidade, seja social e política (ARROYO, 2005, 

2007), encarando-a como quem requer uma atenção especial, não de privilégio, mas de busca de 
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qualidade no ensino e não de apenas resgate a uma dívida passada, deixando os alunos aquém do 

tempo e espaço nas escolas e na sociedade em que vivem. 

Para Freire (1996, p. 10), atuar na EJA “pressupõe romper com concepções e práticas que 

negam a compreensão da educação como uma situação gnoseológica”. O professor, para ele, deve 

aliar em seu trabalho o rigor e a competência técnico-científica a uma vivência amorosa com os 

alunos, promovendo na sala de aula sua dignidade e autonomia. Esses aspectos citados vão ajudar, 

para Freire, na construção de um ambiente que favoreça a construção do conhecimento.  

Cassab (2016), nesse sentido, cita que, na sua formação, o professor enquanto docente de 

Ciências e Biologia pouca ou nenhuma experiência formativa teve direcionada à modalidade. Cita 

também que diante do campo da Educação em Ciências são observados pouquíssimos professores 

com essa especialidade. Além disso, da inexperiência diante do público, o professor ainda se 

depara com materiais didáticos e metodologias que não correspondem a atender os alunos 

especificamente.  

Partindo dessa realidade, Cassab (2016) ainda reforça que é necessário que as 

universidades briguem por essa condição de mais espaço para formações que contemplem a EJA 

nos cursos, que os pesquisadores da área se debrucem mais diante da perspectiva de ampliar o 

conhecimento acadêmico científico para a modalidade e que os docentes busquem enfrentar as 

dificuldades relacionadas à sua formação inicial. Para Ventura (2012), há um reconhecimento da 

necessidade de uma formação docente específica, mas o que se é percebido ainda não contempla 

essa questão, principalmente em se tratando da formação para atuar nos cursos correspondentes 

ao ensino fundamental II e ensino médio dentro da modalidade.  

Diante da realidade destacada pelos autores citados, é percebido que esta ainda não condiz 

com o que a própria LDB destaca no seu art. 61, no que corresponde à formação do professor da 

EJA como necessária a “formação de profissionais da educação de modo a atender aos objetivos 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do desenvolvimento 

do educando” (BRASIL, 1996) e com as diretrizes para a modalidade, que afirmam que “as 

licenciaturas e outras habilitações ligadas aos profissionais do ensino não podem deixar de 

considerar, em seus cursos, a realidade da EJA” (BRASIL, 2000). Refletindo, a nosso ver, a pouca 

atenção dada à modalidade e seus sujeitos, professores e alunos. 

Outra questão, dentro do debate, é o cotidiano da sala de aula da EJA que exige do 

professor o reconhecimento do seu aluno, fazendo-se importante esse constante questionamento 

(VENTURA, 2012; CASSAB, 2016). Autores como Gonçalves e Cavalcante (2016) vêm 

apontando a necessidade de um ensino para a EJA pautado na vivência dos alunos, como princípio 

para busca de sua AC e de um ensino que busca o direito à cidadania. Nesse sentido, Cassab 
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(2016) afirma que o diálogo com os alunos é o fator central na configuração do trabalho para a 

modalidade.  

Gonçalves e Cavalcante (2016), ao falarem de educação científica para a EJA, destacam 

que o professor deve buscar aproximar o “mundo acadêmico” e o “mundo real” e, nessa 

perspectiva, não deixar de promover a discussão sobre o mundo do trabalho não se limitando à 

técnica, buscando ampliar o seu entendimento de formação cidadã enquanto trabalhador. 

Cassab (2016) diz que ser professor de Ciências para a EJA requer que este pense em seus 

alunos como sujeitos, reelaborando as questões diante da sua identidade e da sua existência, se 

desvencilhando das imagens negativas dadas a estes. Além disso, “requer entre muitas lutas 

enfrentar as diversas forças sociais, políticas e culturais que tendem a desqualificar os professores, 

os educandos e a escola pública” (p. 76) e ainda complementa que, referente ao próprio 

conhecimento, requer do professor a luta contra a tendência histórica que naturaliza e simplifica 

o currículo para a modalidade nas áreas de Ciências e de Biologia. 

Em nosso trabalho, entendemos a prática do professor de Ciências que busca a AC do 

aluno condizente com uma proposta atual do ensino de Ciências (SASSERON; CARVALHO, 

2011) pautada na visão freireana, “em favor da autonomia do ser dos educandos” (FREIRE, 1996, 

p. 13), refletindo constantemente nas exigências que o ato de ensinar impõe, sobretudo, diante de 

classes populares referentes ao público. Diversas são essas exigências destacadas por Freire em 

seu livro Pedagogia da autonomia, entendemos que todas são imprescindíveis ao trabalho 

docente, mas diante do nosso debate podemos destacar algumas ao ensino da modalidade, 

compreendendo-a enquanto modalidade peculiar: 

Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos; exige risco, aceitação do novo e 
rejeição a qualquer forma de discriminação; exige reflexão crítica sobre a prática; exige 
o reconhecimento e a assunção da identidade cultura; exige respeito à autonomia do ser 
educando; exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo; 
exige saber escutar; exige disponibilidade para o diálogo (FREIRE, 1996, p. 30-135). 

Compreendemos ainda em nosso trabalho que atender a todas essas exigências que 

demandam o trabalho docente não é tarefa fácil, mas entendemos dentro do debate que o professor 

que vise em seu trabalho, na sala de aula da EJA, a busca de um ensino de qualidade certamente 

estará aberto, disposto e coerente com essa discussão. “É preciso aprender a ser coerente. De nada 

adianta o discurso competente se a ação pedagógica é impermeável” (FREIRE, 1996, p. 10). 
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2.2 Ensino de Ciências que Promova a Alfabetização Científica  

Neste tópico, consideramos importante e trataremos aqui sobre a necessidade de um 

ensino de Ciências que vise à AC do aluno, partindo da questão de que a cada dia esta se faz mais 

necessária à vida do aluno enquanto cidadão, sobretudo, quando nos referimos ao aluno da 

modalidade, que já se encontra inserido em sua sociedade, que exige dele, muitas vezes, tomadas 

de decisões, a qual a AC se faz importante. Discorreremos sobre a AC entendendo-a como 

necessária diante das mudanças do tempo, falaremos brevemente sobre o seu conceito, eixos e 

indicadores e destacamos na modalidade a qual tratamos. 

2.2.1 Alfabetização científica como necessidade frente ao tempo 

Não podemos negar a influência que a ciência e a tecnologia têm no nosso dia a dia, seja 

em suas altas complexidades ou nos instrumentos mais simples que estas possibilitam, como uma 

caneta ou uma colher (GUERRA, 2012). O conhecimento científico, para a autora, está tão 

inserido em nosso cotidiano que, às vezes, não o percebemos, sendo impossível estar alheio a ele. 

Diante disso, a autora ainda diz:  

É necessário compreender e ressignificar o discurso científico veiculado na escola, 
dando-lhe sentido na intenção de inserir-se com mais propriedade na sociedade atual. 
Entretanto, é fundamental, desde o início da escolaridade básica, formar um pensamento 
integrador, que articula sem homogeneizar, sem dissociar o humano, o cultural da 
natureza (GUERRA, 2012, p. 12). 

É citado por Chassot (2003) que, nos anos 1980 e começo dos anos 1990, o ensino de 

Ciências era centrado na aquisição de conhecimentos científicos e a transmissão massiva era 

claramente o que tinha importância. Zômpero e Laburú (2011) dizem que, da metade do século 

XIX até a atualidade, o ensino de Ciências moldou-se às mudanças da sociedade das diferentes 

épocas levando em consideração aspectos de natureza política, histórica e filosófica. Chassot 

(2003) discute que atualmente, nas propostas de ensino de Ciências, os currículos precisam estar 

orientados buscando aspectos pessoais e também sociais dos alunos, e destaca diante disso a 

necessidade de promoção de AC do aluno, considerando-a “como uma das dimensões para 

potencializar alternativas que privilegiam uma educação mais comprometida” (CHASSOT, 2003, 

p. 3).  

Sasseron e Carvalho (2011) destacam que é percebida ao longo dos anos uma preocupação 

em definir a AC como objetivo principal do ensino de Ciências, preocupação essa respaldada na 
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necessidade atual de contribuir na formação do aluno atuante em sua sociedade, a qual está 

impregnada por artefatos advindos da ciência e tecnologia. 

É alfabetizado cientificamente aquele que sabe ler a linguagem da natureza e é visto como 

um analfabeto científico o incapaz de se apropriar da leitura do universo (CHASSOT, 2003). O 

autor ressalta ainda que é importante buscar um ensino de Ciências com uma visão mais holística, 

contemplando aspectos e dimensões históricas, ambientais, éticas e políticas, atrelada aos saberes 

populares e a etnociências que, segundo ele, conferem uma AC mais significativa. Lorenzetti e 

Delizoicov (2001, p. 5) complementam que “aumentar o nível de entendimento público da 

Ciência é hoje uma necessidade, não só como um prazer intelectual, mas também como uma 

necessidade de sobrevivência do homem”.  

Assim, devemos considerar que, assim como a ciência, a AC está em constante 

construção, estando envolvida na geração dos novos conhecimentos das Ciências, produzidos a 

partir de situações que vão surgindo e que isso gera influência na maneira como entendemos e 

nos posicionamos diante dessas novas situações que envolvem as Ciências, as abrangentes áreas 

do conhecimento, bem como a sociedade atual (SASSERON, 2015). Para a autora, ela deve ser 

vista de maneira contínua entendendo-a como processo, não se esgotando em si mesma ou no 

tempo. 

2.2.2 Falando brevemente sobre o conceito de alfabetização científica 

Sasseron e Carvalho (2011), ao traçarem uma leitura histórica do conceito de AC, citam 

nomes como Paul Hurd e Herbert Spencer como importantes na discussão acerca do conceito de 

AC. Hurd aparece sendo o primeiro a utilizar a expressão “scientific literacy” em seu livro Science 

literacy: its meaning for American schools (em português, Alfabetização em ciências: seu 

significado para as escolas americanas), tendo sua publicação em 1958. Em 1859, Spencer já 

defendia o ensino com base no cotidiano do aluno e alertava sobre a importância da compreensão 

das Ciências pela sociedade, já que ela depende dos conhecimentos gerados pela própria ciência. 

Ainda no que se refere ao conceito de AC, no artigo de Rüdiger Laugksch publicado em 

2000, que tem por título Scientific literacy: a conceptual overview (em português, Alfabetização 

científica: uma visão geral conceitual), o autor dispõe um estudo sobre o conceito de AC, 

traçando uma abordagem interpretativa do seu entendimento de forma histórica. É citado por ele 

que o termo se tornou uma espécie de slogan ou chavão educacional, e que é geralmente 

considerado um sinônimo de compreensão pública da ciência (LAUGKSCH, 2000, p. 71, 

tradução nossa).  
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Sasseron (2015) cita que, no Brasil, são encontrados diferentes termos adotados para a 

temática, como “alfabetização científica” (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; CHASSOT, 

2003), “letramento científico” (SANTOS; MORTIMER, 2001) ou “enculturação científica” 

(SASSERON; CARVALHO, 2011; PENHA; CARVALHO; VIANNA, 2015), mas que, em 

todos eles, para a autora, aparece de forma clara a proposição de formação do aluno que consiga 

analisar conhecimentos e situações que envolvam as Ciências sob a perspectiva dos 

conhecimentos científicos. Diz que a AC “ao fim, revela-se como a capacidade construída para a 

análise e a avaliação de situações que permitam ou culminem com a tomada de decisões e o 

posicionamento” (SASSERON, 2015, p. 56). 

Neste trabalho, adotamos o conceito de AC, pois entendemos na concordando com Paulo 

Freire, que diz: 

Alfabetizar-se é aprender a ler essa palavra escrita em que a cultura se diz e dizendo-se 
criticamente, deixa de ser repetição intemporal do que passou, para temporalizar-se, para 
conscientizar sua temporalidade constituinte, que é anúncio e promessa do que há de vir 
(FREIRE, 1987, p. 10). 

Conseguimos entender que, para Paulo Freire, alfabetizar-se sobrepõe um processo 

mecânico, não se restringe a um simples domínio da leitura e escrita, mas que insere quem se 

alfabetiza na cultura do seu próprio tempo. Esse nosso entendimento acreditamos que seja 

condizente com a busca de direito do uso da cidadania do aluno ao qual, tratamos e a nosso ver, 

é um dos propósitos da AC. Também acreditamos que mais importante que o próprio conceito 

(ainda que seja necessária a compreensão deste para o entendimento de suas proposições) é a 

intenção que ele traz dentro da perspectiva de facilitar a compreensão do mundo pelo aluno, 

sobretudo, quando as situações envolvem os conhecimentos das Ciências. 

2.2.3 Eixos e indicadores da alfabetização científica  

Como forma de concretizar a AC no planejamento e avaliação das atividades nas aulas de 

Ciências, surgem como proposta os eixos estruturantes da AC (SASSERON; CARVALHO, 

2008, 2011; SASSERON, 2015) no intuito de contribuir para uma base de orientação para a sala 

de aula (SASSERON, 2015). Diz a autora ainda que os eixos foram gerados com base em análises 

de referenciais da área de Ensino de Ciências. Alguns autores, como Castro e Motokane (2017), 

entre outros, utilizam esses eixos como referência para seus estudos. Os três eixos são: 

(a) a compreensão básica de termos e conceitos científicos, retratando a importância de 
que os conteúdos curriculares próprios das ciências sejam debatidos na perspectiva de 
possibilitar o entendimento conceitual; (b) a compreensão da natureza da ciência e dos 
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fatores que influenciam sua prática, deflagrando a importância de que o fazer científico 
também ocupa espaço nas aulas de mais variados modos, desde as próprias estratégias 
didáticas adotadas, privilegiando a investigação em aula, passando pela apresentação e 
pela discussão de episódios da história das ciências que ilustrem as diferentes influências 
presentes no momento de proposição de um novo conhecimento; e (c) o entendimento 
das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, permitindo uma visão mais 
completa e atualizada da ciência, vislumbrando relações que impactam a produção de 
conhecimento e são por ela impactadas, desvelando, uma vez mais, a complexidade 
existente nas relações que envolvem o homem e a natureza (SASSERON, 2015, p. 56-
57). 

Sasseron e Carvalho (2008) propõem também os indicadores de AC, objetivando analisar 

propostas que visem à AC para as salas de aula. São eles:  

A seriação de informações é um indicador que não necessariamente prevê uma ordem 
a ser estabelecida, mas pode ser um rol de dados, uma lista de dados trabalhados. Deve 
surgir quando se almeja o estabelecimento de bases para a ação. A organização de 
informações ocorre nos momentos em que se discute sobre o modo como um trabalho 
foi realizado. Este indicador pode ser vislumbrado quando se busca mostrar um arranjo 
para informações novas ou já elencadas anteriormente. Por isso, este indicador pode 
surgir tanto no início da proposição de um tema quanto na retomada de uma questão. A 
classificação de informações ocorre quando se busca conferir hierarquia às 
informações obtidas. Constitui-se em um momento de ordenação dos elementos com os 
quais se está trabalhando procurando uma relação entre eles (p. 338). 

No grupo de indicadores citados, segundo as autoras, estão inseridas as ações de 

“organizar, classificar e seriar” (p. 338) e têm grande relevância quando é apresentado ao aluno 

um problema a ser investigado. Outros indicadores que têm relação com a forma de organizar o 

pensamento são importantes para se estruturar uma ideia lógica e deve-se esperar que sejam 

encontrados em alunos de ensino fundamental: 

o raciocínio lógico compreende o modo como as idéias são desenvolvidas e 
apresentadas e está diretamente relacionada à forma como o pensamento é exposto; e o 
raciocínio proporcional que, como o raciocínio lógico, dá conta de mostrar como se 
estrutura o pensamento, e refere-se também à maneira como variáveis têm relações entre 
si, ilustrando a interdependência que pode existir entre elas (SASSERON; 
CARVALHO, 2008, p. 338). 

E o último grupo de indicadores que são apontados pelas autoras tem relação com a busca 

em entender o problema que está sendo analisado: 

O levantamento de hipóteses aponta instantes em que são alçadas suposições acerca 
de certo tema. Este levantamento de hipóteses pode surgir tanto da forma de uma 
afirmação como sendo uma pergunta (atitude muito usada entre os cientistas quando se 
defrontam com um problema). O teste de hipóteses concerne nas etapas em que se 
coloca à prova as suposições anteriormente levantadas. Pode ocorrer tanto diante da 
manipulação direta de objetos quanto no nível das idéias, quando o teste é feito por meio 
de atividades de pensamento baseadas em conhecimentos anteriores. A justificativa 
aparece quando em uma afirmação qualquer proferida lança mão de uma garantia para 
o que é proposto; isso faz com que a afirmação ganhe aval, tornando mais segura. O 
indicador da previsão é explicitado quando se afirma uma ação e/ou fenômeno que 
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sucede associado a certos acontecimentos. A explicação surge quando se busca 
relacionar informações e hipóteses já levantadas. Normalmente a explicação sucede uma 
justificativa para o problema, mas é possível encontrar explicações que não se recebem 
estas garantias. Mostram-se, pois, explicações ainda em fase de construção que 
certamente receberão maior autenticidade ao longo das discussões (SASSERON; 
CARVALHO, 2008, p. 339). 

As autoras ainda complementam que o fato de um indicador estar presente não 

impossibilita que outros também apareçam, um pode dar suporte ao outro nas discussões. 

Para as autoras, esses indicadores são habilidades que estão atreladas ao entendimento 

sobre as Ciências que podem evidenciar o papel ativo do aluno. Citam ainda que estes não são 

um método, não devendo entendê-los como tal, para que não se corra o risco de uma avaliação 

numa perspectiva cronológica, pois estão mais relacionados ao envolvimento do aluno nas 

discussões e resolução de problemas. 

Esses indicadores estão relacionados à ideia de alfabetização, uma vez que, para elas, “a 

alfabetização deve desenvolver em uma pessoa qualquer a capacidade de organizar seu 

pensamento de maneira lógica, além de auxiliar na construção de uma consciência mais crítica 

em relação ao mundo que a cerca” (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 61). Acreditamos que 

esses eixos e indicadores se configuram em um facilitador no que se refere à busca da AC do 

aluno na sala de aula, bem como os estudos e as avaliações no processo dessa busca. 

2.2.4 Alfabetização científica como importante na educação de jovens e adultos 

É claro que compreendemos a importância da AC do aluno em qualquer tempo formativo, 

devendo ao nosso entendimento ser considerada desde as séries iniciais. Lorenzetti e Delizoicov 

(2001) discutem essa necessidade e possibilidade de um ensino de Ciências para as séries iniciais 

que já seja voltado para a promoção da AC do aluno. Argumentam que os conceitos de AC 

encontrados passam a ideia de só podem ser comtemplados a partir do contato do aluno com a 

educação formal, mas se contrapõem dizendo que “é possível desenvolver uma alfabetização 

científica nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, mesmo antes do aluno dominar o código 

escrito” (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 47). Mas julgamos como necessário para o 

nosso trabalho e propomos discutir neste tópico, ressaltarmos a importância da AC para o aluno 

da EJA julgando também como imprescindível na busca de uso do direito à cidadania deste, 

negado e negligenciado historicamente pelas escolas que abrigam esse público.  

Outra relevância que damos à discussão é sinalizada por Sales (2013), que diz que uma 

boa parcela desse público já tem poder de tomar decisões importantes na sociedade, seja para 

escolher um governante, ou escolher um produto de consumo para si e sua família, sendo 
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fundamental que esse público esteja preparado para essas decisões. A autora também destaca 

como importante que a AC pode também estar relacionada ao trabalho, destacando que esses 

indivíduos já são trabalhadores e que podem possuir um conhecimento científico insatisfatório, 

muitas vezes exigido no mundo do trabalho. Afirma que, quando alfabetizados cientificamente, 

os alunos podem obter condições melhores de trabalho, sobrepondo a questões, por exemplo, de 

apenas o saber técnico, o qual pode restringi-los a determinadas posições limitadas. 

Costa (2008), ao fazer um resgate de contribuições dos últimos dez anos de pesquisadores 

nacionais e internacionais, buscando como estas poderiam ajudar no ensino de Ciências na EJA, 

percebeu uma preocupação na formação de sujeitos capazes de tomar decisões em seu meio, 

considerando questões sociais, políticas e econômicas. Destaca que os estudos dos conceitos 

científicos dentro do ensino de Ciências podem ser importantes para que os cidadãos possam 

compreender o mundo científico e tecnológico à sua volta. Além disso, o autor fala da relevância 

de estarmos antenados às mudanças que ocorrem no mundo, sobretudo, o científico, podendo 

conhecer e entender o que está sendo produzido para, assim, poder fazer questionamentos das 

consequências disso para si e para os outros. 

Acredita Costa (2008) também que a AC, quando bem trabalhada na sala, desperta 

interesse dos alunos, que podem até se dedicar à ciência futuramente. Defende que o ensino de 

Ciências, que visa à AC do aluno por meio dos vieses da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), 

poderá contribuir no desenvolvimento da cidadania deste. O autor citado, analisando a 

importância para o aluno do ensino de Ciências/Física, destacou alguns fatos relatados pelos 

alunos da EJA:  

a) a ciência contribui para nosso bem estar, para a natureza com relação ao meio 
ambiente e para outros meios;  
b) o estudo da ciência traz amplo conhecimento das coisas e melhoria em relação ao 
trabalho, como por exemplo, a cura de doenças e perspectivas de futuro com relação a 
tecnologia (COSTA, 2008, p. 3). 

Quando analisamos relatos como os citados acima por alunos da EJA, diante da AC, 

percebemos que os próprios definem como importante para sua vida a compreensão da ciência, 

entendendo-a como algo que pode melhorar a sua vida. E é essa perspectiva que almejamos e 

acreditamos em nosso estudo, consonante com as palavras de Chassot (2003), quando fala de uma 

AC que facilite a leitura do mundo em que vivem pelos homens e mulheres.  

Sales (2013) comenta que, partindo das características próprias dos alunos de modalidade 

EJA, a busca da AC desse aluno deve ser de forma diferenciada das turmas com crianças e 

adolescentes. Estas, cita a autora, são acompanhadas pela descoberta do mundo por esses alunos, 
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sendo diferente na EJA, onde os alunos já obtêm diferentes experiências e a ciência escolar 

aparece como uma maneira de ver e compreender os fenômenos que muitas vezes eles já 

conhecem. 

Gonçalves e Cavalcante (2016) dizem que, considerando a AC para a EJA, se deve em 

primeiro lugar se desvencilhar do processo excludente que viveu historicamente a modalidade, 

buscando compreender “o contexto e o processo de aprendizagem nos quais os sujeitos da EJA 

estão envolvidos” (p. 126). Outro aspecto que eles destacam é que devem ser respeitadas as 

especificidades desses alunos, buscando a compreensão da forma como estes aprendem. Nesse 

sentido, citam que, quando consideramos os saberes que o aluno já possui, devem estar incluídas 

a cultura e as crenças dele, promovendo o diálogo entre as diferenças. Além disso, falam que é 

importante inserir dentro da proposta da AC do aluno da EJA questões ligadas ao trabalho, uma 

vez que esses alunos já estão inseridos nesse contexto: 

A proposta da Educação Científica na EJA deve estar fundamentada nas especificidades. 
[...] Para tanto, é essencial a promoção não apenas de acesso aos conhecimentos 
científicos historicamente legitimados, mas a aprendizagem do ‘fazer Ciência’ a partir 
da busca de resposta aos problemas de sua vida e de seu cotidiano (GONÇALVES; 
CAVALCANTE, 2016, p. 127). 

Acreditamos aqui, como de extrema importância, que iniciativas que visem à AC do aluno 

sejam com mais frequência propostas ao público discutido, visando a uma real inserção desses 

alunos na compreensão das Ciências, podendo se familiarizar com abordagens que visem a esse 

propósito e que consigam se sobressair frente à insegurança, totalmente compreendida pelo 

percurso histórico tradicionalmente, destacando apenas a leitura e escrita do aluno sem 

preocupação com a sua postura crítica (AMARAL; OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2016). Costa 

(2008, p. 4), diante disso, discute por fim que “precisamos investigar e aprimorar-nos na educação 

de jovens e adultos, para que esses sujeitos recebam uma atenção especial no que diz respeito à 

educação para a ciência, tecnologia e sociedade (CTS)”. 

2.3 Ensino de Ciências por Investigação como Abordagem para Promover a 

Alfabetização Científica na Educação de Jovens e Adultos  

Neste tópico, abordaremos o Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) entendendo-o 

como tendo por objetivo maior a AC do aluno. Além disso, abordaremos brevemente sobre alguns 

aspectos históricos, características encontradas na abordagem, as etapas segundo alguns autores 

e sobre o professor e o aluno dentro da perspectiva do ensino por investigação. Acreditamos que 

a discussão nos ajudará a compreender o nosso trabalho quando apontamos o uso da abordagem 
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para a modalidade, a qual tratamos entendendo-a como significativa diante de novas propostas ao 

público. 

2.3.1 Alfabetização científica como objetivo maior do ensino de ciências por investigação 

Em nosso trabalho, compreendemos o ENCI como tendo por principal objetivo a AC do 

aluno, buscando a promoção desta, podendo contribuir, no sentido de empoderar o aluno no uso 

do direito de sua cidadania. Entendemos e buscaremos aqui falar do ENCI como possibilidade 

enquanto abordagem didática que promove o aluno enquanto favorece sua aprendizagem por 

meio de investigação, de busca de resolução de problemas, de uso de uma posição crítico-

reflexiva e também atuante diante das diversas situações em sala, podendo relacionar os 

conhecimentos científicos ao seu dia a dia para, quando necessário, posicionar-se e tomar 

decisões coerentes aos conhecimentos adquiridos sobre as situações reais, que envolvem o seu 

bem-estar e de sua coletividade. Não nos atentaremos ao aprofundamento, ainda que importante, 

da temática, mas tentaremos pautar uma breve discussão conversando com autores que discorrem 

sobre o ENCI para facilitar a nossa compreensão deste como proposta para o aluno do público ao 

qual nos propomos a defender neste trabalho. 

2.3.2 Algumas características históricas do ensino por investigação 

Nesta seção, descreveremos brevemente alguns fatos que, ao nosso entendimento, nos 

ajudam a compreender historicamente a abordagem do ensino por investigação. Adiantamo-nos 

em dizer que essa abordagem encontra-se mais consolidada internacionalmente (MUNFORD; 

LIMA, 2007) e que, em nosso país, o caminho que se constrói essa abordagem parte da grande 

necessidade de promover novas metodologias diante de um cenário de um ensino de Ciências 

voltado apenas para conceitos, leis e teorias, e do desejo de romper com uma cultura escolar 

heterogênea (SASSERON, 2015). 

O ensino de Ciências desde a segunda metade do século XIX até a atualidade vem 

apresentando diferentes objetivos moldados pelas mudanças na sociedade e levando em 

consideração aspectos de natureza política, histórica e filosófica (CARVALHO, 2017; 

ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). O ensino por investigação, para Deboer (2006), vem fazendo 

parte do cenário educacional ao menos desde meados desse mesmo século, embora ainda citado 

como algo novo. Como outras tendências no ensino de Ciências não apresentaram grande 

relevância no Brasil, sendo mais expressivas em países da Europa e Estados Unidos 
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(MUNFORD; LIMA, 2007; ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). Esse tipo de ensino, que foi 

conhecido também como “inquiry”, recebeu forte influência de John Dewey, filósofo e pedagogo 

americano (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). A tendência de estimular atividades investigativas já 

aparecia nessa época, sendo fortemente encontrada na educação americana, na perspectiva do 

inquiry com base nas influências de Dewey.  

Outra influência foi o movimento progressista, no final do XIX, que defendia um ensino 

centrado na vida, tendo o aluno como participante ativo na sua aprendizagem, aliando teoria e 

prática. Dewey também aparece como percussor dessas ideias e seu nome vem sido relacionado 

à aprendizagem por meio de projetos e resolução de problemas (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). 

Zômpero e Laburú (2011) também citam que no século XX a educação científica foi 

pautada nos valores da sociedade, dos problemas que havia na época, como problemas de saúde 

pública e crescimento populacional. O ensino por investigação naquela época se constituiu numa 

maneira de construir habilidades dos alunos não apenas de raciocínio, mas no sentido de resolução 

de problemas sociais. Dewey, para os autores, também defendia essa ideia de preparar o estudante 

para a vida.  

É citado por Carvalho (2017) que o processo de transferência de uma geração para outra 

sofreu influência do aumento em grande escala do conhecimento e dos trabalhos da epistemologia 

e psicologia, que defendiam a construção do conhecimento tanto em nível individual quanto a 

nível social. A autora também comenta que nas aulas de Ciências os trabalhos sobre investigações 

e as teorizações do epistemológico Piaget foram os que mais influenciaram. Destaca também os 

conhecimentos do psicólogo Vygotsky e de seus seguidores. Segundo a autora, esses autores 

apresentaram como as crianças e os jovens construíam o conhecimento, ainda que com pontos de 

vista diferenciados. 

As pesquisas de Piaget, para Carvalho (2017), quando buscou compreender como o 

conhecimento, sobretudo, o científico, era compreendido pela humanidade, proporcionaram 

ensinamentos importantes que até hoje orientam a prática dos professores.  

A partir da década de 1950, é citado por Scarpa e Silva (2013) que autores de educação 

em Ciências propõem que seria importante que o currículo da área incorporasse práticas e 

procedimentos científicos, com a intenção de construir explicações do mundo real. A partir desse 

entendimento, citam ainda as autoras que era compreendido na época que a investigação científica 

deveria ser mais destacada dentro das salas de aula de Ciências. 

Munford e Lima (2007) mencionam que nos países da América do Norte e na Europa é 

comum se falar em ENCI, mas que no Brasil essa abordagem foi pouco discutida, mas que o 

interesse é crescente e já se encontra um número considerável de autores que discutem a questão. 
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As autoras citadas anteriormente dizem que alguns autores rebatem que não há nada de 

novo em falar de investigação nas aulas de Ciências. Citam que essa afirmativa feita por Peter 

Dow, um educador norte-americano, se baseia na preposição de que para ele trabalhar com 

observações e questões investigativas sempre foi compreendido como importante para 

compreender o mundo. As autoras mencionam ainda que esse tipo de pensamento pode 

descaracterizar as iniciativas por meio do ENCI, justificando que:  

Pode parecer, por exemplo, que a preocupação com reverter a ênfase na transmissão de 
conceitos e teorias não tem um componente de novidade e que poderia ter surgido em 
qualquer contexto. Contudo, essa preocupação entre educadores das ciências da 
natureza deriva de uma profunda reflexão que tem relação direta com discussões que 
ocorreram nos campos da filosofia, sociologia e história da ciência bem como no campo 
dos estudos do currículo. Portanto, nada de natural, mas social e historicamente 
produzida (MUNFORD; LIMA, 2007, p. 96). 

Em 1996 foram publicados os Parâmetros Curriculares Norte-Americanos (National 

science education standards), onde são encontradas orientações do ensino-aprendizagem no 

ensino de Ciências com a perspectiva de letramento científico (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL, 1996).  

No final da década de 1970, foi criado o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física 

(LaPEF) da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Configura-se em um espaço 

de estudo e pesquisa que trata de aspectos que envolvem o ensino e aprendizagem das Ciências, 

tendo por principal estudo o ensino de Física que se dá no ensino público. O LaPEF vem dando 

contribuições que orientam o professor na sua prática em sala de aula com produção de material 

didático, publicação de livros, vídeos e Sequências de Ensino Investigativas (SEIs). Essas 

sequências, como exemplo, trabalham com conceitos físicos, como pressão, luz, equilíbrio, 

direcionados aos primeiros ciclos do ensino fundamental (SCARPA; SILVA, 2013). Acreditamos 

como de grande importância os estudos desenvolvidos dentro do LaPEF para as contribuições do 

ensino investigativo no Brasil na atualidade. 

2.3.3 Características encontradas no ensino investigativo 

Dificilmente encontraremos um consenso sobre uma única definição para o que propomos 

discutir neste tópico. Mas nos propomos a discorrer sobre algumas características encontradas na 

abordagem que nos ajudarão a compreendê-la e vislumbrá-la como proposta ao ensino de 

Ciências na EJA. 

 Para García Rodríguez e Cañal de Léon (1995, p. 6, tradução nossa), “toda intervenção 

docente é uma resposta ao problema básico de como abordar adequadamente o ensino”. A 



54 
 

proposta de quando se fala em ENCI parte da pretensão de sugerir um cenário alternativo, 

diferentemente daquelas aulas de Ciências comuns nas escolas, nas quais facilmente podemos 

visualizar o professor anotando no quadro, explicando o assunto e o aluno anotando e ouvindo 

todo o conteúdo (MUNFORD; LIMA, 2007). Sasseron (2015, p. 63-64) aponta que o ensino por 

investigação em sala ajuda a romper com essa cultura escolar, heterogênea, com didáticas 

descontextualizadas, distantes do que é “próprio do campo de conhecimento da disciplina”. 

Deboer (2006) cita que o ensino por investigação “se espelha” na investigação científica 

por enfatizar o questionamento, a investigação e a resolução de problemas pelos alunos e que 

estes participam de atividades semelhantes aos cientistas, como o uso de laboratórios, campo, 

biblioteca e envolvem discussões com os colegas. “E assim como os cientistas procuram entender 

o mundo natural através de suas investigações, os estudantes em salas de aula tentam avançar sua 

compreensão dos princípios e métodos da ciência através desse ensino” (DEBOER, 2006, p. 17, 

tradução nossa). 

Essa abordagem fundamenta-se em resposta a um ensino de Ciências centrado em 

definições, leis e princípios, sem muita preocupação em problematizar e promover um diálogo 

entre teorias e o mundo real (MUNFORD; LIMA, 2007). Nesse tipo de ensino, para as autoras, 

há pouco espaço para investigações nas quais o aluno pode construir representações equivocadas 

das ciências.  

Sasseron (2015), sobre a investigação em sala de aula, cita que: 

Assim como a própria construção de conhecimento em ciências, a investigação em sala 
de aula deve oferecer condições para que os estudantes resolvam problemas e busquem 
relações causais entre variáveis para explicar o fenômeno em observação, por meio do 
uso de raciocínios do tipo hipotético-dedutivo, mas deve ir além: deve possibilitar a 
mudança conceitual, o desenvolvimento de ideias que possam culminar em leis e teorias, 
bem como a construção de modelos (SASSERON, 2015, p. 58). 

Para Zômpero e Laburú (2011), a proposta atual do ensino por investigação, que 

possibilita ao estudante se envolver em atividades investigativas, não mantém mais a mesma 

intenção como na década de 1960 de formar cientistas, atualmente, buscam-se novas finalidades, 

como desenvolver nos alunos habilidades cognitivas, por exemplo, formulação de hipóteses, 

poder de análise e argumentação. Carvalho (2017) menciona que no ENCI por meio de uma SEI 

o que se propõe não é esperar que os alunos se comportem como os cientistas, é algo mais simples, 

pretende-se criar um ambiente investigativo em sala de aula, contribuindo para ensinar os alunos 

no processo, ainda que simples, do trabalho científico, podendo ampliar gradativamente a sua 

cultura científica. 
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Existem diferentes denominações para a abordagem de ensino. Podemos citar como 

exemplo, “inquiry, aprendizagem por descoberta, resolução de problemas, projetos de 

aprendizagem, ensino por investigação” (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011, p. 73). Além disso, citam 

que há também diferentes abordagens referentes ao ensino por investigação.  

Mas mesmo que haja diferentes propostas acerca do que é ensino por investigação, 

Munford e Lima (2007) apontam que elas são mais bem compreendidas a partir de um mesmo 

sentido, o de reconhecer a distância entre a ciência estudada nas escolas e a ciência das 

universidades e nos laboratórios. Citam que essas “duas ciências” geralmente são pouco comuns. 

Ainda citam que a preocupação sobre o assunto não é recente, e ainda complementam que diante 

disso, para alguns autores, mais preocupante são as diferenças do que representam as práticas 

científicas das escolas e as que de fato são dos cientistas.  

Nesse sentido, Sasseron (2015) defende que o ENCI propõe uma maneira de trabalhar os 

temas e conteúdos destacando características que definem o próprio fazer científico, podendo 

agregar a cultura escolar e a cultura científica, compreendendo-o como uma abordagem didática. 

Mas para Munford e Lima (2007) essa aproximação não é uma tarefa simples, isso já é percebido 

só em imaginar as diferenças entre os espaços onde essas ciências ocorrem, seus papéis e 

objetivos. Enquanto uma objetiva a aprendizagem de uma ciência já construída, consolidada, a 

outra busca a produção de novos conhecimentos científicos. Mas mencionam ainda as autoras 

que essa aproximação facilitaria entender as diferentes tendências que existem dentro do ensino 

por investigação. 

Em seu artigo La orientación de las prácticas de laboratorio como investigación: un 

ejemplo ilustrativo, publicado em 1996 (p. 156-157), Gil Pérez e Valdés Castro apontam 10 

características que tornam as atividades de laboratório em investigativas:  

1- Expor aos estudantes situações problemas abertas, com nível de dificuldade adequado 
à sua zona de desenvolvimento potencial; 2- Possibilitar a reflexão dos alunos sobre a 
relevância das situações-problema discutidas; 3- Potencializar as análises quantitativas, 
dando significados que ajudem a entender as situações; 4- Mostrar ao aluno que emitir 
hipóteses é atividade indispensável à investigação científica; 5- Permitir toda sua 
importância a elaboração do projeto e a planificação da atividade experimental pelos 
alunos; 6- Propor a análise detalhada dos resultados à luz dos conhecimentos 
disponível, das hipóteses levantadas e dos resultados de outros investigadores; 7- 
Considerar as possíveis perspectivas e contemplara as implicações das CTS do estudo 
feito; 8- Integrar a contribuição do estudo realizado a um corpo de conhecimentos 
relacionando-o a outros campos de conhecimento; 9- Destacar a importância da 
memória coletiva; 10- Ressaltar a dimensão coletiva do trabalho científico. 

Trazendo uma proposta mais atual, Carvalho (2017), ao propor o ensino investigativo por 

meio de SEIs, sugere etapas que contemplam atividades geralmente em grupos, envolvendo o 

estudante na resolução de problemas, a sistematização do conhecimento, a escrita sobre o que 
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realizaram que pode ser feita também por meio de um desenho. Tendo a intencionalidade de 

favorecer a investigação em sala buscando a aprendizagem do aluno. Essas etapas serão mais bem 

descritas mais adiante em nosso trabalho.  

Outra característica que é citada por Carvalho (2017) é que o ENCI deve se basear na 

proposta de Bachelard, de transformar a cultura experimental, de experimentação espontânea para 

científica, em que os alunos tenham condições de construir e reconstruir seu conhecimento. Não 

é preciso seguir um método científico, mas as etapas e os raciocínios necessários para uma 

experimentação científica. São importantes como etapas a elaboração e o teste de hipóteses. A 

autora aponta ainda que “o problema e os conhecimentos prévios espontâneos ou já adquiridos 

devem dar condições para que os alunos construam suas hipóteses e possam testa-las procurando 

resolver o problema” (CARVALHO, 2017, p. 7).  

Acreditamos que as atividades que envolvem investigação podem promover o 

aprendizado de conteúdos conceituais e procedimentais envolvidos na formação do conhecimento 

científico (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). Essas atividades, sendo elas em laboratório ou não, 

não podem ser confundidas com simples atividades de demonstrações ou puramente 

experimentações ilustrativas, pois concordamos com os autores que as atividades investigativas 

possibilitam ao aluno “um papel intelectual mais ativo durante as aulas” (ZÔMPERO; LABURÚ, 

2011, p. 78). Desde que claro, citam os autores, este esteja realmente engajado no processo. 

Conforme conseguimos verificar, várias características podem ser observadas na 

abordagem, mas destacamos a proposta a partir de um cenário de ensino descontextualizado, 

baseando-se apenas em conceitos e leis, e propõe a construção de um ambiente investigativo em 

sala de aula onde o aluno irá buscar elementos a partir da resolução de problemas para questionar, 

argumentar, discutir, se inserindo no processo de sua própria aprendizagem e busca de sua AC. 

2.3.4 Etapas encontradas em um ensino investigativo 

A partir do que foi discutido sobre algumas características de uma atividade investigativa, 

nos propomos aqui a discorrer sobre as etapas que podem ser vislumbradas nas aulas que propõem 

essas atividades.  

É comumente percebido que algumas pessoas acreditam que o ENCI tem que ser 

trabalhado obrigatoriamente por meio de atividades práticas ou experimentais se restringindo 

somente a essas atividades (MUNFORD; LIMA, 2007). Carvalho (2017) cita, nesse sentido, que 

dos tipos de problema que se pode usar numa atividade investigativa o problema experimental 

pode chamar mais a atenção dos alunos, mas o problema também pode se dar a partir de outras 
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formas, como, por exemplo, textos, jornais e até as próprias ideias dos alunos se configurando 

num problema não experimental. O importante para a autora é que as atividades sejam propostas 

por meio de etapas, possibilitando ao aluno o levantamento e o teste de suas hipóteses, estruturar 

suas ideias, apresentar e discutir seus argumentos com os seus colegas e seu professor. Seja a 

implementação de uma SEI por meio de atividade experimental ou não, é preciso ser garantido 

pelo professor que a proposta seja igualmente investigativa, que tenha embutido um problema a 

resolver (SASSERON, 2015). 

Zômpero e Laburú (2011, p. 79) acreditam que certas etapas precisam compor as 

atividades investigativas:  

O engajamento dos alunos para realizar as atividades; a emissão de hipóteses, nas quais 
é possível a identificação dos conhecimentos prévios dos mesmos; a busca por 
informações, tanto por meio dos experimentos, como na bibliografia que possa ser 
consultada pelos alunos para ajudá-los na resolução do problema proposto na atividade; 
a comunicação dos estudos feitos pelos alunos para os demais colegas de sala, refletindo, 
assim, um momento de grande importância na comunicação do conhecimento, tal como 
ocorre na Ciência, para que o aluno possa compreender, além do conteúdo, também a 
natureza do conhecimento científico que está sendo desenvolvido por meio desta 
metodologia de ensino (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011, p. 79). 

Na visão de García Rodríguez e Cañal de Léon (1995), as atividades investigativas devem 

ser compostas com etapas a partir de: elaboração de um problema pelos alunos; a elaboração de 

hipóteses; o planejamento da investigação; contato com novas fontes de informação, incluem-se, 

nesse sentido, também os experimentos; a leitura de textos informativos; visitas; interpretação; 

conclusão dos resultados; e, ao final, é importante o aluno divulgar seus resultados à turma e 

aplicar os novos conhecimentos aprendidos. 

Nos parâmetros curriculares norte-americanos, segundo Scarpa e Silva (2017, p. 135), 

seriam etapas essenciais no ensino por investigação:  

- O engajamento em perguntas de orientação científica; 
- a utilização de evidencias para responder as questões; 
- a formulação de explicações a partir das evidências; 
- a avaliação dessas explicações à luz de outras alternativas especialmente as científicas; 
- A justificativa e a comunicação das explicações propostas.  

Carvalho (2017) corroborando a ideia de Deboer (2006) quando este fala de ensino por 

investigação e deixa bem claro que não há na abordagem em discussão a pretensão de que os 

alunos pensem ou se comportem como cientistas. A proposta dessa abordagem se configura em 

algo com mais simplicidade, a intenção é de construir um espaço para a investigação no qual os 

professores orientem os alunos no processo de ampliação da sua cultura científica contribuindo 

para sua AC (SASSERON; CARVALHO, 2008). Na perspectiva de Carvalho (2017), o ensino 
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investigativo se dá por meio de atividades que contemplem as etapas de: distribuição do material 

e proposição do problema pelo professor; resolução de problemas pelos alunos; sistematização 

dos conhecimentos elaborados pelo grupo; e escrever e desenhar. Falaremos sobre cada etapa 

mais adiante quando caracterizaremos melhor uma SEI. 

2.3.5 O professor e o aluno dentro da perspectiva do ensino por investigação 

O ensino por investigação é entendido como uma abordagem que vai além de uma 

metodologia usada somente para alguns temas e conteúdos, podendo ser utilizada em diferentes 

aulas (SASSERON, 2015). O professor, visto apenas como a pessoa mais experiente na sala 

(CARVALHO, 2017), deve contribuir em promover o papel ativo do aluno quando busca a 

construção de seu conhecimento sobre a Ciência. O professor, buscando o engajamento dos 

alunos com as discussões, possibilita-os quando procura resolver um problema, comparar, 

analisar e avaliar, ações comuns na prática científica (SASSERON, 2015).  

Essa proposta, enquanto abordagem didática, é destacada pelo fato de ser uma atividade 

que é sugerida e colocada em prática pelo professor. Mas, além disso, Sasseron (2015) destaca 

que só é concretizada quando de fato há interação entre os alunos e os professores, como também 

os materiais e as informações. Destaca ainda que, mesmo partindo do professor, o aluno é que 

tem o papel crucial, pois o seu envolvimento pode garantir o aprendizado relacionado aos 

conceitos.    

Carvalho (2017) aponta que é o professor que deve ensinar a seus alunos a compreensão 

e o uso das linguagens que são próprias da disciplina que trabalha. Quando se trata das diversas 

linguagens das Ciências, o professor, para a autora, estará inserindo o aluno na cultura científica, 

por meio de cooperação e especializações, migrando os estudantes da linguagem cotidiana à 

científica. 

Outra oportunidade que o professor pode aproveitar enquanto propõe a investigação, além 

de trabalhar conhecimentos a partir do currículo, é trabalhar também questões de cunho moral e 

ético, relacionadas ao trabalho em grupo (SASSERON, 2015; SEDANO; CARVALHO, 2017). 

Além disso, o processo de investigação também pode permitir que o professor desenvolva a 

liberdade e a autonomia intelectual desse aluno (SASSERON, 2015). 

Quando o professor propõe questões aos alunos, estas precisam levá-los a buscar 

evidências nos dados que possuem e a justificar com coerência as suas respostas, levando-os a 

sistematização do seu raciocínio. Enquanto isso, a linguagem científica, que podemos chamar de 

linguagem argumentativa, se forma (CARVALHO, 2017).  
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Entendemos que essa abordagem didática requer que o professor ponha em prática 

estratégias que possam ajudar os alunos na resolução dos problemas propostos por ele, 

trabalhando em grupo, usando os materiais à disposição e remetendo aos conhecimentos já 

existentes (SASSERON, 2015). O professor precisa ter a sensibilidade de valorizar os erros, as 

pequenas ações, as imprecisões levantadas pelos alunos, destacando e valorizando qualquer 

hipótese do aluno e favorecendo as relações (SASSERON, 2015). Deve-se entender que a relação 

entre professor e aluno, diz a autora, não envolve mais uma condição hierárquica de poder, mas 

de parceria, onde a busca da construção de entendimento sobre as Ciências e os modelos, 

conceitos e teorias que a compõem, pelo aluno, é coletiva. É construída nessa relação outra forma 

de ver e compreender os fenômenos naturais e a nossa conexão a eles, entendo que 

compreendendo a linguagem científica estamos estreitando essas relações (SASSERON, 2015). 

Destacamos que um dos aspectos mais importantes do professor é a contribuição para a 

construção da argumentação do aluno. Essa construção, de acordo com Sasseron (2015), se dá à 

medida que o professor trabalhando com a resolução de um problema de forma ativa e conjunta, 

e procura a discussão das ideias expostas pelos alunos, seja oralmente, nos momentos de debates 

ou coletadas das suas produções textuais. Concordamos com a autora quando ainda diz que, com 

essa maneira de abordar as atividades nas aulas de Ciências, os alunos se encontrarão em 

construção de sua AC, “uma vez que atitudes de caráter crítico, social, racional e objetivo podem 

ser postas em prática juntamente e auxiliando a aprendizagem de conceitos das ciências” 

(SASSERON, 2015, p. 64). 

Em 2000, o Inquiry and the national science education standards: a guide for teaching 

and learning (em português, Investigação e os parâmetros curriculares nacionais de ciências: 

um guia para ensino e aprendizagem) é proposto e considerado como essencial dentro do ENCI 

que os alunos: se envolvam com perguntas que tenham orientação científica; que priorizem 

sempre as evidências para elaborarem suas respostas frente às questões, como também para 

formular as suas explicações; que analisem as explicações dadas com base nas ideias que reflitam 

o conhecimento científico e que sejam capazes de comunicar e justificar as suas respostas e 

conclusões (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2000).  

Também é encontrado no mesmo documento que o ensino de Ciências deve possibilitar 

ao aluno: aprender os princípios e conceitos que envolvem a ciência; adquirir habilidades de 

raciocínio e de procedimentos próximos aos cientistas; entender a natureza da ciência como um 

empreendimento humano (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2000).  

Percebemos após o que foi exposto que no ensino investigativo o professor se desprende 

da abordagem tradicional, de transmissor de conhecimento, sendo aquele que propõe e media a 
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aprendizagem do aluno, a partir de discussões e busca de informações diante de um problema a 

ser investigado, contrapondo o que Paulo Freire chamava de “educação bancária”. Em 

consonância, o aluno, quando deixa para trás a sua passividade, protagoniza a construção de seu 

saber, podendo dentro da proposta que compõe a abordagem ter condição de discutir, refletir, 

investigar, concluir, divulgar, características que são importantes quando, no sentido do que a 

abordagem sugere, unir a cultura escolar e científica. 

2.3.6 A interação no contexto do ensino por investigação  

Neste tópico, abordaremos a interação social que ocorre entre os alunos, quando são 

formados os grupos em sala, construindo relações com o ensino investigativo. Partimos da 

proposta do próprio ENCI, que, enquanto propõe a resolução de problemas, a discussão entre os 

pares e com o professor favorece a interação social entre esses sujeitos em sala, consequentemente 

podendo favorecer outros aspectos.  

A escola é vista como um espaço de interação social onde o aluno convive na coletividade 

(SEDANO; CARVALHO, 2017). Nesse espaço, relatam as autoras que o aluno pode perceber as 

diferentes ideias e argumentos de seus colegas, compará-las com as suas, podendo definir quais 

são as melhores atitudes, de acordo com os seus princípios e os princípios do grupo.  

Carvalho (2017) ressalta a importância dos estudos de Vygotsky e seus seguidores para a 

educação, considerando as influências no ensino. Uma, para ela, foi o fato de Vygotsky ter 

mostrado que as funções mais elevadas de uma pessoa surgem a partir de processos sociais. A 

interação entre o homem e o ambiente, que se dá por meio instrumentos ou artefatos culturais, é 

outro fato considerado por Vygotsky (VYGOTSKY, 2007; CARVALHO, 2017). Nesse contexto, 

consideramos aí dois pontos importantes para a discussão. Um é a interação social que surge no 

envolvimento do homem e seu meio, que inclui, além dos instrumentos, o outro, compartilhando 

e interagindo no mesmo meio (VYGOTSKY, 2007). E o outro é a linguagem, considerada por 

Vygotsky como sendo um tipo de mediação da interação social (VYGOTSKY, 2007; 

CARVALHO, 2017). 

Considerando como importantes a interação social e o favorecimento de momentos em 

que os alunos, por meio da linguagem, interajam e se comuniquem nas aulas de Ciências é que 

compreendemos o trabalho em grupo como um espaço que possibilita essa interação social na 

sala de aula. 

É citado por Sasseron (2015) que a sala de aula se configura em um ambiente que é 

culturalmente associado ao ensino e um espaço que possibilita que as relações entre os sujeitos, 
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alunos e professores, possam ocorrer. Entendemos que essas relações são mediadas de acordo 

com a forma de trabalhar do professor em suas aulas, ou seja, com sua abordagem de ensino.  

Partindo dos pressupostos da abordagem didática do ensino por investigação, o professor 

põe em prática certas habilidades que estimulam os alunos a resolverem situações com problemas 

e, para isso, eles devem interagir com os elementos que compõem o seu ambiente no momento 

da atividade: os colegas, os materiais que serão usados e os saberes já existentes (SASSERON, 

2015). Essa interação aparece aqui como determinante na busca da resolução do problema 

proposto pelo professor, onde no coletivo, nos grupos, o aluno procura se envolver nessa busca. 

Sedano e Carvalho (2017) discutem que, quando adotamos o ensino investigativo nas 

nossas aulas, assumimos, consequentemente, alguns aspectos como importantes, como a 

problematização, as atividades utilizadas, a discussão que ocorre na investigação entre os pares, 

o registro durante e no final das atividades, a relação que o aluno pode fazer com sua realidade e 

que o conhecimento adquirido seja socializado. A investigação entre os pares se dá por meio do 

debate, que, para Sasseron (2013), é geralmente onde é organizado o conhecimento científico. 

Esses momentos, segundo a autora, chamados de interações discursivas, são ímpares, e é onde se 

dão as trocas de ideias, buscando os fundamentos do que está sendo estudado.  

Como possibilidade de ampliação da interação social dentro da proposta do ENCI, o 

trabalho em grupo pode possibilitar aos alunos apropriarem-se, além dos conceitos científicos, de 

conhecimentos sociais, sendo valorizados, além da troca de ideias, a consideração mútua, o 

trabalho em equipe, entre outros aspectos (SEDANO; CARVALHO, 2017). A construção da 

autonomia moral do aluno também é apontada pelas autoras como uma possibilidade do trabalho 

em grupo dentro da proposta investigativa no ensino de Ciências. 

E, nesse sentido, Sedano e Carvalho (2017) vêm destacando a importância do trabalho em 

grupo, como possuindo diversas possibilidades, oportunizando que o estudante vivencie a cultura 

científica. Também, para elas, o trabalho em grupo “é uma metodologia de trabalho que prevê 

interação, troca de ideias, opiniões e reflexão motivadas por uma proposta problematizadora, que 

desencadeie, verdadeiramente, a necessidade grupal de resolução” (p. 205). 

Ainda no que se refere ao trabalho em grupo, as autoras citam que: 

O trabalho em grupo oportuniza a exposição e troca de ideias e hipóteses, assim, permite 
que o processo de aprendizagem torne-se mais rico e motivador. Por meio da interação 
entre os alunos, é possível criar um contexto social mais próximo da realidade, 
aumentando a efetividade da aprendizagem (SEDANO; CARVALHO, 2017, p. 203). 

Diante disso, podemos perceber os diversos benefícios propostos pelo trabalho em grupo 

nas aulas de Ciências. Em nossa pesquisa, o trabalho em grupo é valorizado a partir das atividades 
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dentro de uma SEI, onde se propõe, geralmente, que a resolução de problemas, a discussão, a 

sistematização do conhecimento, por meio de leituras e até a própria escrita se dê em grupos 

(CARVALHO, 2017), onde os alunos podem no coletivo ampliar seus saberes diante dos que já 

possuem, sendo compartilhados na interação. Sedano e Carvalho (2017) citam que, na sala, o 

trabalho em grupo fortalece as relações sociais e afetivas, e, quando favorece a troca entre os 

pares, está favorecendo uma prática que é comumente vista no meio acadêmico, sendo parte da 

cultura científica. Devendo, por tanto, ser incentivada em sala de aula. 

Na sala de aula, é discutido por Sasseron (2013) que as interações discursivas deverão ser 

direcionadas pelo professor, tendo este os cuidados necessários para que a discussão no grupo 

não se torne uma discussão vazia. Deve-se ter um objetivo claro e as perguntas devem ter de fato 

um problema embutido, que valorize o que o aluno expõe durante as discussões, adotando um 

ambiente investigativo na sala. A autora também cita que essa interação não é fácil de ser 

promovida, demanda do professor saber perguntar e também saber ouvir, ter conhecimentos para 

que, a partir deles, surjam boas perguntas e que também consiga explorar as informações que os 

alunos apresentam, evidenciando-as, confrontando-as e aprofundando-as quando necessário. 

Não podemos esperar, é claro, numa interação discursiva, que as ideias estejam sempre 

de acordo, temos que lembrar que os diferentes indivíduos que compõem um grupo trazem 

saberes diferentes que são fruto de suas experiências. Essas diferentes experiências podem gerar 

ideias divergentes diante de um tema discutido. Diante disso, nessa relação dentro do grupo a 

divergência de ideias deve ser prevista, seja ela em relação a aspectos cognitivos ou da própria 

relação (SEDANO; CARVALHO, 2017). 

Ainda podemos dizer que, para as autoras acima, a interação no trabalho em grupo nas 

aulas de Ciências favorece uma aprendizagem significativa, podendo aproximar o aluno da 

cultura científica, além de ajudar a criar um bom clima nas aulas, possibilitada pela integração do 

professor e os aluno em seu espaço.  
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3 A SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA COMO UMA 

MODALIDADE ORGANIZATIVA DE ENSINO NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

Diferentes são os termos e conceitos que podemos encontrar para o conjunto de aulas que, 

de forma planejada e organizada, podem ser trabalhadas em sala de aula. Podemos chamar esses 

conjuntos de aulas, segundo Lerner (2002), de modalidades organizativas de ensino. As 

Sequências Didáticas (SDs) são consideradas como uma das modalidades organizativas, junto 

com atividades permanentes e projetos didáticos que visam a uma forma de organizar a prática 

do dia a dia da sala de aula (LERNER, 2002).  

Lerner (2002) ainda cita que, a partir dessas sequências, pode-se incluir atividades 

coletivas, grupais e individuais, além de poder, por exemplo, agregar diferentes gêneros textuais 

estimulando a leitura com os alunos. Zabala (1998) menciona que a forma como configuramos 

as sequências das atividades define as características que diferenciam a nossa prática educativa. 

As modalidades organizativas em sala devem ser articuladas, permitindo que diferentes 

situações aconteçam na sala, com tempos diferentes, podendo ser trabalhadas separadamente ou 

de forma interligada, não deixando de considerar os conteúdos e objetivos pretendidos (LERNER, 

2002). 

Trataremos aqui dessa modalidade organizativa, envolvendo alguns autores que discutem 

sobre ela. Encontramos distintas denominações usadas por alguns autores, abordaremos as SDs 

de acordo com Zabala (1998); Sequências Didáticas Investigativas (SDIs) propostas por 

Motokane (2015), Motokane e Ratz (2016) e Castro e Motokane (2017); e as Sequências de 

Ensino Investigativas (SEIs), às quais daremos mais destaque na concepção de Carvalho (2017).  

3.1 Sequências Didáticas 

Zabala (1998, p. 18) chama a organização planejada de aulas como Sequências Didáticas 

(SDs) e as define como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto 

pelos professores como pelos alunos”. Sobre o assunto ainda cita que as SDs podem se configurar 

em uma boa estratégia de articulação de diferentes atividades dentro de uma unidade de ensino. 

Essas atividades, ainda para ele, podem indicar as possíveis intervenções a serem feitas, no intuito 

de contemplar os objetivos educativos. Além disso, também menciona que as sequências servem 
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para orientar e determinar a função que cada atividade proposta pode ter para a construção da 

aprendizagem do aluno, podendo considerar certas atividades ou deixar de dar ênfase a outras, 

dependendo de sua relevância dentro do processo.  

São consideradas como variáveis que podem influenciar as aulas numa SD:  

- O papel dos professores e dos alunos e em resumo das relações que se produzem na 
aula entre professor e alunos ou alunos e alunos, afeta o grau de comunicação e os 
vínculos afetivos que se estabelecem e que dão lugar a um determinado clima de 
convivência; 
- A forma de estruturar os diferentes alunos e a dinâmica grupal que se estabelece 
configura uma determinada organização social da aula [...]; 
- A utilização dos espaços e do tempo; como se concretizam as diferentes formas de 
ensinar usando um espaço mais ou menos rígido e onde o tempo é intocável ou permite 
uma utilização adaptável as diferentes necessidades educacionais; 
- A maneira de organizar os conteúdos segundo uma lógica que provém da própria 
estrutura formal das disciplinas, ou conforme formas organizativas centradas em 
modelos globais ou integradores; 
- A existência, as características e o uso dos materiais curriculares e outros recursos 
didáticos; 
- O sentido do papel da avaliação [...]. Seja qual for o sentido que se adote a avaliação 
sempre incide nas aprendizagens e, portanto, é uma peça chave para determinar as 
características de qualquer metodologia (ZABALA, 1998, p. 20-21).  

É percebido diante da citação do autor acima que, para o sucesso de uma SD trabalhada 

em sala de aula, um conjunto de situações estão envolvidas. Essas situações, se contempladas de 

maneira satisfatória, podem garantir o bom desenvolvimento da SD. Destacamos, também nas 

citações do autor, a importância do planejamento do trabalho para garantir que se alcancem os 

objetivos educativos. 

3.2 Sequências Didáticas Investigativas 

Essa denominação de Sequências Didáticas Investigativas (SDIs) é dada por Motokane 

(2015), Motokane e Ratz (2016) e Castro e Motokane (2017). Discutem os autores que estas são 

pensadas e aplicadas nas salas de aula, mas também se configurar numa ferramenta para coletar 

dados com base em investigações de AC. Para eles, essa abordagem é de grande relevância, 

podendo garantir uma melhor participação dos alunos nas aulas. 

Motokane e Ratz (2016, p. 6) denominam SDIs como “sequências de atividades que se 

articulam, complementam e se complexificam para que diversos conteúdos sejam mobilizados 

para a resolução de problemas científicos contextualizados”. Essas sequências são pensadas e 

articuladas considerando os objetivos da pesquisa em Ciências, além de instrumentos do 

planejamento de ensino, dando estímulo ao aluno a expor opiniões fundamentadas no 

conhecimento científico (MOTOKANE, 2015). 
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O autor supracitado, apresentando as ideias que orientam a formulação de SDIs pelo grupo 

de pesquisa LINCE1 (Linguagem e Ensino de Ciências), um grupo que tem atuação no ensino de 

Biologia, define algumas proposições importantes dentro de uma SDI: 1- a sequência deve ter 

uma estrutura mínima, de fácil entendimento do professor; 2- deve apresentar um foco e estar 

interligada a outras áreas de conhecimento; 3- a construção de uma SDI deve levar em conta as 

propostas de AC, que busca a formação cidadã promovendo uma educação libertadora; 4- as 

sequências devem procurar promover momentos em que os estudantes possam expressar seus 

argumentos, escrito ou oralmente, e considerar esses argumentos quando tiverem fundamento nos 

conceitos científicos como um indicador de aprendizagem (MOTOKANE, 2015). 

Numa SDI é dada uma importância particular aos textos produzidos pelos alunos, 

motivando-os a expor suas ideias, expressando conceitos científicos (MOTOKANE, 2015). Além 

disso, são contempladas situações de sistematização de informações deixando pontes para as 

atividades seguintes, bem como a possibilidade de retomar as anteriores para o entendimento das 

futuras (MOTOKANE, 2015).  

Ressaltam Castro e Motokane (2017) que toda a proposta da SDI é permeada pelo 

pressuposto da AC. Fazendo-se necessária para os autores a realização de atividades pelos alunos 

que tenham proximidade com aspectos epistemológicos das Ciências, para buscar a compreensão 

do modo de pensamento da própria Ciência.  

3.3 Sequências de Ensino Investigativas 

Neste tópico, discutiremos as Sequências de Ensino Investigativas (SEIs), (CARVALHO, 

2011, 2017; CARVALHO; SASSERON, 2012). Acreditamos que suas atividades manipulativas 

claramente contemplam um ensino investigativo e por meio delas a busca da promoção da AC do 

aluno é facilitada. 

Carvalho (2017), ao propor o ENCI por meio de SEIs, deixa claro que essa relação se dá 

a partir de referenciais teóricos que considera de grande importância para a proposição da 

abordagem, pois, segundo ela, entre os muitos fatores que influenciaram as mudanças na escola, 

no que se refere ao ensino de Ciências, as investigações, teorizações e os conhecimentos 

produzidos por Piaget, Vygotsky e seus seguidores foram os que mais contribuíram. Esses 

teóricos em seus estudos, diz a autora, mostraram, ainda que com pontos divergentes de visão, 

como as crianças e os jovens constroem o conhecimento. Atualmente, para ela, não há mais 

nenhum conflito entre as teorias dos teóricos citados nos ambientes escolares, pelo contrário, o 
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que é visto é uma complementariedade de suas ideias quando estas são aplicadas em diferentes 

momentos em sala. 

E é dentro desse contexto teórico que a autora propõe as SEIs. Para ela, as SEIs são: 

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 seu 
professor passando do conhecimento espontâneo ao científico e adquirindo condições 
de entenderem conhecimentos já estruturados por gerações anteriores (CARVALHO, 
2017, p. 9).  

Para Sasseron (2015, p. 59), uma SEI se configura num “encadeamento de atividades e 

aulas” trabalhando as questões envolvidas do tema que é posto em investigação. De acordo com 

essa autora, as SEIs têm por principal objetivo possibilitar investigações em sala, concretizando 

atividades muitas vezes dissociadas da investigação. Considera ainda que a concepção 

apresentada concretiza o ensino por investigação como abordagem didática, porque destaca o 

professor como aquele que propõe o problema, que orienta as discussões, não importando o tipo 

de atividade sugerida. 

Santos e Briccia (2017) citam que a utilização de SEIs em sala pode se configurar numa 

maneira de buscar a AC dos alunos por meio de diferentes atividades, citando, como exemplo, 

aulas de campo, leitura textual e o próprio experimento. É também citado pelas autoras que as 

SEIs possibilitam aos alunos a construção e reconstrução de conceitos sobre si mesmos e do 

mundo, podendo relacionar o que aprendem na escola e situações que observam em seu dia a dia.  

Assim como outros autores já citados, Carvalho (2017) também acredita que as atividades 

investigativas em sala devem ser trabalhadas por meio de etapas, considerando como 

fundamentais na proposição de uma SEI: 

▪ Etapa de distribuição do material e proposição do problema pelo professor: momento 

onde o professor organiza grupos na sala, distribui o material e propõe o problema.  

▪ Etapa de resolução de problemas pelos alunos: deve-se focar nesta etapa nas ações 

manipulativas que poderão levar os alunos a formularem suas hipóteses e testá-las. 

Depois de testas e confirmadas ou não as hipóteses dos alunos é que eles construirão 

seus conhecimentos. É importante que a resolução do problema proposto seja em 

grupo. Isso favorece a comunicação entre eles.  

▪ Etapa de sistematização dos conhecimentos elaborados pelo grupo: percebendo que 

os alunos já terminaram, o professor deve recolher o material, reorganizar a sala, 

desfazendo os grupos e propor uma discussão coletiva. É interessante que nesse 
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momento a sala esteja organizada de uma maneira em que todos possam ver os colegas 

e ouvi-los. A ideia é que na discussão um aluno ao ouvir o outro lembre o que fez e 

colabore no debate. O professor ao lançar perguntas vai estimulando a participação do 

aluno, ajudando-o a compreender as suas ações. Nessa etapa, para a autora, é que o 

aluno passa da ação manipulativa à ação intelectual. As atitudes que o levam à ação 

intelectual possibilitam que eles desenvolvam atitudes científicas.  

▪ Etapa de escrever e desenhar: nesta etapa, o aluno fará a sistematização do seu 

conhecimento de forma individual. O professor solicita ao aluno que escreva ou 

desenhe sobre o que foi aprendido.  

 

Ao final de uma SEI, Carvalho (2017) cita que é importante planejar uma avaliação, 

porém esta deve ser formativa em vez de somativa, que seja um instrumento para que professor 

e aluno saibam se estão aprendendo, precisa ter as mesmas características que o ensino proposto, 

pautado no ensino “cujos objetivos concentrem se tanto na aprendizagem de conceitos, termos e 

noções como no aprendizado de ações, atitudes e valores próprios da cultura científica” 

(CARVALHO, 2017, p. 18). 

Após discutirmos sobre as características e etapas que os autores estudados adotam as 

atividades investigativas e observando as definições sobre as etapas que compõem uma SEI, 

percebemos que os diferentes autores dão ênfase ao problema nas atividades investigativas 

(GARCÍA RODRÍGUEZ; CAÑAL DE LÉON, 1995; GIL PÉREZ; VALDÉS CASTRO, 1996; 

DELIZOICOV, 2005; CARVALHO, 2017). Diante dessa percepção, acreditamos como 

importante discorrer sobre ele, o problema. E também abordaremos como entendemos que o 

problema é lançado a partir da problematização em sala de aula.  

3.4 Problematização e Problema 

Podemos achar diferentes sentidos para o termo “problematização”: ação ou efeito de 

problematizar, de dar caráter de problema; ação de fazer com que algo se torne problemático, 

complicado (DICIO, 2018). Para Delizoicov (2005, p. 1), a problematização se destina a planejar 

e desenvolver atividades “que não se resumem àquelas que tradicionalmente balizam as 

atividades de resolução de problemas”. Cita o autor que é para problematizar o que já foi 

aprendido pelo aluno, aguçar as contradições, descobrir as limitações do que o aluno já sabe, 

confrontando com o conhecimento científico, possibilitando-o refletir e defrontar o que já possui 
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enquanto aprende o conhecimento científico. Ainda para Delizoicov (2005, p. 6) problematizar 

envolve: 

1 - a escolha e formulação adequada de problemas, que o aluno não se formula, de modo 
que permitam a introdução de um novo conhecimento (para o aluno), ou seja, os 
conceitos, modelos, leis e teorias da Física, sem as quais os problemas formulados não 
podem ser solucionados. Não se restringe, portanto, apenas a apresentação de problemas 
a serem resolvidos com a conceituação abordada nas aulas, uma vez que está ainda não 
foi desenvolvida! São, ao contrário, problemas que devem ter o potencial de gerar no 
aluno a necessidade de apropriação de um conhecimento que ele ainda não tem e que 
ainda não foi apresentado pelo professor. É preciso que o problema formulado tenha 
uma significação para o estudante, de modo a conscientizá-lo que a sua solução exige 
um conhecimento que, para ele, é inédito;  
2 - um processo pelo qual o professor ao mesmo tempo que apreende o conhecimento 
prévio dos alunos, promove a sua discussão em sala de aula, com a finalidade de 
localizar as possíveis contradições e limitações dos conhecimentos que vão sendo 
explicitados pelos estudantes, ou seja, questiona-os também. Se de um lado o professor 
procura as possíveis inconsistências internas aos conhecimentos emanados das distintas 
falas dos alunos para problematizá-las, tem, por outro, como referência implícita o 
problema que será formulado e explicitado para os alunos no momento oportuno bem 
como o conhecimento que deverá desenvolver como busca de respostas. A intenção é ir 
tornando significativo, para o aluno, o problema que oportunamente será formulado. 

Quando o professor busca problematizar as aulas no ensino de Ciências, segundo 

Capecchi (2017), se constitui em um campo que favorece o professor e aluno explorar situações 

dentro da perspectiva científica. A autora comenta que problematizar as aulas vai envolver um 

processo “de instigar os estudantes, trazer questões científicas para investigação, criar situações 

problema cujas soluções envolvam um olhar científico sobre a realidade, assim como 

proporcionar elementos para que esse olhar seja construído” (p. 24). 

Capecchi (2017) destaca também que, diante da questão importante de o aluno poder errar, 

avaliar suas ações diante dos erros e acertos, a problematização é entendida como capaz de 

transformar, visando que o aluno seja capaz de ter um olhar diferente sobre aquilo que já lhe 

parece familiar, diferentemente de ter acesso a algo já pronto. 

Assim, precisamos planejar as aulas de forma que as hipóteses levantadas pelos alunos, 

os conhecimentos que ele já possui, possam ser adquiridas e problematizadas pelo professor, 

levando problemas a serem trabalhados, se atentando que estes possam gerar a necessidade de 

novas aprendizagens pelo aluno (DELIZOICOV, 2005).  

E, por fim, para Capecchi (2017), a problematização dentro as aulas de Ciências deve ser 

pautada na realidade, para construir uma visão diferente do cotidiano, principalmente por meio 

das trocas de ideias e das discussões coletivas, vislumbrando a Ciência como construção humana. 

É percebida de maneira clara a importância que os autores que discutem o ensino 

investigativo dão ao problema (GARCÍA RODRÍGUEZ; CAÑAL DE LÉON, 1995; GIL 

PÉREZ; VALDÉS CASTRO, 1996; DELIZOICOV, 2005; CARVALHO, 2017). Muitas vezes, 
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o problema é chamado de desafio pelo professor (CARVALHO, 2017). Delizoicov (2005) aponta 

que é para planejar o problema que usamos a maior parte do tempo. No ensino investigativo, para 

autores como Azevedo, (2006), Carvalho (2017), Carvalho et al. (2015) e Zômpero e Laburú, 

(2011), este é sugerido pelo professor.  

Os PCNs (BRASIL, 1997) citam que os conteúdos que serão trabalhados em sala precisam 

ser propostos como problemas a serem resolvidos e que os alunos tenham a necessidade de busca 

de informações, ampliando seu conhecimento.  

Carvalho (2017) menciona que muitos são os tipos de problema que se pode usar para 

começar uma SEI, seja ele experimental ou não experimental. Para ela, este não pode ser qualquer 

problema, é importante o planejamento para garantir que seja condizente com a cultura social do 

estudante, deve ser contextualizado, oferendo condições para que os alunos pensem e trabalhem 

com variáveis relevantes do tema e que promovam seu interesse para buscar a solução, levando-

os a expor seus conhecimentos prévios sobre o assunto. Será partindo desses conhecimentos 

anteriormente construídos junto com os materiais e as informações disponíveis que, para a autora, 

os estudantes poderão propor suas hipóteses, testá-las e tentar resolver o problema. 

Carvalho (2017) chama de problema experimental quando a manipulação de aparatos pelo 

aluno permite-o resolver o problema, podendo variar sua ação e observar as alterações. Aborda 

que o material a ser utilizado precisa ser interessante e de fácil manuseio, facilitando a atuação 

do aluno. Quando um problema experimental pode ser perigoso para o aluno é citado pela autora 

que o professor pode realizar uma demonstração investigativa, não deixando de contemplar as 

características desse tipo de problema. Problemas não experimentais seriam os que podem ser 

elaborados por uso de textos, como, por exemplos, de jornais e revistas (CARVALHO, 2017). 

Cita a autora ainda que geralmente esse tipo de problema ajuda os alunos na leitura de gráficos e 

tabelas, por exemplo, ajudando na construção da compreensão das linguagens das Ciências.  

Um problema pode possibilitar que o professor desestabilize os conhecimentos prévios 

dos alunos, podendo criar situações de conflito que são importantes na promoção de 

aprendizagem (BRASIL, 1997). Outra consideração citada pelo mesmo documento é a 

importância da distinção das questões que vão realmente mobilizar o aluno para aprender, se 

configurando num problema, das que não geram mobilização alguma. 

Entendemos que para os autores estudados o problema se configura numa forma de 

“gatilho” que vai impulsionar o aluno na investigação para sua resolução, motivando-o nessa 

busca. Sendo de suma importância que o professor também esteja motivado, que tenha em mãos 

um bom problema a ser proposto na sala, possibilitando questões já citadas neste tópico, como a 
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valorização dos conhecimentos prévios dos alunos (CARVALHO, 2017) e a busca de 

informações (BRASIL, 1997) ampliando seus conhecimentos. 

Diante do que já discutimos até aqui, sobre características que compõem as atividades 

investigativas, de sequências de ensino que se dão por meio de etapas que contemplam a 

investigação em sala de aula, é percebido notadamente a intenção de busca da AC do aluno por 

meio dessas atividades. Podemos entender a proposição da SEI, a partir do ENCI, pautada num 

contexto teórico, em que se busca a construção de um ambiente investigativo em sala, a 

argumentação, a interação, a AC e consequente contribuição para a cidadania do aluno. 

Entendendo-a, nesse sentido, como uma abordagem que pode ser considerada para os alunos da 

EJA. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

Neste capítulo, apresentaremos os procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa. Na pesquisa, é apresentada uma proposta de abordagem 

qualitativa, dando enfoque às características e à natureza do problema que propomos estudar, 

buscando entender o fenômeno como um todo com base numa interpretação crítica. Nesta etapa, 

faremos a justificativa metodológica, descreveremos o contexto da pesquisa, como se deu a coleta 

de dados e quais são as nossas categorias de análise para o estudo.  

4.1 Justificativa Metodológica 

Este trabalho traz uma pesquisa de abordagem qualitativa, de acordo com Lüdke e André 

(1986). As autoras defendem que o pesquisador tem por papel “servir de veículo inteligente e 

ativo entre esse conhecimento acumulado na área e as novas evidencias que serão estabelecidas 

a partir da pesquisa” (p. 5). Ainda lembram que dificilmente se terá uma neutralidade científica 

numa pesquisa, pois o pesquisador enquanto tal encontra-se implicado nos fenômenos conhecidos 

e no que resulta do conhecimento que contribuiu para criar. 

Nossa definição na abordagem se baseia em que: 

Partindo do princípio de que o ato de compreender está ligado ao universo existencial 
humano, as abordagens qualitativas não se preocupam em fixar leis para se produzir 
generalizações. Os dados da pesquisa qualitativa objetivam uma compreensão profunda 
de certos fenômenos sociais apoiados no pressuposto da maior relevância do aspecto 
subjetivo da ação social (GOLDENBERG, 2014, p. 26). 

Numa pesquisa qualitativa, permite-se tratamento da subjetividade e da singularidade dos 

fenômenos (GOLDENBERG, 2014). Esta, segundo o mesmo autor, possibilita a compreensão do 

significado e a “descrição densa” dos fenômenos estudados em seus contextos. O pesquisador 

nessa perspectiva busca casos exemplares que podem ser reveladores da cultura em que estão 

inseridos, possibilitando-o uma imersão no objeto de estudo, através da observação por um 

período longo de tempo, das entrevistas em profundidade, da análise de diferentes fontes que 

possam ser cruzadas, atingindo níveis de compreensão maiores que em uma pesquisa quantitativa 

(GOLDENBERG, 2014). 

Gatti e André (2010, p. 30-31) citam que as pesquisas de abordagem qualitativa se 

consolidaram como uma modalidade investigativa sendo usada na tentativa de compreender 

aspectos “formadores/formantes do ser humano” e suas relações em diferentes aspectos. 
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Acreditamos ainda que a nossa pesquisa seja de natureza interventiva, do tipo pesquisa de 

aplicação, de acordo Teixeira e Neto (2017). Citam os autores que nesse tipo de pesquisa: 

Os objetivos não estão necessariamente voltados para a transformação de uma realidade, 
mas sim, amiúde, dar contribuições para a geração de conhecimentos e práticas, 
envolvendo tanto a formação de professores, quanto questões mais diretamente 
relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem, como a testagem de princípios 
pedagógicos e curriculares (interdisciplinaridade, contextualização, transversalidade, 
avaliação etc.) e recursos didáticos (TEIXEIRA; NETO, 2017, p. 15). 

Na pesquisa de aplicação, as investigações são baseadas em projetos nos quais as 

prioridades de investigação são definidas com integralidade pelos pesquisadores (TEIXEIRA; 

NETO, 2017). São pesquisas, segundo eles, que envolvem planejamento, a aplicação (execução) 

e a análise de dados sobre o processo desenvolvido, tentando geralmente criar limites e 

possibilidades daquilo que é testado ou desenvolvido na intervenção. Os autores ainda citam que 

esse tipo de pesquisa é comum quando há busca de informações e dados empíricos relacionados 

a teste de sequências e estratégias didáticas, oficinas, unidades de ensino, como também materiais 

didáticos, propostas de programas curriculares, cursos, entre outros.  

Diante do que os autores supracitados discutem, entendemos que a nossa pesquisa se 

configura como uma abordagem qualitativa, de natureza interventiva, do tipo de aplicação. 

Sobretudo porque iremos construir uma SEI adaptada ao público-alvo desta pesquisa em parceria 

com a professora regente. Acreditamos nisso também, porque nos propomos, diante da 

subjetividade dos sujeitos envolvidos na sala de aula, a um estudo por meio da observação, a 

mergulhar no contexto local destes para conhecer e compreender as proposições que acontecem. 

Ainda, por meio de planejamento e aplicação, investigar com um objetivo definido, sendo ele 

carregado de intencionalidade de contribuir para a realidade que nos propomos a estudar.  

4.2 Contexto da Pesquisa 

Realizamos nossa pesquisa em uma escola pública municipal, situada na região Sul da 

Bahia que abrange turmas dos anos finais do ensino fundamental, correspondendo a turmas de 6º 

a 9º ano nos turnos diurnos e a turmas de EJA nos tempos formativos I e II no turno noturno. A 

escola possui 56 funcionários, em sua maioria efetivos, ingressados via concurso público. 

Atualmente, conta com 602 alunos matriculados nos anos finais do ensino fundamental (6º a 9º 

ano), 194 alunos na EJA e 30 alunos matriculados na Educação Especial. A escola foi fundada 

no ano de 1968 e conta com uma estrutura física de 11 salas de aula, salas de direção, secretaria 
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e sala de professor, banheiros masculino e feminino separados, cozinha, auditório, além de uma 

quadra esportiva que é usada também pela comunidade.  

O quadro de professores conta com diferentes áreas de ensino, que em sua maioria 

ingressaram por concurso público. Poucos professores são contratados. Atende os alunos que 

residem próximos à escola, como também de bairros e vilarejos próximos, e uma quantidade 

expressiva de alunos que residem na zona rural da cidade. Atualmente, essa escola é a única, 

dentro da cidade, que dispõe de modalidade EJA na condição de ensino fundamental. 

A professora que leciona a disciplina de Ciências para as turmas da EJA é efetiva no 

quadro dos funcionários da escola, mas não possui formação específica da área. Ingressou na rede 

municipal por meio de concurso público por possuir formação em magistério, nível ensino médio 

via diploma de magistério. Porém, como o município é carente de profissionais formados na área 

de Biologia, ela atua ministrando as aulas de Ciências nas turmas de EJA há dois anos. A 

formação atual da professora é de graduação em Fisioterapia, e, além das aulas na EJA, a 

professora atua como fisioterapeuta na cidade. Atualmente, a professora se encontra em 

andamento em um curso de licenciatura em Ciências Biológicas de modalidade a distância, 

segundo ela, visando consolidar sua área de ensino e adequar seus rendimentos no município. 

A turma de modalidade EJA na qual desenvolvemos nossa pesquisa estuda no turno 

noturno da escola. Possui em registro 60 alunos matriculados, mas durante nossa pesquisa houve 

uma média de 30 alunos frequentes, com uma certa oscilação nessa frequência, o que gerou 

variação constante no grupo de alunos presentes em sala. São alunos em sua maioria residentes 

de bairros vizinhos e zona rural, e possuem faixa etária entre 17 e 56 anos e, entre a média de 

alunos frequentes, 15 eram homens e 15 eram mulheres. São geralmente trabalhadores das mais 

diversas profissões: pedreiros, comerciantes, empregadas domésticas, trabalhadores rurais e 

alguns se apresentam no momento desempregados. 

4.3 Coleta de Dados 

A partir da aceitação do membro da direção da escola contatada sobre a aplicação da 

pesquisa e a partir da possibilidade da pesquisa se dar em uma turma de EJA com um professor 

de Ciências, iniciamos a busca para encontrar um que se mostrasse interessado em participar da 

pesquisa. A busca não foi fácil, pois desde o início, a partir de um convite aos professores da 

escola para a participação de uma formação sobre a proposta da abordagem didática ENCI, todos 

os convidados não puderam participar. A própria direção da escola não autorizou a liberação 

destes para uma formação, na própria cidade, oferecida por duas docentes da Universidade 
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Estadual de Santa Cruz (UESC). Em visita à escola, fomos informados sobre quais professores 

trabalhavam com a disciplina Ciências nas turmas da EJA e, entre estes, fizemos o convite a uma 

professora para participar da pesquisa.  

Antes de dar início à aplicação, realizamos uma visita à sala de aula para uma conversa 

informal sobre a pesquisa e naquele momento foram solicitadas as assinaturas dos alunos 

presentes para o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexos 1, 2 e 3) e a 

Autorização de Imagem (Anexos 4, 5 e 6). Como os alunos em sua maioria eram maiores de 

idade, estes assinaram os termos necessários. Apenas três alunos, por serem menores de idade, 

tiveram que levar os termos para casa para que seus responsáveis assinassem. Além do TCLE e 

do Termo de Autorização de Uso de Imagem, levaram o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE) (Anexo 7).  

Em reunião com a professora, os objetivos e métodos da pesquisa foram apresentados e 

explicados, foram discutidos como se daria a participação dela e a abordagem didática ENCI. A 

princípio, ela se mostrou apreensiva, sobretudo diante da possibilidade de filmagem das suas 

aulas e pediu um tempo para pensar sobre o assunto. Naquele momento foi entregue a ela um 

material de leitura sobre o ENCI e marcamos um novo encontro. 

No segundo encontro com a professora, esta aceitou o convite, mas ainda se mostrando 

apreensiva, alegando o fato de não ter formação na disciplina que atua. Realizamos uma 

entrevista. Apreciamos um material com algumas SDs direcionadas a alunos de 5º a 9º ano. Então, 

propusemos à professora a parceria para a adaptação de uma SEI para o público da EJA e 

discutimos sobre o tema da sequência.  

Com o material de base apresentado, realizamos seis encontros em que discutimos sobre 

as atividades que contemplariam a nossa SEI. Os encontros foram gravados em áudio para 

posterior transcrição e análise (Anexos 8 a 20). Apresentaremos mais adiante detalhes sobre os 

encontros e a síntese da sequência adaptada.  

Outra fonte de dados utilizada para análise neste trabalho foram as gravações em vídeo da 

aplicação da SEI adaptada pela professora de Ciências, em parceria com a pesquisadora, na turma 

da EJA dos anos finais do ensino fundamental. Acreditamos que a gravação das aulas durante a 

aplicação da SEI pode possibilitar o estudo e compreensão das interações que ocorrem entre 

professor-aluno e aluno-aluno durante o processo, e pode nos ajudar a buscar o entendimento das 

questões que a pesquisa busca compreender. 

Durante as aulas gravadas, a professora de Ciências aplicou as atividades da SEI enquanto 

a pesquisadora realizava a filmagem sem nenhuma interferência nas aulas. Realizamos a 

filmagem de nove encontros contemplando as atividades. Após as filmagens, as gravações foram 
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utilizadas para transcrição e posterior análise. Foram recolhidas algumas atividades escritas dos 

alunos para possíveis análises futuras.  

Assim, no nosso trabalho realizamos uma entrevista com a professora a fim de traçar um 

perfil profissional, e utilizamos como instrumento de coleta de dados áudios gravados de 

encontros com a professora para a construção da SEI adaptada para o público e as gravações em 

vídeo da aplicação da SEI em uma turma de modalidade EJA. Descreveremos melhor sobre cada 

etapa a seguir.  

Esta pesquisa passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos e teve 

o processo aprovado pelo número: 87692218.4.0000.5526. 

4.3.1 A entrevista inicial com a professora de ciências 

No primeiro encontro com a professora, apresentamos a proposta da pesquisa e realizamos 

uma entrevista semiestruturada no intuito de averiguar questões pertinentes no desenvolvimento 

da pesquisa e da participação da professora. Traçamos um perfil profissional a partir de suas 

informações e criamos um contexto da professora enquanto professora de Ciências da EJA. A 

entrevista se deu com base em perguntas pré-selecionadas que está encaminhada em anexo 

(Anexo 21). Acreditamos que essa entrevista inicial nos ajudou, além do conhecimento do perfil 

da professora, no entendimento de possíveis atitudes e contribuições desta nas etapas de 

adaptação e aplicação da SEI. 

4.3.2 A adaptação da sequência de ensino investigativa 

Para a aplicação em sala de aula, construímos, em parceria com a professora regente, uma 

SEI a partir da adaptação de duas sequências propostas para o ensino regular. Nós a adaptamos 

considerando a proposta investigativa dentro da perspectiva de uma SEI (CARVALHO, 2011, 

2017; CARVALHO; SASSERON, 2012), além de considerar uma linguagem que pudesse ser 

condizente com o público, respeitando suas particularidades. A SEI construída teve por base, 

além das sequências existentes, as sugestões da professora de Ciências da turma da EJA e da 

pesquisadora. A adaptação se deu em seis encontros. A cada encontro foi apreciado o material 

junto com as discussões sobre cada atividade. Os encontros foram gravados em áudio e transcritos 

em turnos, separados em episódios para análise.  

As sequências utilizadas como base já não apresentavam uma linguagem tão infantilizada, 

visto que seu direcionamento era para os públicos correspondentes ao 5º e 9º ano do ensino 



76 
 

fundamental, mas tratamos de considerar a linguagem utilizada, respeitando o público em 

questão, jovens e adultos trabalhadores, estudantes da EJA.  

Foi sugerido à professora, diante do material, o trabalho com uma SEI que abrangesse o 

tema saúde. A sugestão se justifica em virtude da realidade do público, acreditando que o tema é 

sempre dado como importante para esses alunos. A professora, então, relatou que, por ser da área 

de saúde, já que possui formação em fisioterapia, já tinha trabalhado com eles a maior parte do 

tempo com temas relacionados à saúde, relatando que eles podiam estar cansados diante da 

proposta.  

Apreciando ainda o material, decidimos, então, utilizar como base uma sequência que 

abrangesse assuntos de Ciências voltados para os temas vida e ambiente, que envolvem assuntos 

introdutórios de Química, Física e Biologia. Justificamos a escolha pelo fato de que geralmente 

os anos finais do ensino fundamental contemplam esses conteúdos e, segundo a professora, 

nenhum assunto trabalhado em sala até aquele momento vislumbrava esses conteúdos. De acordo 

com os PCNs (BRASIL, 1998, p. 98), além de estudar os seres vivos da Terra, o quarto ciclo, que 

corresponde aos anos finais do ensino fundamental, deve contemplar estudos da composição da 

Terra, ciclos da matéria, fluxo de energia, seja de processo natural ou pela ação antrópica. Além 

disso, para reafirmarmos a justificativa dos conteúdos comtemplados em nossa SEI, os PCNs 

(BRASIL, 1998, p. 98) citam que:  

Para uma aprendizagem significativa desses fenômenos, é interessante que tenham a 
oportunidade de conhecer muitos exemplos de misturas, de separação de misturas e de 
reações químicas, bem como testes para identificação de substâncias e de suas 
propriedades, para que possam compreender que existe uma grande variedade de 
fenômenos químicos na natureza e outros provocados pelo ser humano, que integram os 
ciclos dos materiais na natureza. Desse modo, o aluno constrói uma bagagem essencial 
para a contextualização dos conceitos de substância, mistura, reação química, podendo 
compreender ainda que a matéria é constituída por partículas, como átomos e moléculas. 

Alguns desses temas citados acima estão contemplados nas propostas das atividades da 

nossa SEI. 

A sequência que mais utilizamos na adaptação é uma SEI encontrada no livro Investigar 

e aprender ciências (CARVALHO et al., 2015) com proposta de público para o 5° ano do ensino 

fundamental. Utilizamos o capítulo 2, que tem por título: Transformação dos materiais. A outra 

sequência utilizada é encontrada no caderno 7, da série Currículo em debate – Goiás: sequências 

didáticas - convite à ação: ciências, destinada ao público de 9º ano do ensino fundamental, 

intitulada: Os caminhos cíclicos da matéria (RIBEIRO et al., 2009). As sequências foram 

escolhidas por contemplarem conteúdos que devem ser vislumbrados por alunos de anos finais 

do ensino fundamental como encontrado nos PCNs (BRASIL, 1998) direcionado à área de 
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Ciências Naturais. Percebemos que elas contemplavam assuntos pertinentes ao eixo de ensino da 

turma da EJA e possuíam características investigativas condizentes com a nossa proposta.  

A partir das sequências apresentadas em mãos, discutimos se as atividades sugeridas 

nestas sequências poderiam ser aproveitadas para compor a nossa SEI, com base no público. 

Além disso, foram aproveitadas as sugestões da professora de Ciências e da pesquisadora. 

Como já citado, a SEI construída contempla conteúdos de abrangências da área de 

Ciências da Natureza, de Química, Física e Biologia. Acreditamos que o material produzido 

poderá ser utilizado por outros professores de Ciências para a modalidade EJA servindo como 

base para seu trabalho em sala de aula. Ao final de nossa pesquisa, a SEI adaptada será o nosso 

produto final do mestrado.  

Propomos em nossa SEI atividades de interação em que o conhecimento é construído 

também a partir de atividades coletivas. Uma sugestão que contemplamos é que a produção 

escrita seja feita pelos grupos. Nesse sentido, é encontrado nos PCNs (BRASIL, 1998, p. 58) que:  

A escrita coletiva da classe sob a coordenação do professor é fundamental. Garante o 
registro das discussões e conduz a aprendizagem da escrita informativa, que inclui 
necessariamente a socialização das ideias e dos modos de formulá-las em textos 
consistentes, com a utilização de termos cujo significado é conhecido por todos e com 
intenção compartilhada. 

Foi dada a importância desde a discussão até a aplicação da SEI de inserir diferentes 

textos, sistematizando o conhecimento sempre com uma leitura, pois acreditamos que, além dos 

problemas levantados com base em experiências, a sala de aula de Ciências se configura em um 

excelente espaço para incentivar a leitura e compreensão de textos. É ressaltada por Sedano 

(2017) a importância do trabalho que envolva leitura na sala de aula. Cita que por tempos a 

disciplina de Língua Portuguesa era destinada à “tarefa de formar o leitor” (p. 77). Mas a autora 

entende que, se o processo de leitura é tão importante na formação do estudante, essa tarefa deve 

ser dada a todas as disciplinas de ensino. Concordamos com a fala da autora e ressaltamos a 

importância de estimular o contato e a leitura, sobretudo para o público em questão, onde podem 

ser encontrados alunos com essa necessidade de formação da competência leitora.  

4.3.3 A aplicação da sequência de ensino investigativa  

Antes de iniciarmos a aplicação da SEI na sala de aula escolhida, realizamos uma visita 

informal à sala e explicamos detalhadamente como se daria a aplicação. Ressaltamos a questão 

de que as imagens gravadas seriam usadas apenas para fins de análises para a pesquisa, garantindo 
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que nenhum tipo de exposição seria feito. Após isso, convidamos os alunos a participarem da 

pesquisa e apresentamos o TCLE e a autorização de imagem para coletar as assinaturas.  

A aplicação da SEI se deu em nove encontros. À medida que as atividades propostas na 

SEI eram realizadas, a pesquisadora fazia gravações em vídeo, no intuito de coletar material para 

estudo.  

No início, percebemos a estranheza e a desconfiança dos alunos, principalmente os mais 

jovens. Com o passar do tempo, achamos que essas sensações foram diminuindo e a rotina da 

sala seguiu com normalidade. Durante as aulas, a professora sugeria as atividades e organizava a 

sala para sua realização. Além disso, esforçava-se para que os alunos participassem e interagissem 

nas atividades, além de incentivar a participação oral dos alunos. 

Não conseguimos contemplar a aplicação de todas as atividades propostas na SEI devido 

ao período de aplicação ter se dado em período próximo ao final do ano letivo escolar, nos 

forçando a encerrar pouco antes. Procuramos dentro das possibilidades aplicar as atividades da 

SEI, nos preocupando no aproveitamento e aprendizagem desta pelos alunos. Dessas aulas, 

aplicadas usamos as possíveis transcrições para nossas análises.  

Procuramos ao máximo não interferir na rotina das aulas. Salvo a presença da 

pesquisadora realizando a gravação, nenhuma interferência foi feita nestas. Acreditamos que isso 

garantiu a naturalidade no ambiente da sala, mantendo a condição habitual dos alunos e suas 

relações, podendo garantir a fidedignidade dos nossos dados. 

Iniciávamos a gravação praticamente assim que a aula começava. A gravação alternava-

se em um ponto fixo ou a pesquisadora circulava pela sala, principalmente quando havia 

atividades realizadas em grupo, a fim de capturar as falas dos alunos. As aulas se davam em 

períodos curtos. As aulas do turno noturno se davam em horas/aula de 40 minutos. Tínhamos para 

contemplar as atividades da SEI, um horário as terças-feiras e dois horários as quintas-feiras. Mas 

a escola apresentava uma conduta de geralmente não respeitar o tempo determinado ao horário 

de aula, restando um tempo ainda menor para as gravações.  

As atividades propostas contemplavam diferentes temas dentro do ensino de Ciências que 

envolviam os eixos Vida e Meio Ambiente (BRASIL, 1998), contemplando os conteúdos: 

transformações da matéria, reações químicas, gás carbônico, ciclos na natureza, recursos, efeito 

estufa e aquecimento global. Os temas mantinham uma relação aula a aula de continuidade, 

sempre relacionando o que foi trabalhado anteriormente, para que os alunos pudessem 

compreender essa própria relação de continuidade das relações e reações que ocorrem no 

ambiente. Acreditamos que esse fato foi importante para ajudar na compreensão dos temas 

trabalhados pelos alunos. 
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Nas aulas foi claramente notado que os alunos demonstravam maior euforia na realização 

dos experimentos do que na leitura dos textos. Ainda assim, a leitura textual foi sugerida em 

praticamente todos os encontros de aplicação da SEI. Após as aulas com as atividades da SEI, o 

material das gravações foi transcrito e reservado à análise. Fizemos as transcrições com base no 

modelo que é utilizado pelo LaPEF (CARVALHO, 2011), nas quais utilizamos turnos que 

designamos como momentos em que os alunos e a professora falavam nas aulas, destacando em 

negrito momentos de acontecimentos em sala, e episódios de ensino para delimitar os momentos 

que se relacionavam à nossa proposta de análise e estudo. A transcrição foi realizada dentro de 

uma tabela, contemplando os turnos e as falas transcritas para melhor compreensão e organização. 

Nas transcrições, os nomes dos alunos e da professora foram trocados por pseudônimos, a fim de 

preservar a identidade dos participantes da pesquisa.  

4.4 Proposta de Análise 

Como já citado anteriormente, utilizamos para coleta de dados os áudios gravados de 

encontros com a professora para adaptar uma SEI e gravações em vídeo da aplicação da SEI. 

Nosso foco, deu-se a partir das transcrições de todo o material produzido nessas etapas.  

A partir de cada etapa, com as transcrições em mãos e nos baseando na teoria que 

fundamenta esta pesquisa, construímos categorias de análises para vislumbrar o material do nosso 

estudo, buscando elementos que pudessem contemplar os objetivos almejados no nosso trabalho, 

bem como responder ao nosso problema investigado.  

Nas transcrições dos encontros para a adaptação da SEI, buscaremos analisar com base 

nas categorias a seguir:  

 

Categoria 1 – Especificidades da modalidade EJA 

Nesta categoria, analisaremos os momentos em que a professora considera as 

especificidades da modalidade EJA, nas atividades, na linguagem e/ou nos conteúdos abordados. 

Essa categoria partiu das considerações de Arroyo (2005, 2007) e Friedrich et al. (2010), entre 

outros, que afirmam a riqueza dos saberes desses alunos e destacam o respeito às peculiaridades 

da modalidade, sendo entendido por nós que o professor necessita considerar o público. Também 

utilizamos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica para compor 

subcategorias que compreendessem algumas características diante das especificidades da 

modalidade. As subcategorias são as que a professora poderia considerar enquanto 

especificidade:  
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1.1 Conhecimentos prévios: as experiências pessoais dos alunos, o que pode configurar 

uma bagagem rica de conhecimentos (ARROYO, 2005; FRIEDRICH et al., 2010; BRASIL, 

2013). 

1.2 Objetividade no pensamento: a postura mais racional dos adultos, tendendo a ver o 

mundo com mais objetividade (BRASIL, 2013). 

1.3 Insegurança: podem se manifestar inseguros diante de algumas situações (BRASIL, 

2002, 2013). 

1.4 Praticidade: buscam uma relação mais prática com os conhecimentos aprendidos. 

1.5 Criticidade: se expressam por diferentes aspectos de ordem social e cultural e 

demonstram em muitas situações uma opinião crítica, expressando-a em diferentes debates 

(BRASIL, 2013). 

 

Categoria 2 – Mudanças didático-metodológicas 

Nesta categoria, analisaremos os momentos de adaptação da SEI que consideramos que a 

professora contribuiu com mudanças didático-metodológicas que visavam ao “papel ativo de seu 

aluno na construção de entendimento sobre os conhecimentos científicos” (SASSERON, 2015, 

p. 58). A partir da autora citada, construímos essa categoria com base na ideia de que o professor 

deve trabalhar em sala de uma forma que vise ao engajamento dos alunos com as discussões, 

além de “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” (p. 58).  

Também construímos subcategorias para ajudar a compreender nossos dados:  

2.1 Estrutura: contribuições em que a professora ajuda a ordenar, estruturar e articular 

atividades dentro da SEI (ZABALA, 1998). 

2.2 Objetivos: contribuições em que a professora demonstra preocupação com os 

objetivos de ensino (ZABALA, 1998). 

Construímos essas subcategorias partindo do conceito de Zabala (1998) sobre SD: “um 

conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos 

alunos” (p. 18). 

2.3 Saberes dos alunos: contribuições da professora que dão condições aos alunos de 

trazer seus conhecimentos prévios para iniciar novos (CARVALHO, 2017). 
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2.4 Compartilhar ideias: contribuições da professora que buscam possibilitar ao aluno 

expor suas próprias ideias e discuti-las com colegas e o professor (CARVALHO, 2017). 

 

Categoria 3 – Indícios de Alfabetização Científica (AC) 

Nesta categoria, iremos analisar nas transcrições das aulas da aplicação da SEI indícios 

de AC a partir das falas dos alunos com base nos indicadores da AC (SASSERON, 2008; 

SASSERON; CARVALHO, 2008, 2011). 

Como o foco maior da nossa pesquisa está no processo de desenvolvimento da AC dos 

alunos da EJA, propomos que uma das formas de análise é diante das hipóteses dos alunos 

buscarem elementos que indiquem AC com base nos eixos e indicadores da AC (SASSERON, 

2008; SASSERON; CARVALHO, 2008, 2011). A revisão bibliográfica das autoras nos embasou 

para a criação da categoria que julgamos importante para a análise. Já dedicamos um tópico do 

nosso trabalho a falar desses eixos e indicadores. As autoras citam que o ponto de partida para a 

proposta dos eixos e indicadores foi a percepção de que diferentes autores definiam várias 

habilidades determinando-as como necessárias em uma pessoa cientificamente alfabetizada.  

 Entende Sasseron (2011) que as propostas para as salas de aula que respeitem os eixos 

podem contribuir para o início da AC do aluno, porque darão oportunidades de os alunos se 

envolverem no entendimento de problemas “envolvendo a sociedade e o ambiente, discutindo, 

concomitantemente, os fenômenos do mundo natural associados, a construção do entendimento 

sobre esses fenômenos e os empreendimentos gerados a partir de tal conhecimento” (p. 76). As 

subcategorias construídas partem dos próprios indicadores, sendo:  

3.1 Relação com o problema: seriação de informações; organização de informações; 

classificação de informações. 

3.2 Relação com a organização do pensamento: raciocínio lógico; raciocínio 

proporcional. 

3.3 Relação com o entendimento do problema: levantamento de hipóteses; teste de 

hipóteses; justificativa; previsão; explicação. 

 

Categoria 4 – Relações com o cotidiano 

Nesta categoria, iremos analisar com base nas transcrições das gravações das aulas da 

aplicação da SEI os momentos em que os estudantes relataram relação dos experimentos e 

conteúdos trabalhados com o cotidiano e suas experiências vividas. Essa categoria foi criada 

partindo de uma característica do público da EJA, de compor sujeitos concretos e históricos que 
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já vivenciaram diversas experiências (ARROYO, 2005, 2007) e que já chegam à escola com uma 

bagagem cultural (FRIEDRICH et al., 2010). Assim, partindo dessas premissas foi acreditado que 

poderíamos encontrar momentos em que os alunos demonstrassem relação entre os temas 

abordados em sala e suas experiências e seu cotidiano. Para facilitar nossas análises, construímos 

duas subcategorias: relação com os conhecimentos; relação com os materiais: 

4.1 Relação com os conhecimentos: corresponde aos momentos em que o aluno constrói 

uma relação entre os conhecimentos científicos trabalhados e seus conhecimentos existentes. 

4.2 Relação com os materiais: corresponde aos momentos em que os alunos constroem 

uma relação entre os materiais utilizados nas atividades e suas experiências cotidianas. 

 

Categoria 5 – Interação dos alunos 

Nesta categoria, iremos analisar com base nas transcrições das gravações das aulas da 

aplicação da SEI como se deu a interação nos grupos de alunos nos momentos de resolução de 

problemas, leitura dos textos, discussões, ou seja, nos momentos das atividades da SEI que se 

deram em grupos. Consideramos essa categoria a partir de Sedano e Carvalho (2017), que 

destacam o trabalho em grupo como possuindo diversas possibilidades, de interação social, 

oportunizando a vivência da cultura científica pelo aluno. Para analisar a interação, usaremos as 

categorias propostas também por Sedano e Carvalho (2017) como subcategorias, entendendo que 

estas nos ajudarão a compreender melhor a categoria em questão. As subcategorias são: interação 

e participação; descentração e cooperação; conflito: 

Interação e Participação- As manifestações do aluno no contexto do trabalho em grupo 
que evidenciam sua atitude de participação e interação. [...] Os alunos podem estar 
dispostos em grupo, porém sem interagir entre si. Podemos considerar também a atitude 
de participação [...] nos quais os alunos os alunos colocam-se presentes no trabalho, 
demonstrando assim uma atitude participativa. 
Descentração e cooperação- As manifestações do aluno que demonstrem atitudes de 
descentração, no qual ele consegue ver um ponto de vista diferente do seu. [...] A atitude 
de cooperação acontece a partir da descentração. O aluno consegue cooperar, pois se 
coloca no lugar do outro, operando junto (p. 208). 
Conflito- As manifestações dos alunos que demonstrem atitudes de convivência com 
valores (opiniões ou atitude) antagônicas e conflitantes. [...] Apesar de o conflito 
parecer, num primeiro momento, como aspecto negativo [...] acreditamos que o 
confronto de ideias também faz parte da interação entre membros de um grupo e 
acreditamos também na riqueza de possibilidades que esse embate pode proporcionar 
(SEDANO; CARVALHO, 2017, p. 209).  

As análises dos nossos dados serão respaldadas a partir do nosso referencial teórico, 

mantendo a fidelidade de toda a base teórica construída a partir dos pesquisadores estudados. 

A seguir, temos um quadro com uma síntese da nossa proposta de análise: 
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Quadro 1 – Síntese da proposta de análise. 
Instrumento de 
coleta de dados Dados analisados Categorias de análise 

Gravações em áudio 
dos encontros para a 
adaptação da SEI. 

Transcrição das 
gravações em áudio 
dos encontros da 
pesquisadora com a 
professora regente.  

1 Especificidades da modalidade EJA (ARROYO, 2005, 
2007; FRIEDRICH et al., 2010; BRASIL, 2013). 
Subcategorias: 
1.1 Conhecimentos prévios (BRASIL, 2013); 
1.2 Objetividade no pensamento (BRASIL, 2013); 
1.3 Insegurança (BRASIL, 2013); 
1.4 Praticidade (BRASIL, 2013); 
1.5 Criticidade (BRASIL, 2013).  
 
2 Mudanças didático-metodológicas: (SASSERON, 2015). 
Subcategorias: 
2.1 Estrutura (ZABALA, 1998); 
2.2 Objetivos (ZABALA, 1998); 
2.3 Saberes dos alunos (CARVALHO, 2017); 
2.4 Compartilhar ideias (CARVALHO, 2017). 

Gravações em áudio 
e vídeo das aulas de 
aplicação da SEI. 

Transcrição das 
videogravações das 
aulas com a aplicação 
da SEI.  

3 Indícios de Alfabetização Científica (AC): Indícios de AC 
com base nos indicadores da AC (SASSERON, 2008; 
SASSERON; CARVALHO, 2008, 2011). 
Subcategorias: 
3.1 Relação com o problema; 
3.2 Relação com a organização do pensamento; 
3.3 Relação com o entendimento do problema. 
 
4 Relações com o cotidiano (ARROYO, 2005, 2007; 
FRIEDRICH et al., 2010).  
Subcategorias:  
4.1 Relação com os conhecimentos;  
4.2 Relação com os materiais. 
 
 .5 Interação dos alunos (SEDANO; CARVALHO, 2017). 
Subcategorias:  
5.1 Interação e participação;  
5.2 Descentração e cooperação;  
5.3 Conflito. 
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5 A SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA: A 

TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA NA NATUREZA 

A SEI, que tem por título: A transformação da matéria na natureza, apresentada neste 

trabalho, foi construída a partir das adaptações de duas sequências base: uma SD e uma SEI, 

contando com as contribuições da professora regente de Ciências da turma de modalidade EJA e 

da pesquisadora. A nossa intenção na construção dessa SEI foi contemplar dentro desta 

conhecimentos que julgamos importantes para os alunos do público que estamos tratando em 

nosso trabalho (alunos da EJA, do tempo formativo II, eixo V, que correspondem aos anos finais 

do ensino fundamental), atividades que facilitem a compreensão dos conteúdos, a troca de 

conhecimentos e ideias entre os colegas, a valorização dos conhecimentos prévios, que, como já 

dito em nosso trabalho, são de grande riqueza, o respeito a uma linguagem e organização que 

considere os tempos de vida desses alunos e, por meio da valorização da leitura de diversos textos, 

estimular a competência leitora destes. 

A proposta e a organização das atividades dentro da nossa SEI se baseiam na proposta de 

Carvalho (2017) de características e etapas que compõem uma SEI, considerando-as dentro da 

nossa sequência. 

Uma das sequências que utilizamos como material de apoio é uma SEI encontrada na 

coleção Investigar e aprender ciências, livro de Ciências para os alunos do 2° ao 5º ano do ensino 

fundamental, das autoras Anna Maria Pessoa de Carvalho et al. (2015). Utilizamos o livro para o 

5° ano, o capítulo 2, que tem por título: Transformação dos materiais. O livro traz a proposta de 

investigar fenômenos e problemas, convidando o aluno ao trabalho como investigador, propondo 

a realização de experimentos e momentos para discussão dos resultados com o professor e os 

colegas. E nas atividades propostas traz textos com informações referentes aos temas e conteúdos. 

Os textos sugeridos, segundo as autoras, trazem informações que poderão contribuir para a 

construção de explicações sobre o mundo. Propõe também ao aluno a construção de seus próprios 

textos a fim de divulgar aos colegas o que fez e o que aprendeu.  

É percebido nos livros da coleção que é proposta por Carvalho et al. (2015) que ela possui 

temas imprescindíveis quando falamos de um ensino de Ciências interdisciplinar e que busca a 

criticidade do aluno, que também considera as questões de relevância social e cultural do 

estudante (SANTOS, 2016). A coleção contempla uma proposta para os anos de 2º a 5º anos do 

ensino fundamental. O exemplar destinado ao 2º ano aborda assuntos relacionados ao tema “Seres 

vivos e seus ambientes”, contemplando discussões sobre o ar, o solo e água. O do 3º ano discute 
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o tema “Luz e vida”, abordando assuntos como luz, sombra, cadeias alimentares etc. No do 4º 

ano, é vislumbrado o tema “Ciência e sociedade”, e vem discutindo os caminhos da água, os 

oceanos, questões sobre navegação e o meio ambiente. E o do 5° ano, o qual utilizamos para a 

nossa SEI, discute o tema “Energia e cotidiano”, apresentando conceitos de transformações de 

energia e de materiais, saúde e alimentação. 

Também é observado na proposta dos livros que estes são condizentes com a proposta dos 

PCNs (BRASIL, 1997) para os anos os quais se destinam. É encontrado, nesse documento, por 

exemplo, que para os anos finais do ensino fundamental são propostos os “blocos temáticos”: 

Ambiente, Ser humano e saúde e Recursos tecnológicos. Temas que são vislumbrados nos livros 

que estamos falando.  

A nossa escolha pelo material supracitado não foi aleatória. Desde o primeiro contato com 

o material, percebemos que a proposta trazida pelos livros era condizente com a nossa ideia de 

ensino de Ciências e acreditamos diante deste que poderia ser muito bem aproveitado para a 

adaptação e uso da proposta para o ensino da EJA. A maior parte de nossa SEI parte desse 

material, pois encontramos nele um grande suporte de sugestões e textos que foram prontamente 

aproveitados por nós.  

A outra sequência utilizada como material de apoio é uma SD encontrada no caderno 7, 

da série da série Currículo em debate – Goiás: sequências didáticas - convite à ação: ciências, 

destinada ao público de 8º e 9° anos do ensino fundamental, intitulada: Os caminhos cíclicos da 

matéria (RIBEIRO et al., 2009). Esse caderno surgiu a partir da proposta da rede estadual de 

Goiás de reorientação curricular, contando com a participação e as contribuições dos professores 

que no coletivo sugerem temáticas a serem discutidas em sala e propõem e analisam SDs para o 

trabalho com o aluno em sala de aula (RIBEIRO et al., 2009). 

Nas SDs encontradas no caderno da série Currículo em debate são propostas atividades 

que envolvem leitura, escrita, o incentivo à pesquisa, além de leitura de dados e figuras (RIBEIRO 

et al., 2009). São encontradas atividades de experimento, que para os autores motivam os alunos, 

favorecem a associação entre teoria e prática e estimulam os alunos a argumentarem diante de 

situações que envolvem problemas. Apontam como um dos objetivos o trabalho com as SDs 

adaptado à realidade de cada escola e propõe o não esgotamento das “possibilidades de inovação 

e criatividade no processo de ensino aprendizagem” (p. 4), destacando como importante a 

discussão no coletivo do material das SDs visando buscar o enriquecimento da proposta.  

Para Ribeiro et al. (2009), as atividades encontradas na SD buscam trabalhar conceitos e 

sua relação com o cotidiano do aluno, além de promover Educação Ambiental (EA), contribuindo 
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para o desenvolvimento de atitudes que, consequentemente, gerem uma melhor qualidade de vida 

destes. A SD apresenta como proposta: 

Identificar e compreender os caminhos cíclicos da matéria conhecendo alguns dos 
elementos químicos que formam o planeta e os seres, bem como sua quantidade e 
interação constante na natureza, circulando-nos diferentes meios. Reconhecer diferentes 
substâncias por meio de experimentos e demonstrações, analisar e elaborar esquemas 
representativos do ciclo do carbono para a compreensão do caminho, das formas, das 
porções do ambiente e os processos envolvidos na transição destes elementos químicos 
(RIBEIRO et al., 2009, p. 5). 

Diante do exposto, foi percebido que a SD vislumbrada no material apresentado 

anteriormente também se aproxima da nossa proposta para as aulas de Ciências para o aluno da 

EJA. Nossa percepção é justificada desde quando o material partiu das discussões de professores 

e não de um mero material criado por uma Secretaria de Educação apenas. Outro destaque é o 

fato de o material propor a resolução de problemas e a busca da construção da argumentação do 

aluno, a qual acreditamos como de maior importância dentro das aulas.  

De início acreditávamos que iríamos encontrar uma linguagem infantilizada, destinada de 

fato a crianças de anos iniciais do ensino fundamental. Mas foi encontrada nas SD utilizadas uma 

linguagem próxima daquela que acreditamos ser considerada para o público adulto. Isso pode ser 

justificado pelo fato destas serem destinadas aos alunos do 5° ano e do 9° ano. Sendo assim, as 

mudanças realizadas na construção da nossa SEI se deram basicamente em ajustar as atividades 

para o público adulto. Após a descrição das aulas propostas na SEI, destacaremos os 

aproveitamentos do material de base, bem como as contribuições acrescentadas proporcionadas 

pela equipe na adaptação.  

Como já foi dito em nosso trabalho, Carvalho (2017) propõe as SEIs partindo de um 

contexto teórico com base nos estudos de Piaget e Vygotsky, definindo-as como uma sequência 

de aulas, que é planejada e busca possibilitar ao aluno aliar seus conhecimentos prévios aos 

aprendidos, propor suas ideias e poder discuti-las em sala de aula, migrando do conhecimento 

espontâneo ao científico. Percebemos também que, segundo a autora, as SEIs devem apresentar 

algumas características já discutidas em nosso trabalho, que precisam ser respeitadas 

considerando a busca da AC do aluno.  

Nesse sentido, entendemos que o trabalho com SEIs em sala possibilita o envolvimento 

do aluno com atividades investigativas, por meio de resolução de problemas, e que, 

consequentemente, contribuem para que este construa uma postura crítica diante dos problemas 

estudados ou diante de situações reais de seu cotidiano. Permite também a construção do 

conhecimento de forma sistematizada e contextualizada considerando os conhecimentos que o 
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aluno já possui. Favorece a linguagem oral e escrita levando à aquisição do conhecimento 

científico pelo aluno.  

Entendemos também, em consonância com Carvalho (2017), que o trabalho por meio de 

uma SEI tem a capacidade de facilitar o que a autora chama de passagem da ação manipulativa 

para a ação intelectual, podendo introduzir o aluno nas diversas linguagens da Ciência.  

Além dos conhecimentos que envolvem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

(CTSA), a SEI pode favorecer a leitura de diversos textos. Estes podem ser inseridos como um 

problema não experimental, para a sistematização do conhecimento pelo aluno ou pelo grupo e 

ainda para o aprofundamento do que está sendo discutido. Além de poder apresentar aos alunos 

as diversas linguagens das Ciências como gráficos e tabelas, por exemplo (CARVALHO, 

2017). Autores como Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011, p. 82) consideram uma SD como um 

“conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual, oral ou escrito” considerando o texto como de fundamental importância dentro da SD. 

A seguir, apresentaremos um quadro compondo uma síntese das atividades propostas e, 

posteriormente, um detalhamento da SEI. 

A nossa SEI, intitulada A transformação da matéria na natureza, contempla um total de 

11 encontros com uma carga horária estimada de 18 h/aulas, podendo variar. Temos que 

considerar que as aulas no turno noturno apresentam-se com uma carga horária menor, sendo 

cada hora/aula (h/a) de 40 minutos.  

Apresentamos a seguir uma síntese da SEI com os encontros, a carga horária estimada, os 

conteúdos científicos contemplados e a referência utilizada, e logo depois a descrição das aulas: 

 
Quadro 2 – Síntese da SEI: A transformação da matéria na natureza. 

Encon
tro 

Carga 
horár

ia 
Atividade(s) proposta(s) Conteúdo(s) 

científicos(s) Referencial 

1 

2 h/a -Trabalho em grupo: resolvendo o 
problema: enchendo o balão de 
aniversário. 
-Atividade escrita em grupo: 
explicando o experimento. 

-
Transformaçã
o dos 
materiais. 
-Reações 
químicas. 

CARVALHO, A. M. P. et al. Coleção 
investigar e aprender: ciência 5º ano. 
São Paulo: Ed. Sarandi, 2015.  
Capítulo 2: Transformação dos 
materiais, p. 30.  

2 

1 h/a 
-Levantamento de hipóteses: o que 
encheu o balão?  
- Leitura em dupla dos textos: 
-Procurando pistas de reações 
químicas;  
-As reações químicas. 
-discussão dos textos. 

-
Transformaçã
o dos 
materiais. 
-Reações 
químicas. 

Texto 1: CARVALHO, A. M. P. et al. 
Coleção investigar e aprender: ciência 
5º ano. São Paulo: Ed. Sarandi, 2015.  
Capítulo 2: Transformação dos 
materiais, p. 33.  
Texto 2: Sugestão da pesquisadora. 
Fonte: 
https://www.todamateria.com.br/reacoe
s-quimicas/ 

https://www.todamateria.com.br/reacoes-quimicas/
https://www.todamateria.com.br/reacoes-quimicas/
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Encon
tro 

Carga 
horár

ia 
Atividade(s) proposta(s) Conteúdo(s) 

científicos(s) Referencial 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/
quimica/reacoes-quimicas.htm 

3 

2 h/a 

Demonstração pelo professor: 
Acendendo a vela. 
-Levantamento de hipóteses. 
- Atividade: descrevendo materiais 
antes e depois da reação química. 

-
Transformaçã
o dos 
materiais. 
-Reações 
químicas. 
- Combustão. 

Demonstração pelo professor:  
RIBEIRO, B. E. et al. Sequência 
didática - 8° ano – E. F. Os caminhos 
cíclicos da matéria. In: ______ (Orgs.). 
Reorientação curricular do 1° ao 9° 
ano. Currículo em Debate – Goiás: 
sequências didáticas - convite à ação: 
ciências. Versão Preliminar 7.3. Goiás: 
Secretaria de Educação, 2009.  
Atividade: CARVALHO, A. M. P. et 
al. Coleção investigar e aprender: 
ciência 5º ano. São Paulo: Ed. Sarandi, 
2015.  
Capítulo 2: Transformação dos 
materiais, p. 35.  

4 

1 h/a 
Trabalho em grupo: A queima do 
papel; 
- Discussão da experiência; 
- escrevendo sobre a experiência. 

-
Transformaçã
o de materiais. 
-Reações 
químicas. 
- Combustão. 

CARVALHO, A. M. P. et al. Coleção 
investigar e aprender: ciência 5º ano. 
São Paulo: Ed. Sarandi, 2015. 
Capítulo 2: Transformação dos 
materiais, p. 36. 

5 

2 h/a 

-Leitura do texto: O que é fumaça?  
Discussão do texto. 

-
Transformaçã
o de materiais. 
-Reações 
químicas. 
- Combustão. 

CARVALHO, A. M. P. et al. Coleção 
investigar e aprender: ciência 5º ano. 
São Paulo: Ed. Sarandi, 2015. 
Capítulo 2: Transformação dos 
materiais, p. 40. 

6 

1 a 2 
h/a 

-Demonstração de uma bebida: a 
Kombucha. 
-Leitura de recortes de texto sobre 
a bebida. 

-Gás 
carbônico. 

Sugestão da professora de Ciências. 
Texto fonte: 
https://www.tuasaude.com/beneficios-
do-kombucha/ 

7 

2 h/a 

-Atividade em grupo: Montando o 
ciclo do carbono; 
- explicando o ciclo 

Ciclo do 
carbono. 

RIBEIRO, B. E. et al. Sequência 
didática - 8° ano – E. F. Os caminhos 
cíclicos da matéria. In: ______ (Orgs.). 
Reorientação curricular do 1° ao 9° 
ano. Currículo em Debate – Goiás: 
sequências didáticas - convite à ação: 
ciências. Versão Preliminar 7.3. Goiás: 
Secretaria de Educação, 2009. p. 8-9 
(adaptado). 

8 

2 h/a 

-Atividade em grupo: Resolva o 
problema: Girando a hélice. 
-Escrevendo sobre o experimento. 

-
Transformaçã
o de materiais. 
-Recursos 
naturais. 
-Usina 
térmica. 

CARVALHO, A. M. P. et al. Coleção 
investigar e aprender: ciência 5º ano. 
São Paulo: Ed. Sarandi, 2015. 
Capítulo 2: Transformação dos 
materiais, p. 43. 

9 

1 a 2 
h/a -Leitura do texto: A produção de 

energia elétrica nas termoelétricas. 
- Atividade escrita individual: 
relacionando o texto ao 
experimento. 

-
Transformaçã
o de materiais. 
-Recursos 
naturais. 
-Usina 
térmica. 

CARVALHO, A. M. P. et al. Coleção 
investigar e aprender: ciência 5º ano. 
São Paulo: Ed. Sarandi, 2015. 
Capítulo 2: Transformação dos 
materiais, p. 48-49. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/reacoes-quimicas.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/reacoes-quimicas.htm
https://www.tuasaude.com/beneficios-do-kombucha/
https://www.tuasaude.com/beneficios-do-kombucha/
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Encon
tro 

Carga 
horár

ia 
Atividade(s) proposta(s) Conteúdo(s) 

científicos(s) Referencial 

10 

2 h/a 
-Demonstração investigativa: 
simulando o efeito estufa. 
-Leitura pelo professor: efeito 
estufa. 
-Discussão coletiva sobre o 
experimento. 

- Gás 
carbônico. 
-Efeito estufa. 

RIBEIRO, B. E. et al. Sequência 
didática - 8° ano – E. F. Os caminhos 
cíclicos da matéria. In: ______ (Orgs.). 
Reorientação curricular do 1° ao 9° 
ano. Currículo em Debate – Goiás: 
sequências didáticas - convite à ação: 
ciências. Versão Preliminar 7.3. Goiás: 
Secretaria de Educação, 2009. p. 10. 

11 

1 a 2 
h/a -Leitura em dupla do texto: Efeito 

estufa e aquecimento global. 
- Atividade em dupla: Situação 
problema.. 

- Gás 
carbônico. 
-Efeito estufa. 
-Aquecimento 
global. 

Texto encontrado no livro: 
CARVALHO, A. M. P. et al. Coleção 
investigar e aprender: ciência 5º ano. 
São Paulo: Ed. Sarandi, 2015. 
Capítulo 2: Transformação dos 
materiais, p. 49-52. 

 

No primeiro encontro, é proposta uma atividade em grupo para a resolução de um 

problema por meio da realização de uma experiência. Os grupos recebem os materiais e buscam 

resolver o problema proposto, que é encher um balão de aniversário sem assoprar. O desafio 

proposto insere a temática de transformação da matéria e reações químicas que acreditamos ser 

compreendida a partir da realização e discussão do experimento. Ao final, os grupos são 

convidados a discutir e escrever sobre a experiência. Nessa aula, deve-se atentar ao cuidado de 

não antecipar as questões de discussão que envolvem o problema, na tentativa de possibilitar o 

levantamento das hipóteses dos alunos. Com o experimento, a aula traz um problema que, no 

caso, é experimental aos grupos, para que estes discutam as possibilidades. 

No segundo encontro, a SEI propõe retomar a discussão do experimento de encher o 

balão. É nesse momento que os alunos expõem suas ideias sobre a explicação do experimento, 

ou seja, levantam suas hipóteses. São lançados questionamentos aos alunos, como, por exemplo: 

“O que vocês acham que aconteceu no experimento?”, “Porque o balão encheu?”, “Qual foi o 

gás que encheu o balão?”. Esses questionamentos devem ter o intuito de estimular a participação 

dos alunos na discussão. Logo depois, é sugerida aos alunos uma leitura em dupla de dois textos, 

além da discussão. Esses textos têm a intenção de sistematizar o conteúdo trabalhado, além de 

estimular a leitura.  

No terceiro encontro, por meio de uma demonstração investigativa, é exposto aos alunos 

um processo de combustão por meio de uma experiência, acendendo uma vela e colocando um 

copo sobre ela fazendo-a apagar. Após a demonstração, questionamentos são lançados aos alunos, 

como, por exemplo: “O que aconteceu aqui?”, “Por que a vela apagou?” e os alunos expõem 

suas hipóteses. À medida que os alunos forem falando, as suas hipóteses são anotadas na lousa. 

Após esse momento em que foi inserido o problema por meio de uma demonstração investigativa 
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e busca das hipóteses dos alunos, é distribuída uma atividade para ser realizada em dupla. Nessa 

atividade, as duplas fazem uma comparação entre materiais antes e depois de sofrerem reações 

químicas a fim de observar mudanças nas características.  

No quarto encontro, são compostos grupos na sala, distribuídos materiais a esses grupos 

e foi proposto à sala um problema experimental: a queima do papel. Sobre um recipiente, os 

grupos queimam um pedaço de papel e observam a queima. É feita a discussão sobre a 

experiência. Logo em seguida, é pedido aos grupos que tentem queimar o material que sobrou da 

queima. Os alunos discutem os resultados e escrevem sobre as suas ideias. 

No quinto encontro, para a sistematização do conhecimento dos conteúdos contemplados 

no problema, discussão da aula anterior e estimular a leitura, é sugerida uma leitura em dupla do 

texto: O que é fumaça? Os alunos são convidados a destacar recortes do texto, que terão que ser 

lidos em voz alta, depois, esses recortes são discutidos no coletivo. 

No sexto encontro, são levadas para sala imagens de um processo de cultivo de uma 

bebida a partir de microrganismos que, ao realizarem fermentação, produz gás carbônico, 

propondo aos alunos a aula a partir de um problema não experimental: o gás carbônico pode ser 

gerado a partir de seres vivos? A intenção da proposta é demonstrar um processo de geração de 

gás carbônico na natureza partindo da reação de fermentação, que parte da ação de seres vivos. 

As imagens mostram o processo de cultivo da colônia até a bebida pronta para beber. À medida 

que são expostas as imagens, são discutidos aspectos do processo. Logo depois, são distribuídos 

aos alunos recortes de texto para leitura em voz alta. Cada recorte contém um possível benefício 

que a bebida oferece à saúde. Os alunos leem os recortes e discutem sobre o tema. 

No sétimo encontro, é proposta novamente a montagem de grupos para a construção de 

um mapa conceitual com o ciclo do carbono. Os alunos recebem o material contendo um texto, 

palavras, setas e imagens para a montagem do ciclo no chão. Com o material em mãos, os grupos 

vão compondo o ciclo. Após a montagem, os grupos discutem sobre o ciclo expondo suas ideias 

e um aluno em cada grupo destinado é convidado para a explicação do processo. 

No oitavo encontro, com a mesma proposta de montar os grupos, é lançado um problema 

experimental: girar uma hélice sem assoprar. É distribuído o material aos alunos, explicados os 

procedimentos e os alunos realizam o experimento. Após isso, os alunos são solicitados a escrever 

sobre o que aconteceu durante o experimento, levantando suas hipóteses. 

No nono encontro, a fim de relacionar o experimento anterior ao assunto contemplado a 

partir do experimento, os alunos realizam a leitura do um texto: A produção de energia elétrica 

nas termoelétricas e depois escrevem sobre ele fazendo relações ao experimento. 
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No décimo encontro, por meio de uma demonstração investigativa com um modelo que 

simula o efeito estufa, os alunos são convidados a observar o processo. Durante a observação, o 

professor discute com os alunos sobre o tema e o experimento. No modelo, é colocado uma 

lâmpada que aquece uma caixa forrada internamente com alumínio contendo um copo com água 

dentro. A ideia é que a lâmpada acesa próximo à caixa aquece a água contida no copo, simulando 

o processo do efeito estufa.  

E no décimo primeiro encontro, no intuito de sistematizar o conhecimento e aprofundar 

o assunto, os alunos em grupo realizam a leitura do texto: Efeito estufa e aquecimento global e 

realizam uma atividade relacionando o texto ao experimento anterior, ou seja, os alunos após 

fazerem a leitura do texto, escrevem criando relações com a demonstração investigativa. 

Como pode ser observado na descrição dos encontros apresentadas, algumas expressões 

foram destacadas. Esse destaque foi dado para ressaltar que, em nossa SEI, as etapas que, segundo 

Carvalho (2017), devem conter dentro da proposta de uma SEI foram respeitadas, propondo-as 

em diferentes momentos das atividades. 

Destacamos, por fim, novamente, que a SEI adaptada ao público da EJA se configurará 

em nosso produto final, que acreditamos de relevância como base para uso nas salas de aula da 

EJA. 
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6 ANÁLISES DOS DADOS  

Como já descrito em nosso trabalho, para contemplar as nossas categorias de análises nós 

analisamos as transcrições dos áudios gravados dos encontros com a professora regente de 

Ciências da turma de modalidade EJA, tempo formativo 2, eixo V, correspondente aos anos finais 

do ensino fundamental e as transcrições das gravações em áudio e vídeo das aulas em que foram 

aplicadas a SEI adaptada. 

A partir das nossas transcrições, buscamos momentos que contemplassem as nossas 

categorias visando a uma melhor compreensão dos elementos que compõem o nosso estudo, seja 

nos momentos de adaptação com a professora regente de Ciências, seja nos momentos de 

aplicação da SEI, e a partir de nossos objetivos buscar o entendimento da nossa questão de 

pesquisa.  

6.1 Os Encontros para a Adaptação da Sequência de Ensino Investigativa 

Neste tópico, analisaremos as transcrições das gravações em áudio dos seis encontros da 

pesquisadora com a professora regente de Ciências. Buscaremos, dentro dos dados, momentos 

que contemplem as categorias que construímos para os dados coletados: 

Categoria 1: Especificidades da modalidade EJA e as subcategorias: conhecimentos 

prévios; objetividade no pensamento; insegurança; praticidade; criticidade.  

Categoria 2: Mudanças didático-metodológicas e as subcategorias: estrutura; objetivos; 

saberes dos alunos; compartilhar ideias. 

A especificação sobre cada categoria e subcategoria, além de sua referência, é encontrada 

em nossa proposta de análise. 

6.1.1 Analisando a Categoria 1: Especificidades da modalidade EJA  

Apresentaremos os episódios 1 a 5 da transcrição dos encontros com a professora como 

momentos que contemplam a nossa Categoria 1. 
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Quadro 3 – Episódio 1 – 1º encontro de construção da SEI adaptada. Dia 10.10.2018. 
Turnos Falas transcritas 

40 

Pesquisadora: É, eu sou suspeita de dizer. Porque eu já trabalho com EJA, a gente já conhece 
um pouco o público. Você acha que, quando a gente pega uma sequência dessas, apesar que 
essa ela não está tão infantil, né? Porque o que a gente tem que fazer é adaptar para o aluno da 
EJA, né?  
Então pense aí, assim qual uma particularidade a gente teria de considerar quando a gente vai 
fazer um trabalho desses para EJA. Você acha que EJA é diferente de uma criança em que? 

41 

Professora: Ah, a maturidade, a forma de pensar, as reações, totalmente diferente. A criança, 
ela vai querer brincar com balão, talvez vai querer experimentar o vinagre. 
Eh, pra saber se é vinagre mesmo, né? O que tem ali dentro. 
E a EJA é totalmente diferente, a adaptação é outra, a linguagem é outra, do professor para o 
aluno, é tudo totalmente diferente. A atividade se é uma atividade infantil você tem que levar 
muita coisa lúdica, se é uma atividade adulta, você tem que levar, como é que eu posso 
explicar. 

42 Pesquisadora: Estou te entendendo, você está falando que, quando é uma criança, tem um 
desenhozinho, uma coisinha coloridinha. 

43 
Professora: Sim, colorida, para chamar atenção, e pra adulto não. Se você levar muita coisa 
assim, tem que ser prático, e ainda mais o EJA, o ela eles não têm paciência. Então, você tem 
que ser prático. 

44 Pesquisadora: Eu estou entendendo, se a gente ficar pensando em botar muita coisa, muito 
frufruzinho. 

45 Professora: Eh. 

46 Pesquisadora: Então a gente tem que considerar a questão da maturidade, porque você acha 
que a forma deles pensarem é diferente das crianças. 

47 Professora: É diferente, a criança está num mundo infantil, totalmente diferente. 

48 
Pesquisadora: Quando você fala em maturidade, a gente costuma falar muito em 
conhecimento prévio não é? O aluno da EJA talvez ele traga algo já mais construído do que a 
criança não é? 

49 

Professora: Do que a criança. Já vivenciou bastante coisa. 
E às vezes a gente traz um experimento e a experiência dele nos dá outro que talvez a gente não 
tivesse conhecimento, isso acontece. Eu fui dar aula um dia desses de plantas medicinais, aí 
entrou no assunto de plantas abortivas. O conhecimento deles era amplo. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir do episódio transcrito demonstrado no quadro acima, acreditamos que, de acordo 

com a nossa categoria especificidades da modalidade EJA, a professora demonstra percepção 

da necessidade de considerar o público, quando se planeja uma sequência de ensino. Como é 

percebida, a professora relata questões observadas quando se trata do público, comparando-o a 

crianças, relatando diferenças “na maturidade”, “na forma de pensar”, como observado nos turnos 

41, quando diz: “Ah, a maturidade, a forma de pensar, as reações, totalmente diferente. A 

criança, ela vai querer brincar com balão, talvez vai querer experimentar o vinagre”. A citação 

da professora corresponde à subcategoria objetividade no pensamento. 

Outro destaque que damos é a professora considerar a linguagem para o público, 

demonstrando que, nas aulas com os alunos da EJA, a forma como a aula é conduzida pelo 

professor, para ela, deve ser pensada. Isso pode ser observado também no turno 41, quando diz: 

“E a EJA é totalmente diferente, a adaptação é outra, a linguagem é outra, do professor para o 

aluno, é tudo totalmente diferente”. Entendemos, a partir da fala da professora, que esta 
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contempla as subcategorias objetividade no pensamento, praticidade e criticidade, pois 

entendemos que a expressão “totalmente diferente” está considerando o ensino de outras 

modalidades. Demonstra também compreender e respeitar a característica do público de possuir 

um vasto conhecimento, a partir de suas experiências vividas, correspondendo à subcategoria 

conhecimentos prévios. Podemos observar isso quando a professora relata que, em certa ocasião 

de uma aula com plantas medicinais, pôde perceber a amplitude do conhecimento apresentado 

pelos alunos diante do tema. Podemos visualizar isso no turno 50, quando a professora diz: “E às 

vezes a gente traz um experimento e a experiência dele nos dá outro que talvez a gente não tivesse 

conhecimento, isso acontece. Eu fui dar aula um dia desses de plantas medicinais, aí entrou no 

assunto de plantas abortivas. O conhecimento deles era amplo”.  

Essa percepção dessas características que consideramos como especificidade da 

modalidade dentro da sala de aula é corroborada com a discussão de Arroyo (2005, p. 22), que 

cita: “A Educação de Jovens e Adultos tem de partir, para sua configuração como um campo 

específico, da especificidade desses tempos da vida – juventude e vida adulta – e da especificidade 

dos sujeitos concreto s históricos que vivenciam esses tempos.” 

Arroyo (2005) destaca que os alunos da EJA retornam à escola com um acúmulo de 

informações e de aprendizagens que devem ser consideradas. Para ele, esse é um dos fatores que 

precisam ser respeitados quando falamos numa reconfiguração na EJA, entendendo-a como 

espaço formador, compreendendo que esses alunos surgem através de múltiplos espaços que o 

formam e o deformam, constituindo as suas diferenças. 

Friedrich et al. (2010) também discutem que o aluno da EJA apresenta um perfil 

específico, fruto das marcas de suas experiências e que chega à escola já com uma bagagem 

cultural diversificada, conhecimentos acumulados, diversas habilidades e também já traz 

reflexões formadas sobre o mundo que o cerca. 

Arroyo (2005) e Friedrich et al. (2010) apontam claramente o conhecimento de mundo 

que o aluno da EJA possui. Ao nosso entender, o professor que atua em turmas dessa modalidade 

necessita possuir essa compreensão e, acima de tudo, considerá-la em sua prática, aproveitando 

esse conhecimento na construção de novos, na percepção do senso comum que, muitas vezes, se 

encontra deturpado quando comparado ao conhecimento científico e na busca de uma educação 

que garanta a autonomia do aluno (FREIRE, 1996) diante das situações que envolvem as 

Ciências.  

Diante da atuação do professor, Freire (1996, p. 22) cita que “a reflexão crítica sobre a 

prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando 

blábláblá e a prática, ativismo”. Entendemos, nesse sentido, que o professor, sobretudo o que atua 
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nas salas de aula da EJA, precisa refletir constantemente sobre sua prática, entendendo que, como 

o próprio autor citado aponta, “não há docência sem discência” (p. 21), compreendendo a relação 

mútua e não hierárquica que existe entre aluno e professor na perspectiva do aluno como um 

sujeito ativo na construção de seu conhecimento. 

Outra questão, considerando a fala da professora, é que é citada em Brasil (2002), quando 

se tiver a intenção de sugerir uma proposta de ensino para a modalidade, é preciso levar em 

consideração o perfil e a faixa etária desses alunos.  

 
Quadro 4 – Episódio 2 – 2º encontro de construção da SEI adaptada. Dia 11.10.2018. 

Turnos Falas transcritas 

37 

Pesquisadora: Mas, é, eu discutindo isso na faculdade, segunda-feira retrasada, as meninas 
falando assim: ô, mais graças a Deus que é fisioterapeuta, pior quando bota um pedagogo para 
dar aula de ciências, porque tem muito pedagogo que não gosta de ciências, aí imagina o que 
que não faz aí eu falei assim ela inclusive fala que trabalha bastante com parte da saúde, porque 
realmente adulto se interessa, a ia a pessoa falou: mas é isso mesmo, porque, quando parte da 
realidade do aluno, o interesse é maior mesmo. 

38 Professora: Eu não posso trazer um assunto que eles não [querem], ainda mais o EJA, né? 

39 Pesquisadora: Ainda mais o EJA, porque, quando fala, alimentação, doença, saúde, é bora 
voltar. 

40 Professora: Eu trabalhei o ano todo dando isso. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Diante do episódio acima, observamos que a professora apresenta considerações em 

relação ao público dos alunos da EJA, de acordo com a Categoria 1 – Especificidades da 

modalidade EJA. Compreendemos que a professora demonstra em sua fala que os temas e 

conteúdos que devem ser trabalhados nas aulas, quando são de interesse do aluno, favorecem um 

melhor rendimento. Acreditamos que a profissional demonstrou ter percebido isso, com base no 

turno 38 quando ela fala: “Eu não posso trazer um assunto que eles não (querem), ainda mais o 

EJA, né?”. Isso vai ao encontro da subcategoria praticidade. 

Freire (1996, p. 33), ao afirmar que “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos”, 

destaca que essa questão deve ser considerada, sobretudo quando se trata de classes populares, 

em que os alunos já chegam à escola ricos em saberes construídos pela prática social. O autor 

também menciona que há muito tempo vem discutindo essa necessidade de mostrar aos alunos a 

razão de ser desses saberes construídos e os conteúdos que estão sendo trabalhados. 

É encontrado nas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013) que, para traçar uma 

real identidade para essa modalidade, é necessário uma visão atenta ao público, no sentido de 

apropriar-se das aprendizagens e dos reais interesses dos alunos, como também buscar um 

currículo adequado às necessidades sobre o que esses alunos precisam aprender. 
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Outro fator que destacamos na fala da professora é quando ela relata que trabalhou o ano 

todo, “eu trabalhei o ano todo”, no turno 40, remetendo-se aos temas relacionados à saúde. 

Podemos associar esse fator à formação acadêmica da professora que, embora esteja atuando 

como professora regente na sala da aula da EJA, é fisioterapeuta.  

 
Quadro 5 – Episódio 3 – 3° encontro com a professora de Ciências para a adaptação da SEI. Dia  

15.10.2018. 
Turnos Falas transcritas 

73 Pesquisadora: É não tem. Então a gente pensa na quinta. Daqui a pouco é hora de entrar. Faltam 
cinco minutos. 
Cadê o material? Está aqui. Eles têm muita coisa para explorar para você poder captar. 
Ó aí eu achei interessante fazer a impressão desse material para falar sobre transformação. Aí 
depois dessa discussão, você percebeu como são as atividades? Eles não põem um texto antes, é 
depois que você trabalha o assunto. Primeiro ele dá uma atividade para discutir reação química 
depois que você vai dizer o que que é reação química. Ele não sabe o que é reação química. 

74 Professora: Ele primeiro vai observar, vamos dizer assim: ele tira a conclusão dele. 
75 Pesquisadora: Isso, exatamente e depois que o material vai trazendo a discussão. Aí ele pede 

sempre para anotar a conclusão do aluno e aí vem a conversa a questão falando sobre chamas, 
combustão. 

76 Professora: Aí então os alunos vão observar. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No episódio 3, percebemos que, quando a professora cita no turno 74 que o aluno 

“primeiro vai observar” e tirar a “conclusão dele”, é um momento que corresponde à subcategoria 

objetividade no pensamento e também de criticidade compreendendo a racionalidade no 

pensamento do aluno e sua postura. 

 
Quadro 6 – Episódio 4 – 4° encontro com a professora de Ciências para a adaptação da SEI. Dia  

22.10.2018. 
Turnos Falas transcritas 

167 Pesquisadora: Você já pode aproveitar fazer uma atividade lá. Tem bem material, pedi para 
relacionar com experimento anterior. Deu para fazer? 

168 Professora: Dei. Uma menina até falou: ah professora! Isso aqui produz gás carbônico. 
169 Pesquisadora: Engraçado que adultos, né? Muitos já têm uma noção. 
170 Professora: Mas é a menina mais jovem da sala. 
171 Pesquisadora: É mesmo? 

172 Professora: Só que ela é muito séria, mas é muito inteligente. Ela vem da roça, mas ela lê, ela 
discute, é a única na sala. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entendemos, a partir do episódio acima, que, quando a professora cita no turno 168 o caso 

da menina que já conhecia parte dos resultados da atividade, demonstra a especificidade do aluno 

diante da subcategoria conhecimentos prévios, ressaltando que estes já podem conhecer os 

processos e conteúdos científicos diante das atividades.  



97 
 

Para as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), é preciso que se proponha ao 

público propostas que possam ser adaptadas à realidade e que contemplem diferentes temas, como 

“cultura e sua diversidade, relações sociais, necessidades dos alunos e da comunidade, meio 

ambiente, cidadania, trabalho e exercício da autonomia” (p. 87).  

 
Quadro 7 – Episódio 5 – 5° encontro com a professora de Ciências para a adaptação da SEI. Dia  

25.10.2018. 
Turno Falas transcritas 

158 Pesquisadora: Vamos lá, fósforo, está molhado? Bota a vela aqui, o barbante queima. 
159 Professora: Mas eu já digo que a combustão ou espera eles?  

160 
Pesquisadora: Não, pergunta o que eles acham que processo é esse? Aí você pode dizer depois 
que o experimento é um exemplo de uma reação química que tiver falando que é o processo de 
combustão. 

161 Professora: Mas a gente vai primeiro levantar o que eles sabem. Eles primeiro têm que me dar 
aula como se eu fosse o aluno. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir do episódio acima, destacamos o turno 161 em que a professora fala: “Mas a 

gente vai primeiro levantar o que eles sabem. Eles primeiro têm que me dar aula como se eu 

fosse o aluno”. Em sua fala, entendemos que, partindo da nossa subcategoria conhecimentos 

prévios, a professora demonstra a percepção de que o aluno da EJA a partir de seus saberes 

construídos de suas experiências de vida (ARROYO, 2005, 2007; FRIEDRICH et al., 2010) vai 

expô-los diante da situação trabalhada.  

Partindo dessas análises, percebemos em alguns momentos que a professora demonstra 

compreender alguns aspectos referentes às especificidades da modalidade que se propõe a atuar, 

como, por exemplo, os conhecimentos prévios que os alunos possuem (BRASIL, 2013; 

ARROYO, 2005, 2207; FRIEDRICH et al., 2010); a praticidade, quando buscam uma relação 

mais prática com os conhecimentos aprendidos (BRASIL, 2013); a objetividade no pensamento, 

expondo uma postura mais racional nas diferentes situações (BRASIL, 2013); e a criticidade, 

quando expressam uma opinião crítica nas discussões (BRASIL, 2013), dentro das concepções 

de respeito e de considerar o aluno diante de sua abordagem. 

6.1.2 Analisando a Categoria 2: Mudanças didático-metodológicas 

Apresentaremos os episódios 6 a 13 das transcrições dos encontros com a professora, 

como momentos que contemplam a Categoria 2 desta pesquisa: 
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Quadro 8 – Episódio 6 – 5° encontro com a professora de Ciências para a adaptação da SEI. Dia  
25.10.2018. 

Turno Falas transcritas 
158 Pesquisadora: Vamos lá, fósforo, está molhado? Bota a vela aqui, o barbante queima. 
159 Professora: Mas eu já digo que a combustão ou espera eles?  

160 
Pesquisadora: Não, pergunta o que eles acham que processo é esse? Aí você pode dizer depois 
que o experimento é um exemplo de uma reação química que tiver falando que é o processo de 
combustão. 

161 Professora: Mas a gente vai primeiro levantar o que eles sabem. Eles primeiro têm que me dar 
aula como se eu fosse o aluno. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ainda nesse episódio, podemos também observar, além da categoria de especificidades 

como destacado no tópico anterior, a categoria mudanças didático-metodológicas, entendendo 

que o que a professora cita no turno 161 tem relação com a subcategoria saberes dos alunos, onde 

ela, depois que questiona se diz ou não o conceito ao aluno, entende que o momento pode ser 

aproveitado para “levantar o que eles sabem”. Também entendemos que ela faz referência à 

subcategoria compartilhar ideias, pois se refere a um momento para os alunos compartilharem os 

saberes que eles já possuem. 

Carvalho (2017) cita que as atividades dentro de uma SEI devem, além de outros aspectos, 

possibilitar ao aluno condições para expor os seus saberes para a partir deles poderem ter contato 

com os novos conhecimentos. Esse fato vai contribuir para a autora, momentos que o aluno possa 

passar do conhecimento espontâneo ao conhecimento científico e ainda favorecer a compreensão 

dos que já são consolidados pelas gerações do passado. 

 
Quadro 9 – Episódio 7 – 1º encontro de construção da SEI adaptada. Dia 10.10.2018. 

Turnos Falas transcritas 
90 Pesquisadora: Porque na segunda aula, o que que a gente poderia trazer de informação? 
91 Professora: Disso aqui? 
92 Pesquisadora: Um texto? Ou, ou. 
93 Professora: Pesquisadora, o que esses meninos mesmo gostam é de escrever. 
94 Pesquisadora: Eles não gostam? Ah, eles gostam. 

95 Professora: Mas tem botar esse povo. Para pensar. Esse povo tem que ler, gente. É, para ler. 
Vamos tentar despertar essa leitura? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entendemos aqui que, no episódio destacado acima, a professora demonstra uma 

contribuição didático-metodológica, correspondendo à nossa categoria mudanças didático-

metodológicas, ao destacar o interesse em “despertar” a leitura do aluno. A professora, ao relatar 

no turno 93 que os alunos preferem escrever a realizar leituras, demonstra a percepção da 

importância da leitura para os alunos da EJA. Entendemos que a fala destacada corresponde à 
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subcategoria objetivos, pois está embutido na proposta da SEI o objetivo de estimular a leitura 

nos alunos. 
 

Quadro 10 – Episódio 8 – 2º encontro de construção da SEI adaptada. Dia 11.10.2018. 
Turno Falas transcritas 

72 Professora: Não seria interessante, por exemplo, pedir aos grupos que lessem? 
73 Pesquisadora: Hum, isso. Parte do texto? 
74 Professora: Sim, porque obrigariam a acompanhar a leitura. 
75 Pesquisadora: Eles lerem e mesmo quem não leu o texto todo vai ouvir o que o colega leu, né? 
76 Professora: Sim, eles vão ter que acompanhar. 
77 Pesquisadora: É, é, isso, aí, leitura do texto em dupla pelos alunos então. 
78 Professora: É. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No episódio 8, observamos no turno 74 que a professora sugere a leitura pelos alunos ao 

invés dela conduzir a leitura. Entendemos isso como correspondente à subcategoria objetivos, 

onde a professora novamente aproveita para estimular a leitura dos alunos. No turno 76, a fala da 

professora destaca que a leitura em grupo também favorece que os alunos acompanhem o texto. 

No que se refere aos objetivos educacionais e, por consequência, os conteúdos 

determinados numa SD, para Zabala (1998), estes podem influenciar e, às vezes, determinar o 

grau de participação e protagonismo do aluno. Sendo suas formulações de extrema importância 

na constituição e planejamento dentro da SD.  

No tocante à leitura, Paulo Freire, em sua obra: A Importância do ato de ler em três artigos 

que se completam de 1994, reafirma que a alfabetização de adultos deve ser considerada como 

um ato político e de conhecimento, sendo para ele por tanto um ato criador. Nesse sentido, Freire 

ainda destaca que no movimento do mundo a palavra está sempre presente, que uma é 

continuidade do outro. Diante disso, destacamos a importância que deve ser dada a leitura, 

sobretudo a partir da percepção de Paulo Freire (1994), quando cita como a leitura implica uma 

percepção crítica, interpretativa, sendo o aluno capaz de fazer a reescrita do que foi lido. 

Sedano (2017) discute a possibilidade e a importância do trabalho com leitura nas aulas 

de Ciências. É citado pela autora que é importante que haja propostas para leitura nas aulas de 

Ciências, bem como que essas aulas sejam bem fundamentadas para que seja possível o trabalho 

de leitura com os alunos. Ainda sobre a leitura, a autora discute que: 

Ler significa conhecer, nomear, escolher, desenredar, interpretar. Ler significa 
diferenciar entre as ideias defendidas pelo autor, pelo texto lido, as mais pertinentes, 
significativas e sugestivas para cada leitor. Por meio da leitura podemos aumentar e 
aprofundar conhecimentos sobre determinado campo cultural ou científico, ampliar 
nosso vocabulário pessoal e, em consequência, interferir na reflexão e construção do 
discurso (SEDANO, 2017, p. 78). 
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Percebemos diante disso que é imprescindível o trabalho com leitura nas aulas de 

Ciências, devendo ser encarada como culturas (leitura e Ciências) que precisam interagir na sala 

de aula (SEDANO, 2017), entendendo-as, para a autora, como necessárias não só dentro da sala, 

mas para a formação do cidadão que vive e atua em sua sociedade. Além disso, a autora também 

comenta que, se entendermos o ensino de Ciências como capaz de promover a enculturação 

científica, temos que entender a leitura como parte necessária a essa enculturação. 

Também compreendemos que a professora, ao falar no turno 95: “Mas tem botar esse 

povo para pensar”, demonstra a percepção da proposta da abordagem que tratamos, na 

perspectiva de AC enquanto favorecimento de uma visão crítico-reflexiva e ainda no mesmo 

turno, ao dizer: “Esse povo tem que ler, gente”, “Vamos tentar despertar essa leitura?” diante 

dos alunos, reafirma, além da necessidade, o interesse em unir essas culturas valorizando a leitura 

dentro das aulas de Ciências. 

 
Quadro 11 – Episódio 9 – 1º encontro de construção da SEI adaptada. Dia 10.10.2018. 

Turnos Falas transcritas 

96 

Pesquisadora: É, depois eu te passo, tem outra sequência didática que eu também achei 
interessante, que é o mesmo tema, trabalha com os mesmos, trabalha com essa parte da bexiga, 
trabalha com a questão da vela, quando acende, aí você bota um copo apaga, porque a questão 
do oxigênio. 
Ele dá uma sugestão de fazer a leitura do texto em dupla, você acha que rola ele só porque um 
vai ter que ler uma parte para o outro, pelo menos para estimular a leitura.  

97 Professora: Talvez nas primeiras aulas eles não terão o hábito, mas depois que a gente insistir, 
vamos tentar. 

98 Pesquisadora: Mas você acha que, para esse primeiro dia, vai fazer uma leitura individual de 
um texto? A gente pega um texto pequeno. 

99 
Professora: Eu acho que em dupla, vai que eles possam interagir, porque eles não gostam. 
Porque a gente pode sugerir, ó gente, tá em dupla aí, um lê um pedaço, o outro lê o outro, aí 
tenta dizer o que entendeu. Entendeu? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entendemos também que, no episódio 9, a professora remetendo-se novamente à leitura 

e, falando sobre a interação entre os alunos, está apresentando uma contribuição de mudança 

didático-metodológica (Categoria 2), sugerindo a leitura de um texto em grupo em vez de uma 

leitura individual. Em sua fala, no turno 99, quando diz: “Eu acho que em dupla, vai que eles 

possam interagir, porque eles não gostam”, a professora diz é que alunos não gostam de interagir 

entre eles e justifica a opção da leitura em dupla como possibilidade de favorecer essa interação. 

Ainda no turno 99, a professora diz: “Porque a gente pode sugerir, ó gente, tá em dupla aí, um lê 

um pedaço, o outro lê o outro, aí tenta dizer o que entendeu. Entendeu?”, entendemos que essa 

fala aponta um favorecimento também da discussão do texto entre os grupos. 
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Ainda entendemos diante do turno 99 que a fala da professora corresponde à subcategoria 

compartilhar ideias, quando demonstra preocupação com a interação e a troca de ideias após o 

entendimento do texto. Carvalho (2017) vem discutindo que as atividades numa SEI devem 

contribuir para os alunos exponham suas ideias e as discutam em sala, seja com o professor ou 

seus colegas. Esse fato, para autora, também ajuda para a passagem do conhecimento espontâneo 

ao científico pelos alunos.  

Carvalho (2017) também cita que a sistematização do conhecimento numa SEI é de 

preferência constituída por meio da leitura de um texto escrito, no qual os alunos poderão discutir, 

comparando o que fizeram com o relatado no texto. A autora destaca que nessa etapa é muito 

importante a atuação do professor que irá possibilitar o tempo e o espaço necessários para a troca 

de conhecimentos. Menciona que, ao ouvir o outro, o aluno pode remeter ao que realizou e 

contribuir no conhecimento que está sendo construído no coletivo. A autora ainda sugere que os 

textos devem ser planejados, favorecendo a discussão por meio de grupos pequenos, antes que 

seja discutido pelo professor. 

Sobre a interação, é citado também por Carvalho (2017) que, com base nos estudos de 

Vygotsky, os processos sociais e psicológicos se dão por meio de artefatos sociais, sendo o mais 

importante a linguagem e que ela media a interação social que acontece entre os indivíduos.  

Concordamos com a professora que a leitura realizada em dupla pode favorecer a 

interação entre os alunos, podendo auxiliar também a troca de ideias diante do texto lido, e sua 

melhor compreensão. Acreditamos também que, quando a professora cita no turno 99 que os 

alunos “não gostam” de ler, possa ter relação com dificuldades relacionadas à sua escolaridade 

ou à baixa autoestima, muitas vezes, encontrada em alunos dessa modalidade (GROSS; STEYER, 

2012; SILVA; ANDRADE, 2015), gerando desconforto, medo e desinteresse diante da leitura de 

um texto. Gross e Steyer (2012) vêm dizendo que a construção do conhecimento pelo aluno está 

vinculada à sua autoestima, Silva e Andrade (2015) afirmam que uma característica que é 

observada com frequência no aluno da EJA é a baixa autoestima. Diante disso, acreditamos que 

esse fator tem grande relevância dentro da discussão quando falamos na aprendizagem do aluno, 

podendo estar relacionada a diferentes fatores que implicam a modalidade. 
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Quadro 12 – Episódio 10 – 4° encontro com a professora de Ciências para a adaptação da SEI. Dia 
22.10.2018. 

Turno Falas transcritas 

38 Pesquisadora: E são coisas simples ó: o milho e a pipoca pronta, o fósforo, você pode até 
acender e deixar queimar. 

39 Professora: Seria uma reação química. 

40 Pesquisadora: Esses aqui a gente não dá para, demonstrar, eles só vão observar as características 
do antes e do depois.  

41 Professora: E a vela? É mais simples. 
42 Pesquisadora: De acender. 
43 Professora: Oi, um exemplo de reação química. 
44 Pesquisadora: É, combustão. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Podemos observar no turno 41 do episódio acima quando a professora sugere, a partir da 

leitura do material usado como base, um experimento que seria mais simples para o trabalho com 

a turma, o que corresponde a uma contribuição referente à categoria mudança didático-

metodológica compreendendo a relação com a subcategoria estrutura, pois no turno 41 a 

professora diz: “E a vela? É mais simples”, sugerindo um experimento que seria mais fácil para 

os alunos realizarem, ela dá uma sugestão que articula atividades dentro da SEI. 

Para Sasseron (2015), o ensino por investigação favorece o trabalho intencional do 

professor para engajar os alunos nas aulas, podendo exercitar práticas que envolvam raciocínio, 

sendo capaz de comparar, analisar e avaliar ações que são próximas da prática científica. 

Acreditamos que a professora na ocasião sugere esse experimento mais simples para facilitar esse 

engajamento dos alunos no momento da prática. 

Zabala (1998) cita que a maneira de articular as atividades numa sequência didática é um 

dos traços que diferem e especificam a abordagem didática trabalhada. A maneira de articular as 

atividades numa sequência, ainda para o autor, pode influenciar a “configuração do clima de 

convivência e, por conseguinte, de aprendizagem” (p. 54) na sala, devendo ser pensada e 

considerada no planejamento de uma sequência. 

 
Quadro 13 – Episódio 11 – 4° encontro com a professora de Ciências para a adaptação da SEI. Dia 

22.10.2018. 
Turno Falas transcritas 

96 Pesquisadora: Vocês já viram quando abre um refrigerante e aparecem aquelas bolhas... já entra 
a questão do gás carbônico.  

97 Professora: A kombucha está na moda. Você já ouviu falar nisso? 
98 Pesquisadora: Você falou mesmo. Que é uma bebida, né? 
99 Professora: É uma bactéria. 

100 Pesquisadora: Ah, hum. 

101 
Professora: Você cria, ela retira o líquido, faz tipo um chá e deixa por três dias do lado de fora e 
ela forma gás carbônico, com a garrafa tampada. Ela libera gás carbônico, a bactéria que está 
respirando. 
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Turno Falas transcritas 
102 Pesquisadora: Interessante. Ela produz como subproduto o gás carbônico? 
103 Professora: O gás carbônico. 
104 Pesquisadora: Ela deve fermentar, porque na fermentação não gera o gás? 
105 Professora: Mas é muito gás, quando você abre é pior que o refrigerante. 
106 Pesquisadora: É uma coisa legal 

107 
Professora: E é uma coisa que está se usando, já pode entrar na parte da nutrição. Ela fortalece o 
sistema imunológico, previne diabetes, elimina a gordura visceral, trata a síndrome do intestino 
irritado.  

108 Pesquisadora: É interessante e tem relação com o gás carbônico. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nesse episódio 11, a professora sugere a ideia de uma bebida probiótica como 

possibilidade em seguir o conteúdo gás carbônico. A ideia parte da questão de que na bebida há 

a produção de CO2 a partir da fermentação de microrganismos. Entendemos que a sugestão da 

professora se configura na contribuição de mudança didático-metodológica, que tem relação 

com a subcategoria estrutura, onde a professora dá a sugestão de acrescentar um novo conteúdo 

a ser abordado nas atividades da SEI.  

A sugestão da professora tem relação com a sua formação na área da saúde (lembramos 

que ela é fisioterapeuta), inserindo na proposta do planejamento da SEI algo relacionamento à 

saúde do corpo. No turno 97, ela fala: “A kombucha está na moda. Você já ouviu falar nisso?”. 

Entendemos que, por estar na moda, ela sugere que poderia ser conhecida pelos alunos podendo 

ser algo interessante de abordar em sala. No turno 107, a professora cita benefícios da bebida 

sugerindo, além da abordagem do elemento químico em si, a questão de nutrição para o corpo. 

Conhecer o próprio corpo e seu funcionamento costuma ser de grande interesse para os 

alunos da EJA (BRASIL, 2001). Para o mesmo documento, isso é observado porque os conteúdos 

que envolvem a temática auxiliam o aluno a compreender suas condições de como geramos, como 

podemos manter a saúde do nosso corpo e como podemos melhorar a nossa qualidade da vida. 

Ainda para o documento, a temática se configura em um ótimo meio de fazer os alunos se 

conscientizarem da sua relação, seja ela biológica ou social com seu meio, compreendendo os 

processos e limites do seu próprio corpo.  

 
Quadro 14 – Episódio 12 – 4° encontro com a professora de Ciências para a adaptação da SEI. Dia 

22.10.2018. 
Turno Falas transcritas 

149 
Pesquisadora: É isso que você vai falar depois das imagens e de mostrar a bebida. 
Aí quando você abrir que fizer o barulhinho, o que gerou aqui? Tem alguma relação com o 
primeiro experimento? 

150 Professora: Eu estou pensando, se a gente conseguir a bactéria, a gente colocar o chá, depois de 
três dias trazer, porque na hora que você coloca o chá não tem gás carbônico. 

151 Pesquisadora: Aí seria para eles experimentarem? 
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Turno Falas transcritas 
152 Professora: Não, para eles verem a reação.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Destacamos o episódio 12 para demonstrar, a partir dos turnos 150 e 152, momentos em 

que a professora dá a sugestão de demonstrar aos alunos a reação química da fermentação a partir 

da demonstração do próprio processo, em vez de imagens, como sugerido pela pesquisadora. 

Entendemos isso também como uma contribuição didático-metodológica que tem relação com 

a subcategoria estrutura, ajudando a estruturar as aulas dentro da SEI.  

De acordo com Carvalho (2017), o trabalho dentro de uma SEI pode ser desenvolvido por 

meio de demonstrações investigativas desde que seja dada ao aluno a oportunidade de exporem 

individualmente, mostrando o que aprenderam. 
 

Quadro 15 – Episódio 13 – 5° encontro com a professora de Ciências para a adaptação da SEI. Dia  
25.10.2018. 

Turno Falas transcritas 
102 Pesquisadora: É, e aí você poderia fazer como amostra? 
103 Professora: Pode fazer a queima do papel antes. 
104 Pesquisadora: É, ou você fazer ou os meninos fazerem? 
105 Professora: Os meninos fazerem. 

106 Pesquisadora: Os meninos fazerem, um vasinho de vidro e pede para eles queimarem o papel 
dentro do vaso de vidro. 

107 Professora: Aí depois da fumaça, aí depois fala o texto da fumaça. 

108 Pesquisadora: Da fumaça, já dar para aproveitar esse texto, o bom do texto que ele é pequeno 
não é? 

109 Professora: E depois da kombucha.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Acreditamos nesse episódio que a professora demonstra uma contribuição didático-

metodológica novamente com relação à subcategoria estrutura, porque observamos que ela se 

preocupa, em uma sequência com os conteúdos tratados na SEI, denotando uma relação linear 

entre os conteúdos abordados, para que eles tenham mais relação e sentido de continuidade. 

É citado por Zabala (1998) que a forma de organizar os conteúdos dentro de uma SD é 

uma variável que pode influenciar nas aulas. A organização desses conteúdos para o autor deve 

seguir uma lógica que deriva do próprio arcabouço formal da disciplina ou de acordo com a 

abordagem seguida na proposição da sequência. Carvalho (2017) traz em sua discussão sobre a 

proposição da SEI a importância da condição de continuidade entre as suas etapas, sendo 

condição tanto para as etapas quando para os conteúdos científicos abordados.   

Diante dos episódios que destacamos nos encontros com a professora regente de Ciências, 

para a parceria de construção de uma SEI adaptada à EJA, podemos vislumbrar momentos em 
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que a professora demonstra aspectos de relevância quando consideramos a sala de aula de 

modalidade EJA, embora possua apenas dois anos de experiência nessa modalidade.  

Podemos observar nas falas da professora, momentos em que faz considerações quando 

se trata do público de alunos, considerando, “a linguagem”, “a maturidade”, “o conhecimento 

amplo”, “despertar a leitura”, apresentando como importantes dentro da discussão, 

demonstrando a consideração diante de algumas especificidades apontadas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013) para esse público. Observamos também algumas 

contribuições de aspecto didático-metodológicas dentro do planejamento da SEI, observamos 

isso, por exemplo, quando a professora sugere, quando perguntada, que as leituras dos textos nas 

aulas fossem feitas em grupo no intuito de favorecer a leitura dos alunos, a compreensão do texto, 

a discussão e a interação entre eles, entre outros momentos apontados em nosso trabalho. 

6.2 As Aulas de Aplicação da Sequência de Ensino Investigativa 

Usamos das aulas aplicadas às aulas com a aplicação da SEI para buscar elementos que 

possam contemplar as categorias que construímos a seguir: 

Categoria 3: Indícios de Alfabetização Científica (AC) e as subcategorias: relação com 

o problema; relação com a organização do pensamento; relação com o entendimento do problema. 

Categoria 4: Relações com o cotidiano e as subcategorias: relação com os 

conhecimentos; relação com os materiais. 

Categoria 5: Interação dos alunos e as subcategorias: interação e participação; 

descentração e cooperação; conflito. 

A especificação sobre cada categoria e subcategoria, além de sua referência, é encontrada 

em nossa proposta de análise. 

6.2.1 Analisando a Categoria 3: Indícios de alfabetização científica 

Partindo das discussões de autores que fazem parte de nossa base teórica, como Freire 

(1994, 1996, 2005), Arroyo (2005, 2007) e Friedrich et al. (2010), entre outros, acreditávamos 

que os alunos da modalidade EJA já demonstrariam indicativos de AC logo no início das 

primeiras aulas. Essa afirmativa foi percebida em alguns trechos das falas transcritas dos alunos 

já na primeira aula videogravada.  
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A nossa análise para as aulas se inicia com base na nossa terceira categoria, que é buscar 

indícios de AC com base nos indicadores de AC (SASSERON, 2008; SASSERON; 

CARVALHO, 2008, 2011) nas falas transcritas dos alunos nessas aulas da aplicação da SEI.  

Na visão de Sasseron e Carvalho (2008), para que se inicie a AC do aluno, este precisa ter 

contato com experiências que de forma legítima tenham associação com o trabalho dos cientistas. 

Essas experiências se referem ao contato com conhecimentos e também habilidades dos 

cientistas. Essas autoras citam que é preciso ajudar na forma de compreender como o aluno em 

sala de aula se comporta diante de problemas. Partindo disso, as autoras acreditam que, por meio 

de indicadores, é possível perceber que as habilidades almejadas estão sendo contempladas nas 

aulas. A esses indicadores, as autoras chamam de indicadores da alfabetização científica e 

ressaltam que precisam ser vislumbrados nas aulas de Ciências, podendo, inclusive, proporcionar 

indícios se o processo de AC do aluno está sendo desenvolvido. 

Usamos para nossas análises diante dessa categoria as aulas que, ao nosso entendimento, 

possibilitaram uma melhor exposição das falas dos alunos com indicativos de AC. Usamos as 

aulas: 1 com os episódios de ensino 1 a 3, a aula 2 com os episódios de ensino 4 a 7, aula 4 com 

os episódios de ensino 8 a 11 e a aula 8 com os episódios de ensino 12 a 14. 
 

Quadro 16 – Episódio de ensino 1 – aula 1: análises de indicadores de AC encontrados nas falas 
transcritas. 

Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

18 Professora: Cada um vai fazer o seu, 
eu quero o balão cheio.  

Resolução de 
um problema a 
partir de uma 
atividade 
experimental. 

19 Ana: Eu trazia um pacote de balão que 
eu tenho lá.  

20 
Laura: Ó o funil, o bicarbonato de 
sódio junto com o vinagre é bom para 
tirar essas manchas aqui ó (da roupa). 

 

21 
Rui: Ah já sei, a gente bota o 
bicarbonato dentro da bola, o vinagre e 
incha. 

- Seriação de informações. 
- Organização de informações. 
- Classificação de informações. 
- Previsão. 

22 
Professora: Ó, cada grupo vai fazer o 
seu, eu quero um balão cheio, sem 
assoprar. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Diante da fala do aluno Rui, no turno 21, percebemos que tem relação com a subcategoria 

relação com o problema, pois o aluno realiza uma seriação de informações quando constrói uma 

base para a forma com que o grupo vai realizar o experimento, demonstrando já possuir um 

conhecimento prévio acerca das etapas do experimento. Também demonstra organizar as 
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informações, ao falar dos materiais do experimento, organizando-os após a aluna Laura ter citado 

esses materiais, e classificar as informações, dizendo os materiais numa ordem que devem ser 

usados. Além de realizar uma previsão, quando diz que depois de colocar o bicarbonato e o 

vinagre vai “inchar”, prevendo essa ação após a mistura.  

 
Quadro 17 – Episódio de ensino 2 – aula 1: análises de indicadores de AC encontrados nas falas 

transcritas. 

Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

115 

Professora: Entenderam, não é gente? 
Anotar o que foi que vocês perceberam 
com esse experimento. Que reação foi 
que aconteceu? 

 

Momento de 
discussão para 
escrita em 
grupo após a 
atividade 
experimental. 

116 

Paula: Então é o vinagre, quando 
encontra o bicarbonato, ele vira água, 
que ele sobe, e foi o ar que fez encher 
o balão. 

- Levantamento de hipóteses. 
- Explicação. 

117 
Paulo: Vamos ver! Fica mexendo no 
celular, vamos discutir, que negócio e 
esse? Professora? 

 

118 

Ana: Vamos, o bicarbonato com o 
vinagre, depois de agitado, cria um 
gás. Esse gás sobe e ele tem 
capacidade de encher o balão. 

- Organização de informações. 
- Levantamento de hipóteses. 
- Explicação. 
- Raciocínio lógico.  
- Raciocínio proporcional. 

119 Laura: E que vocês fizeram tudo 
errado.  

120 Ana: Sim, a gente fez errado, mas é 
sempre assim, é a experiência.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entendemos na fala da aluna Paula, no turno 116, que ela corresponde à nossa 

subcategoria relação com o entendimento do problema, pois realiza um levantamento de 

hipóteses quando diz que: “O vinagre, quando encontra o bicarbonato, ele vira água”, 

acreditando que a mistura produz água. Também percebemos o indicador de explicação, pois a 

sua fala está justamente explicando o processo do experimento para se alcançar o resultado de 

encher o balão de ar, como podemos observar: “Então é o vinagre, quando encontra o 

bicarbonato, ele vira água, que ele sobe, e foi o ar que fez encher o balão”. 

No turno 118, que corresponde à fala da aluna Ana, há uma relação com o problema. 

Isso porque a aluna faz a organização de informações, ao apresentar um rol dos dados que têm 

em mãos para apresentar sua ideia. Quando ela começa a sua fala: “Vamos” já denota a 

possibilidade de estar tentando criar um arranjo de suas ideias. Faz um levantamento de hipóteses 

(que corresponde à subcategoria relação com entendimento do problema) ao dizer que o “gás 

sobe e ele tem capacidade de encher o balão”. Entendemos que toda a fala da aluna se configura 
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numa explicação, que aparece muito próxima à fala da aluna Paula, explicando o processo de que 

a mistura dos materiais “cria” uma substância, que irá resolver o problema de encher o balão. A 

fala da aluna também apresenta relação e coerência na exposição de suas ideias, relacionando as 

variáveis de suas informações, ao falar que para se “criar” o gás é necessária a mistura de duas 

substâncias específicas, o bicarbonato de sódio e o vinagre, mostrando um raciocínio lógico e um 

raciocínio proporcional, tendo relação com a subcategoria relação com a organização do 

pensamento. 

 
Quadro 18 – Episódio de ensino 3 – aula 1: análises de indicadores de AC encontrados nas falas 

transcritas. 

Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

130 

Professora: A colega de vocês tá 
falando e vocês não estão prestando 
atenção. Então anotem aqui o que foi 
que aconteceu. Certo? Alguma dúvida 
gente? Não, não é? Então cada um 
anota o seu. 

 
Momento de 
discussão para 
escrita em 
grupo após a 
atividade 
experimental. 

131 Laura: Tem capacidade de encher um 
balão de ar! - Levantamento de hipóteses. 

132 Ana: Depois de agitado, solta um gás, 
esse gás... 

- Organização de informações. 
- Classificação de informações. 
- Previsão. 

133 Paulo: Se o bicarbonato estiver no 
vidro ali, ele sobe sem agitar. 

- Previsão. 
- Levantamento de hipóteses. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No episódio de ensino apresentado acima, percebemos que, no turno 131, Laura levanta 

a hipótese de que a mistura dos materiais “tem capacidade de encher um balão de ar!” (relação 

com o entendimento do problema). Acreditando que, dentro do balão, o que aparece é o “ar”. 

No turno 132, a fala da aluna Ana apresenta uma organização de informações (relação com o 

problema), uma vez que acreditamos que demonstra uma busca de organizar as informações para 

entender o processo que levou ao resultado. Na fala de Ana, também visualizamos uma 

classificação de informações, pois ela denota relação entre o gás que só é “solto” se for agitado. 

Também consideramos que a previsão (relação com entendimento do problema) é feita ao dizer 

que o gás é “solto” a partir do processo de agitação da mistura. 

Na fala de Paulo, correspondente ao turno 133, visualizamos o indicador de previsão 

(relação com entendimento do problema) porque ele prevê que, se a substância – bicarbonato 

de sódio – estiver em um determinado recipiente de vidro, ele não precisa ser agitado, dizendo: 

“Ele sobe sem agitar”. Sobre a mesma fala, entendemos também que é um levantamento de 

hipóteses, pois demonstra a suposição do aluno diante da mistura. 
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Quadro 19 – Episódio de ensino 4 – aula 2: análises de indicadores de AC encontrados nas falas 
transcritas. 

Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

7 Professora: E aí, gente? Quem pode 
me dizer? Além de ter golfado.  

Momento de 
retomada de 
discussão 
numa aula 
seguinte 
sobre a 
atividade 
anterior. 

8 
Ana: O que aconteceu foi que o 
contato do vinagre com o bicarbonato 
fez crescer, tipo um fermento. 

Levantamento de hipótese. 

9 Aluna faz gestos com a mão 
explicando o “crescer” no experimento.  

10 
Professora: Tipo um fermento. Mas o 
que foi que aconteceu ali? Que tipo de 
reação?  

 

11 
Paula: Acho que uma experiência 
nova. O fermento e o bicarbonato 
fizesse uma reação. 

 

12 Joana: Um tipo de gás.  

13 

Paula: Um tipo de gás. Um gás que 
encheu a bexiga. Uma coisa que eu não 
imaginava, vinagre, uma coisa de 
cozinha e bicarbonato que serve até 
como remédio, né? Tem gente que usa. 

Raciocínio proporcional. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No episódio acima, destacamos a fala de Ana no turno 8, quando ela faz um levantamento 

de hipótese (correspondendo à subcategoria relação com o entendimento do problema) 

supondo que o que fez “inchar” a substância como um fermento foi o contato do bicarbonato 

com o vinagre.  Paula, no turno 13, quando respondem à professora “um tipo de gás” demonstra 

um raciocínio proporcional, pois entende que se encheu o balão poderia ser um gás (relação com 

a organização do pensamento). 

 
Quadro 20 – Episódio de ensino 5 – aula 2: análises de indicadores de AC encontrados nas falas 

transcritas. 

Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

16 Professora: Certo. Por que produziu 
um gás Paula?  Momento de 

retomada de 
discussão 
numa aula 
seguinte sobre 
a atividade 
anterior. 

17 Paula: Por causa da mistura. Levantamento de hipótese. 

18 Professora: A mistura de que com 
quê? 

 

19 Paula: Do bicarbonato e do vinagre.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observando o episódio 5, entendemos também que Paula, quando diz no turno 17 que o 

gás foi produzido “por causa da mistura”, realiza um levantamento de hipóteses (correspondendo 

à subcategoria relação com o entendimento do problema). 
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Quadro 21 – Episódio de ensino 6 – aula 2: análises de indicadores de AC encontrados nas falas 
transcritas. 

Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

131 
Rogério: Eu entendi que bolo não se 
faz só com farinha de trigo não, faz 
com (inaudível) também. 

Explicação. 

Discussão a 
partir de uma 
leitura 
textual. 

132 Professora: Por quê?  
133 Laís: se não o bolo não incha.  
134 Professora: Não incha por quê?  
135 Jonas: Por causa do fermento. Levantamento de hipóteses. 

136 Rogério: Porque o fermento tem uma 
substância que...  

137 Professora: O fermento sozinho vai 
inchar?  

138 Rogério: Não.  
139 Professora: Ele tem que ser misturado.  

140 
Joana: tem que misturar todos os 
materiais, o ovo, a manteiga, o leite, o 
fermento.  

Seriação de informações. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando o episódio 6, acreditamos que o aluno Rogério, no turno 131, explica seu 

entendimento diante da leitura do texto proposto, quando diz: “Eu entendi que bolo não se faz só 

com farinha de trigo não, faz com [inaudível] também” e Jonas, no turno 135, levanta a hipótese 

de que, se não houver fermento no bolo, ele não vai inchar no turno. A fala dos dois alunos faz 

relação à subcategoria relação com o entendimento do problema. Já Joana, no turno 140, realiza 

uma seriação de informações relacionando os materiais para compor um bolo (relação com o 

problema). 

 
Quadro 22 – Episódio de ensino 7 – aula 2: análises de indicadores de AC encontrados nas falas 

transcritas. 

Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

184 Professora: Ela teve contato com quê?  Discussão após 
atividade por 
meio de uma 
demonstração 
investigativa. 

185 Rogério: Fogo. Se botar no fogo 
derrete.  

186 Jonas: E na panela também.  

187 Paula: Porque parafina é combustível, 
né? A parafina. 

Explicação. 
Raciocínio lógico. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No turno 187 do episódio 7, a aluna Paula, ao relatar “Porque parafina é combustível, 

né?”, está explicando sobre a chama da vela (relação com o entendimento do problema) e 

apresentando um raciocínio lógico, demonstrando entender que é a parafina que mantém o fogo 

da vela (relação com a organização do pensamento).  
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Quadro 23 – Episódio de ensino 8 – aula 4: análises de indicadores de AC encontrados nas falas 
transcritas. 

Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

18 Professora: Agora vocês vão tentar 
tocar fogo depois que apagou.  

Momento de 
resolução de 
um problema 
por meio de 
uma atividade 
experimental. 

19 Paulo: Não pega mais não 
professora. Previsão. 

20 Laís: Não pega não.  
21 Professora: Por quê?  
22 Paulo: Virou uma cinza. Explicação. 

23 Professora: E por que será que não 
pega mais fogo?  

24 Joana: Não tem mais oxigênio. Explicação. 
Levantamento de hipóteses. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No turno 19 do episódio acima, quando a professora pede para queimar o papel já 

queimado, Paulo se antecede e diz: “Não pega mais não professora” fazendo uma previsão do 

resultado, além disso, o mesmo aluno no turno 22 explica o porquê que não pega mais fogo. Joana 

no turno 24 também explica e faz um levantamento de hipótese dizendo que não pega mais fogo, 

pois “Não tem mais oxigênio”. Todos esses indicadores relacionam-se à subcategoria relação 

com o entendimento do problema. 

 
Quadro 24 – Episódio de ensino 9 – aula 4: análises de indicadores de AC encontrados nas falas 

transcritas. 

Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

47 (Professora pergunta ao grupo 3) 
E aí a fumaça? Como era?  Momento de 

discussão após a 
resolução de um 
problema por 
meio de uma 
atividade 
experimental. 

48 João: Depende da fumaça, do papel. Explicação. 
49 Professora: Depende do quê?  

50 
João: Do que está queimando. Por 
que sé é um pneu a fumaça é preta, 
mais como é papel a cor é outra. 

Explicação. 
Raciocínio proporcional. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No episódio 9, João no turno 48, diante do questionamento da professora sobre a cor da 

fumaça, diz: “Depende da fumaça, do papel” emitindo uma explicação sobre a pergunta (relação 

com o entendimento do problema). Já no turno 50, observamos que o mesmo aluno continua 

explicando e demonstra um raciocínio proporcional relatando que depende do material que está 

queimando para definir a cor da fumaça (relação com a organização do pensamento). 
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Quadro 25 – Episódio de ensino 10 – aula 4: análises de indicadores de AC encontrados nas falas 
transcritas. 

Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

51 Professora: O que mais vocês 
observaram ai?  

Momento de 
discussão após a 
resolução de um 
problema por 
meio de uma 
atividade 
experimental. 

52 Maria: Que essa fumaça faz mal. Previsão. 
53 Professora: Por quê?  
54 Joana: Começa a tossir.  

55 Professora: Começa a tossir! Por 
quê? Libera o quê?  

56 João: Libera um gás. Explicação. 
Raciocínio lógico. 

57 Professora: Que gás?  

58 José: Um gás tóxico. 
Justificativa. 
Raciocínio lógico. 
Raciocínio proporcional. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observamos, no episódio acima, que a aluna Maria no episódio 52 faz uma previsão 

quando diz: “Que essa fumaça faz mal” (relação com entendimento do problema), pois está 

fazendo uma afirmação associada a um acontecimento que, inclusive, é sinalizado pela aluna 

Joana no turno 54 quando diz: “Começa a tossir”. João, no turno 56, responde à professora 

explicando (relação com entendimento do problema) que a tosse é provocada pelo gás que é 

liberado, relacionando informações a hipóteses já levantadas (sobre a produção de um gás a partir 

de uma reação química), demonstrando, inclusive, um raciocínio lógico em seu pensamento 

(relação com a organização do pensamento). José ainda complementa no turno 58 que o gás é 

tóxico e faz uma justificativa tentando reafirmar a questão, que se faz mal, faz tossir, é um gás 

tóxico, também apresentando um raciocínio lógico e proporcional em sua afirmação (relação 

com a organização do pensamento).  

 
Quadro 26 – Episódio de ensino 11 – aula 4: análises de indicadores de AC encontrados nas falas 

transcritas. 

Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

121 Professora: Gente, olha só: que gás 
foi liberado?  

Momento de 
discussão após a 
resolução de um 
problema por 
meio de uma 
atividade 
experimental. 

122 Bia: Gás carbônico. Explicação. 

123 Professora: E por que aconteceu 
esse fogo? Depende de quê?  

124 Bia: Porque eu acendi.  
125 Joana: Do oxigênio.  

126 

Professora: Se não houver oxigênio, 
em uma queimada, ó gatinhas, numa 
mata, quando tem vento o que 
acontece? 

 

127 Vários alunos: Espalha mais rápido.  
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Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

128 Professora: Por quê?  

129 Joana: Por cauda do vento e as 
folhas.  

130 Professora: O vento leva o quê?  
131 Bia: Leva o fogo, as chamas. Justificativa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No episódio 11, podemos observar que Bia, quando diz que o gás liberado é o carbônico 

no turno 122, e Joana, quando fala que o fogo depende do oxigênio no turno 125, estão explicando 

sobre o assunto trabalhado, indicador relacionado à subcategoria relação com o entendimento 

do problema. Bia no turno 131 faz uma justificativa da explicação dos colegas que o fogo espalha 

mais rápido porque “leva o fogo, as chamas”. 

 
Quadro 27 – Episódio de ensino 12 – aula 8: análises de indicadores de AC encontrados nas falas 

transcritas. 

Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

8 

Professora: [...] Lembrem-se das 
aulas passadas, dos tipos de energias 
que a gente falou aqui, energia 
química, energia térmica e vamos 
observar tudo direitinho, tá? 
O furinho para cima tá, gente? 
Porque o líquido está dentro. 

 Momento anterior 
a uma atividade 
experimental. 

9 Carla: Eu sei, vai soltar um gás. Previsão. 

 Professora continua distribuindo o 
material para os grupos.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A aluna Carla no turno 9 do episódio acima, quando diz: “Eu sei, vai soltar um gás”, faz 

uma previsão sobre a possibilidade da reação liberar um gás (relação com o entendimento do 

problema) afirmando uma ação que antecede ao acontecimento. 

 
Quadro 28 – Episódio de ensino 13 – aula 8: análises de indicadores de AC encontrados nas falas 

transcritas. 

Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

21 Professora: Tira o rosto.  

Momento de 
resolução do 
problema por meio 
de uma atividade 
experimental. 

22 Rogério: Lá vai fogo.  

23 
Laura: espera o bicho esquentar a 
água, que é o vapor que vai fazer o 
ar sair e vai fazer a hélice rodar.  

Levantamento de hipóteses. 
Previsão. 

24 Sílvio: Fazer o que rodar rapaz?  

25 Laura: Quando a água ferver aí o ar 
vai sair. Aí quando o ar sair vai rodar 

Levantamento de hipóteses. 
Previsão. 
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Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

o negócio aí. Vai ferver, vai sair o ar, 
aí o ar vai formar o vento, ó. 

 

26 Laís: Esse negócio não explode não?  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Podemos observar que, no episódio acima, a aluna Laura demonstra nos turnos 23 e 25 já 

conhecer o processo que vai ocorrer no experimento antes de fazê-lo, expressando um 

levantamento de hipótese porque faz uma suposição acerca do tema, uma previsão porque busca 

anteceder uma opinião diante da atividade, indicadores relacionados à subcategoria relação com 

o entendimento do problema.  
 

Quadro 29 – Episódio de ensino 14 – aula 8: análises de indicadores de AC encontrados nas falas 
transcritas. 

Turno Falas transcritas Indicadores de AC encontrados Contexto do 
trabalho 

99 Sílvio: A senhora estava falando do 
vapor, eu prestei atenção.  

Momento de escrita 
após a realização de 
uma atividade 
experimental. 100 

Professora: Eu estou falando que a 
energia química gerou a energia 
térmica, porque aqueceu e também 
energia cinética que é o quê? Corpos 
em movimento. Quando a água está 
aquecida, ela não se movimenta? 
Mas o importante é vocês anotarem o 
que foi que aconteceu? 

 

101 
Laura: O refrigerante, a lata de 
sardinha, um pauzinho com uma 
hélice, água quente, tudo isso aí. 

Seriação de informações. 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No episódio acima, a aluna Laura na escrita sobre a atividade no turno 101 faz uma relação 

dos materiais usados, fazendo uma seriação de informações (relação com o problema) 

compondo um rol de dados ou uma lista com os dados trabalhados. 

Acreditamos diante dos dados encontrados que o ENCI, por meio de uma SEI, oportuniza 

a apresentação dos conhecimentos que o aluno já possui e os novos conhecimentos vão sendo 

agregados a estes, possibilitando que os alunos expressem seus saberes. 

Nos primeiros turnos, observamos que os indicadores de seriação de informações, 

organização de informações e classificação de informações aparecem com maior frequência. 

Esses episódios coincidem com o início do processo de realização do experimento proposto pela 

professora. Sasseron e Carvalho (2008) citam, nesse sentido, que esses indicadores ajudam os 

alunos a conhecerem as variáveis que têm relação com o problema investigado, ainda que no 
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momento ainda não busquem relação entre essas variáveis e as respostas que envolvem o que foi 

observado. Esses indicadores também aparecem quando o aluno busca na sua escrita listar os 

materiais usados na atividade montando um rol de dados. 

Foi percebido também que os indicadores de raciocínio lógico e raciocínio proporcional 

também aparecem em algumas falas dos alunos. Esses indicadores demonstram como os alunos 

organizam os pensamentos diante da proposta de um problema a ser resolvido (SASSERON; 

CARVALHO, 2008). Acreditamos que os alunos da EJA, por já terem tido experiências sociais, 

que muitas vezes é necessária à tomada de decisões, conseguem diante da atividade posicionar-

se demonstrando um raciocínio que corresponde a esses indicadores. Lembramos que Sales 

(2013) destaca que esses alunos já atuam na sociedade, participando da escolha de governantes, 

por exemplo, além de muitos já estarem no mercado de trabalho. Essas experiências, acreditamos, 

favoreçam os alunos na forma de organização de suas ideias.  

Em relação aos indicadores de levantamento de hipóteses, previsão e explicação, estes 

aparecem geralmente nos momentos em que os alunos, oralmente, tentavam formular as 

explicações sobre a experiência, antes de produzirem o relato escrito. Isso corrobora com 

Sasseron e Carvalho (2008), ao dizerem que esses indicadores surgem nas etapas que está 

findando a discussão sobre o assunto: “pois caracterizam-se por serem o trabalho com as variáveis 

envolvidas no fenômeno e a busca por relações capazes de descreverem as situações para aquele 

contexto e outros semelhantes” (SASSERON; CARVALHO, 2008, p. 339). 

6.2.2 Analisando a Categoria 4: Relações com o cotidiano 

Partindo da nossa quarta categoria Relações com o cotidiano, buscamos nas falas 

transcritas momentos em que os estudantes relatam alguma relação dos experimentos e conteúdos 

trabalhados dentro das atividades com o seu cotidiano e suas experiências vividas. Para isso, 

construímos as subcategorias:  

1- Relação com os conhecimentos; 

2-  Relação com os materiais.  

A especificação sobre cada categoria e subcategoria, além de sua referência, é encontrada 

em nossa proposta de análise. 

Apresentaremos os episódios de ensino 15 a 17 da aula 1, 18 a 22 da aula 2 e 23 a 25 da 

aula 4 como momentos que, ao nosso entender, algum aluno faz relação entre os materiais usados 

ou temas trabalhados a seu cotidiano e seus conhecimentos a partir de suas experiências.  
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Quadro 30 – Episódio de ensino 15 – aula 1: relações das atividades com o cotidiano do aluno. 
Turno Falas transcritas Contexto de trabalho 

17 Ana: Eu sei como é que eu vou fazer, vou pegar a garrafa, olhem. 

Resolução de problema 
por meio de uma 
atividade experimental. 

18 Professora: Cada um vai fazer o seu, eu quero o balão cheio. 
19 Ana: Eu trazia um pacote de balão que eu tenho lá. 

20 Laura: Ó o funil, o bicarbonato de sódio junto com o vinagre é bom 
para tirar essas manchas aqui ó [da roupa]. 

21 Rui: Ah já sei a gente bota o bicarbonato dentro da bola, o vinagre e 
incha. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Quadro 31 – Episódio de ensino 16 – aula 1: relações das atividades com o cotidiano do aluno. 

Turno Falas transcritas Contexto de trabalho 
39 Professora: Encham o balão, encham o balão! 

Resolução de problema 
por meio de uma 
atividade experimental. 

40 Lauro: Professora olha aqui. 
41 Lauro: consegui encher o balão. 

42 Laura: Deixa inchar, deixa inchar o troço aí. Bota o bicarbonato aqui, 
rapaz! 

43 Laura: Eu já fiz isso aqui. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao analisarmos os turnos apresentados nos episódios de ensino 15 e 16 acima, 

percebemos que os alunos já tinham algum conhecimento em relação aos materiais que estavam 

envolvidos na atividade proposta na aula. Esses conhecimentos têm relação com o dia a dia do 

aluno, seja em seu cotidiano ou em outros momentos de aulas de Ciências. Por exemplo, a aluna 

Laura no turno 20 quando fala: “O bicarbonato de sódio junto com o vinagre é bom para tirar 

essas manchas aqui ó [da roupa]” está dizendo que o produto utilizado no experimento é o mesmo 

que pode ser usado em casa, para remover manchas em roupa (relação com os materiais). Rui e 

Laura, quando relatam nos turnos 21 e 42 que o vinagre “incha”, demonstram saber (ainda que 

não saibam os termos e conceitos específicos) que ocorre ali uma reação química (relação com 

os conhecimentos). 

 
Quadro 32 – Episódio de ensino 17 – aula 1: relações das atividades com o cotidiano do aluno. 

Turno Falas transcritas Contexto de trabalho 
139 Joana: O vinagre, e o quê? Discussão após 

Resolução de problema 
por meio de uma 
atividade experimental. 

140 Carla: Ele produz um gás que é capaz de encher balão. 
141 Joana: O bicarbonato e o vinagre... 
142 Patrícia: Se você inala oxigênio e solta gás carbônico. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A aluna Patrícia, como poder ser observado no turno 142 do episódio de ensino acima, 

também, ao discutir com seus colegas na tentativa de elaborar uma explicação sobre o acontecido 
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no experimento, já apresenta algum conhecimento acerca dos gases envolvido na respiração, 

buscando entender que tipo de gás poderia estar sendo liberado na reação. Entendemos que na 

fala de Patrícia há uma relação do tema aos seus conhecimentos prévios. 

 
Quadro 33 – Episódio de ensino 18 – aula 2: relações das atividades com o cotidiano do aluno. 

Turno Falas transcritas Contexto de trabalho 

10 Professora: Tipo um fermento. Mas o que foi que aconteceu ali? Que 
tipo de reação?  

Retomada de discussão 
na aula seguinte após 
realização de uma 
atividade experimental. 

11 Paula: acho que uma experiência nova. O fermento e o bicarbonato 
fizesse uma reação. 

12 Joana: um tipo de gás. 

13 
Paula: um tipo de gás. Um gás que encheu a bexiga. Uma coisa que eu 
não imaginava, vinagre, uma coisa de cozinha e bicarbonato que serve 
até como remédio, né? Tem gente que usa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Destacamos aqui do episódio acima quando a aluna Paula no turno 13 remete ao 

bicarbonato usado no experimento, como também ser usado como remédio, ela está relacionando 

o material utilizado a seus conhecimentos (relação com os materiais). 

 
Quadro 34 – Episódio de ensino 19 – aula 2: relações das atividades com o cotidiano do aluno. 

Turno Falas transcritas Contexto de trabalho 

29 Rogério: É massa o cara andar com um negócio desses no bolso, 
vinagre e bicarbonato. Na hora que o pneu furar. 

Retomada de discussão 
na aula seguinte após 
realização de uma 
atividade experimental. 

30 Paulo: O pneu não vai murchar mais. 
31 Rogério: Vai sacudindo, não seca nunca. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nesse episódio, o aluno Rogério faz uma relação com os conhecimentos trabalhados com 

uma situação real, entendendo, ainda, que na brincadeira que o gás produzido poderia encher o 

pneu do carro.  
 

Quadro 35 – Episódio de ensino 20 – aula 2: relações das atividades com o cotidiano do aluno. 
Turno Falas transcritas Contexto de trabalho 

57 
Professora: Um gás. Um terceiro elemento, que no caso foi o quê? O 
gás? Carbônico. Alguém sabe de onde é retirado o gás carbônico além 
dessa mistura de elementos? Vocês podem me dizer? Retomada de discussão 

na aula seguinte após 
realização de uma 
atividade experimental. 

58 Paulo: Me xingou todo! 
59 Pedro: Fumaça de carro também, né professora? 
60 Professora: Quando a gente respira, respira oxigênio e quando solta? 
61 Joana: O gás carbônico. 
62 Professora: As plantas elas respiram o quê? 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O aluno Pedro, como podemos observar no turno 59 do episódio de ensino 20, emite uma 

fala onde dá um outro exemplo de situação em que há a produção de gás carbônico, que, ao nosso 

ver, faz uma relação do conteúdo com os conhecimentos já existentes (relação com os 

conhecimentos).  

 
Quadro 36 – Episódio de ensino 21 – aula 2: relações das atividades com o cotidiano do aluno. 

Turno Falas transcritas Contexto de trabalho 
77 Professora: Isso se dá por conta de uma reação? 

Retomada de discussão 
na aula seguinte após 
realização de uma 
atividade experimental. 

78 
Paula: Vinagre de cacau. Isso aconteceu na minha casa. Fui fazer um 
vinagre natural e coloquei no vaso de refrigerante, o mel e aí deixei lá para 
virar vinagre. 

79 Professora: Interessante. 
80 Paula: Pensa num estrondo que deu tão grande! 

81 Professora: Por quê? Qual foi a reação? Você misturou com alguma coisa 
dentro? 

82 

Paula: Não. Ele simplesmente azedou e aí criou um gás tão forte que 
explodiu e a gente não achou nem um pedaço do vaso. Pocou o cano de 
água que estava junto e foi uma bagunça lá em casa. E depois que eu me 
lembrei do litro de vinagre que eu tinha colocado lá, foi um gás, uma coisa 
tão forte. 

83 Professora: Deixou dentro da garrafa tampado? Deixou por quantos dias? 

84 Paula: Não me lembro. Mas acho que ficou uns quinze dias, é porque ele 
fica azedo. 

85 Professora: Você esperava que virasse vinagre? 
86 Paula: Isso. 
87 Professora: E é bom para consumo Paula? 

88 
Paula: Olha o povo da roça usa muita coisa natural, como vinagre também 
faz de banana d’água. Pela banana eu não sei como é que é. Tem aula que 
dia?  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir de uma aula sobre produção de CO2 pela fermentação de microrganismos, a aluna 

Paula, nos turnos 78, 80 e 82, faz uma relação do tema com uma situação vivida, dando um 

exemplo de outra situação onde houve a produção do CO2 (produção caseira de vinagre que 

deixando alguns dias na garrafa ela estourou). Entendemos que a aluna fez uma relação com os 

conhecimentos quando associou o tema trabalhado ao exemplo dado. Ainda no turno 88, a aluna 

relata que a prática de produzir produtos para consumo em casa é comum ao “povo da roça”, 

reforçando a relação com os seus conhecimentos. 

 
Quadro 37 – Episódio de ensino 22 – aula 2: relações das atividades com o cotidiano do aluno. 

Turno Falas transcritas Contexto de trabalho 

141 Professora: Pronto. Vamos fazer assim, cada um vai falar d seu texto. 
Vamos começar aqui com Paula e Joana. Vamos prestar atenção? Discussão após uma 

leitura textual. 142 
Paula: É porque é coisa do dia a dia, toda dona de casa sabe, para se 
fazer o bolo é preciso se usar fermento, como disse a professora, se 
colocar o fermento sozinho não vai dar nada, então tem que colocar 
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Turno Falas transcritas Contexto de trabalho 
alguma coisa, farinha junto. E aí quando se coloca no forno a gente vai 
ver a reação no forno, eu mesmo gosto de fazer pão e eu pego duas 
colherzinhas de fermento para um quilo de farinha e amasso bastante, 
deixo por uma hora no lugar tampado. Depois de uma hora dependendo 
se tiver calor ou frio quando eu vou ver a vasilha está cheia. 

143 Professora: Mas porque ocorre isso? 
144 Joana: Por causa do fermento. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A aluna Paula ainda no episódio acima no turno 142 relata a maneira que ela faz para um 

bolo, algo que diz já fazer parte do dia a dia da dona de casa, fazendo relação do texto trabalhado 

com os conhecimentos de suas experiências diárias (relação com os conhecimentos). 

 
Quadro 38 – Episódio de ensino 23 – aula 4: relações das atividades com o cotidiano do aluno. 

Turno Falas transcritas Contexto de trabalho 
87 Vários alunos: Boate Kiss. 

Discussão após uma 
leitura textual. 

88 Professora: O que foi que aconteceu? Todos morreram queimados? 
89 João: Não, a maioria ficou intoxicada. 
90 Professora: Pela fumaça, né isso? 
91 João: Até no hospital teve gente que morreu. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No episódio acima, a professora cita um momento onde a fumaça (tema do texto que 

estava sendo discutido) causou a morte de pessoas em um acidente. Logo, vários alunos no turno 

87 remeteram-se ao nome do local do acidente: “Boate Kiss”. João ainda citou no turno 89 que 

“a maioria ficou intoxicada” respondendo à professora e ainda relatou, já no turno 91, que outras 

pessoas só morreram no hospital por causa da intoxicação. Entendemos que nessa discussão os 

alunos que citaram o nome do local do acidente e as falas de João estão fazendo relação do 

exemplo discutido referente ao tema trabalhado a conhecimentos de fatos que aconteceram no 

passado, fazendo uma relação com os conhecimentos já existentes. 

 
Quadro 39 – Episódio de ensino 24 – aula 4: relações das atividades com o cotidiano do aluno. 

Turno Falas transcritas Contexto de trabalho 
114 Professora: Se eu colocasse querosene como é que ia ser esse cheiro? 

Discussão após a 
resolução de um 
problema por meio de 
uma atividade 
experimental. 

115 Ana: Muito forte. 
116 Joel: Bem diferente desse cheiro aqui. 

Se for óleo diesel. 
117 Joana: Pior ainda. 
118 Joel: Pneu mesmo em? 
119 Professora: E para apagar? Dependendo do material para a gente 

consegui. 
120 Joana: Tem que colocar areia. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Analisando o episódio de ensino anterior, podemos perceber que no turno 116 o aluno 

Joel dá um exemplo de uma substância que pode provocar um cheiro forte se queimada. No turno 

118, o mesmo aluno dá outro exemplo de material. Joel, ao dar exemplos de materiais que 

provocam cheiro ruim ao serem queimados, faz uma relação com o tema trabalhado a materiais 

que ele conhece no dia a dia. Entendemos que o aluno nesses momentos faz uma relação do tema 

aos seus conhecimentos. 

No mesmo episódio de ensino, a aluna Joana no turno 120 quando diz: “Tem que colocar 

areia” respondendo à pergunta da professora: “E para apagar?” no turno 119 também relaciona 

a discussão a seus conhecimentos. 

 
Quadro 40 – Episódio de ensino 25 – aula 4: relações das atividades com o cotidiano do aluno. 

Turno Falas transcritas Contexto de trabalho 

142 Bia: Você joga água? Professora? Se a panela tiver pegando fogo o que 
você faz? 

Discussão após a 
resolução de um 
problema por meio de 
uma atividade 
experimental. 

143 Professora: Vou sair correndo. 
144 Joana: Molhe um pano bem grosso e abafa. 
145 Bia: Não é mais fácil você pega uma tampa e apagar? 
146 Professora: Por quê? 
147 Bia: Por que tá abafando. 
148 Carla: E vai faltar o oxigênio. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No episódio de ensino 22 no turno 144, observamos que Joana, respondendo à pergunta 

da colega Bia, no turno 142: “Se a panela tiver pegando fogo o que você faz?” fala: “Molhe um 

pano bem grosso e abafa” está fazendo uma relação com os conhecimentos prévios, 

provavelmente, partindo do princípio justificado pela colega Carla no turno 148 que apaga porque 

“vai faltar o oxigênio”. 

Chassot (2000), em seu livro Alfabetização científica: questões e desafios para a 

educação, dedica uma parte do texto para destacar a Ciência que existe nos saberes populares. 

Estes, segundo o autor, que não podem ser confundidos com senso comum, são os vastos 

conhecimentos “produzidos solidariamente e, às vezes com muita empiria” (p. 205). O autor, ao 

nosso entendimento, se refere aos saberes que, por meio das experiências vividas e da observação, 

os alunos possuem e, nesse sentido, destacamos aqui os alunos da EJA por apresentarem essa 

característica.  

Também destacamos novamente que Arroyo (2005) e Friedrich et al. (2010) relatam em 

seus trabalhos, os conhecimentos que o aluno da EJA já possui. Os alunos das salas da EJA 

chegam ou retornam à escola com um acúmulo de informações e de aprendizagens a partir de 
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suas experiências e tempos de vida (ARROYO, 2005), e esses saberes podem aparecer nas aulas 

quando estes estão em situações que favoreçam o resgate a esses saberes.  

Outra questão que lembramos diante da categoria observada é que Sales (2013) cita que 

a busca da AC do aluno da EJA deve se dar de forma diferenciada das turmas com crianças e 

adolescentes no tocante às especificidades dos alunos. Para a autora, as crianças e adolescentes 

são acompanhados pela descoberta do mundo, sendo diferente na EJA, isso porque os alunos já 

obtêm diferentes experiências e a Ciência escolar aparece como uma maneira de ver e 

compreender os fenômenos que muitas vezes eles já conhecem. 

Ainda podemos acrescentar a discussão que Gonçalves e Cavalcante (2016) vêm trazendo, 

que, para promover a educação científica para os alunos da EJA, além de considerar as 

especificidades, é importante não só o trabalho com os conhecimentos científicos, mas partir 

também do “fazer Ciência” considerado no trabalho de busca de resolução dos problemas.  

Diante das nossas análises e discussão, podemos entender as potencialidades das 

atividades propostas numa SEI quando estas, em diferentes momentos, podem propiciar aos 

alunos oportunidades de exporem seus conhecimentos, suas experiências, dar exemplos a partir 

de situações vividas. Percebemos que as expressões dos alunos que demonstravam alguma 

relação com o cotidiano surgiram em momentos de resolução de problemas por meio de um 

experimento ou numa discussão a partir da leitura textual. Ainda que não conseguimos vislumbrar 

esses momentos com certa clareza em todas as atividades, acreditamos que os momentos 

encontrados e destacados em nosso trabalho refletem as possibilidades e o significado da proposta 

para o público. 

6.2.3 Analisando a Categoria 5: Interação dos alunos 

Em relação à nossa quinta categoria para as aulas da SEI – Interação dos alunos –, 

apresentaremos as aulas 1 com os episódios de ensino 26 a 28, aula 7 com os episódios de ensino 

29 a 32 e aula 8 com os episódios de ensino 33 a 35 a seguir, onde observamos a interação entre 

os alunos na atividade proposta da SEI. Também destacaremos as subcategorias:  

1- Interação e participação;  

2- Descentração e cooperação;  

3- Conflito. 

A especificação sobre cada categoria e subcategoria, além de sua referência, é encontrada 

em nossa proposta de análise. 
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Quadro 41 – Episódio de ensino 26 – aula 1: interação dos alunos nos grupos. 
Turno Falas transcritas Contexto do trabalho 

 Alunos gritam ao misturarem os materiais. 

Realização de atividade 
experimental. 
Manipulação do 
material disponível. 

34 Bia: Não é para jogar água não! 
35 Rui: Isso aí está errado, você é doida? 

36 Laura: Vocês não tinham que misturar o bicarbonato de sódio aqui 
dentro do vinagre? Tem que misturam cá, menino! Vinagre, bicarbonato. 

37 Luiz: Ó solta todo agora. 
38 Abel: Não, solta todo não. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nesse momento do trabalho em grupo demonstrado no episódio de ensino acima, 

percebemos uma discussão entre os alunos durante a realização da atividade experimental. A 

interação dos alunos, Categoria 5, acontece nesse momento de discussão sobre a substância que 

será utilizada, o que será misturado e sobre a proporção das substâncias para se chegar ao 

resultado. Bia e Rui, nos turnos 34 e 35, sinalizam ao colega que está manipulando o material 

para não utilizar uma determinada substância. Nas falas dos dois alunos, percebemos um conflito 

de ideias com quem está manipulando o experimento. Luiz e Abel, nos turnos 37 e 38, discutem 

a quantidade da substância que será “solta” dentro da garrafa. Também entendemos que há um 

conflito quando Luiz no turno 37 diz: “Ó solta todo agora” e Abel, no turno 38, fala: “Não, solta 

todo não” apresentando condições contrárias. 

No turno 36, Laura se posiciona dentro do grupo sugerindo a este a forma como seria 

realizado o experimento ao dizer: “Vocês não tinham que misturar o bicarbonato de sódio aqui 

dentro do vinagre?”. Além disso, posteriormente, fala: “Tem que misturam cá, menino! Vinagre, 

bicarbonato” chamando atenção para a mistura do experimento, demonstrando interação e 

participação dentro do grupo. 

 
Quadro 42 – Episódio de ensino 27 – aula 1: interação dos alunos nos grupos. 

Turno Falas transcritas Contexto do trabalho 
61 Laura: Você tinha que botar logo e sacudir com força. 

Realização de atividade 
experimental. 
Manipulação do 
material disponível. 

62 Paulo: Bota mais disso. 
63 Patrícia: Amarra agora. 
64 Ana: Sacode agora, agita. Segura o balão. Vai, agita. 
65 Paulo: Essa bolinha já serve professora? 
66 Ana: Não, não, tira! 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nos turnos acima, percebemos claramente o envolvimentos dos alunos Laura, Paulo, 

Patrícia e Ana durante a realização do experimento. Vemos que os alunos procuram em conjunto 

realizar a tarefa na tentativa de alcançar o resultado esperado, compreendemos, assim, como uma 



123 
 

interação dos alunos relacionada à subcategoria interação e participação, pois os momentos 

destacados evidenciam atitude de participação desses alunos na manipulação dos materiais 

durante a atividade experimental. 

 Enquanto o aluno Paulo e outro colega manipulam o material do experimento, Laura, 

Patrícia e Ana dão sugestões sobre a maneira de realizar a experiência. Percebemos aí que há uma 

interação entre esses quatro alunos, eles vão sugerindo com o objetivo de chegar ao resultado. 

Paulo no momento atendia às sugestões dos seus colegas, além de sugerir também sobre a 

quantidade de uma substância, dizendo no turno 62: “Bota mais disso” (bicarbonato de sódio). 

Laura novamente opina sobre o experimento, sugerindo a maneira de realizá-lo, quando diz no 

turno 61: “Você tinha que botar logo e sacudir com força”. Ana, no turno 64, diz: “Sacode agora, 

agita. Segura o balão. Vai, agita”, também sugerindo que, ao agitar o balão, ele se encheria de 

gás. 

 
Quadro 43 – Episódios de ensino 28 – aula 1: interação dos alunos nos grupos. 

Turno Falas transcritas Contexto do trabalho 

115 Professora: Entenderam, não é gente? Anotar o que foi que vocês 
perceberam com esse experimento. Que reação foi que aconteceu? 

Discussão para 
explicação dos 
resultados. 

116 Paula: Então é o vinagre, quando encontra o bicarbonato ele vira água, 
que ele sobe, e foi o ar que fez encher o balão. 

117 Paulo: Vamos ver! Fica mexendo no celular, vamos discutir, que 
negócio e esse? Professora? 

118 Ana: Vamos, o bicarbonato com o vinagre, depois de agitado, cria um 
gás. Esse gás sobe e ele tem capacidade de encher o balão. 

119 Laura: E que vocês fizeram tudo errado. 
120 Ana: Sim a gente fez errado, mas é sempre assim, é a experiência. 
121 Laura: A medicina é a pesquisa não deu certo para gente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Também destacamos o episódio de ensino 28 como contemplando a nossa categoria – 

interação dos alunos, pois percebemos que, no momento de discussão para elaborarem a escrita 

sobre as hipóteses e os resultados do experimento, os alunos dialogam diante das possíveis 

respostas ao problema. Observamos um conflito quando a aluna Laura diz: “E que vocês fizeram 

tudo errado”, demonstrando uma opinião que conflite o grupo. Paula, no turno 116, e Ana, no 

turno 118, elaboram uma explicação aos resultados. Entendemos aí que as alunas tomam a 

iniciativa de buscar elaborar respostas expressando interação e participação. 

 
Quadro 44 – Episódios de ensino 29 – aula 7: interação dos alunos nos grupos. 

Turno Falas transcritas Contexto do trabalho 
13 Sílvio: Respiração dos animais é onde, nego? 
14 Bia: É no meio, respiração. 
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Turno Falas transcritas Contexto do trabalho 

15 Rogério: Têm mais nuvens aí? Aqui é a água. A água fica do lado de 
que cá. 

Realização de uma 
atividade não 
experimental.  
Montagem de um mapa 
conceitual. 

16 Paula: Cadê o Sol? 
17 Rogério: Aqui [inaudível] dos oceanos. 
18 Paula: Cadê a nuvem? 
19 Joana: Isso aqui é o quê? 
20 Márcia: A seta, cadê? 
21 João: do lado não? 
22 Sílvio: E esses aqui? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No episódio de ensino acima, os alunos interagem para montar um mapa conceitual no 

chão da sala – o ciclo do carbono. No momento, percebemos que todos os alunos contemplam a 

subcategoria interação e participação, pois eles dialogam e demonstram estar envolvidos na 

montagem dos ciclos partindo dos materiais disponíveis. 

 
Quadro 45 – Episódios de ensino 30 – aula 7: interação dos alunos nos grupos. 

Turno Falas transcritas Contexto do trabalho 
24 Ana: Essa seta é aqui está vendo? Cadê a nuvem? Realização de uma 

atividade não 
experimental.  
Montagem de um mapa 
conceitual. 

25 Sílvio: E agora? Acabamos já. 
26 Rogério: Esquecemo-nos de botar as setas. 
27 Professora: Tem que ter as setas! 
28 Sílvio: As curvadas cadê? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Considerando o episódio 30, podemos perceber novamente a interação e participação dos 

alunos Ana, Sílvio e Rogério, nos turnos 24 a 26 e 28 para realizar a atividade, demonstrando 

claramente parceria e envolvimento. Podemos perceber também um momento de descentração e 

cooperação quando o aluno Sílvio, que, ao sinalizar no turno 25, diz: “Acabamos já” volta a 

manipular os materiais continuando a atividade depois que o colega Rogério no turno 26 diz: 

“Esquecemo-nos de botar as setas”. Entendemos que partindo disso o aluno Sílvio, percebendo 

um ponto de vista diferente do dele (que a atividade ainda não havia sido terminada como ele 

acreditava, pois ainda faltavam materiais), consegue cooperar dando continuidade para o que 

ainda faltava para compor a atividade. 

 
Quadro 46 – Episódios de ensino 31 – aula 7: interação dos alunos nos grupos. 

Turno Falas transcritas Contexto do trabalho 
35 Rogério: Cadê fotossíntese? Realização de uma 

atividade não 
experimental.  
Montagem de um mapa 
conceitual. 

36 Ana: Mas a seta daqui de cima vem para aqui. 
37 Sandra: Mas embaixo disso vem a nuvem. 
38 Marta: Em cima é o Sol. 
39 Paula: Respiração vai aonde? 
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Turno Falas transcritas Contexto do trabalho 
40 Marta: Respiração embaixo da nuvem. 
41 Paula: Respiração das raízes. Isso aqui já são as raízes né? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Quadro 47 – Episódios de ensino 32 – aula 7: interação dos alunos nos grupos. 

Turno Falas transcritas Contexto do trabalho 
48 Marta: E respiração das plantas? Realização de uma 

atividade não 
experimental.  
Montagem de um mapa 
conceitual. 

49 Laís: E carbono orgânico? É cá está errado. 
50 Marta: Do lado da árvore o aqui. 
51 Laís: Perto é o animal que fica perto dele. 

52 Rogério: Está certo agora. Porque aqui é uma nuvem, tinha que ser 
uma nuvem maior eu acho. Está certo não está não? Vê aí. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nos episódios de ensino 31 e 32, acreditamos que os alunos também interagem e 

participam no momento referente à atividade. Os alunos cooperam entre si, mostrando estarem 

atentos e envolvidos na resolução da atividade. A aluna Laís no turno 49 do episódio de ensino 

32, quando diz: “E carbono orgânico? É cá está errado”, apresenta um conflito demonstrando 

uma posição antagônica ao colega quanto à localização do material na atividade. 

 
Quadro 48 – Episódios de ensino 33 – aula 8: interação dos alunos nos grupos. 

Turno Falas transcritas Contexto do trabalho 
52 Laura: Vai pegar fogo na escola. 

Resolução de um 
problema por meio de 
uma atividade 
experimental. 

53 Norma: Não bota muito álcool não. 
54 Bianca: Está bom colega. 
55 João: O negócio aí professora está quebrado, não vai não. 
56 Márcia: Não gira. 
57 Sílvio: Pegou pressão ó. 
58 Professora: Rodou a de vocês? 
59 João: Vamos entortar as pontinhas.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Também destacamos no episódio de ensino 47, a interação e participação entre os colegas 

mostrando o intercâmbio entre eles quando demonstram a atenção à quantidade das substâncias 

usadas (a aluna Norma, por exemplo, no turno 53, pede à colega: “Não bota muito álcool não”) 

e aos materiais (João, no turno 55, sugere que o material “está quebrado”). 

 
Quadro 49 – Episódios de ensino 34 – aula 8: interação dos alunos nos grupos. 

Turno Falas transcritas Contexto do trabalho 
61 João: Tinha que ser de plástico. Resolução de um 

problema por meio de 62 Patrícia: Vira o lado, assim ó. 
63 Bianca: Olá a panela de pressão. 
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Turno Falas transcritas Contexto do trabalho 

64 Sílvio: Espera aí deixa eu testar de outras formas. Espera que eu estou 
quase conseguindo. 

uma atividade 
experimental. 

65 Rogério: Desse jeito não vai não Sílvio. Tá indo passando pelos buracos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Esse episódio de ensino nos mostra o conflito entre as ideias dos alunos Sílvio e Rogério, 

quando Sílvio de uma maneira acredita que irá conseguir resolver o problema proposto, isso é 

demonstrado no turno 64. Mas Rogério diz que da maneira que Sílvio está fazendo não está 

correto, mostrando convergências nas maneiras que eles buscam diante da atividade. 

 
Quadro 50 – Episódios de ensino 35 – aula 8: interação dos alunos nos grupos. 

Turno Falas transcritas Contexto do trabalho 

71 Paula: Deixa ao comprido assim, como a colega fez que aí pega na 
hélice. 

Resolução de um 
problema por meio de 
uma atividade 
experimental. 

72 Sílvio: Joga mais álcool aqui professora. 
73 Professora: Mais álcool aí? 
74 Laura: Estava certinho ele tirou. 
75 Sílvio: Me empresta aqui rapidinho. Se entortar vai soltar. 
76 João: Está rodando em. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O episódio de ensino nos mostra um momento de descentração e cooperação quando a 

aluna Paula, no turno 71, diz ao grupo para fazer como a colega de um outro grupo fez para que 

a hélice girasse, considerando a ideia do outro para realizar a atividade com seu grupo, 

cooperando nesse sentido.  

Diante dos episódios de ensino acima, no momento da discussão, destacamos a fala de 

Sasseron (2013) que, por meio do debate, chama também de interações discursivas, os alunos 

podem organizar os conhecimentos científicos. Esse momento de interação, de acordo com a 

autora, quando bem orientado pelo professor, favorece o trabalho investigativo nas aulas de 

Ciências, possibilitando a exploração das informações dos alunos, o confronto entre as ideias que 

eles já possuem com as novas, construídas a partir das aulas e para aprofundar os temas 

abordados. 

A partir de nossas análises, percebemos que encontramos momentos de interação e 

participação “onde as manifestações dos alunos no contexto do trabalho do trabalho em grupo 

que evidenciam sua atitude participação e interação com o grupo” (SEDANO; CARVALHO, 

2017, p. 208). Julgamos como importantes esses momentos porque as autoras citadas relatam que 

mesmo em um grupo o trabalho individual pode ocorrer, onde os alunos, mesmo se mostrando 

dispostos, aparecem atuando sem conexão com seus colegas.  
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Os momentos encontrados são corroborados com Sedano e Carvalho (2017), que 

consideram o ENCI uma abordagem que “prevê interação, troca de ideias, opiniões e reflexões 

motivadas por uma proposta problematizadora que desencadeie, verdadeiramente, a necessidade 

grupal de resolução” (p. 216), como também com Sasseron (2015), que no ensino investigativo o 

professor favorece o papel ativo do aluno, seu engajamento nas discussões em sala e na proposta 

de resolução de problema possibilita a interação desses alunos, entre si, com os materiais 

disponibilizados e com os conhecimentos já adquiridos.   

Podemos dizer também que, nos episódios de ensino analisados, percebemos que os 

alunos quando estão em grupo se propõem a interagir no sentido de realização da atividade 

proposta e na discussão para compreender e explicar os resultados. Nesse sentido, entendemos 

que a proposta do ensino investigativo por meio da SEI utilizada nas aulas favoreceu essa 

interação, pois, ao propor a maioria das atividades em grupos, possibilita as interações 

discursivas, promovendo a troca de ideias e aos grupos fundamentarem as suas explicações 

(SASSERON, 2013; SEDANO; CARVALHO, 2017).  

Também encontramos momentos de descentração e cooperação. Descentração para 

Sedano e Carvalho (2017) é vista nos momentos onde o aluno se mostra capaz de visualizar um 

ponto de vista que seja diferente do dele. Ainda para as autoras, a descentração por consequência 

pode gerar a cooperação “pois se coloca no lugar do outro operando junto” (p. 208). Ainda 

visualizamos momentos de conflito. Sobre isso, as autoras supracitadas discutem que essas 

situações já devem ser previstas numa atividade em grupo onde é dada aos alunos a liberdade de 

exibir suas ideias e discuti-las. 

O trabalho em grupo também possibilitou, de acordo com o nosso entendimento, a 

exposição de conhecimentos prévios dos alunos, sendo uma forma de trabalho de relevância nas 

aulas para as turmas da EJA, possibilitando momentos de escuta e valorização desses saberes.  

Sobre esse aspecto, Sedano e Carvalho (2017) afirmam que o trabalho em grupo pode se 

configurar em uma oportunidade para troca de experiência entre os alunos. Também dizem que 

“por meio da interação entre os alunos, é possível criar um contexto social mais próximo da 

realidade, aumentando a efetividade da aprendizagem” (p. 203). Esse contexto social é valorizado 

quando a interação possibilita a troca desses saberes no grupo, sendo de grande importância 

dentro das aulas da EJA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em nosso texto de dissertação, procuramos ao longo de nossas pesquisas, coletas de dados 

e análises buscar a compreensão e entendimento dos elementos que permeiam o nosso objeto.  

A partir do problema de pesquisa deste trabalho: Como o Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI) pode contribuir para o processo de Alfabetização Científica do aluno da 

EJA, considerando as peculiaridades dessa modalidade de ensino. E do objetivo geral 

desenhado: Analisar as contribuições da abordagem didática “Ensino de Ciências por 

Investigação” para o processo de Alfabetização Científica do aluno da EJA, considerando as 

peculiaridades dessa modalidade de ensino, levantamos a nossa base teórica no intuito de 

construir alicerces que sustentassem e embasassem nossas discussões. Para a discussão sobre o 

público da EJA, nos baseamos nos autores Freire (1987, 1994, 1996), Arroyo (2005, 2007) Paiva 

(2007, 2007), entre outros. Sobre o ensino de Ciências por meio do Ensino Investigativo e SEIs, 

utilizamos Carvalho (2001, 2015, 2017) e Sasseron (2015), Sasseron e Carvalho (2008, 2011), 

que também utilizamos para falar sobre a AC, além de Chasssot (2003). Outros autores também 

foram apreciados a fim de complementar e discutir as questões encontradas.  

Diante do nosso referencial, propomos a aplicação de uma SEI em uma turma de 

modalidade EJA, com o intuito de, por meio de observação via videogravação e transcrição 

posterior, analisar com base nas categorias de análises construídas, buscando indícios que nos 

ajudassem a, conversando com o nosso referencial, entender as proposições de nosso material. 

Para a aplicação da SEI, buscamos um professor de Ciências que atuasse em uma turma 

da EJA. Propomos a ele em parceria adaptar uma SEI, com base em outras sequências já 

existentes. Procuramos, a partir do tema e do material de base escolhido, construir uma SEI 

considerando o público e o tempo formativo que os alunos encontravam. Gravamos os encontros 

com esse professor e transcrevemos para fomentar nossas análises. 

Diante das etapas descritas, acreditamos que estas nos possibilitariam a compreensão do 

que estávamos nos propondo a estudar.  

Em nossas pesquisas se tratando da EJA, encontramos um extenso percurso histórico 

traçando os caminhos enveredados de discussões, de lutas, de negações e negligências diante do 

direito de estudar desses alunos (PAIVA, 1982; HADDAD; DI PIERRO, 2000; DI PIERRO; 

JOIA; RIBEIRO, 2001; STRELHOW, 2010; FÁVERO; FREITAS, 2011; MARTINS, 2013; 

BESERRA; BARRETO, 2014; ALMEIDA; CORSO, 2015; CASEIRA; PEREIRA, 2015).  
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Não podemos negar, no entanto, os avanços também vislumbrados nesse sentido, o do 

direito constitucionalizado deste aluno à escola, as discussões diante de um novo olhar a esse 

público (ARROYO, 2005, 2007; CASSAB, 2016), da busca de um ensino direcionado à formação 

do cidadão, que, estando alfabetizado cientificamente, possa posicionar-se de forma crítica, 

principalmente diante das situações que envolvam conhecimentos das Ciências (PAIVA, 2006; 

ARROYO, 2005; BRASIL, 2013; SOUSA; GONÇALVES; CUNHA JUNIOR, 2013). Mas 

destacamos também que mesmo após todo o caminho, de debate, por meio de fóruns, congressos, 

programas, ainda encontramos autores que denunciam a negligência frente a esse público 

(ARROYO, 2005, 2007) nem sempre considerado nos documentos oficiais (SOUSA et al., 2017), 

ou muitas vezes apenas no papel (PAIVA, 2006, 2007) deixando seus direitos à margem da 

interpretação e interesse político.  

Percebemos também que a discussão da necessidade de uma educação “libertadora” para 

os jovens e adultos dessas classes não é nova. Esse debate já era encontrado nas concepções e nos 

discursos de Paulo Freire (1987, 1994, 1996). Atualmente, autores, como Arroyo (2005, 2007), 

vêm trazendo argumentos que defendem a valorização dos sujeitos dessa modalidade, apontando 

a necessidade de uma mudança de visão destes, que foram por muito tempo vistos como alunos 

repetentes, excluídos, sem serem realmente respeitados em seus tempos de vida e considerados 

dentro da sala de aula. 

Em nossos estudos como já citamos, observamos que muitos trabalhos são encontrados 

que retratam o público da EJA, discutindo aspectos históricos, sociais e também legais (BRASIL, 

2000, 2001, 2002, 2013), do percurso que consolidou a modalidade. Porém, quando nos referimos 

a trabalhos que se propõem a discutir abordagens significativas de ensino para esse público, 

poucas discussões são encontradas. Podemos até sinalizar alguns trabalhos encontrados, como os 

de Moraes (2009), Sales (2013); Gross e Steyer (2012), Gonçalves e Cavalcante (2016), que 

discutem experiências, propostas de atividades e proposições que tratam da leitura e escrita como 

também da AC do aluno da EJA, mas, diante do assunto, ainda julgamos como carente o campo 

de discussão acerca de propostas de ensino para a modalidade, dentro do ensino de Ciências, 

sobretudo que considere as suas especificidades e busque a promoção da AC e cidadania do aluno. 

Um aspecto que foi dado grande destaque em nosso trabalho durante todo o momento que 

tratamos do público em questão, foi que esses alunos já chegam à escola com um vasto 

conhecimento, fruto de suas experiências vividas. Autores como Arroyo (2005), Friedrich (2010), 

Freire (1994, 1996), entre outros, afirmam esse fato, destacando a bagagem cultural, socialmente 

construída em toda a vivência desse aluno. Defendemos, a partir disso, a valorização desses 
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saberes na proposição de abordagens para a sala de aula da EJA, considerando como necessária 

a verdadeira valorização desses sujeitos.  

Também damos destaque em nosso trabalho a um ensino de Ciências para a modalidade 

que promova a AC do aluno, buscando a compreensão do mundo à sua volta, dos assuntos 

voltados aos conhecimentos científicos diante de avanços e mudanças ao longo do tempo. Para 

que, assim, esse aluno, excluído, desconsiderado do cenário educacional por muitos anos, possa 

posicionar-se, atuando e fazendo-se parte de sua sociedade. Diante disso, propomos o uso da 

abordagem didática ENCI como significativa no ensino de Ciências na EJA, a partir do trabalho 

com SEIs, visando à AC do aluno. 

No que se refere ao ENCI, SEIs e AC, buscamos compreender alguns aspectos que 

configuram o ENCI enquanto abordagem didática, que propõe um ambiente investigativo em 

sala, partindo da resolução de problemas pelos alunos, a discussão entre eles, a sistematização e 

o aprofundamento dos temas, favorecendo a leitura, escrita e a divulgação das ideias dos alunos, 

constituindo numa prática próxima da comunidade científica, mas considerando o espaço escolar 

(CARVALHO, 2017). Essas proposições são encontradas na modalidade organizativa SEI, que 

possui características próprias dentro da proposta investigativa, podendo possibilitar a ampliação 

aos poucos da cultura científica do aluno, a partir da sua AC (CARVALHO, 2017).  

A percepção de AC em nosso trabalho teve por base a visão de alfabetização de Paulo 

Freire (1987) como, além da aquisição do código escrito, uma alfabetização libertária, que insere 

quem se alfabetiza na cultura do seu próprio tempo, sendo capaz de ler e compreender a 

linguagem da natureza (CHASSOT, 2003). No que se refere à AC, considerando o aluno da EJA, 

foi destacado que esta precisa partir das especificidades dos sujeitos, valorizando os saberes que 

os alunos já possuem, se desvencilhando da história excludente da modalidade, compreendendo 

o contexto e a forma como esses alunos aprendem (GONÇALVES; CAVALCANTE, 2016).  

Defendemos, então, a partir da discussão, o ensino de Ciências, por meio da abordagem 

didática ENCI a partir do uso de SEIs em sala de aula, que contemple diferentes estratégias, como 

experimentações, leituras de textos, produção textual, além de promover a expressão oral dos 

alunos, a discussão e troca de ideias, o trabalho em grupo e a interação entre eles. Defendemos 

que essa proposta pode contribuir para o processo de AC do aluno da EJA, considerando-o nesse 

processo. 

Antes e durante a nossa coleta de dados, encontramos algumas dificuldades que, ao nosso 

entendimento, merecem atenção. A primeira foi a de encontrar um professor disposto a participar 

na formação proposta e na pesquisa. A professora aplicadora das aulas da SEI analisada não 

participou de nenhuma formação prévia para o conhecimento da proposta da abordagem. Diante 
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disso, acreditamos que a formação poderia trazer grande contribuição para a postura do professor 

em sala.  

No que se refere à proposta da abordagem para a modalidade em questão, também 

podemos apontar alguns fatos que dificultam o trabalho com a abordagem na EJA podendo se 

configurar em alguns entraves considerados entre a abordagem e a modalidade. Essa discussão 

não foi contemplada em nosso trabalho pelo fato de não encontrarmos referencial para a questão, 

visto que não encontramos trabalhos que retratam a proposta e o trabalho com o ENCI na EJA.  

Um dos fatos é a rotatividade dos alunos nas aulas que pode prejudicar o acompanhamento 

e compreensão destes na sequência das atividades propostas na SEI. Outro fato é o curto espaço 

de aula para o turno noturno onde geralmente abriga as turmas da EJA, que atrapalha a sequência 

das etapas da SEI, deixando parte delas ou sem ser contempladas ou sempre fragmentadas para 

outras aulas.  

Observamos também o interesse dos alunos que pode ser perdido ou diminuído facilmente 

diante da atividade proposta, demandando um cuidado do professor em buscar estratégias para 

esse fato. Também observamos que alguns alunos demonstram não ver novas propostas em sala 

como algo positivo. Quando a proposta em sala foge da abordagem tradicional, alguns alunos 

demonstram certa resistência.  

Ainda podemos destacar a diferença etária entre os alunos que podem ser encontrados na 

sala da EJA. Na sala em questão, a faixa etária dos alunos variou entre 17 e 56 anos. Ainda que 

esse fato não se configure necessariamente em um entrave, deve ser observado, pois a diferença 

de idade pode embutir, ao nosso entendimento, diferença nos interesses, conhecimentos 

adquiridos e no comportamento em sala.  

Mas, apesar dos possíveis entraves destacados por nós, a abordagem tem grande 

relevância para o público, no sentido de contribuir no processo da AC do aluno da modalidade.  

Ressaltamos também que, apesar do espaço curto de tempo que julgamos do 

envolvimento e do conhecimento do professor diante da abordagem, acreditamos que plantamos 

boas sementes que poderão dar frutos de nossa pesquisa e contribuição na turma que aplicamos a 

SEI e na professora aplicadora. Isso pode ser percebido, por exemplo, que no ano posterior às 

nossas coletas de dados a professora regente procurou a pesquisadora para uma discussão sobre 

o planejamento do ano letivo para as turmas de EJA. Entendemos isso como uma boa resposta da 

professora ao contato com a abordagem.  

Tínhamos como pretensão realizar uma entrevista final com a professora aplicadora da 

SEI, compreendendo as contribuições desta para nossa pesquisa, mas será deixada como uma 

proposta futura para estudos.  
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No que se refere às nossas análises, conseguimos encontrar algumas questões que eram 

condizentes com a nossa intenção dentro da pesquisa. Foi percebido, nas transcrições dos 

encontros com a professora regente para a adaptação da SEI, momentos em que esta demonstrou 

compreensões sobre o público da EJA, ressaltando as especificidades destacadas em nosso 

trabalho. Observamos que, no que se refere às nossas subcategorias para considerar as 

especificidades, conhecimentos prévios, objetividade no pensamento e praticidade e criticidade 

apareceram com mais frequência. Não foi observada a subcategoria insegurança nos episódios 

analisados. 

Além disso, nos encontros observados, a professora regente apresentou algumas 

contribuições de caráter didático-metodológica, a fim de adequar as atividades ao público. 

Quando consideramos esta categoria (mudanças didático-metodológicas), as subcategorias mais 

observadas foram estrutura, compartilhar ideias e objetivos. Não observamos a subcategoria 

saberes dos alunos. 

Em relação às aulas com a aplicação da SEI analisada, encontramos elementos que foram 

previamente definimos partindo de nossa proposta de análise. Observamos que alguns alunos 

apresentaram indicadores de AC em algumas aulas. Esses indicadores eram mais visíveis nas 

aulas onde se propunham atividades experimentais. Mas podemos observar esses momentos 

também em situações de discussão após uma leitura textual. 

Considerando as subcategorias que construímos a partir dos indicadores de AC, foi 

percebido que a subcategoria relação com o entendimento do problema apareceu com mais 

frequência.  

Nas falas dos alunos, também vislumbramos alguns momentos em que estes, em contato 

com o material das atividades propostas ou com os conteúdos científicos trabalhados, sobretudo 

nas discussões para formulações de respostas ao problema investigado, faziam relação a saberes 

já existentes. Foi observado com mais frequência os alunos associarem os conhecimentos 

trabalhados aos seus saberes do que associando aos materiais utilizados nas aulas. 

Dentro do que observamos sobre a interação entre os alunos, esses momentos foram mais 

destacados quando a atividade tinha um problema a ser investigado, principalmente diante de 

atividades experimentais. Mas também foram observados momentos de interação entre os alunos 

durante uma atividade não experimental quando estes tinham que montar um mapa conceitual 

(para montar um ciclo biogeoquímico). Entre as subcategorias associadas à interação dos alunos, 

interação e participação e conflito foram mais expressivos nos episódios de ensino observados, 

aparecendo com menos frequência a subcategoria descentração e cooperação. 
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Assim, podemos concluir com esta pesquisa que a professora regente de Ciências 

expressou algumas considerações diante das especificidades encontradas na modalidade EJA, 

contribuindo na construção de uma SEI adaptada ao público. Também concluímos que os alunos 

da EJA demonstraram indícios de AC, relacionaram os conhecimentos trabalhados aos 

conhecimentos a partir de suas experiências e demonstraram uma boa interação social a partir da 

proposta de uma SEI partindo da abordagem didática ENCI dentro das aulas de Ciências. Podendo 

essa abordagem ser considerada diante de novas e significativas abordagens para a modalidade 

que visem contribuir no processo de AC do aluno e, consequente, uso da cidadania. 

E, por fim, destacamos a necessidade de novos estudos que retratem o ensino de Ciências 

para a modalidade EJA, sobretudo no que se refere à formação docente e abordagens 

significativas que visem à formação cidadã do aluno, respeitando-o e considerando-o em sua 

integralidade. Além, claro, de que a modalidade seja mais considerada no cenário educacional 

pelo poder público, pelas políticas públicas, sendo verdadeiramente inserida no contexto atual da 

educação. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): Aluno(a) 

Menor de Idade 

 

  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O (A) aluno(a) ________________________________________________ está sendo convidado a participar 
como voluntário de uma pesquisa na área de Educação, intitulada “O ensino de ciências por investigação frente às 
peculiaridades da modalidade EJA: em busca da Alfabetização Científica ”, do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Esta pesquisa é parte dos requisitos necessários para 
a obtenção do título de Mestre em Educação pela aluna Deise Figueiredo dos Santos, que conta com a orientação 
da Professora Dra. Luciana Sedano de Souza. Essa pesquisa se justifica porque a proposta de ensino de Ciências 
por investigação vem se mostrando muito importante para o desenvolvimento, nos alunos, de habilidades e 
competências fundamentais e, portanto, o objetivo dessa pesquisa é analisar as contribuições do ensino de ciências 
por investigação na EJA, como abordagem didática, investigando a motivação do aluno, na consequente promoção 
de uma aprendizagem significativa e na construção da alfabetização científica. A participação do(a) aluno(a) 
envolverá apenas a execução, durante as aulas de Ciências, de atividades estruturadas com materiais simples e não 
prejudiciais à saúde, ter sua interação filmada para futura análise, porém, apenas suas falas serão citadas e 
analisadas ao longo do trabalho de pesquisa. Serão filmados todos os(as) alunos(as) autorizados(as) pelos 
responsáveis a participar da pesquisa, porém, em nenhum momento essas imagens serão divulgadas ou veiculadas. 
A sequência de ensino se dará em cinco encontros/aulas semanais, com período médio de 80 minutos cada, nos 
meses de julho e agosto do seguinte ano. Ao final da pesquisa, os dados digitais (imagens) serão descartados.  

Além disso, vamos observar os textos e todas as produções dos alunos, com a finalidade de analisar indícios de 
elementos de motivação e alfabetização científica. Nas aulas, não haverá intervenção da pesquisadora e/ou 
assistente e não haverá qualquer prejuízo ao desenvolvimento dos conteúdos regulares e/ou avaliação. O(a) 
aluno(a) que não participar da pesquisa não terá qualquer prejuízo pedagógico, uma vez que participará da aula e 
respectivas atividades, porém não terá o registro em audiovisual.  

Para evitar a identificação do(a) aluno(a), trocaremos seu nome por outro, fictício, e não divulgaremos quaisquer 
imagens, para evitar constrangimentos e/ou desconfortos. Os dados serão tratados com sigilo e confidencialidade 
para proteger a privacidade de todos os envolvidos. É importante que você saiba que a participação do(a) aluno(a), 
é totalmente voluntária e, como tal, nem o(a) senhor(a), nem ele(a), terão nenhum tipo de despesa com esta 
pesquisa, bem como nada será pago por sua permissão nem pela participação dele(a).Você poderá retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, antes de sua conclusão, inclusive durante o período de pesquisa e 
mesmo após ter assinado esse termo, sem qualquer prejuízo. Sendo a responsável legal por esta pesquisa 
comprometo-me em manter sigilo de todos os seus dados pessoais e do(a) aluno(a) em todas as etapas da pesquisa. 
Informo que você tem direito à indenização, caso sofra algum prejuízo físico ou moral decorrente dessa pesquisa. 
Vocês também têm direito ao ressarcimento, se tiverem gastos decorrentes desta pesquisa.  

A participação do (a) aluno(a) nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas a existência de riscos 
pode se dar por possíveis desconfortos gerados, quando ele(a) for chamado(a) a se expressar diante dos colegas, 
devido a uma presumível timidez por estar em público, ou em frente de uma câmera, uma vez que as aulas serão 
videogravadas. Mas, caso haja da parte do(a) aluno(a) algum constrangimento, fica resguardado aqui, o seu direito 
de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem que isso venha trazer nenhum problema para ele(a) 
ou para o(a) senhor(a), já que é um direito seu participar ou não.  
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Outro desconforto que pode ser gerado é pela presença da pesquisadora e/ou assistente em sua sala de aula, uma 
vez a entrada de pessoas estranhas ao cotidiano pode gerar constrangimento, tal risco também está resguardado 
pelo fato de que se o(a) aluno(a) não se sentir confortável, terá o direito de não participar parcialmente ou 
totalmente da pesquisa. Em relação aos benefícios da pesquisa: esperamos que este estudo resulte em informações 
importantes sobre inovações em relação ao trabalho com o Ensino por Investigação na modalidade EJA, para a 
realidade em que nos encontramos: escola do município de Buerarema, interior da Bahia, área de atuação da UESC. 
Além disto, que contribua para a aprendizagem do(a) aluno(a), uma vez que se trata de uma abordagem 
metodológica que vem sendo validada mundialmente. 

Este TCLE foi impresso em duas vias iguais e você ficará com uma delas. Neste documento consta o endereço e 
o telefone da pesquisadora responsável, tendo liberdade para tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 
agora ou em qualquer momento.  

 

 
   

Deise Figueiredo dos Santos  
Matrícula: 201720022edsx    

Pesquisadora Responsável – (73) 988270229 

 Luciana Sedano de Souza 
Orientadora – (73)98214-1414 

 
 

 
 
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 “O ensino de ciências por investigação frente às 
peculiaridades da modalidade EJA: em busca da Alfabetização Científica”, e declaro que fui devidamente 
informado sobre a participação dele(a) na mesma bem como sobre nossos direitos.  
 

Buerarema, ___/___/_______. 
 
 

 
________________________________________ 

Assinatura 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

________________________________________ 
Testemunha 1 

         RG n° 

 
 
 

________________________________________ 
Testemunha 2 

         RG n° 
 

 
 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa 
ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, 
Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. Email: 
cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): Aluno(a) Maior 

de Idade 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) aluno(a) 

Estamos realizando uma pesquisa denominada “O ensino de ciências por investigação frente às peculiaridades da 
modalidade EJA: em busca da Alfabetização Científica do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e na oportunidade o(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a 
participar, como voluntário. Esta pesquisa é parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre 
em Educação pela aluna Deise Figueiredo dos Santos, que conta com a orientação da Professora Dra. Luciana 
Sedano de Souza. Essa pesquisa se justifica porque a proposta de ensino de Ciências por investigação vem se 
mostrando muito importante para o desenvolvimento, nos alunos, de habilidades e competências fundamentais e, 
portanto, o objetivo dessa pesquisa é analisar as contribuições do ensino de ciências por investigação na EJA, 
como abordagem didática, investigando a motivação do aluno, na consequente promoção de uma aprendizagem 
significativa e na construção da alfabetização científica. A sua participação será na participação durante as aulas 
de Ciências, de atividades de uma sequencia de ensino com uso de materiais simples e não prejudiciais à saúde, 
concordar e ter sua interação filmada para futura análise, porém, apenas suas falas serão citadas e analisadas ao 
longo do trabalho de pesquisa. Serão filmados todos os(as) alunos(as) autorizados(as) a participar da pesquisa, 
porém, em nenhum momento essas imagens serão divulgadas ou veiculadas. A sequência de ensino se dará em 
cinco encontros/aulas semanais, com período médio de 80 minutos cada, nos meses de julho e agosto do seguinte 
ano. Ao final da pesquisa, os dados digitais (imagens) serão descartados.  

Além disso, vamos observar os seus textos e todas as suas produções durante as atividades da sequencia de ensino, 
com a finalidade de analisar indícios de elementos de motivação e alfabetização científica. Nas aulas, não haverá 
intervenção da pesquisadora e/ou assistente e não haverá qualquer prejuízo ao desenvolvimento dos conteúdos 
regulares e/ou avaliação. O(a) aluno(a) que não participar da pesquisa não terá qualquer prejuízo pedagógico, uma 
vez que participará da aula e respectivas atividades, porém não terá o registro em audiovisual.  

Para evitar a identificação do (a) aluno(a), trocaremos seu nome por outro, fictício, e não divulgaremos quaisquer 
imagens, para evitar constrangimentos e/ou desconfortos. Os dados serão tratados com sigilo e confidencialidade 
para proteger a privacidade de todos os envolvidos. É importante que você saiba que sua participação é totalmente 
voluntária e, como tal, não prevê qualquer tipo de remuneração nem custo. Você poderá desistir da pesquisa a 
qualquer momento antes de sua conclusão, inclusive durante a condução das formações e/ou aulas e mesmo após 
ter assinado esse termo, sem qualquer prejuízo. Sendo a responsável legal por esta pesquisa comprometo-me em 
manter sigilo de todos os seus dados pessoais em todas as etapas da pesquisa. Informo que você tem direito à 
indenização, caso sofra algum prejuízo físico ou moral decorrente dessa pesquisa. Você também tem direito ao 
ressarcimento, se tiver gastos decorrentes desta pesquisa. 

A sua participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas a existência de riscos pode se dar por 
possíveis desconfortos gerados, quando for chamado (a) a se expressar diante dos colegas, 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 
importantes sobre inovações em relação ao trabalho com o Ensino por Investigação na modalidade EJA, para a 
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realidade em que nos encontramos: escola do município de Buerarema, interior da Bahia, área de atuação da UESC. 
Além disto, que contribua para a sua aprendizagem uma vez que se trata de uma abordagem metodológica que 
vem sendo validada mundialmente. 

Este TCLE foi impresso em duas vias iguais e você ficará com uma delas. Neste documento consta o endereço e 
o telefone da pesquisadora responsável, tendo liberdade para tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 
agora ou em qualquer momento.  

 

 
   

Deise Figueiredo dos Santos  
Matrícula: 201720022    

Pesquisadora Responsável – (73) 988270229 
Rua Tiradentes n° 55 –centro- Buerarema- BA 

 Luciana Sedano de Souza 
Orientadora – (73)98214-1414 

 
 

 
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, _________________________________, 
_________________________________________ de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento 
para a participação na pesquisa “O ensino de ciências por investigação frente às peculiaridades da modalidade 
EJA: em busca da Alfabetização Científica”, e declaro que fui devidamente informado sobre minha participação 
na mesma bem como sobre meus direitos.  
 

                                          
                                    Buerarema, ___/___/_______. 

 
 

 
________________________________________ 

Assinatura 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

________________________________________ 
Testemunha 1 

         RG n° 

 
 
 

________________________________________ 
Testemunha 2 

          RG n° 
 

 
 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa 
ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, 
Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. Email: 
cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 
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Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): Professor 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Professor(a)  

Estamos realizando uma pesquisa denominada “O ensino de ciências por investigação frente às peculiaridades da 
modalidade EJA: em busca da Alfabetização Científica do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e na oportunidade o(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a 
participar, como voluntário. Esta pesquisa é parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre 
em Educação pela aluna Deise Figueiredo dos Santos, que conta com a orientação da Professora Dra. Luciana 
Sedano de Souza. 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. 
Portanto o objetivo da pesquisa é Analisar as contribuições do ensino de ciências por investigação na EJA, como 
abordagem didática, investigando a motivação do aluno, na consequente promoção de uma aprendizagem 
significativa e na construção da alfabetização científica. 
Sua participação consistirá em fazer parte dos encontros de formação, aplicar atividades de ensino por investigação 
em suas aulas, participar de uma entrevista e concordar em ter ambos registrados em audiovisual, para futura 
análise, porém, apenas suas falas citadas e analisadas ao longo do trabalho de pesquisa. Serão filmados todos os 
sujeitos que aceitarem participar da pesquisa, porém, em nenhum momento essas imagens serão divulgadas ou 
veiculadas. . A sequência de ensino se dará em cinco encontros/aulas semanais, com período médio de 80 minutos 
cada, nos meses de julho e agosto do seguinte ano. Ao final da pesquisa, os dados digitais (imagens) serão 
descartados. 

Nas aulas, não haverá intervenção da pesquisadora e/ou assistente e não haverá qualquer prejuízo ao 
desenvolvimento dos conteúdos regulares e/ou avaliação, bem como não haverá qualquer prejuízo pedagógico ao 
aluno que não participar da pesquisa. Para evitar sua identificação, trocaremos seu nome por outro, fictício, e não 
divulgaremos quaisquer imagens suas, para evitar constrangimentos e/ou desconfortos. Na entrevista também será 
mantido o seu anonimato trocando seu nome por outro, fictício, não serão coletadas quaisquer imagens durante a 
entrevista para minimizar os possíveis riscos de embaraços, constrangimentos e/ou desconfortos, preservando o 
anonimato de suas respostas, tanto pela sua não identificação quanto pela condução individual da entrevista. 

Os dados serão tratados com sigilo e confidencialidade para proteger a privacidade de todos os envolvidos. É 
importante que você saiba que sua participação é totalmente voluntária e, como tal, não prevê qualquer tipo de 
remuneração nem custo. Você poderá desistir da pesquisa a qualquer momento antes de sua conclusão, inclusive 
durante a condução das formações e/ou aulas e mesmo após ter assinado esse termo, sem qualquer prejuízo. Sendo 
a responsável legal por esta pesquisa comprometo-me em manter sigilo de todos os seus dados pessoais em todas 
as etapas da pesquisa. Informo que você tem direito à indenização, caso sofra algum prejuízo físico ou moral 
decorrente dessa pesquisa. Você também tem direito ao ressarcimento, se tiver gastos decorrentes desta pesquisa. 

A sua participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas a existência de riscos pode se dar por 
possíveis desconfortos gerados, quando você for chamado (a) a se expressar diante dos colegas ou da pesquisadora 
e/ou assistente, devido a uma presumível timidez por estar em público, ou em frente de uma câmera, uma vez que, 
as atividades de formação e aulas serão videogravadas. Mas, caso haja de sua parte algum constrangimento, fica 
resguardado aqui, o seu direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem que isso venha trazer 
nenhum problema para você, já que é um direito seu participar ou não. Outro desconforto que pode ser gerado é 
pela presença da pesquisadora e/ou assistente em sua sala de aula, uma vez a entrada de pessoas estranhas ao 
cotidiano pode gerar constrangimento, tal risco também está resguardado pelo fato de que se você não se sentir 
confortável, terá o direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa. Em relação aos benefícios da 
pesquisa: esperamos que este estudo resulte em informações importantes sobre inovações em relação ao trabalho 
com o Ensino por Investigação na modalidade EJA, para a realidade em que nos encontramos: escola do município 
Buerarema, interior da Bahia área de atuação da UESC. Além disto, que contribua para sua formação continuada 
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e para a aprendizagem dos alunos, uma vez que se trata de uma abordagem metodológica que vem sendo validada 
mundialmente. Este TCLE foi impresso em duas vias iguais e você ficará com uma delas. Neste documento consta 
o endereço e o telefone da pesquisadora responsável, tendo liberdade para tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 
participação, agora ou em qualquer momento. Agradecemos a sua colaboração,  

Atenciosamente,  

   

Deise Figueiredo dos Santos 

Pesquisadora Responsável  

 (73) 98827-0229 

Rua Tiradentes n° 55- centro- Buerarema- BA 

 Luciana Sedano de Souza 

Orientadora – (73)98214-1414 

 

Eu, ___________________________________, aceito participar da pesquisa: “O ensino de ciências por 
investigação frente às peculiaridades da modalidade EJA: em busca da Alfabetização Científica” e declaro que fui 
devidamente informado sobre minha participação na mesma bem como sobre meus direitos.  

Buerarema, ___/___/_______. 

 

________________________________________________ 

Assinatura 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta 
pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge 
Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-
5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 
16h. 
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Anexo 4 – Termo de Autorização Registro de Imagem: Aluno(a) Maior de Idade 

 
 

A U T O R I Z A Ç Ã O REGISTRO DE IMAGEM  

ALUNO(A) 

Eu, ___________________________________________________________________, portador (a) de cédula de 
identidade nº ______________________, pai/mãe/responsável legal pelo menor 
_____________________________________, portador da cédula de identidade número 
_________________autorizo a pesquisadora Deise Figueiredo dos Santos a registrar em áudio e vídeo as 
atividades do menor em sala de aula, referentes à coleta de dados da pesquisa “O ensino de ciências por 
investigação frente às peculiaridades da modalidade EJA: em busca da Alfabetização Científica” e a utilizar esses 
registros para fim de análise de dados. Estou ciente de que não haverá qualquer tipo de divulgação dessas imagens, 
sendo que as mesmas serão visualizadas apenas pela equipe de pesquisa para a transcrição em dados escritos. Estou 
ciente ainda que por esta filmagem não receberemos qualquer tipo de remuneração. 

 

Ilhéus, _______ de _______________ de 20___.           

 

 

Ass._________________________________________  
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Anexo 5 – Termo de Autorização Registro de Imagem: Aluno(a) Menor de Idade 

 
 
 
 

A U T O R I Z A Ç Ã O REGISTRO DE IMAGEM  

ALUNO(A) 

 

 Eu, ___________________________________________________________________, portador (a) de cédula 
de identidade nº ______________________, pai/mãe/responsável legal pelo menor 
_____________________________________, portador da cédula de identidade número 
_________________autorizo a pesquisadora Deise Figueiredo dos Santos a registrar em áudio e vídeo as 
atividades do menor em sala de aula, referentes à coleta de dados da pesquisa “O ensino de ciências por 
investigação frente às peculiaridades da modalidade EJA: em busca da Alfabetização Científica” e a utilizar esses 
registros para fim de análise de dados. Estou ciente de que não haverá qualquer tipo de divulgação dessas imagens, 
sendo que as mesmas serão visualizadas apenas pela equipe de pesquisa para a transcrição em dados escritos. Estou 
ciente ainda que por esta filmagem não receberemos qualquer tipo de remuneração. 

 

Buerarema, _______ de _______________ de 20___.           

 

 

Ass._________________________________________  

 

 
 
 

________________________________________ 
Testemunha 1 

        RG n° 
 

 
 
 

_____________________________________ 
Testemunha 2 

     RG n° 
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Anexo 6 – Termo de Autorização Registro de Imagem: Professor 

 

A U T O R I Z A Ç Ã O REGISTRO DE IMAGEM – 

PROFESSOR(A) 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________, portador (a) de cédula de 
identidade nº __________________________, professor(a) participante de atividades da pesquisa “O ensino de 
ciências por investigação frente às peculiaridades da modalidade EJA: em busca da Alfabetização Científica” 
autorizo a pesquisadora Deise Figueiredo dos Santos a registrar em áudio e vídeo as atividades de aula em uma 
aplicação de sequência de ensino e a utilizar esses registros para fim de transcrição e análise de dados. Estou ciente 
de que não haverá qualquer tipo de divulgação dessas imagens, sendo que as mesmas serão visualizadas apenas 
pela equipe de pesquisa para a transcrição em dados escritos. Estou ciente ainda que por esta filmagem não 
receberei qualquer tipo de remuneração. 

 

Ilhéus, _______ de _______________ de 20___.  

 

 

 

Ass.___________________________________________ 
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Anexo 7 – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido para Menores (TALE) 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MENORES 

 

Prezado(a):  

Convidamos você para participar, voluntariamente, na pesquisa “O ensino de ciências por investigação frente às 
peculiaridades da modalidade EJA: em busca da Alfabetização Científica, do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), que tem como objetivo principal: Analisar as 
contribuições do ensino de ciências por investigação na EJA, como abordagem didática, investigando a motivação 
do aluno, na consequente promoção de uma aprendizagem significativa e na construção da alfabetização científica. 
Esta pesquisa é parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Educação pela aluna Deise 
Figueiredo dos Santos, que conta com a orientação da Professora Dra. Luciana Sedano de Souza. A 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. A pesquisa será realizada em sua 
escola municipal, em sua turma de Ensino fundamental de modalidade EJA situada na Avenida Góes Calmon, 
383- centro, tendo como participantes o professor (a) de ciências da turma e todos os alunos que decidirem 
participar voluntariamente. Eu irei acompanhar as aulas de ciências onde será aplicada uma sequência de ensino 
sem interferir na aplicação. Esta sequência se dará em cinco encontros/aulas semanais, com período médio de 80 
minutos cada, nos meses de julho e agosto do seguinte ano. A sua participação será na participação durante as 
aulas de ciências, de atividades de uma sequência de ensino com uso de materiais simples e não prejudiciais à 
saúde, concordar e ter sua interação filmada para futura análise, porém, apenas suas falas serão citadas e analisadas 
ao longo do trabalho de pesquisa. Estarei observando, fazendo anotações, filmando em vídeo, mas sua identidade, 
seu rosto de modo algum aparecerão ou estará exposto de qualquer forma, servindo apenas para a observação do 
trabalho docente realizado. A pesquisa e todas as ações que acontecerão durante a mesma, serão apresentadas e 
explicadas para a direção da escola, ao seu professor (a) de ciências e seus pais ou responsáveis, esclarecendo 
todas as dúvidas que venham surgir. Esta pesquisa trará como benefícios para o aluno a possível contribuição para 
a motivação em sala de aula e promoção de aprendizagem, bem como na proposta de novas abordagens de ensino 
em sala de aula pelo professor para o aluno de modalidade EJA almejando a alfabetização científica deles. Com 
relação aos riscos esclarecemos que há a possibilidade de desconforto, timidez e instabilidade emocional, estes 
podem ser ocasionados pela presença da pesquisadora que até o momento não é conhecida daquele aluno e pelas 
gravações, entretanto acreditamos que esses riscos serão minimizados, pois não acontecerão intervenções da 
pesquisadora nas aulas. Ao final da pesquisa, os dados digitais (imagens) serão descartados. Você não é obrigado 
a participar do estudo, tendo total liberdade para desistir de participar da pesquisa no momento que desejar, sem 
nenhum tipo de prejuízo. Em caso de desistência, este termo será devolvido. Este TALE foi impresso em duas vias 
iguais e você ficará com uma delas. Neste documento consta o telefone e o email da pesquisadora responsável, 
tendo liberdade para tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou em qualquer momento. 
Contamos com a sua colaboração, e desde já agradecemos. Se estiver de acordo, favor assinar.  

Deise Figueiredo dos Santos (Pesquisadora responsável) Tel. 73-988270229.  
Email deisebio2000@yahoo.com.br 
 
Luciana Sedano de Souza (Orientadora) Tel.(73)98214-1414  
Email Luciana.sedano@gmail.com 
 
 

mailto:deisebio2000@yahoo.com.br
mailto:Luciana.sedano@gmail.com
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Eu, ___________________________________________________aceito participar das atividades do projeto de 
pesquisa: “O ensino de ciências por investigação frente às peculiaridades da modalidade EJA: em busca da 
Alfabetização Científica”. Fui devidamente informado que serei observado (a) pela pesquisadora. Foi-me 
garantido que poderei desistir da pesquisa a qualquer momento que desejar, sem que isto leve a quaisquer prejuízos 
em meu aprendizado na escola e que as informações confidenciais serão mantidas em sigilo.  

  

 

 

 

 

 

Cidade __________, _____ de _____ de _______.                Marca do polegar  

 

______________________________________________              

       Aluno(a)                                               

  

A rogo do senhor (a) ............................................................... Assinam:   

Assinatura da testemunha 1......................................................................  

 Assinatura da testemunha 2......................................................................  

  

  

Este projeto de 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: Campus Soane Nazaré de Andrade, 
Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho. Torre Administrativa - 3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia. 
Fone: (73) 3680-5319 E-mail: uesc@uesc.br .Horário de Funcionamento: Segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e 
de 13h30 às 16h00. 

  

mailto:uesc@uesc.br
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Anexo 8 – Transcrição do 1º Encontro com a Professora de Ciências para a 

Adaptação da SEI. Dia 10.10.2018 

 

Turnos Falas transcritas 

1 Pesquisadora: Ver o que a gente pode aproveitar daí e tentando adaptar para sala? 
Entendeu? 
O quê que a gente pode aproveitar se for trabalhar a transformação de materiais mesmo 
Como é que ia começar a gente não precisa planejar a sequência toda agora, mas, por 
exemplo, a gente planeja a primeira aula vê como é a reação deles e pode ir vendo um 
sentido. 
Geralmente a sequência que a professora fala que o ideal é que tenha pelo menos 10 aulas 
serão 10 horas aulas você tem 3 horas por semana lá né? 
Então a gente faria uma sequência de pelo menos 3 A 4 Semanas com esse tema, deixa, deixa 
eu pegar esse material aqui no meu computador.  
Lembra que a gente comentou que tem esse tem uma parte também de alimentação e saúde 
ainda não que você comentou que talvez seria interessante por que contempla né Por causa 
do tema da unidade.  
E aí deixa abrir aqui tá do mesmo material aí esse material ele é de uma sequência de um 
caderno de atividades tem 176 páginas aí essa aí vai da 29 a 56 que é justamente quando fala 
de transformação de material (está descarregando, só tem coisa ali). 
Vai passando uma olhada aí Lú, pra vê o que você acha do material. 
É um horário hoje e dois quinta feira? 
Vou da uma cargazinha aqui. 

 (professora folheia o material) 

2 Pesquisadora: A noite aqui é tranquila né? 

3 Professora: Hunhum, tranquilo. Tu está aqui também de manha? 

4 Pesquisadora: Não, no município eu estou com licença, estou no Enedina a noite. 

5 Pesquisadora: Lu está com aspecto de cansada. 

6 Professora: Estou morta, estou aqui apulso. 

7 Pesquisadora: Eh correria em. 

8 Pesquisadora: Lu, ai, essas sugestões, ne?  

9 Professora: Achei interessante. 

10 Pesquisadora: Você vê que ele começa com um experimento. 

11 Professora: Eh. 

12 Pesquisadora: A intenção do ensino de ciências por investigação é sempre começa com um 
problema é alguns autores defendem que problema teria que partir do aluno, mas tem alguns 
autores que é uma das minhas do meu referencial teórico que é Carvalho e Sasseron que 
defende que o problema, ele Pode sim ser inserido pelo professor então a gente leva um 
problema para sala justamente para começar atividade não e não fazendo o que a gente faz, 
a gente já leva pronto. 

13 Professora: Tudo, a aula toda. 

14 Pesquisadora: então a proposta do ensino por investigação é essa propor a produção do 
conhecimento pelo aluno. 

15 Professora: vem cá, mas aqui o professor vai levar um problema e não vai dar a explicação 
eles vão chegar à conclusão sozinhos? 

16 Pesquisadora: isso. 

17 Professora: por que o balão encheu, no caso. 
Eles vão.. 
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18 Professora: eu não vou da uma aula sobre reação química, com tudo isso, por que acontece 
isso, tala tal., não vou falar nada disso. 

19 Pesquisadora: não, você vai explicar como é que faz. 
Ou você pode expor pra eles ou então a gente levar uma quantidade que forme grupos e eles 
em grupo façam o experimento. 

20 Professora: depois dessa descoberta aí o professor entra.  

21 Pesquisadora: eh. 

22 Pesquisadora: ai vai, vamos supor, por quê que aconteceu isso? Por quê que o balão encheu? 
Ai a gente vai anotando na lousa, ou pode pegar anotar num cartaz, por que ai são as 
hipóteses deles né? 
E ai a partir das hipóteses que a gente vai trabalhar, ai pode ser um texto, pode levar um texto 
depois do experimento, pode, alguma coisa que leve a informação para eles perceberem se 
o que eles estão gerando como hipóteses, se é verdadeiro ou não. O conhecimento parte a 
partir daí. 

23 Professora: Eles vão ter mais curiosidade. 

24 Pesquisadora: Isso, eh, por que por mais que ele tenha a resposta ou não tenha ne? Lembra 
que a gente comentou? Se o aluno não tiver a hipótese? Mas ele vais pensar em alguma coisa: 
eu acho que é isso ne? E ai quando ele fala eu acho que é isso, já é a hipótese dele. 

25 Professora: Essa ai sugere a produção de gás carbônico, que vai encher o balão, eu achei 
interessante. 
É o vinagre e o bicarbonato? Agora parece que e o vinagre de vinho. 
Tem o especifico? É porque produz o gás carbônico? E é ele que vai encher o balão. 
Ai vai ser dividido em quantas turmas? 

26 Pesquisadora: Não, é só nessa turma. 

27 Professora: Não, a sala. 

28 Pesquisadora: Ah tá, você falou que tem uns trinta alunos em media? 

29 Professora: Eh, tem mais. 

30 Pesquisadora: A gente poderia fazer grupos de cinco ou seis pessoas né? 
E a gente vai levar cinco garrafas desse tamanho 

31 Professora: Eh, garrafa pet mesmo? 
Então vai ser um litro de vinagre para cada grupo. 

32 Pesquisadora: Eh, mas, a gente providencia. Eh. Vinagre, a bola, o bicarbonato, que não é 
caro. Aí sim, você acha interessante para a primeira aula? 

33 Professora: Acho. 

34 Pesquisadora: Então deixa botar aqui: primeira aula. 

35 Professora: Ó ela quer me filmar, meu deus, eu morro de vergonha. 

36 Pesquisadora: Por que Grupo de pesquisa professora falou que já fez isso muitas vezes 
muitas vezes elas vieram de São Paulo, então já tinham um projeto nesse sentido de filmar 
as aulas, trabalhar com as aulas. Elas dizem que no inicio realmente, mas que depois os 
próprios alunos da sensação que ele não tá nem percebendo que você não filmado, então. 

37 Professora: eu sou tímida. 

38 Pesquisadora: e também como eu combinei com ela, a única pessoa que vais visualizar 
essas imagens sou eu, eu vou ver imagem vou transcrever na íntegra o que você falou, o quê 
que o aluno falou, não vou ficar fazendo sugestão, ah. eu acho que ela deveria ter feito isso 
ou que o aluno, não, isso ai eu vou avaliar ainda mais que minha pesquisa não é a atuação 
do professor pesquisa é a interação do aluno eu quero saber como foi a interação do aluno. 

39 Professora: eu acho que desperta né? Ô por que chega dar agonia. 

40 Pesquisadora: È, eu sou suspeita de dizer. Por que eu já trabalho com EJA, a gente já 
conhece um pouco o publico. Você acha que ,quando a gente pega uma sequencia dessa, a 
pesar que essa ela não está tão infantil ne? Por que o que a gente tem que fazer é adaptar 
para o aluno da EJA. Né?  
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Pesquisadora: Então pense aí, assim qual uma particularidade a gente teria de considerar 
quando a gente vai fazer um trabalho desse para EJA. Você acha que EJA é diferente de uma 
criança em que? 

41 Professora: Ah, a maturidade, a forma de pensar, as reações, totalmente diferente. A criança, 
ela vai querer brincar com balão, talvez vai querer experimentar o vinagre. 
Eh, pra saber se é vinagre mesmo ne? O que tem ali dentro. 
Professora: E a EJA é totalmente diferente, a adaptação é outra, a linguagem é outra, do 
professor para o aluno, é tudo totalmente diferente. A atividade se é uma atividade infantil 
você tem que levar muita coisa lúdica, se é uma atividade adulta, você tem que levar, como 
é que eu posso explicar. 

42 Pesquisadora: estou te entendendo, você esta falando que quando é uma criança, tem um 
desenhozinho, uma coisinha coloridinha. 

43 Professora: Sim, colorida, para chamar atenção, e pra adulto não. Se você levar muita coisa 
assim, tem que ser pratico, e ainda mais o EJA, o ela eles não tem paciência. Então você tem 
que ser pratico. 

44 Pesquisadora: Eu estou entendendo, se a gente ficar pensando em botar muita coisa, muito 
frufruzinho. 

45 Professora: Eh. 

46 Pesquisadora: Então a gente tem que considerar a questão da maturidade, por que você acha 
que a forma deles pensarem é diferente das crianças. 
 

47 Professora: É diferente, a criança está num mundo infantil, totalmente diferente. 

48 Pesquisadora: Quando você fala em maturidade, a gente costuma falar muito em 
conhecimento prévio né? O aluno da EJA talvez ele traga algo já mais construído do que a 
criança né? 

49 Professora: Do que a criança. 
Já vivenciou bastante coisa. 
E as vezes a gente traz um experimento e a experiência dele, nos dá outro que talvez a gente 
não tivesse conhecimento, isso acontece. Eu fui dar aula um dia desses de plantas medicinais, 
aí entrou no assunto de plantas abortivas. O conhecimento deles era amplo. 

50 Pesquisadora: A gente pode separar os dias em momentos da aula, aí, primeiro momento, 
segundo momento, terceiro momento, aí o primeiro momento seria levar o experimento? 
Fazer o experimento? Organiza os grupos né? 

51 Professora: É, organiza os grupos. 
Professora: Já que não vai ser assim como de costume né? A gente tem costume de chegar 
à sala já dando a aula. 

52 Pesquisadora: É, ou começa a falar do assunto, ou já aplica um texto com atividade. 

53 Professora: Isso. 
Professora: Acredito que até eles vão estranhar. 

54 Pesquisadora: E uma experiência mesmo, só pra dar um exemplo, apliquei uma oficina na 
UESC com alunos de pedagogia e ai quando a gente planejou a oficina, a gente planejou um 
texto pra explicar o que era, o tema aula de campo, pra depois fazer a aula de campo, aí a 
professora falou assim: não, primeira coisa, leva o aluno pra aula de campo, aproveite o 
ambiente, depois que você vai sistematizar o conhecimento, a partir do que o aluno disser, 
interessante ne? A gente faz o contrario. Porque depois que você explica tudo, o quê que o 
aluno vai falar? Né? Ele vai explorar o que? 

57 Professora: É ele vai esperar, como acontece. 

58 Pesquisadora: A gente acolheu, fez aquele esquema de levantar as hipóteses dos alunos, 
que eles eram alunos na oficina e partiu e só depois que voltou da aula de campo que foi 
trabalhar o texto. 

59 Professora: O professor talvez nem saiba trabalhar dessa forma. Eu acho que eu vou ter um 
pouco de dificuldade, porque alguns anos ne? A gente não trabalha assim. Agora, é muito 
mais interessante, e a gente sabe que vai render. 

60 Pesquisadora: Então você entra na sala, pede para organizar a sala em grupos né? Aí depois 
vai explicar o experimento, distribui o material ne? Vou botar aqui, antes da explicação do 
experimento, distribuição do material, depois explicação do experimento. 
Então, organiza o grupo. 
Aí, sim, depois da distribuição do material, explicação do. 
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61 Professora: Isso, de como que vai ser feito o experimento, só vai explicar o processo. 
O curso de medicina da UESC e dessa faculdade que eu esqueci o nome é assim. 

62 Pesquisadora: Trabalha com, chama de tutorial né? Ele lança o problema e o aluno. 

63 Professora: Agora Enock ele teve dificuldade porque, ele não teve tanta dificuldade, ele 
disse assim: ele já vem da medicina veterinária, já tinha um conhecimento, mesmo sendo 
para animal, mas de algumas patologias, ne? Medicamentos. Não medicamentos não, muda 
a dosagem, essas coisas ne? Mas os colegas deles que nunca viram, por exemplo, O que é 
uma artrose? Aí o professor queria saber dava um caso clinico e ele teria que destrinchar, 
mas ele não sabia o que era uma artrose ele tinha que já fazer o tratamento. Então esses 
alunos tiveram muita dificuldade.  

64 Pesquisadora: o professor, dava pra eles se virarem. 

65 Professora: pra eles se virarem, depois eles vinham com um caso clinico pra eles 
responderem. Só que Enock disse assim: Como é que ele, por exemplo, uma doença 
pulmonar, aluno nunca viu, dava o caso clinico ele tinha que dizer forma de tratamento, tal, 
mas ele não sabia por exemplo a anatomia do pulmão, coisa básica. 

66 Pesquisadora: ah sim, pra sugerir o que poderia ser ne? 

67 Professora: aí esses alunos tiveram muita, muita dificuldade. 

68 Pesquisadora: é porque, imagina quanto a aluno vai ter que pesquisar porque ele vai pra 
anatomia do pulmão, ele vai pra as possíveis implicações. 

69 Pesquisadora: Até chegar na fisiologia, na doença , no tratamento. 
Mas, me parece que a tendência agora, futuramente, para a sala de aula é isso, porque vai 
acabar essa questão do professor só dando aula, dando aula, né? E o aluno que vai ter que 
produzir o conhecimento. 
E a gente só dando contribuições. 
 

70 Professora: Tem um menino na sala que ele escreve, por exemplo ele vai escrever uma 
frase, por exemplo, o menino caiu, ele bota o, ponto, menino, ponto, caiu. 

71 Pesquisadora: Olha que interessante ne? ponto, bota ponto depois de cada palavra.  

72 Professora: De cada palavra. 

73 Pesquisadora: O espaço do falar ele acha que é um ponto, o espaço do falar. 
Ó aí, organiza o grupo.  

74 Professora: Distribuição. 

75 Pesquisadora: Distribuição do material. 
Explicação. 

76 Professora: Explica o experimento ne? 

77 Pesquisadora: Vamos fazer essas vão pegar a garrafa de vinagre colocar bicarbonato, a bola 
e aí vamos observar aí vamos pedir para ele fazer experimento a gente pode se acha que eles 
vão fazer experimentos vai ter a reação né? E eles vão tentar conversar entre si sobre o que 
aconteceu tal aí depois que a gente dá um tempinho para fazer experimento. 
Pesquisadora: a gente vai auxiliando ne? vê se tem algum problema, e a gente poderia 
anotar as falas deles no quadro. 

78 Professora: No quadro. 

79 Pesquisadora: E aí vem aqui formulação de hipóteses pelos alunos. você acha que isso ai 
da Quanto tempo? Até separar grupo, explicar, fazer o experimento, da mais de meia hora 
não dá? 

80 Professora: Acho que dá. 

81 Pesquisadora: Ainda eu acho que foi de organizar e distribuir explicar fazer experimentos 
e anotar formulação de hipóteses acho que já é um horário todo então seria um horário de 
terça-feira você não acha? 

82 Professora: Acho. 

83 Pesquisadora: Então eu acho que já seria uma aula. 

84 Professora: Mas vai começar quinta agora ou na próxima? 
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85 Pesquisadora: Acho que na próxima né? 

86 Professora: Porque eu vou fazer prova com eles, com quem faltou. 

87 Pesquisadora: Ah, certo, aí pronto, então fica esse esquema para a primeira aula, que seria 
na terça feira. Na quinta, depois a gente organiza direitinho, deixa eu anotar aqui depois eu 
passo para você. 

88 Professora: Eu já estou anotando. 

89 Pesquisadora: Você acha que, como é , tudo bem aí eles sugeriram as hipóteses e tudo, a 
gente pode discutir alguma coisa e tudo, e ir considerando, e mais será que você, e o vinagre, 
não seio que. Ai você acha que, para o aluno pesquisar de EJA é meio complicado né? 

90 Professora: Seria, é.  

91 Pesquisadora: Porque na segunda aula, o que que a gente poderia trazer de informação? 

92 Professora: Disso aqui? 

93 Pesquisadora: Um texto? Ou ou. 

94 Professora: Pesquisadora, o que esses meninos mesmo gostam é de escrever. 

95 Pesquisadora: Eles não gostam? Ah, eles gostam. 

96 Professora: Mas tem botar esse povo.  
Para pensar. 
Esse povo tem que ler gente. 
É, para ler. Vamos tentar despertar essa leitura? 

97 Pesquisadora: É, depois eu te passo, tem outra sequencia didática que eu também achei 
interessante, que é o mesmo tema, trabalha com os mesmos, trabalha com essa parte da 
bexiga, trabalha com a questão da vela, quando acende, aí você bota um copo apaga, porque 
a questão do oxigênio. 
Ele dá uma sugestão de fazer a leitura do texto em dupla você acha que rola ele só porque, 
um vai ter que ler uma parte para o outro, pelo menos para estimular a leitura.  

98 Professora: talvez nas primeiras aulas eles não terão o hábito, mas depois que a gente 
insistir, vamos tentar. 

99 Pesquisadora: Mas você acha que para esse primeiro dia, vai fazer uma leitura individual 
de um texto? a gente pega um texto pequeno. 

100 Professora: eu acho que em dupla, vai que eles possam interagir, porque ele não gostam. 

101 Professora: é. 
Porque a gente pode sugerir, ó gente, tá em dupla aí, um lê um pedaço, o outro lê o outro, aí 
tenta dizer o que entendeu. Entendeu? 

102 Pesquisadora: porque aí depois a gente abre uma discussão, para vê se puxa, para vê, vocês 
entenderam o que do texto? Qual a relação do texto com o experimento da aula passada? por 
que vai ser, o texto vai ser relacionado a questão da produção do gás carbônico, da 
transformação do material, tudo dentro do tema. aí seria leitura de um texto. 

103 Professora: em dupla né? 

104 Pesquisadora: É. Leitura de um texto em dupla. Aí a gente ve um texto que não seja muito 
grande. 
Tem alguém que tem problema de visão? Geralmente os mais velhos sempre tem ne? Tem 
idoso lá? Não prestei atenção 

105 Professora: Idoso, idoso. 

106 Pesquisadora: A gente vê uma fontezinha maior né? Então a leitura do texto em dupla. A 
gente para aqui, e aí a gente vai pensando no, a gente pega esse outro momentozinho para 
continuar. Eu que, que. 

107 Professora: Amanha eu não tenho aula não. 

108 Pesquisadora: Que horário? 

109 Professora: Não, amanha eu termino o pilates e estou em casa. 

110 Pesquisadora: Ah. Se você quiser eu vou lá, dou um pulinho lá. 
Porque aí a gente organiza porque já está muito atrasado. 
Sabe que horas eu vou lá? Pode ir umas sete horas? 
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111 Professora: Pode. 

112 Pesquisadora: Porque eu tenho aula no Enedina umas oito e meia, ai eu posso ficar uma 
meia horinha, quarenta minutos, pra só para a gente pegar essa primeira semana, planejar. 

113 Pesquisadora: Aí a leitura em dupla e aí depois discussão e pronto, a gente vê o restante. 

114 Professora: Assinar e fazer a chamada o horário já vai embora. 

115 Pesquisadora: Ainda mais um horário né? 
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Anexo 9 – Transcrição do 2º Encontro com a Professora de Ciências para a 

Adaptação da SEI. Dia 11.10.2018 

 

Turnos Falas transcritas 
1 Pesquisadora: Como são três horários por semana, a gente, três, seis, nove ,doze, a gente 

faz, tenta fazer um planejamento de quatro semanas, mesmo que a gente consiga fazer, seria 
interessante se a gente conseguisse fazer três semanas, três, seis, nove horas aulas ne? E aí 
pegaria porque assim, na sequência de ensino, é, sempre no final você tem um momento para 
o aluno escrever a experiência. Se for uma criança ele desenha.  
O que você achou da experiência vivida? Aí você dá um tempo, dá um papel a ele, ele 
escreve. Mas como é adulto ele vai relatar, ele vai criar um relato sobre toda a experiência 
vivida. E aí ficaria a última aula. Aí a gente pensaria, é, três, seis nove aulas e a última seria 
para poder fazer o. 

2 Professora: Essa experiência. 
3 Pesquisadora: Você viu o negócio das provas? Você falou que estava faltando fazer prova 

com os meninos?  
4 Professora: Vou fazer amanhã. 
5 Pesquisadora: Eles passam os dois horários fazendo? Quanto tempo que eu vou lá para 

poder pegar? Lembra que eu fiquei de levar amanhã o documento? 
6 Professora: Sim, pode ir. Não empato não os dois horários.  
7 Pesquisadora: Aí depois você aplica a prova. 

Sim Lu ai a gente, deixa eu olhar aqui. Aí a gente pensou, na organização dos grupos né? 
Distribuição do material, explicação do experimento. 
Explica o experimento, realiza o experimento. É, e aí, não sei se você deu uma lidinha, que 
aqui eles indicam que, antes deles fazerem o teste todo, com a garrafa toda, se puder, testa 
uma quantidade pequena. Aí a gente vai ver se dar tempo fazer isso. A gente traz a quantidade 
pequena, para ver se há alguma reação, se forem pegar um vasinho e jogar o bicarbonato no 
vinagre, ou. 

8 Professora: Mas eles ou a gente que vai testar? 
9 Pesquisadora: A gente pode testar um pouco e mostrar a eles, né? 

Fora da bexiga, no caso. Ai depois distribui o material e aí eles vão fazer o experimento. Faz 
o experimento, depois a gente abre para cada grupo, para esses grupos tentarem explicar esse 
experimento. Aí seria o que eu coloquei aqui, formulação de hipótese pelos alunos, né isso? 

10 Professora: Aí cada grupo tenta, é. 
Então não vai anotar na lousa? Que a gente tinha colocado essa formulação. 

11 Pesquisadora: Aí a gente vai anotando, é, se um grupo um por exemplo falar uma 
explicação e o grupo dois. 

12 Professora: Eles vão falar e a gente vai anotando. 
13  Pesquisadora: E a gente vai anotando. 
14 Professora: Na terça, isso na terça feira. 
15 Pesquisadora: Na quinta a gente pensou. 
16 Professora: Releitura do texto relacionado ao material. 
17 Pesquisadora: Então, a aula já começa, você pega o texto, distribui. 

O texto a gente tem que tentar produzir com base no tema né? A transformação do material. 
Um assunto interessante que eu também acho que entra é trabalhar com os ciclos da matéria. 
Porque a matéria não se transforma em função do ciclo? Ciclo da agua, ciclo do nitrogênio, 
ciclo do oxigênio. Então a gente pode trazer um texto falando sobre isso, é. 

18 Professora: Relacionado a isso. 
19 Pesquisadora: a transformação do material e um pouco falando sobre o ciclo que a natureza, 

a questão dos ciclos na natureza. 
20 Professora: É, a gente vai afunilar, ou, vai falar de vários ciclos, ou vai trazer um? 
21 Pesquisadora: Ó, a gente tem, vamos ver o tempo. No início a gente faz o experimento para 

poder mostrar que a reação química se dá através das substancias químicas que reagem e 
forma uma substancia nova, que é o gás carbônico no caso, né? E aí vai procurar a explicação 
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dele. No segundo momento o que a gente tem que pensar aqui então, vou colocar entre 
parênteses aqui, produzir o texto, né? 

22 Professora: A gente tinha colocado discussão, aí não é né?  
23 Pesquisadora: Produzir o texto estou falando a gente produzir o texto para poder levar para 

o aluno entendeu? mas tem que montar esse texto para levar na quinta-feira no caso sim, do 
ciclo da natureza. 
Aí distribui em dupla Espera um momento para ele lerem né fazer a leitura e aí depois vai 
perguntando dupla por dupla? Você acha o que? Ou faz uma discussão geral do texto? A 
gente poderia também pegar um cartaz e anotar pedir para cada grupo indicar algo que 
encontrou no texto. 

24 Professora: sim. 
25 Pesquisadora: uma frase uma palavra e aí levar o papel madeira ou não. E aí entendeu para 

poder tirando um recorte que tem que te chamou atenção. Qual a palavra que você acha 
interessante para fazer um recorte? Para vê se às vezes coincide de um grupo ou de outro 
escolher uma mesma frase quando a mesma palavra sobre esse momento que a gente vai 
quando o aluno escolheu a frase, vai discutindo o texto, ne? Então aqui anotar,  

26 Professora: no cartaz, né? 
Recorte sobre o texto. 

27 Pesquisadora: é recorte do texto feito pelos alunos. 
28 Professora: ai vai anotando e vai discutindo ou só vai antando? 
29 Pesquisadora: É, anotando e discutindo. Cada recorte que o aluno fizer a gente anota e 

discute. Para ele ir anotar, acho que não sei, será que eles viriam? 
30 Professora: A gente vai ter que, quer dizer, eu vou ter que dominar bem esse texto né? 
31 Pesquisadora: É, mas a gente vai tentar fazer um texto pequeno. Tem um aqui, deixa eu ver 

aqui, um que fala sobre, é, componentes da matéria. Deixa eu ver se contempla. Que aí a 
gente vai ver. 
Tem um texto aqui que é a composição química do planeta. Aí de repente a gente dá uma 
olhadinha, agora ele é bem pequeno. Falando sobre um pouco das substancias químicas que 
contém, aí fala sobre o gás carbônico, entendeu? Nitrogênio, oxigênio, ozônio, gás carbônico 
e agua, aí fala um pouco, tal, dióxido de carbono, então a gente poderia, ter um texto assim, 
está vendo que ele é pequeno? 

32 Professora: Hum hum manda para mim? 
33 Pesquisadora: mando. 

Esse aqui é uma tabela sobre composição química Quantos por cento têm, a gente pode 
anotar no texto ou não e, aqui já são dos ciclos, está vendo? Ciclo do carbono, já tenho um 
texto pronto aqui, se a gente for trabalhar, e.  

34 Professora: legal. 
35 Pesquisadora: tem que aqui, a gente já aproveita. 
36 Professora: sabe que eu caí de paraquedas né? Por que eu vim da fisioterapia, eu não domino 

nada de química, vou ter que estudar. 
37 Pesquisadora: mas, é, eu discutindo isso na faculdade, segunda feira retrasada, as meninas 

falando assim: ô, mais graças a Deus que é fisioterapeuta, pior quando bota um pedagogo 
para dar aula de ciências, porque tem muito pedagogo que não gosta de ciências , aí imagina 
o que que não faz aí eu falei assim ela Inclusive fala que trabalha bastante com parte da saúde 
porque realmente adulto se interessa, a ia a pessoa falou: mas é isso mesmo, porque quando 
parte da realidade do aluno, o interesse é maior mesmo. 

38 Professora: eu não posso trazer um assunto que eles não, ainda mais o EJA né? 
39 Pesquisadora: Ainda mais o EJA, porque quando fala, alimentação, doença, saúde, é bora 

voltar. 
40 Professora: Eu trabalhei o ano todo dando isso. 
41 Pesquisadora: É, sim, essa leitura, e essa discussão você acha que daria quanto tempo?  

Aí na quinta são dois horários de quarenta minutos né? 
42 Professora: Ô Deise, todas as vezes que eu abri discussão, eles não demoram porque eles 

não comentam. Talvez dessa forma que você está propondo. 
43 Pesquisadora: De anotar, porque o tempo que anote. 
44 Professora: É, e instigue eles, talvez a gente consiga demorar mais. 
45 Pesquisadora: Porque a gente pode pedir para eles, é você já lendo o texto, já pensa, destaca 

uma frase, destaca uma palavra, que vocês achem interessante a gente discutir, aí eles 
destacam é aí. 
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46 Professora: Alguns nem lê na verdade o texto. 
47 Pesquisadora: Aí com intuito de eles terem que destacar uma frase de repente eles, né? 
48 Professora: Mais aquela sala eu acho assim, para o nível da escola, eu acho uma sala até 

interessada. 
49 Pesquisadora: Que bom né? Pelo menos, então, a chance de participar vai ser maior do que 

e fosse a outra turma. 
Sim ai, você disse que fica pequena né? Mais aí tem o tempo de escrever. Isso aqui seria só 
uma aula? Das duas? Quarenta minutos? É o primeiro horário? Ou é o segundo? 

50 Professora: Primeiro e segundo. 
51 Pesquisadora: Então não começa a aula sete horas né? Que o povo chega. 
52 Professora: Não, segundo e terceiro, por que o primeiro e segundo eu vou está na outra sala. 
53 Pesquisadora: Então é terceiro e quarto, começa oito e vinte. 
54 Professora: Começa oito e vinte, só que, eles estão acostumados a nove horas darem linha. 
55 Pesquisadora: Ah, então a gente tem que pensar nisso, não precisa prolongar, então que isso 

aqui já dá. 
56 Professora: Nove e pouca eles já estão, nove e dez, e outra, o que eu acho um cumulo, eu 

fico revoltada, porque às vezes a aula está rendendo, por exemplo, eu fui dar aula de DST, 
então eu levei um monte de material, eu levei aquele cartaz seriado, eu levei pílula, 
camisinha, camisinha feminina. 

57 Pesquisadora: Material que dava para fazer uma aula né? 
58 Professora: Ave Maria, camisinha feminina, camisinha masculina, levei DIU, levei 

diafragma, levei tudo né?  
59 Pesquisadora: Todo, que seria de interesse enorme para eles. 
60 Professora: Sim, ai o que acontece, o pessoal da secretaria esta na porta, só tem a gente, ei 

aí? 
61 Pesquisadora: Ah, eu pensava que era o contrário, que o pessoal não gostava que os alunos 

saíssem cedo. 
62 Professora: Não, ontem eu saí da outra sala, meu horário na outra sala era nove horas, eu 

saí nove e vinte. 
63 Pesquisadora: Só foi mesmo, fez chamada, é, mas lá no Enedina o aluno de EJA sai nove e 

meia, o alunos de EJA só tem aula de sete as nove e meia os outros tem aula até dez e vinte, 
mas a programação do aluno de EJA é só até nove e meia, não sei porque 

64 Professora: Por quê? Porque eles saem cedo para trabalhar? 
65 Pesquisadora: A carga horária deles contempla, a carga horária dele é menor, o EJA não 

precisa ter a carga horária, eu acho que é isso, porque se não fosse assim, o estado não ia 
botar. 

66 Professora: Gente, mas já trabalha demais. 
67 Pesquisadora: Então Lu, ó oito e vinte, eu acho que isso aqui dá, acho que isso aqui, pra 

segunda aula, acho que seria isso. 
68 Professora: Aí dão os dois horários. 
69 Pesquisadora: A leitura do texto daria ali, vamos dar aqui dez, quinze minutos para leitura, 

e aí, é o tempo que a gente bota o cartaz na parede. Aí eu gostaria, pedir para destacar depois 
que eles lerem. 

70 Professora: Depois que eles lerem. 
Lê de novo né? 

71 Pesquisadora: Agora eu gostaria que. 
72 Professora: Não seria interessante, por exemplo, pedir aos grupos que lessem? 
73 Pesquisadora: Hum, isso. Parte do texto? 
74 Professora: Sim, porque obrigariam a acompanhar a leitura. 
75 Pesquisadora: Eles lerem e mesmo quem não leu o texto todo vai ouvir o que o colega leu 

né? 
76 Professora: Sim, eles vão ter que acompanhar. 
77 Pesquisadora: É, é, isso, aí, leitura do texto em dupla pelos alunos então. 
78 Professora: É. 
79 Pesquisadora: Pelos alunos, vou botar aqui, pelos alunos, é mesmo, acho legal. Aí depois 

que faz a leitura, a gente vai pedir para eles destacarem frases ou palavras né? 
80 Professora: É. 
81 Pesquisadora: Então, depois que a gente ler o texto. 
82 Professora: A gente tinha colocado que eles, é, ah não, é. 
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83 Pesquisadora: Leitura do texto em dupla, pelos alunos e aí depois. 
84 Professora: Eles destacam, né? As palavras. 
85 Pesquisadora: Depois de destacar, partes do texto, ai pode ser frase, pode ser uma palavra 

do texto. Aí anotação no cartaz, ai vai fazer discussão. 
86 Professora: É. 
87 Pesquisadora: A gente pode até perguntar por que que você achou interessante essa parte, 

essa frase? 
Porque que você achou interessante a frase do texto? 
Porque que você achou interessante essa palavra? Para vê se eles conversam, né? 
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Anexo 10 – Transcrição do 3º Encontro com a Professora de Ciências para a 

Adaptação da SEI. Dia 15.10.2018 

 

Turnos Falas transcritas 
 (inaudível) 
1 Professora: É a melhor área para mim é a área da saúde, a parte da biologia da saúde. 

Eu adoro, dando aula, acho tão interessante falar do coração, como é que funciona, as veias, 
de onde o sangue vem, para onde o sangue vai, pulmão, oxigênio, ...do coração, adoro 
Eu falando, de repente, sai um grupo. 

2 Pesquisadora: Nessa sala ou na outra sala. Quando vê já tem pouca gente na sala. 
3 Professora: Ai, pouca gente, e um barulho. Eu falei, não, vocês estão fazendo muito barulho, 

eu não estou conseguindo dar aula, eu ia entrar em discussão, mas, aí eu pedi por favor, 
conversem mais baixo, e um aluno deu uma subida na cadeira que a cadeira caiu assim, minha 
canela está aqui a cadeira caiu aqui. 

4 Pesquisadora: Eita. 
5 Professora: Ô menina, meu coração gelou, eu vi a cadeira vindo. 
6 Pesquisadora: Isso aluno de outra sala? 
7 Professora: Da mesma sala, eu vi a cadeira vindo para cima de mim, eu falei, vai me matar 

agora, parou assim na minha canela. 
8 Pesquisadora: O que não faltou né? 
9 Professora: Parou assim ó. Peguei fechei minhas coisas e disse tchau para vocês, aqui eu não 

fico mais, fui para a secretaria e falei: não dou mais aula nessa sala, não dou de jeito nenhum, 
porque não tem respeito, então não vou aceitar isso. Não é a primeira vez que esse aluno faz 
isso, ele já tem costume de jogar a cadeira para cima, várias vezes, ele jogava, não me 
incomodava, porque nunca. 

10 Pesquisadora: Por que eim? 
11 Professora: Encostou em mim, mas dessa vez 
12 Pesquisadora: É, chegou ao risco né? 
13 Professora: Se caísse na minha cabeça me matava, e se é na minha canela, no mínimo eu ia 

ter uma fratura, então, vocês arranjem outro professor de biologia, porque nessa sala eu não 
fico não. Aí eu peguei, cadê Kel? Para aturar esse aluno? Aí eu falei, não fico mais de jeito 
nenhum. Aí vieram: professora, nada a ver, e era prova viu? Dá a prova professora, não tem 
nada a ver. 

14 Pesquisadora: Uns não gostam né? 
15 Professora: Ai eu sai e falei: olha, vou dizer uma coisa a vocês: eu não ando agredindo 

pessoas. 
16 Pesquisadora: Não ta acostumada com isso né? 
 (inaudível) 
17 Professora: Eu não fui agredida, eu não costumo agredir e nem. 
18 Pesquisadora: Não vive nessa cultura. 
19 Professora: Então, se é esse profissional que vocês querem ter, eu não sou. Eu respeito vocês, 

mas vocês não estão me respeitando. Todas as vezes que vocês vem, professora isso, 
professora, entrega trabalho atrasado, eu sempre aceito, peço licença, tenho boa vontade, peço 
por favor, peço obrigado. 

20 Pesquisadora: É, né? Com toda educação que eles merecem né? Que qualquer pessoa merece. 
21 Professora: Porque vocês estão fazendo isso então? Isso eu não aceito. Vocês já perderam o 

professor de ciências. Professora! 
22 Pesquisadora: É cheia, a sala é cheia? 
23 Professora: Mais ou menos, é menos que a de cá. Aí daqui a pouco, quem foi? Ah, eu vou 

chamar a polícia, não sei o que, não sei o que, não tem que ter medo não. Ai daqui a pouco 
entra o menino: professora está ligado aí, me desculpa porque minha intenção não era jogar a 
cadeira na senhora, me desculpa eu fiquei nervoso, t ligado? 
Ó, eu vou aceitar suas desculpas, mas que não repita. 
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Porque se não, eu não boto mais os pés nessa sala, eu estou falando sério, eu estou aqui 
trabalhando, eu não estou aqui brincando. 
 

24 Pesquisadora: É difícil né? Porque poxa, ata ali. 
25 Professora: Daqui a pouco vieram todos: por favor professora. 
26 Professora: Está bom, mas agora, eu não estou dizendo para vocês virarem santos, entendeu. 
27 Pesquisadora: Mas todo mundo sabe o que é respeito né? 
28 Professora: Mas esse tipo de situação eu não vou mais aceitar. E nisso eu não consegui dar a 

prova, por isso. 
29 Pesquisadora: É, mas aí como a gente não tinha planejado mesmo começar. Eu estava dando 

uma olhada no material aqui, que ele sugere até algumas coisas. Ai ele vai sugerindo outros 
problemas, já tem uns textos, já tem um material que dar para copiar para produzir o texto. 

30 Professora: Você acredita que não tive tempo de ler aquilo? Na verdade eu fui para a praia e 
não peguei nada. 

31 Pesquisadora: Não mais eu peguei agora, é, eu estava aqui sentada e estava vendo o material. 
Aí ó, a gente fechou uma semana, a gente tem que pensar que na próxima semana, o que que 
a gente entraria? Eu estava observando aqui que, ele insere dois a três problemas. Tem uma 
parte que eu achei legal que daria para a gente imprimir, ele pega aqui, é, materiais , vamos 
supor, pó da gelatina e a gelatina pronta do lado, o milho da pipoca e a pipoca já estourada, e 
pede para ele descrever. Porque aí são reações químicas, né? O que aconteceu com o material 
antes e depois? Aí eles vão, é, para fazer com que eles observem as características, mudança 
de cor, de cheiro de formato, entendeu? Tudo isso que acontece nas reações químicas. Que é 
uma parte que dá para imprimir, fazer em dupla, o ideal é fazer colorida, aí ta vendo? Descreva 
as características dos material antes e depois da reação química, indique também quais foram 
as pistas observadas , tal, tal, tal, Aí gelatina, aí aqui ele dá uma sugestão, o que que o aluno 
pode observar, antes era um pó rosa aí mudou e virou um material gelatinoso e vermelho, aí 
mudança de cor, formato e textura. 

32 Professora: Ah está. 
33 Pesquisadora: O fósforo queimado. 
34 Professora: Pode usar o nescafé.  
35 Pesquisadora: É, o pó e o café pronto né? 
36 Professora: Sim. 
37 Pesquisadora: E aí ele dá esses três exemplos, se você quiser acrescentar mais um para ter 

material para eles discutirem o milho e a pipoca estourada  
Aí depois ele propõe isso aqui um desafio pega Um pedaço de papel, bota em um recipiente , 
isso aqui é um bécher, aqui a gente não tem e queima, porque aí ele vai observar o a material 
sendo queimado, produzindo fumaça , a questão da combustão a transformação dos materiais 
e como era antes e como ficou depois que eu achei interessante também  
Aí ele entra a questão do gás carbônico aí vem como que aconteceu com o papel aí vai entrar 
a questão da combustão aí já pode ser um texto uma atividade em cima desse tema entendeu. 

38 Professora - tá ótimo. 
39 Pesquisadora: Da combustão. Aí deixa eu ver o que tem aqui, aqui vem falando, ó aqui um 

texto está vendo? O que é fumaça. Aí já dá para aproveitar, tal, aí já insere a Questão da planta 
aí eu achei interessante aqui a gente trabalhar o Ciclo do Carbono na Outra A Outra Sequência 
Que eu te Falei ele Dá Sugestão de montar hum ciclo de carbono a gente Poderia tentar Fazer 
com eles criar um mapa conceitual ciclo não é um Nome setinha Nome setinha? e Poderia 
Dividir a sala em Dois grupos eles vao montar no Chão esses ciclo. 
 pega os Pedaços e aí eles vao ou a gente Dar vai Aula uma Antes ou um texto.  

40 Professora: Ah isso que eu ia falar: sem eles verem uma aula antes?  
41 Pesquisadora: A gente pode Trabalhar um texto antes e tentar eles montarem.  
42 Professora: aqui tem data show se precisar, prepara uma aulinha assim. 
43 Pesquisadora: Eu tenho até um texto aqui, falando sobre gás, eu vou dar uma lida aqui. 

Será que eles compreendem só com o texto?  
Por que daria o material para eles, as imagens, as palavras, as setas aí o grupo ia tentar 
montando com o material que tem ou então eu já trabalhei na minha turma, a própria imagem 
e foram usando a imagem que é mais fácil, eles foram seguindo um esquema menor, montando 
um esquema maior pra tentar entender que uma coisa produzia a outra e aí por isso que é um 
ciclo 
A gente poderia inserir isso. Agora para a segunda semana, aí eu pensei, antes dessa atividade. 
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44 Professora: Mas essa aqui é naquela primeira semana não vai dá? 
45 Pesquisadora: Não. 
46 Professora: Ah tá. 
47 Pesquisadora: Primeira semana a gente fechou nisso aqui. 
48 Professora: Só vai ser aquela, do balão porque aquela já vai ser suficiente. 
49 Pesquisadora: Cadê, cadê, cadê? A gente fechou nisso aqui ó: organiza o grupo distribui o 

material, tal, tal, tal, faz o experimento, produz a hipótese pelo aluno. 
50 Professora: já vai ser quinta feira, né isso ou não?  
51 Pesquisadora: Na outra terça. Você acha que quinta feira já daria para fazer isso? Porque 

você vai aplicar prova. 
52 Professora: acho que sim. 
53 Pesquisadora: É , então a gente tem que providenciar o material , o vinagre , o bicarbonato, 

né isso?  
Se puder começar quinta para mim tá ótimo, eu estava observando vai cair uns feriados, tanto 
na quinta quanto na terça, dois a três. 

54 Professora: Queria ver se a escola me liberava para, aha não posso não 
ah mas tu acha que se for feriado quinta sexta tem aluno? Não tem 
mas o feriado não é quinta não é sexta-feira, não vai ter feriado quinta não. 

55 Pesquisadora: Tem um que é na terça, dia 30, é 28 mas o prefeito decretou aqui quinta-feira.  
56 Professora: De quê? 
57 Pesquisadora: Comerciário. É terça, o que você acha? Não tem aula nem segunda nem terça. 

Você dá aula dia de segunda? 
58 Professora: Dou de artes. 
59 Pesquisadora: mas eles não vêm segunda. 
60 Professora: Não está tendo aula! Porque está caindo feriado, sempre acontece alguma coisa, 

que horror. 
61 Pesquisadora: E aí ficou primeiro dia esse experimento, na outra aula seria o texto. 
62 Professora: Vixe então tem 30 e ainda tem dia 2. 
63 Pesquisadora: Que é uma quinta, vai ser uma semana sem aula. 
64 Professora: Então não vai ter aula porque vai ser. 
65 Pesquisadora: Trinta na terça, aí segunda enforca, os alunos.  
66 Professora: Segunda, terça, 30, vai ser de 30 ou 31 o mês? 
67 Pesquisadora: 31, porque o feriado é sexta. La no Enedina está a programação de uma feira 

de empreendedorismo, estão pensando em mudar a data porque, ainda mais adulto não é? 
Aí a leitura do texto em dupla, depois destaca as partes do texto, aí você sugeriu pedir para 
eles fazerem a leitura em partes. 

68 Professora: sim. 
69 Pesquisadora: Anotar em um cartaz os recortes feitos pelos alunos e exploração do texto, 

pronto. Aí daria três horas aulas, uma para o experimento e duas para explorar o texto. 
70 Professora: Isso na terça e na quinta. 
71 Pesquisadora: É seria terça e quinta e a gente começaria na semana que vem. Aí a gente tem 

que pensar na próxima semana. 
72 Professora: Ai é a próxima que não vai ter. na quinta possa ser que tenha, mas na terça como 

é feriado. 
73 Pesquisadora: É não tem. Então a gente pensa na quinta. Daqui a pouco é hora de entrar. 

Faltam cinco minutos. 
Cadê o material? Está aqui. Eles têm muita coisa para explorar para você poder captar. 
Ó aí eu achei interessante fazer a impressão desse material para falar sobre transformação. Aí 
depois dessa discussão, você percebeu como é as atividades? Eles não põe um texto antes, é 
depois que você trabalha o assunto . Primeiro ele dá uma atividade para discutir reação química 
depois que você vai dizer o quê que é reação química. Ele não sabe o que que é reação química 

74 Professora: Ele primeiro vai observar, vamos dizer assim: ele tira a conclusão dele. 
75 Pesquisadora: Isso, exatamente e depois que o material vai trazendo a discussão. Aí ele pede 

sempre para anotar a conclusão do aluno e aí vem a conversa a questão falando sobre chamas, 
combustão 

76 Professora: aí então os alunos vão observar  
77 Pesquisadora: A gente poderia pensar em algum teste algum experimento que fosse uma 

reação química e aí seria esse experimento  
78 Professora: mas não seria esses aí dá gelatina? 
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79 Pesquisadora: Aqui é só material para ver e escrever, entendeu? 
Como é que a gente vai fazer a gelatina em pouco tempo? Pensar em alguma coisa que pusesse 
fazer rápido assim. Tem uma sugestão aqui que eles observam um bolo, ele tem todos os 
ingredientes. 

80 Professora: Isso que eu ia falar, não poderia nem ser bem bolo, poderia ser uma massa mais 
simples. 

81 Pesquisadora: É uma coisa que transformasse rápido. Mas vamos pensar aqui a gente 
colocaria um experimento sobre reação química né? Aí vem. hipóteses dos alunos , sempre 
depois do experimento . 

82 Professora: A gente ainda não sabe qual será esse experimento. 
83 Pesquisadora: Esse experimento ou você poderia fazer, para não precisar trazer para todo 

mundo, você pode fazer para demonstrar né. E através do experimento você vai perguntado 
aos alunos: o que que aconteceu? Por que será que aconteceu isso? Ouve alguma mudança? 
Antes e depois aconteceu o quê? Porque eles vão respondendo. Aí você pode pensar, pensando 
e ir anotando em algum lugar, mas também se você não achar interessante a gente anotar. 

 Conversa com uma professora da escola 
84 Pesquisadora: Só para fechar aqui, o experimento, as hipóteses, imprime as. 
85 Professora: Não tinha nenhuma reação tipo assim bicarbonato e alguma coisa.  
86 Pesquisadora: Eu pensei também por que faz aquela erupção, mas a gente vai usar no primeiro 

experimento. 
87 Professora: É do balão. 
88 Pesquisadora: Vamos pensar em alguma coisa que mude de cor, entendeu? Uma coisa assim 

bem legal né? Sim aí eu vou conversando com você no zap e para a próxima primeira eu vejo 
o vinagre, o material e a gente vai conversando.  

89 Professora: E não vai ser nessa quinta , na próxima terça.  
90 Pesquisadora: Terça e quinta eu me organizo. 
91 Professora: Um bocado dizendo que não ia assinar viu pesquisadora. 
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Anexo 11 – Transcrição do 4º Encontro com a Professora de Ciências para a 

Adaptação da SEI. Dia 22.10.2018 

 
 

Turnos Falas transcritas 
1 Professora: Ai aí eu fui perquisar direito o que era reções endotermicas, exotérmicas. 
2 Pesquisadora: Acho que aqui já contempla, para ele entender o que é uma reação, pelo 

exemplos da para entender , o que que a gente vai fazer? A gente dá as duas para cada dupla? 
E vai pedir para eles lerem mesmo? 

3 Professora: Vai dar tempo? É só um horário. 
4 Pesquisadora: A gente ficou de retomar. 
5 Professora: E eu não posso ficar sem fazer a chamada, tenho que deixar um tempo para a 

chamada. 
6 Pesquisadora: Voce faz logo a chamada para não deixar por último. Porque na aula passada 

a gente ficou preocupada se ia dar tempo fazer o experimento. Mas aí o que seria interessante, 
voce faz a chamada e retoma. 

7 Professora: E o texto eu tinha anotado ciclo da natureza não foi esse né? 
8 Pesquisadora: Não. Deixa eu entrar aqui no planejamento. Porque como a gente ta falando 

de, por que que voce acha que encheu a bola? Aí voces percebem que voces usaram duas 
substancias, o bicarbonato e o vinagre, se formou um gás ali dentro que gás é esse? Gás 
carbonico? Então isso aí é uma reção quimica. Então hoje eu trouxe alguns textos para gente 
tentar entender o que é uma reação química para tentar compreender melhor o que foi que 
aconteceu naquele experimento. Uma reção quimica entre o bicarbonato e o vinagre. 

9 Professora: Que não vai ser mais vinagre, deixa de ser vinagre quando entra em contato com 
a outra substancia. 

 Inaudivel 
10 Pesquisadora: Ele vai produzir um outro produto que é o gás carbonico ne? Eu imaginei aqui, 

tem esse texto, que já auxilia. 
11 Professora: Quando a reação é de liquido com gasoso a reação é mais rapida. 
12 Pesquisadora: Não sei voce leu isso? Não lembro não. 
 Inaudivel 
13 Pesquisadora: Sólido? Mas no caso aí foi liquido com solido, o vinagre e o bicarbonato. 
14 Professora: Que virou gasoso. 
15 Pesquisadora: Isso. Quando voce fala que tem uma substancia vinagre, voce tem outra 

substancia o bicarbonato, produziu, gerou o gás carbonico, voce tem uma reação quimica que 
vai gerar um produto. 

16 Professora: Um terceiro produto. 
17 Pesquisadora: Isso, que foi o gas carbonico, que fez a bola encher. Ai voce pode começar 

assim: bora retomar aqui o experimento? Voces acharam o quê? 
Pode até falar o que é gas carbonico ne? 
É, qu é inclusive. 

18 Professora: O problema é que é um horário, tinha que ser mais. 
19 Pesquisadora: Mas quinta tem dois ne? 
20 Professora: Voce quer um exemplo a outra aula que eu estou eu naõ estou conseguindo dar 

nada, porque aqui a aula termina muito cedo, eu entro na sala nove, nove e quinze ninguem 
segura mais não é o tempo de fazer a chamada. 

 Pesquisadora: Conversa com uma professora que entra na sala. 
21 Professora: Quinta feira eu queria ir para a praia, por que eu gosto de amanhecer lá. 
22 Pesquisadora: Ah é sexta né? Se caso voce não vier voce me fala. 
23 Professora: Mas não tem como não vim não , se não os meninos ficam sem aula, dois numa 

sala, dois em outra. 
24 Pesquisadora: Sim aí voce retoma fala do problema anterior, tenta anotar. 
25 Professora: perái, antes de entregar o texto fala do problema. 
26 Pesquisadora: Para eles dizerem o que que ele achou, o que foi que aconteceu, qual resultado 

encontrou, o que que voce acha que encheu a bola, encheu a bola de que? Vai fazendo tipo um 
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misto no quadro, geralmente eu faço isso, porque eles vão compreendendo o próprio raciocínio 
dele, voce vai anotando, acredito que assim eles vão compreendendo. 

27 Professora: Vixe, esqueci meu piloto. 
A aula vai ser isso ai, porque não vai dar tempo. 

28 Pesquisadora: Se voce achar que deu metade da aula, ai já discutiu , deu metade da aula, vinte 
minutos, porque a gente achou que não deu tempo, mas naquele dia deu tempo de fazer tudo, 
só não deu tempo argumentar oralmente, mas eles ainda escreveram.  
Aí dá para voces agora sentarem em dupla? Eles gostam ? 

29 Professora: Essa turma até senta. 
30 Pesquisadora: Pra gente fazer a leitura de um texto. Esse texto vai ajudar a compreender 

melhor a reação quimica, tal, eles já começam a ler. O que não der a gente vai deixando para 
quinta. Lembra que a gente ficou, eu também ainda não pensei em uma reação quimica pra 
genye poder trabalhar essa atividade que é ele observar o pó da gelatina e a gelatina pronta, o 
fosforo sem acender e o fósforo queimado, a pipoca. 

31 Professora: Mas a gente já vai trazer a gelatina pronta né? 
32 Pesquisadora: Não.  
33 Professora: E como é que vai virar? 
34 Pesquisadora: Isso aqui eles vão observar, a gente pensou em alguma coisa que fosse rápida, 

para ele justamente observar as caracteristicas, mudou a cor? mudou o formato ? mudou a 
textura? E voce pensou em alguma coisa? Eu não pensei ainda não. 

35 Professora: Não. 
36 Pesquisadora: Porque aqui a questão da gelatina, só se fizer isso, mostrar, trazer o pó e a 

gelatina pronta. O que a gente poderia mostrar oralmente depois é só pedi para eles anotarem 
ou então fazemos o contrario, como geralmente faz. Primeiros eles colocam os argumentos 
deles, o que eles podem aobservar e depois a gente vai discutir. Porque fica interessante, 
quando mostra é utra coisa né?  

37 Professora: É. 
38 Pesquisadora: E são coisas simples ó: o milho e a pipoca pronta, o fósforo, voce pode até 

acender e deixar queimar . 
39 Professora: Seria uma reação quimica. 
40 Pesquisadora: Esses aqui a gente não dá para, demosntrar, eles só vão observar as 

caracteristicas od antes e do depois  
41 Professora: E a vela? É mais simples. 
42 Pesquisadora: De acender. 
43 Professora: Oí um exemplo de reação química. 
44 Pesquisadora: É , combustão. 
45 Pesquisadora: Eu pensei também, agora quando eu trabalhei com vela e trabalhei com 

combustão que quando voce tapa com um copo, voce vai... 
46 Professora: Ah, voce falaou. Aí uma menina falou assim : professora , eu fui aluna dela e ela 

deu isso aqui no Enedina. 
47 Pesquisadora: De quê do gás carbônico? 
48 Professora: Do gás carbônico. 
49 Pesquisadora: Não me recordo não, eu já fiz alguns experimentos na sala. Quer ver um que 

eles acham muito massa: Voce faz um condutor elétrico, voce pega uma tomada com fio e dis 
fios desencapados e um bocal. Pega os fios, boata na tomada e bota na agua, agua com limão, 
com vinagre... ácido, base, sal conduz eletrecidade? Aí a lampada acende e os meninos ficam 
viajando e é interessante porque é uma besteira né? 

50 Professora: Mas liga na tomada? 
51 Pesquisadora: Liga. A substancia não gera energia elétrica, ela conduz, você vai botar o fio 

separado, vai passar pela água com vinagre e a lâmpada acende. Se você quiser usar depois eu 
tenho um condutor pronto. Eu fiz esse ano com a galera de segundo ano. Estava trabalhando 
sobre ácidos e bases. 
Sim, aí, fechou hoje o que a gente vai fazer? 
Eu vou pedir para imprimir essa aqui colorida, essa em preto e branco você já deixa para usar 
em sua outra sala. 
Aí a gelatina você tira na hora de vim porque ela derrete rapidinho. 

52 Professora: Só se fizer ela mais durinha, não colocar tanta água. 
53 Pesquisadora: Aí quinta como é maior o tempo, como é o segundo horário não são dois 

horários todo né? Você falou que eles saem mais cedo. 
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54 Professora: Não, quinta eles ficam porque, ah não é os dois últimos horários. 
55 Pesquisadora: Oito e vinte as nove, nove e vinte a nove e quarenta. Eles ficam até nove e 

quarenta? 
56 Professora: Não, nove. 
57 Pesquisadora: É mesmo? 
58 Professora: Nove e dez, nove e quinze. 
59 Pesquisadora: Então só se a gente fizer o seguinte, dá os textos diferentes para as duplas. Uns 

dá esse, outros dá esse e vamos pedindo para cada um lendo uma parte. 
60 Professora: Se não der tempo hoje, que eu acho que vai dar. 
61 Pesquisadora: Você acha que vai dar pelo menos a leitura do texto? 
62 Professora: é não mas, depois que você falou que deu tempo. 
63 Pesquisadora: É eu acho que dá, mas se não der não tem problema. Ficaria para semana que 

vem. 
64 Professora: A gelatina. 
65 Pesquisadora: A vela, a gente poderia começar com a vela para continuar a reação química. O 

mesmo esquema, você vai fazer nesse caso, vai ser uma demonstração , não vai ser um para 
cada um. Você vai fazer e começar: por que que a vela acende? Precisa de alguma coisa do 
ambiente para a vela acender? Se eu pegar o copo e tapar ela vai acontecer o quê? Aí eles vão 
dizendo, e quando for apagar: por que a vela apagou? isso aí vai ser uma questão mais 
oralmente, e eles vão precisar anotar. 
Ai depois dessa discussão, de eles argumentarem, você pode estar puxando: já ouviram falar 
em combustão? Vocês lembram que no texto que a gente falou, deixa eu ver se tem falando 
sobre combustão. O aqui. No texto que a gente trabalhou tem falando sobre combustão como 
reação química? Então esse é um exemplo de reação química. 
Ai vai mostrar a gelatina, o fosforo e a pipoca e depois a gente dá essa atividade para eles 
fazerem. 
A atividade pede o seguinte: Escreva as características dos materiais antes e depois da reação 
química e indique também quais foram as pistas observadas que houve a formação de um novo 
material. Tenta caracterizar o pó da gelatina antes, o quê que mudou? Aí ele vai né anotando, 
aí pronto acho que dá tranquilo né? 

66 Professora: Hum hum. 
67 Pesquisadora: É aí a gente precisa ver na próxima terça. Uma aula já, hoje mais duas, quinta 

mais quatro. Minha preocupação que a gente já está quinta de novembro praticamente.  
68 Professora: Nestante acaba. 
69 Pesquisadora: Eu vou ver se a gente faz pelo menos mais duas semanas. 

Porque como já está final de ano você já segue esse conteúdo ne? 
Porque isso aí puxa tanto assunto, você pega um elemento químico desse. Se for o gás 
carbônico mesmo vai falar sobre efeito estufa, sobre a importância do gás carbônico para a 
natureza, tem muito material. 

70 Professora: E esse texto aqui eles vão ler, vão explicar o texto ou eu vou? 
71 Pesquisadora: Você lembra que a gente pensou na ideia deles fazerem recortes? Escolher uma 

frase. 
72 Professora: Ah é. 
73 Pesquisadora: E de colocar num cartaz né isso? Tem papel madeira aqui? Só não sei se dá 

tempo né? Se der você faz no quadro mesmo.  
Depois da leitura eu gostaria que vocês escolhessem uma frase que achou interessante, que 
ajuda a compreender o texto. 
E também você vai discutindo, depois da leitura do texto, agora é o momento de discussão. 
Não precisa ficar escondendo nada como é no experimento, mas quando está discutindo o texto 
você pode.  

74 Professora: Ir puxando. 
75 Pesquisadora: É. 
 Conversa com professores na sala 
76 Pesquisadora: Faltam uns minutinhos, deixa eu dá uma lida. Está com aquele material aí? 

Vamos ver se a gente aproveita para próxima aula. 
77 Professora: quer que leia? 
78 Pesquisadora: Aquele que a gente está adaptando, de ciências de quinto ano. Aquela xerox 

menina. 
79 Professora: Ah o aqui. 



169 
 

80 Pesquisadora: Deixa eu ver aqui, dá uma olhada para ver o que ele sugere depois da atividade. 
81 Professora: Da gelatina você está falando? 
82 Pesquisadora: É. Você viu que eles tem uns. Como fazer a hélice girar sem assoprar. 
83 Professora: tem a queima de papel você viu? 

Depois da gelatina não tem sugestão não. Vem a queima do papel. 
84 Pesquisadora: Ah é . resolvendo o problema a queima do papel. 

Você achou o quê? 
85 p- Eu não li a queima do papel ainda não, só fui até a gelatina. 
86 Pesquisadora: Como nessa atividade é usado materiais perigosos esta deve ser feita pelo 

professor. Mas lembrando que essa proposta é para quinto ano né? Não é o caso da EJA. Eu 
não sei, se para a EJA a vela seria mais interessante. 

87 Professora: Eu acho também.  
Ó aqui combustão. Aqui também é combustão não é? 

88 Pesquisadora: É envolve mesmo. Chamas, energia luminosa, energia térmica, a mesma coisa 
que a vela tem né? Ai ele vai dando exemplos.. a madeira para queimar. 

89 Professora: o que é fumaça. 
É interessante isso. 

90 Pesquisadora: É porque ele já vai puxando, queima o papel, já fala em combustão, já fala de 
fumaça 

91 Professora: Já vem com gás carbônico. 
92 Pesquisadora: Esse é um texto que podemos aproveitar. Se a gente fosse aproveitar essa parte 

toda da sequência quanto não tempo ia ter que ser em? 
93 Professora: Eu acho interessante pesquisadora. E aí a gente aproveita e insere a vela. 
94 Pesquisadora: Só troca a queima do papel pela vela. Já tem um texto aqui, você sabe o que é 

gás carbônico. 
95 Professora: É.  
96 Pesquisadora: Vocês já viram quando abre um refrigerante e aparece aquelas bolhas... já entra 

a questão do gás carbônico.  
97 Professora: A kombucha está na moda. Você já ouviu falar nisso? 
98 Pesquisadora: Você falou mesmo. Que é uma bebida né? 
99 Professora: É uma bactéria. 
100 Pesquisadora: Ah, hum. 
101 Professora: Você cria ela, retira o liquido, faz tipo um chá e deixa por três dias do lado de 

fora e ela forma gás carbônico, com a garrafa tampada. Ela libera gás carbônico, a bactéria 
que está respirando. 

102 Pesquisadora: Interessante. Ela produz como subproduto o gás carbônico? 
103 Professora: O gás carbônico. 
104 Pesquisadora: Ela deve fermentar, porque na fermentação não gera o gás? 
105 Professora: Mas é muito gás, quando você abre é pior que o refrigerante. 
106 Pesquisadora: É uma coisa legal 
107 Professora: e é uma coisa que está se usando, já pode entrar na parte da nutrição. Ela fortalece 

o sistema imunológico, previne diabetes, elimina a gordura visceral, trata a síndrome do 
intestino irritado,  

108 Pesquisadora: É interessante e tem relação com o gás carbônico. 
109 Professora: E está na moda. 
110 Pesquisadora: Vamos pensar se dá para usar. Que alguns já ouviram falar, sabe o que é outros 

não sabem. 
111 Professora: E na verdade esse kombucha a gente já criou antigamente. Só que caiu no 

esquecimento. Eu tinha quatorze anos eu tinha. 
112 Pesquisadora: Eu lembro que cria-se um e dava açúcar mascavo. 
113 Professora: É esse. 
114 Pesquisadora: Eu pensei que era um fungo, mas eu imaginei, o povo vai tomar fungo? 

Você falando da kombucha, o nome é esse mesmo é? 
115 Professora: o kombucha 
116 Pesquisadora: Aí da kombucha já pode puxa a questão do gás carbônico. Entendeu? 
117 Pesquisadora: Ó aqui vem falando: gás essencial para a existência das plantas, esse texto já 

vem falando bastante coisa. Acontece na queima de materiais, produzido na respiração dos 
seres vivos. Já é um texto que dá para aproveitar. Então a gente já poderia pensar aqui de na 
próxima.. 
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Aí você traria para demonstrar? O vaso com a. Dá para enxergar alguma coisa ou é só a bebida 
mesmo? 

118 Professora: Seria para que dia? Essa colônia é da minha amiga, ela está esperando crescer 
para me dar. Aí eu traria a bebida porque a bactéria ainda não está pronta. 

119 Pesquisadora: Dá para visualizar? 
120 Professora: Dá  
121 Pesquisadora: Deve ser uma colônia que visualiza 
122 Professora: É 
123 Pesquisadora: Terça feira. Aí seria uma demonstração de uma bebida partir de bactérias 

produtoras de CO2, kombucha o nome né? Vamos ver se tem nome científico. 
124 Professora: Eu só tirei foto da bebida. Mas aqui já está o chá no caso.  
125 Pesquisadora: É comprado é? 
126 Professora: Esse aqui é. 
127 Pesquisadora: E tem pesquisa científica mostrando? 
128 Professora: Eu não li, mas acredito que tenha. Eu já vi várias coisas na internet 
129 Pesquisadora: seria uma demonstração de uma bebida partir de bactérias produtoras de CO2. 

Aí você traria. 
130 Professora: Ok. 
131 Pesquisadora: Porque o interessante seria você fazer aquele esquema de abrir. Se a gente 

conseguisse trazer a colônia assim e depois a garrafa com a bebida para eles perceberem a 
produção do gás. 

132 Professora: Essa garrafa eu trago. 
 Professora e pesquisadora visualizam as imagens na internet 
133 Pesquisadora: Será que não é uma coisa que botou aí não para alimentar as bactérias. 

E você não conhece ninguém não que tenha essa colônia? 
134 Professora: Sei. 
135 Pesquisadora: Daqui de Buerarema? 
136 Professora: Não, de Ilhéus, mas não está pronta ainda para ela me dar. 
137 Pesquisadora: Então sabe o quê que a gente pode fazer, trás imagens, imprime umas imagens 

para mostrar. 
138 Professora: Tá muito famoso, é a última moda. Ò aqui. Antigamente a gente chamava de alga. 
139 Pesquisadora: Eu nunca ouvi falar. 
140 Professora: Eu já comi uma dessa todinha 
141 Pesquisadora: Tem um tal de cogumelo do Sol já ouviu falar? Que também era cultivado. 
142 Professora: Já. 
143 Pesquisadora: A gente pode fazer essas imagens, todo o processo do cultivo, imagens como 

essas, até p final que vai ser a bebida, e aí voce tras a bebida. 
144 Professora: Interessante que a gente acha que bactéria sempre é uma coisa ruim . 
145 Pesquisadora: É. E deixando bem claro que o que a gente está vendo ali não é uma bactéria 

e sim uma colônia. 
Então, demonstração de bebida a partir de bactéria. Mostraria as imagens. 

146 Professora: vai ser essa semana agora? Seria na próxima semana né? Porque a gente vai dar 
combustão antes. 

147 Pesquisadora: É. Na dúvida se por para terça a gente providencia as imagens  
 Professora lê informações da internet 
148 Pesquisadora: Aí, para a gente imaginar, traz a ideia, você já ouviu falar em kombucha. 
 Professora continuam falando informações da internet. 
149 Pesquisadora: É isso que você vai falar depois das imagens e de mostrar a bebida. 

Aí quando você abrir que fizer o barulhinho, o que gerou aqui? Tem alguma relação com o 
primeiro experimento? 

150 Professora: Eu estou pensando, se a gente consegui a bactéria, a gente colocar o chá, depois 
de três dias trazer, porque na hora que você coloca o chá não tem gás carbônico. 

151 Pesquisadora: Aí seria para eles experimentarem? 
152 Professora: Não, para eles verem a reação.  

 
153 Pesquisadora: não, eu acho que tem que mostrar todo o processo. Tem o processo de cultivo, 

a bebida.  
Essa bebida que você já bebe já é com o chá pronto? 

154 Professora: É. 
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155 Pesquisadora: E mesmo quando abrir ela produz? 
156 Professora: Depois de três dias, põe açúcar, tem o processo lá e depois de três dias tem o chá. 
157 Pesquisadora: Era bom se a gente trouxesse aqui o material cultivando e depois a bebida, mas 

como a gente não vai trazer aí já pode trazer a bebida porque a gente precisa puxar para o gás 
carbônico.  
Porque a gente está falando disso? Porque é uma cultura que está produzindo gás carbônico e 
depois você entra com os benefícios dela. 
Então, introduz  

158 Professora: Ó aqui a minha 
159 Pesquisadora: Que negócio é esse, rapaz a gente tem coragem de beber. E já tem muito tempo 

que você está bebendo? 
160 Professora: Já tem umas três semanas e o funcionamento do meu corpo está bem melhor. 

Você não tem coragem de beber não? 
161 Pesquisadora: Eu não, se isso se multiplica demais no organismo. 
162 Professora: Eu já comi uma inteira. 
163 Pesquisadora: Meu Deus! Ò, fechando aqui fala, o que que é kombucha, tal, tal, tal. Mostra 

as imagens do processo de cultivo já que a gente não tem, aí traz a bebida. Aí quando abrir a 
bebida, você acha que está saindo o quê daqui? Eu trouxe a bebida por conta disso, porque a 
gente está falando de elementos químicos, reações químicas, então, são organismos vivos aqui 
que estão produzindo o gás carbônico, depois disso já vem um texto ou uma atividade como 
essa aqui falando sobre gás carbônico, falando sobre a fermentação. 

164 Professora: Sim. 
165 Pesquisadora: Aí mostra a bebida, você quer anotar isso aí? Já está no horário né? Depois eu 

te passo. 
166 Professora: Tirar a xerox para a outra sala. Eles não querem nada terrível lá. 
167 Pesquisadora: Você já pode aproveitar fazer uma atividade lá. Tem bem material, pedi para 

relacionar com experimento anterior. Deu para fazer? 
168 Professora: Dei. Uma menina até falou: ah professora! Isso aqui produz gás carbônico. 
169 Pesquisadora: Engraçado que, adultos né? Muitos já tem uma noção. 
170 Professora: Mas é a menina mais jovem da sala. 
171 Pesquisadora: É mesmo? 
172 Professora: Só que ela é muito séria, mas é muito inteligente. Ela vem da roça, mas ela lê, ela 

discute, é a única na sala. 
 risos 
173 Pesquisadora: fica logo com esse material. 
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Anexo 12 – Transcrição do 5º Encontro com a Professora de Ciências para a 

Adaptação da SEI. Dia 25.10.2018 

 
Turnos  Falas transcritas 

1 Pesquisadora: Uma parte do livro que fala sobre, depois eu te dou fazer uma cópia desse livro 
para você falando sobre ensino de ciências por investigação. 

2 Professora: Então isso aqui que a gente fez não é né? Rapidinho. Esse é da vela que eu não 
estudei, não tive tempo. 

3 Pesquisadora: Não, mas lembra que a gente sugeriu no lugar daquele de queimar o papel a 
gente sugeriu a vela. 

4 Professora: A vela. 

5 Pesquisadora: Então foi ela substituir porque a vela falaria também sobre combustão, além 
de tentar levantar o problema porque que a vela apaga.  

6 Professora: Cadê, não tem aqui não? 

7 Pesquisadora: Não, da vela não, da vela a gente sugeriu para substituir o papel. A vela você 
vai acender, ascender para mostrar o seguinte que, lembra que uma das apostilas que vocês 
tinham semana passada falava que um exemplo de reação química é a combustão. 
Alguém sabe o que é combustão? Alguém fala assim: quando pega fogo qualquer local, você 
não precisa explicar quimicamente o conceito de combustão. 

8 Professora: Pois é, eu estava com medo da química, eu vou confessar para você, disso, porque 
eu sempre tive dificuldade com química. 

9 Pesquisadora: Mas porque a gente não teve teoria da química, nem no ensino médio, 
entendeu? Mas tipo assim, para eles compreenderem a relação do fogo com a combustão. 
Combustão, quando você vê algo , algo pegando fogo ali um processo de combustão. Então é 
um exemplo de reação química a vela acendeu. 

10 Professora: Mas eu quero saber o que é combustão. 

11 Pesquisadora: A combustão é o processo que se dá quando forma a chama, queima alguma 
algum material inflamável, e gera combustão.  

12 Professora: Então, tem que ter um material inflamável. 

13 Pesquisadora: É, um material que tem aqui na verdade é uma transformação de energia se 
tem energia no material que é transformado em energia que é energia térmica energia 
luminosa.  

14 Professora: Tá. 

15 Pesquisadora: Mas aí você vai ó, a gente falou na semana passada algumas reações químicas. 
Pode atender. 

 (conversa ao telefone) 

16 Pesquisadora: É, sim, aí um exemplo de reação química é a combustão. Alguém sabe o que 
é combustão? 

17 Professora: Você falou que é uma troca de energia. 

18 Pesquisadora: Na verdade você tem energia no material, ele queima, e é convertido em 
energia luminosa em energia química em energia luminosa, energia térmica que é o fogo então, 
toda vez que você ver algo pegando fogo é um processo de combustão, aí você acende a vela, 
por exemplo, agora, o que tem de material que está sendo queimado para gerar a chama? Aí 
ele vai dizer. 

19 Professora: Você viu que eles tiveram, eles ficaram confusos do que era a vela era feita, a 
parafina. 

20 Pesquisadora: Que era parafina, eles estavam confundindo a parafina com barbante. 

21 Professora: O barbante, sim. Então é interessante a vela, porque. 

22 Pesquisadora: Ai você vai dizer: ó, o que que tema aqui? Tem a parafina e o barbante, então, 
a medida que vai queimando o material, a chama  
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são dois materiais inflamáveis. 
23 Professora: é, a chama vai permanecendo né? Pronto,isso aqui é um processo de reação 

química, que vai dentro da combustão 
energia térmica e luminosa. 

24 Pesquisadora: é do fogo. Aí sim aí, eu tenho que cortar aqui. O que acontece se eu pegar um 
copo e tapar essa vela? Aí, alguém já deve saber né? Porque os alunos, mas mesmo assim. 

25 Professora: Ou não viu.  

26 Pesquisadora: É, ai você, você acha que é assim então vamos observar. Agora a gente tem 
que deixar pequenininho para o copo ficar maior que a vela, porque não pode tocar, porque 
eles vão dizer assim: ah tocou, apagou. 
Aí quando você coloca, a vela diminui, diminui e apaga, aí você vai fazer de novo né? Se 
quiser acender de novo, aí faz de novo, observou que apagou, aí começa a perguntar: você 
acha que apagou porque? Eu já trabalhei esse experimento com os alunos lá, e os alunos 
falaram, ah, apagou porque acabou o oxigênio no copo. Porque na verdade é combustão, um 
dos elementos fundamentais na combustão, é oxigênio, não só pega fogo se tiver oxigênio, se 
não tiver não pega fogo. 

27 Professora: Por quê? 

28 Pesquisadora: Porque é um elemento importante na reação química de combustão, se não tem 
oxigênio na reação, não gera combustão.  

29 Professora: Em nenhum lugar. 

30 Pesquisadora: Aí você vai falar isso, você. 

31 Professora: Por isso que uma pessoa, já viu uma pessoa quando tá pegando, por exemplo a 
pessoa está no ambiente pegando fogo e começa a pegar fogo nele aí geralmente eles pega um 
cobertor que abafa. 

32 Pesquisadora: Abafa né? Tira o contato, acho que diminui o contato com o ar. 
Ai a coisa que viu que apagou você começa, aí faz aquele processo, voce anota no quadro, não 
trouxe um piloto. 

33 Professora: Eu trouxe. 

34 Pesquisadora: Aí anota no quadro e começa a discutir, aí a gente talvez não fale, vê se eles 
pesquisam, será que é oxigênio? Será que vai sair essa palavra oxigênio? Alguém sabe o que 
é oxigênio? Onde é que a gente pode encontrar oxigênio? Então é essas questões simples. Aí 
você pode puxar o gancho seguinte do, exemplos de reação química da reação química, eu 
botei como você falou na aula passada, eu vou ter sempre um material sendo transformado em 
outro, aí entra atividade. 

35 Professora: Dentro da água tem oxigênio? 

36 Pesquisadora: Tem. Você sempre, nas reações químicas eu vou ter sempre materiais sendo 
transformados em outros. 

37 Professora: Aí eu vou dar isso aqui. 

38 Pesquisadora: Só tem 15 copias aí, ai faz em dupla né? Aí nessa. 

39 Professora: Mas aqui é da Gelatina. 

40 Pesquisadora: É então, não ficou, é porque a gente pensou em trazer os exemplos, mas aí a 
gente não se organizou, pensei que eu tinha até em casa mais não tinha. Porque na verdade aí, 
são exemplos de transforma, são exemplos de reações químicas. 

41 Professora: Não importa. 

42 Pesquisadora: É, são reações químicas, eu tenho o pó da gelatina e ai depois eu tenho a 
gelatina, eu tenho o fosforo novo e tenho o fosforo queimado, o milho e a pipoca. O que eles 
vão observar aí? Vão observar as mudanças de características, se eu tenho uma reação química 
eu tenho mudança de materiais? que eu possa observar características aí? Então você vai dizer 
que como era o primeiro a imagem e como é que ficou a segunda imagem eu acho que isso já 
é o horário ne?  

43 Professora: Hum hum e interessante, simples e interessante. 

44 Pesquisadora: Acho que da tempo, porque isso ai ele vai discutir, você pode falar assim, se 
atente, a questão de cor, textura, será que mudou? Qual era a cor? Qual a cor que ficou? 
Entendeu? Agora, e para quinta em?  
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45 Professora: Para quinta ainda não olhei. 

46 Pesquisadora: Por isso eu estava dando uma olhada nesse da hélice aqui. 

47 Professora: Podia ser. 

48 Pesquisadora: Agora assim, ele pede a hélice de alumínio. 

49 Professora: Não tem.  

50 Pesquisadora: Aí, mas será que. 

51 Professora: Difícil. 

52 Pesquisadora: Faria com aquela parte de.  

53 Professora: A gente pode testar antes. 

54 Pesquisadora: Com aquela parte de lata de leite, não tem a parte de dentro que é feita de 
alumínio? Mas para fazer uma hélice? 
É, aqui ó, deixa eu te mostra. 

55 Professora: Vai dar muito trabalho. 

56 Pesquisadora: Mas eu estou achando que seria interessante trazer já pronto, porque repare, 
agora você lembra que da outra vez que a gente conversou? A gente sugeriu, na aula fara sobre 
a kombucha? 

57 Professora: Sim.  

58 Pesquisadora: Então, uma possibilidade de na próxima aula falar sobre isso, você poderia 
falar sobre ela, lembra que a gente falou, trazer umas imagens do processo de cultivo. 

59 Professora: Hum hum, tem até uns vídeos na internet. 

60 Pesquisadora: Trazer a bebida para mostrar que ela produz gás carbônico, e o que mais? Aí 
você poderia, um texto falando sobre a kombucha. 

61 Professora: Eu até tenho em casa, não tenho a colônia. 

62 Pesquisadora: Você falou, você tem a bebida né? 

63 Professora: Agora meu amigo ficou de me arrumar essa semana, não sei se ele vai conseguir. 

64 Pesquisadora: A bebida você tem ainda? 

65 Professora: Tenho, podia trazer até para você experimentar, é uma delícia. 

66 Pesquisadora: A hélice é assim ó, agora eu estou tentando entender esse processo porque, ele 
pede aqui, ele pede, um recipiente com água, álcool em gel, fósforo, latinha de alumínio com 
água, hélice de alumínio e o suporte de Arame, deve ser o suporte para segurar a hélice né? 
Porque arame acho que para aquecer que na verdade a latinha com gel aquece, que vai aquecer 
Todo o material e o vapor que vai ser gerado dentro que vai girar hélice, ó que processo né?  

67 Professora: É, e a gente vai conseguir fazer isso?  

68 Pesquisadora: Eu tenho que testar isso amanhã, mas a gente poderia pensar nisso, para a 
próxima aula seria a questão da kombucha, que você sugeriu. 

69 Professora: Quinta feira. 

70 Pesquisadora: Que seria para ver as imagens do processo de cultivo. 

71 Professora: Tem Datashow aqui, seria interessante passar um vídeo? No Datashow? 

72 Pesquisadora: Pode ser. 

73 Professora: Ou não? Você acha que leva tempo. 

74 Pesquisadora: Se, se, acho que pegar né? E você me falou que é duas aulas mais não fica duas 
aulas. 

75 Professora: A primeira aula até fica.  

76 Pesquisadora: Mais a turma é oito e vinte. 

77 Professora: A última, não fica. 
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78 Pesquisadora: Ontem eu passei umas nove e meia por aqui não tinha mais ninguém na escola 

79 Professora: Ontem eu fiquei aqui até nove e quinze, nove e vinte e o povo me dando pressa. 

80 Pesquisadora: Então a gente não pode pensar que são duas aulas, é um horariozinho e um 
pouquinho. 

81 Professora: E meio. 

82 Pesquisadora: É, por isso que a gente tem que pensar, daqui que monte o data show, ainda 
mais que. 
No computador se a gente mostrar, pelo menos para mostrar. 

83 Professora: O vídeo você está falando? 

84 Pesquisadora: Só se for, é, o vídeo mostrando o cultivo? Porque as imagens você poderia 
mostrar o processo, faz um esquema de cinco, seis imagens no quadro. 

85 Professora: Está ótimo então. 

86 Pesquisadora: Entendeu? Bota no quadro, aí você mostra a bebida. Porque que eu estou 
falando sobre essa bebida porque u tenho bactérias aqui que produzem gás carbônico, não 
deixa de ser uma reação química  
Aí mostraria as imagens, mostraria a bebida, e um texto, aí vamos tentar fazer, depois você da 
uma olhada nessa parte, pagina quarenta e três. 

87 Professora: Mas então para quinta seria esse ou não? A kombucha.  

88 Pesquisadora: Não, para quinta seria a kombucha. 
Depois você da mais uma olhada nesse material, aí depois que ele fala isso da hélice antes da 
hélice ele vem falando sobre a fumaça. 

89 Professora: É. 

90 Pesquisadora: Né? aí para a gente falar da fumaça porque ele fala da fumaça partindo do 
processo de queimar o papel né? Aí ele insere o problema de queimar o papel, discuti, e depois 
entra com a questão da combustão e da Fumaça. 

91 Professora: O que é fumaça?  

92 Pesquisadora: É tem um texto aqui o que fumaça, material formado por gases, pequenas 
partículas, sólidas e líquidas e ele tem uma parte também para observar as características dela 
o cheiro, a cor da fumaça que vai depender do material que está sendo queimado. Aí entra no 
gás carbônico. O que que você acha? 

93 Professora: Ótimo, aí primeiro a gente dá fumaça, o que é fumaça e depois a kombucha. Ou 
a kombucha antes?  

94 Pesquisadora: Não sei, ele discute a fumaça aqui, depois que ele faz o experimento da queima 
de papel. 

95 Professora: Ah então primeiro a gente dá a kombucha, o que é, o que produz. E a kombucha 
vai ter a ver será?  

96 Pesquisadora: Rapaz, tem a questão da produção de gás carbônico aqui ele tá falando, 
primeiro ele queima o papel, depois ele fala de fumaça depois ele vai falar de gás carbônico. 
Aí só se a gente, se a gente entrar na kombucha depois a questão falar de gás carbônico.  
To tão preocupada com o tempo. Você ainda vai fazer prova com eles? 

97 Professora: Essas atividades a gente podia aproveitar para dar nota. 
98 Pesquisadora: Também acho, lá no Enedina, a gente não vai mais fazer, para que fazer mais 

prova? Já em novembro?  
99 Professora: Essas atividades eu tô achando assim, eles interessados, eles estão participando, 

acho que tudo isso conta. 
100 Pesquisadora: É, hum hum a própria discussão, o texto, a leitura do texto, alguma atividade 

em relação ao texto acho que já aproveita 
Me fale aí, então você acha o quê? Toma tempo ou a gente testa esse da hélice primeiro, né? 
Para ver se dar certo para semana que vem. Mas para quinta feira ou a gente faria o esquema 
falando sobrea fumaça. 

101 Professora: Que é o texto né? 
102 Pesquisadora: É, e aí você poderia fazer como amostra?  
103 Professora: Pode fazer a queima do papel antes. 
104 Pesquisadora: É, ou você fazer ou os meninos fazerem? 
105 Professora: Os meninos fazerem. 
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106 Pesquisadora: Os meninos fazerem, um vasinho de vidro e pede para eles queimarem o papel 
dentro do vaso de vidro. 

107 Professora: Aí depois da fumaça, aí depois fala o texto da fumaça . 
108 Pesquisadora: Da fumaça, já dar para aproveitar esse texto, o bom do texto que ele é pequeno 

não é? 
109 Professora: E depois da kombucha.  
110 Pesquisadora: Aí depois que ele vem falando sobre gás carbônico que ele entra porque a 

fumaça ela produz gás carbônico não é isso?  
111 Professora: É.  
112 Pesquisadora: E aí a gente fala que não só, é, 

Não só o processo de combustão que produz gás carbônico 
Bactérias e quê mais? 
É um processo, porque a bactéria produz porque ela fermenta né? Ela faz um processo de 
fermentação e gera, a gente pode ver para citar, quais são os processos que gera gás carbônico. 

113 Professora: Interessante ela fica dentro de uma garrafa presa, fechada, como é que ela respira? 
114 Pesquisadora: Bota o quê ali dentro? Açúcar?  
115 Professora: Açúcar. 
116 Pesquisadora: Ela se alimenta e fermenta. 
117 Professora: Mas ela respira como? Ela não precisa de oxigênio?  
118 Pesquisadora: Mas quando abre? É uma bactéria quase anaeróbica. 
119 Professora: É.  
120 Pesquisadora: Tem bactéria que vive em boca de vulcão.  
121 Professora: Porque ela fica em ambiente fechado, porque eu já criei uma que tinha que ficar 

num recipiente aberto. 
122 Pesquisadora: Hum, vai da espécie ne? 
123 Professora: E essa fica fechadinha, e quando você coloca o açúcar e fecha ela fermenta, e eu 

vou trazer, você vai ver quanto gás carbônico ela produz, se você chaqualhar, explode pior do 
que refrigerante.  

124 Pesquisadora: Que foi o caso, lembra que a menina falou? Do licor? Estourou. 
125 Professora: Só que eu queria saber até que ponto aquilo ali, que tipo de bactéria nessa 

fermentação é boa? Às vezes por exemplo, um alimento quando azeda produz bactérias ruins 
ne? Será que esse mel de cacau depois de ter azedado, ele vai produzir bactérias boas? Como 
na kombucha? Porque a kombucha a gente vai alimentando, a gente vai trocando o liquido, 
não pode deixar. 

126 Pesquisadora: Se não morre, se não alimentar ela. 
127 Professora: Coloca um tantão de açúcar em um litro e ela se alimenta de metade daquele 

açúcar.  
128 Pesquisadora: É você pode voltar essa discussão quando você entrar na kombucha, entrando 

na questão dos seres vivos, de bactérias  e ai você pode entrar na discussão. 
129 Professora: Já dei tanto esse negócio de bactéria, os meninos me chamavam de professora 

bactéria. 
130 Pesquisadora: Não, para levantar a questão, porque, por exemplo, o pão, porque que o pão 

incha? Por causa da fermentação, tem o fermento biológico, você tem o microrganismo ali, 
você come o pão, não tem nenhum problema ne? Mas no caso do licor, do mel de cacau. 

131 Professora: Eu vou pesquisar da internet. 
132 Pesquisadora: Explodiu li porque produziu gás carbônico, e fermentou, tem bactéria ali, tem 

microrganismo, você vai ingerir aquilo ali, faz bem? Vai fazer bem? Será que pode causar 
alguma doença?  

133 Professora: Porque tem que saber o que a gente está ingerindo. 
134 Pesquisadora: Acho que de qualquer forma qualquer licor deve, que na verdade ali é calda, 

eles guardam muito calda, lá em minha calda já estourou também uma garrafa de jenipapo. Ô 
, você tem ali. 

135 Professora: Mas é isso, depois que azeda a calda e jenipapo ela ainda serva para o consumo? 
Porque a calda de jenipapo a gente não espera fermentar. 

136 Pesquisadora: Será que só, fermenta e azeda? Se fermentou ali é porque ela esta azeda? Será? 
137 Professora: Mas, o licor, o mel de cacau, você já comprou você já deixou na geladeira? Se 

você demorar muito tempo para tomar o sabor já não fica o mesmo. 
É isso, minha questão é essa, se altera o sabor será que ainda serve?  

138 Pesquisadora: Você não quer ver lá não se tem, será que a cantina fica aberta?  
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139 Professora: Fosforo. 
140 Pesquisadora: Uma faca para cortar a vela, um fosforo e um copo de extrato de tomate do 

grandinho ou qualquer um transparente. 
141 Professora: Carla está aqui? 

Não tem fosforo não é mole? Deixa eu ver, que ela fuma. 
142 Pesquisadora: Ah, isqueiro, deve ter. 
143 Professora: Vamos cortar aqui? Deixar aqui. 
144 Pesquisadora: É para não tocar. 
145 Professora: Ai você acerta, quando você, deu que sobrou. 

Como é o nome? 
146 Pesquisadora: Combustão. Você tem transformação de materiais em energia térmica e 

luminosa. 
147 Professora: Eu sou meia lenta, eu fico lendo em casa, por isso que tudo eu gosto. 
148 Pesquisadora: Você pode chamar também a combustão como queima, você tem materiais 

sendo transformado em outros, energia química dos materiais sendo transformado em energia 
luminosa e térmica.  

149 Professora: Luminosa e térmica. 
150 Pesquisadora: Eu estou curiosa para saber se eles vão saber. 
151 Professora: Eu gosto de ler antes. 
152 Pesquisadora: Se eles vão saber se a questão é o oxigênio. 
153 Professora: Eu acho que vão, não sei, botar aqui uma pesca para não esquecer. 
154 Pesquisadora: Ai você vai entrar, fazer a Chamada né? Faz o experimento discute um pouco 

anota no quadro.  
155 Professora: Acho que não da tempo fazer a chamada não. 
156 Pesquisadora: Eu estava questionando quando eu for transcrever esse vídeo eu vou ter que 

transcrever tudo? A professora faz a chamada, ai não, parece que tipo assim, momento um a 
professora fazendo a chamada, eu não precisa escrever.  

157 Professora: O tempo que é pouco né?  
158 Pesquisadora: Vamos lá, fosforo, está molhado? Bota a vela aqui, o barbante queima. 
159 Professora: Mas eu já digo que a combustão ou espera eles?  
160 Pesquisadora: Não, pergunta o que eles acham que processo é esse? aí você pode dizer depois 

que o experimento é um exemplo de uma reação química que tiver falando que é o processo 
de combustão. 

161 Professora: Mas a gente vai primeiro levantar o que eles sabem. 
Eles primeiro tem que me dar aula como se eu fosse o aluno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

Anexo 13 – Transcrição do 6º Encontro com a Professora de Ciências para a 

Adaptação da SEI. Dia 13.11.2018 

 
Turnos Falas transcritas 
1 Professora- Então a aula como não tem texto eu que vou falar da kombucha. 
2 Pesquisadora- Aí sabe o que eu imaginei? Eu estou até recortando aqui, os quinze benefícios 

você poderia dar para cada um ler, aí eu já imprimir um pouco maior tá vendo?  
3 Professora- Ah tá. hum hum. 
4 Pesquisadora- Esse aqui eu imprimir se você quiser. Esse eu imprimir, mas é a receita. Aí 

você fala se caso alguém tiver interesse na receita. Mas você fala sobre ela e dos benefícios. 
São quinze papéis, aí deixa eu terminar de recortar aqui, aí você daria para cada um ler. 

5 Professora- Aí o chá veio. 
6 Pesquisadora- Até para estimular eles lerem.  
7 Professora- Os chineses são muito inteligentes, não existe não. 
8 Pesquisadora- Agora esse, eu pensei que era fungo, mas na verdade são leveduras? E 

bactérias.  
9 Professora- Leveduras é o quê? 
10 Pesquisadora- Levedo, mas levedo é fungo não é? Então na verdade é o quê? Uma simbiose. 
11 Professora- È. 
12 Pesquisadora- Fungos e bactérias convivendo, por que existe né? 
13 Professora- Eles chamam de pro bióticos, a kombucha é um pro biótico. 
14 Pesquisadora- O líquen, por exemplo, é uma alga e um fungo, são organismos que vivem 

juntos.  
15 Professora- Agora engraçado, eu sempre dei aula falando que o fungo era maléfico. 
16 Pesquisadora- Mas tem microrganismos que são benéficos né? 
17 Professora- O fungo não espere aí foi outro negócio. O chá veio a partir de camélia e sínese, 

teria sido aquecido por algum tempo, ao ser encontrado uma camada de fina e lisa em sua 
superfície com um aroma agradável e como fermentar alimentos era uma pratica comum ele 
foi provado sem receio e ao saber era tão bom que se tornou um hábito diário ao consumo. 
Com o passar dos dias percebeu mais disposição diária, a partir daí, correram o risco né? Um 
problema. 

18 Pesquisadora- Por que eu pensei que era o cogumelo do Sol só que com outro nome. 
19 Professora- Ah, foi pesquisado, aqui, o dr kombucha, descobriu uma alga, não esse daqui foi 

a partir de um chá que foi esquecido. Mas existem teorias. 
 Professora faz leituras da internet. 
20 Pesquisadora- Mas aí esse esquema, pega a fita adesiva, primeiro voce pergunta se eles 

conhecem a kombucha 
 Professoras faz leituras da internet 
21 Pesquisadora-Sim vamos pensar aqui, aí você chega na sala, pergunta se eles conhecem? 
22 Professora- Acho que não. 
23 Pesquisadora- Pode puxar da aula passada, por exemplo, a aula passada falou da fumaça, que 

a fumaça produz o gás carbônico. Será que só pela fumaça produz gás carbônico? Tem outras 
formas que pode produzir gás carbônico? Um ser vivo produz gás carbônico? Até você mesmo 
falou a aula que a gente produz, aí os alunos sim, aí que seres vivos podem produzir gás 
carbônico e você insere a kombucha. Nós por exemplo produzimos a traves da respiração, 
alguns seres vivos fazem o processo de fermentação. O quê que acontece na fermentação? 
Para fermentar precisa de açúcar né? Ao consumir açúcar ele metaboliza e fermenta e aí esse 
processo de fermentação é isso é metabolizar açúcar e geram outras substancias químicas , um 
dos produtos é o gás carbônico, pode produzir etanol.  

24 Professora- Agora interessante não é?  
25 Pesquisadora- Você pode, por exemplo, o pão, o bolo, a bebida alcóolica é tudo gerado por 

fermentação, aí já entra a kombucha. 
26 Professora- Porque eu tinha pensado, eu já dei bactérias, eu falei de bactérias boas e ruins, 

bactérias do organismo, mas é melhor puxar da aula mesmo. 
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27 Pesquisadora- Pra seguir a sequência, por que a gente trouxe a proposta da kombucha porque 
são seres vivos que produzem gás carbônico, já que a gente está falando de reações químicas 
dentro de transformações de materiais. Deixa eu falar, aí quinta não tem aula. 

28 Professora- Peraí eu vou puxar a partir de quê mesmo a aula? 
29 Pesquisadora- Você vai falar da fumaça que gera o gás carbônico. Será que só queimando 

alguma coisa produz gás carbônico? Algum ser vivo produz gás carbônico? Para ver se eles 
respondem né? Aí você fala assim: já ouviram falar em fermentação? Quer ver um caso de 
fermentação claro é o caso que a aluna falou naquele dia que estourou. 

30 Professora- Sim. Mas ali para produzir não precisou do açúcar, mas. 
31 Pesquisadora- Mais açúcar do que jenipapo? 
32 Professora- Não foi jenipapo. 
33 Pesquisadora- Foi! Calda de jenipapo ela falou. 
34 Professora- Não, foi. 
35 Pesquisadora- Mel de cacau? 
36 Professora- Mel de cacau. 
37 Pesquisadora- Mais fácil ainda. Ah é eu que falei calda de jenipapo, na garrafa começou a 

produzir gás carbônico e não tinha espaço na garrafa entendeu? Por isso que estoura. Aí você 
pode citar o exemplo do mel de cacau. Você tem açúcar, você tem bactéria, pronto, fermentou, 
produziu gás carbônico, faltou espaço na garrafa, estourou, porque o gás tem que ir para algum 
lugar não é? 

38 Professora- Hum hum. 
39 Pesquisadora- Aí puxa da aula, fala da fermentação, você não precisa explicar quimicamente. 
40 Professora- Hum hum. 
41 Pesquisadora- Como é que os micro-organismos fermentam? Você tem o ambiente com 

açúcar, eles vão consumir o açúcar e vão produzir algumas substanciam químicas e aí uma das 
substancia é o gás carbônico e no caso da aluna que falou do mel de cacau produziu gás 
carbônico e não tinha mais espaço, por isso que estourou. Aí o exemplo que eu estou trazendo 
hoje de micro-organismos produzindo gás carbônico é a bebida kombucha. Vocês conhecem? 
Aí sim, não, e você entra com a aula. Você pode ler do celular, ler a primeira parte e aí quando 
for nas quinze você dá para os alunos e cada um lê um pedaço. É bom dá para, tem uns que 
não estão ne? Aquela menina da última aula? A menina se fechou mas ela é toda assim né? 
Ficou toda trancada, no celular, não quis ir para o grupo de jeito nenhum. E aquele grupo do 
fundo? 

42 Professora- Ela me entrega a prova sem responder nada. 
43 Pesquisadora- Você me falou que nem a chamada ela responde, imagine participar de um 

grupo. 
44 Professora- Você está falando da moreninha. 
45 Pesquisadora- Não tô falando da branca. 
46 Professora- Que a moreninha também não participou não, você viu? Ela ficou no canto. 
47 Pesquisadora- Foi mesmo. 
48 Professora- Elas moram na roça. 
49 Pesquisadora- É aquele povo assim introvertido né? Tem uma morena mesmo que ela é meio 

fechada, mas ela está indo. E sempre fica aquele grupo que fala muito pouco aquele de Gabriel. 
50 Professora- Já o grupo de Roney se deixar. 
51 Pesquisadora-Vem cá aí fica para próxima aula o. 
52 Professora- Da hélice? 
53 Pesquisadora-Eu estou curiosa para ver isso aqui, você tem uma hélice, testar para ver se dar 

para fazer com material da caixa de leite, que é metal por dentro.  
Você tem que pegar a lata, jogar álcool gel, aí vai ficar pegando fogo, o vapor que é gerado ali 
que vai ter que girar a hélice. A proposta vai ser a mesma da bola de assoprar, vocês vão ter 
que girar a hélice sem assoprar. 

54 Professora- E dá o material 
55 Pesquisadora-Isso. Tem essa proposta. Mas a gente tem que testar antes. E lembrar da questão 

de escrever o que foi visto na aula. O problema é o tempo né? 
56 Professora- eles escreverem né? Por que hoje é só uma aula. 
57 Pesquisadora- No final eles sempre escreverem. 
58 Professora- O problema é que eu falo muito se deixar. 
59 Pesquisadora-É para puxar né? 
60 Professora- Às vezes eu fico dois horários só falando com eles. 
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61 Pesquisadora-Haja garganta. 
62 Professora- uns gostam outros não. 
63 Pesquisadora-Tem aluno que gosta de escrever. 
64 Professora- a maioria gosta. 
65 Pesquisadora- Deixa eu falar, depois do problema da hélice ele vem discutindo o problema, 

ele lança um texto aqui sobre o que é recurso, deixa eu ver porque que ele puxa recurso aqui. 
Ele vem um texto sobre recurso, alguns exemplos de recursos naturais, depois entra em energia 
elétrica e nas termoelétricas. O quê que você acha? Ou a gente pode seguir aqui ou ver a 
questão do gás carbônico que é tão amplo, a gente pode entrar em efeito estufa, pode entrar 
em aquecimento global, pode entrar no ciclo do carbono. Não sei se eu já comentei com você 
que já fiz uma montagem do ciclo do carbono com os alunos. 

66 Professora- Não. 
67 Pesquisadora-Eles gostaram, você trás as palavras, as setas e as imagens e ele tem que montar 

o ciclo no chão e vão fazendo a sequência.  
68 Professora- isso sem dar antes? 
69 Pesquisadora-Eles discutiram depois que montou o ciclo. 
70 Professora- e eles conseguiram montar? 
71 Pesquisadora-Conseguiram. Pelas imagens e pelo texto. Eles montariam e tem a questão do 

ciclo, a intenção de eles entenderem o ciclo é que o recurso ele não se esgota ele está sempre 
se reciclando, no ciclo do carbono. Eu achei interessante. 

72 Professora- É. 
73 Pesquisadora-Aí tem essa possibilidade, tem também, voce pega uma caixa, forra por dentro 

de alumínio, bota uma lâmpada, mas tem que ser uma lâmpada incandescente porque gera 
calor e coloca um copo dentro e aí deia um tempo lá você ver que aquece um pouco, para falar 
sobre efeito estufa, porque ele retém o calor ali e aumenta a temperatura. É interessante 
também, esse aí já seria um modelo para produzir na sala ou seria para trazer e demonstrar 
porque como é que eles vão deixar o tempo para aquecer? A gente não tem tempo para isso. 

74 Professora- Nem com duas aulas? 
75 Pesquisadora-Será que dá? Faria dois grupos. Eu tenho um lá já pronto, que bota na tomada 

e acende a lâmpada, faz outro e a caixa, isso eles fazem né? Seria duas atividades que a gente 
tem para, a hélice, falaria um pouco sobre a questão, deixa eu ver o quê que ele vem discutindo, 
por que que ele fala em recurso. 

 Pesquisadora lê enunciado da atividade 
76 Pesquisadora-Você já deu aula sobre isso?  
77 Professora- Não. 
78 Pesquisadora-Você ver que ele pega uma coisa e puxa para textos. 
79 Professora- menina estou agora aqui com a cabeça a mil. 
80 Pesquisadora-De quê? 
 Professora relata um problema familiar pessoal. 
81 Pesquisadora-Dá uma olhada no calendário aí. 
82 Professora- Quem disse que estou com calendário. 
83 Pesquisadora- No celular. 
 Conversas alheias de uma professora que entra na sala.  
84 Pesquisadora- Hoje são treze é? Aí semana que vem só, que dia é terça feira que vem? 
85 Professora- Vinte. 
86 Pesquisadora- Vinte e depois? 
87 Professora- vinte e sete, ah não vinte e dois, vinte sete e vinte e nove. 
88 Pesquisadora- Quatro aulas, e a próxima seria para a hélice e na quinta poderia ser o montar 

o ciclo. 
89 Professora- sim, do carbono. 
90 Pesquisadora- Aí a gente tem que lembrar de pedir para eles sempre escreverem. 
91 Professora- Mas vai dar tempo? Hoje por exemplo. 
92 Pesquisadora-Não sei.  
93 Professora- É para eles escreverem o quê mesmo? 
94 Pesquisadora- O que foi que vocês viram hoje? O que foi que aprenderam hoje? Uma coisa 

rápida. 
95 Professora- Para eles ficarem no caderno né? 
96 Pesquisadora- Na aula passada não deu tempo né? 
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97 Professora- É porque não está dando tempo. Ciências na verdade tinha que ter a mesma carga 
horária de português, de matemática. 

98 Pesquisadora- Antigamente era mais. 
99 Professora- Porque ciências trabalha tanta coisa. É tão interessante.  
100 Pesquisadora- Tem muito material. Se você pega um livro é tanto conhecimento. 
101 Professora- E o professor de ciências é o professor de primeiros socorros, de patologia, é o 

professor de química, de física, de biologia. 
102 Pesquisadora- É mesmo. É muita coisa envolvida, principalmente de fundamental I e II que 

não está separada as matérias ainda. 
103 Professora- Não é? 
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Anexo 14 – Transcrição da Primeira Aula com a SEI Aplicada Sequência 

Didática: a Transformação da Matéria na Natureza 

 

TRANSCRIÇÃO DA AULA 01- DIA 23.10.2018. 

Turnos Falas transcritas 
 A aula inicia com a professora montando grupos 
1 Professora: Vocês querem escolher ou querem que eu escolha? Dois grupos de cinco e dois 

grupos de quatro, podem juntar mais, porque vocês precisam interagir. Vamos gente formar 
os grupos por favor? Faltam dois grupos. 

2 Professora: Juntam aqui. Gente fecha mais, por favor, ó. Vamos juntar aqui, ó? 
3 Professora: Ótimo. Olha só: eu vou entregar para vocês, um material e eu quero que vocês 

encham um balão sem assoprar. 
4 Rui: emite palavrão. 
5 Professora: Certo? 
6 Professora: Vocês vão usar a imaginação de vocês. 
7 Aldo: Pegar umas garrafas, não é para encher um balão? 
8 Ana: Eu sei como é 
9 Rui: : Se é para usar a imaginação já foi é só dizer que esta cheio. 
10 Professora: Cada um vai fazer o seu tá? Ó presta atenção: Cada grupo vai fazer o seu, mas o 

desafio é: encher o balão, de bolinha de aniversario, bola de assoprar, sem assoprar. 
11 Rui: Mas tem que ficar cheio, grandão? 
12 Professora: É do jeito que você quiser. 
12 Paulo: Buscar uma bomba ali, vou lá ao posto pode? 
 Alunos dão risadas 
13 Professora: Grupos prestem atenção, eu vou entregar a garrafinha, bebam essa água, façam o 

que vocês quiserem porque a gente precisa da garrafa. 
 Alunos começam a manusear o material 
14 Paula: Ah professora me dá um cheio? 
15 Paulo: Vai dar diabetes, chupei um doce agora. 
16 Ana: Professora pode abrir? 
17 Ana: Eu sei como é que eu vou fazer, vou pegar a garrafa, olhem. 
18 Professora: Cada um vai fazer o seu, eu quero o balão cheio. 
19 Ana: Eu trazia um pacote de balão que eu tenho lá. 
20 Laura: Ó o funil, o bicarbonato de sódio junto com o vinagre é bom para tirar essa manchas 

aqui ó (da roupa). 
21 Rui: Ah já sei a gente bota o bicarbonato dentro da bola, O vinagre e incha. 
22 Professora: Ó, cada grupo vai fazer o seu, eu quero um balão cheio, sem assoprar 
23 Rui: Vou te dar um balão cheio nestante. 
24 Ana: Falta mais balão aqui ó. 
25 Professora: vocês tem que interagir entre vocês, converse entre vocês e vê. Não pode soprar! 

Nem a garrafa, não pode soprar nada. 
26 João: Vamos ganhar. 
27 Ana: ah, então, eu não sei como é que é. 
28 Professora: vocês tem o material aí ó, vocês tem o material, vocês vão encher o balão sem 

assoprar, sem usar nenhum tipo de pressão. 
29 Rui: não vai dar certo não. 
30 Paulo: é a ciência aqui ó. 
31 Professora: lembrem-se dos materiais, todos os materiais são para serem utilizados. 
32 Bia: a garrafa vai entra aonde? A garrafa. 
33 Professora: todos os materiais são para serem usados. 
 Alunos gritam ao misturarem os materiais. 
34 Bia: não é para jogar agua não! 
35 Rui: isso aí está errado, você é doida? 
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36 Laura: Vocês não tinham que misturar o bicarbonato de sódio aqui dentro do vinagre? Tem 
que misturam cá, menino! Vinagre, bicarbonato. 

37 Luiz: ó solta todo agora. 
38 Abel: não, solta todo não. 
 Barulho dos produtos reagindo no experimento. 
39 Professora: encham o balão, encham o balão! 
40 Lauro: Professora, olha aqui. 
41 Lauro: consegui encher o balão. 
42 Laura: deixa inchar, deixa inchar o troço aí. Bota o bicarbonato aqui rapaz! 
43 Laura: Eu já fiz isso aqui. 
44 Rui: então vai senhora da sabedoria. 
45 Rui: vai, bota aí o bicarbonato. 
46 Paulo: ê meu Deus, tá subindo. 
 Alunos gritam e dão risadas 
47 Paulo: agora vira, segura senão , agora vira para baixo agora. 
48 Laura: Botou o bicarbonato pouco. 
49 Paulo: ô professora, pode abandonar o navio? Pode não é? Rsrs 
50 Paulo: está enchendo, está enchendo. 
51 Ana: vai molhar todo mundo aqui , sai para lã. 
 Alunos gritam e dão risadas. 
 Um grupo de alunos conseguem encher o balão 
52 Professora: gente, o balão é para ser enchido de ar. 
53 Professora: é para ser enchido de ar! A gente não sopra? Eu falei o quê? Encham o balão de 

ar. 
54 Paula: Na imaginação. 
55 Professora: sem assoprar. 
56 Ana: não, não vira para mim isso dai não, para! 
57 P: Encham o balão de ar! 
 Outro grupo consegue encher o balão 
58 Professora: olha alí, olha alí! 
59 Ana: O balão esta enchendo, ó lá, eles estão enchendo ó, eles vão conseguir! 
 Aluno fala uma expressão  
 Alunos dão risada 
60 Professora: sacode vai. 
61 Laura: você tinha que botar logo e sacudir com força. 
62 Paulo: bota mais disso. 
63 Patrícia: amarra agora. 
64 Ana: sacode agora, agita. Segura o balão. Vai, agita. 
65 Paulo: essa bolinha já serve professora? 
66 Ana: não, não ,tira! 
67 Alana: ô professora? Tem outro balão? 
68 Rui: Vai não. 
69 Paulo: vai, vai, tenha fé em Deus! Sacode assim. 
70 Rui: eu que estou me lascando. 
71 Paulo: se eu botei no vaso. Me dá aí. 
72 Joana: Bota mais. Bota mais?  
73 Rui: balança mais, vai. 
74 Joana: acabou. 
75 Rui: ah, não está negoçando mais não. 
76 Laura: é porque se botar o bicarbonato todo, naquela hora eu falei. 
77 Joana: vai, velho, abre o negócio. 
78 Paulo: já tem um arzinho aqui dentro. 
79 Rui: Professora, me dar mais bicarbonato lá professora! 
80 Professora: acabou. 
81 Rui: mas eu preciso encher mais o balão. 
82 Professora: não precisa botar mais não. 
83 Joana: Ô professora, não tem mais bicarbonato não? 
84 Professora: Carla, a sua já está cheia de ar! 
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 Professora pede para encerrar os experimentos 
85 Professora: gente ó! Para aí um pouquinho todo mundo. Pronto! Agora vamos parar. Fechem 

o material, amarrem a bola. 
86 Rui: não professora, a gente não encheu o nosso ainda! 
87 Professora: não! foi ótimo o resultado. Pode fechar. 
88 Rui: ê super homem, você assoprou que eu vi. 
89 Professora: guardem o material. 
90 Professora:Vai lavar as mãos, quem quiser vai lavar logo as mãos e voltem para a gente 

terminar, porque a gente só tem um horário! 
91 Rui: professora, ó que bagunça! 
92 Paulo: vamos botar na salada! 
93 Joana: ó aqui o funil. 
94 Rui: somos bagunceiros viu! 
95 Paulo: o segredo é botar vinagre rapaz! 
96 Laura: o segredo é botar a quantidade certa, na hora certa, botar a bola na hora certa. 
97 Ana: é. 
98 Paulo: se me der de novo aí eu encho agora. 
99 Laura: tem que botar o negócio, o vinagre e picar a. 
100 Paulo: era botar o bicarbonato e jogar o vinagre. 
101 Paulo: a outra jogou o bicarbonato dentro da bola. 
102 Laura: e meus negócios vão ficar assim, melados? 
103 Professora: lavem as mãos. 
104 Professora: é só limpara a mesa. 
105 Professora: pronto gente? A gente tem pouco tempo. 
106 Paulo: voce é doido! Eu vou mudar de setor, que aqui, está tudo alagado. 
 Alunos limpam as mesas 
107 Professora: pronto é o seguinte: todo mundo em seus lugares, por favor! Vamos lá? Vamos lá 

gente? Em grupo ainda. 
108 Professora pede para escreverem sobre o experimento. 
109 Professora: ô gente ó, é o seguinte: agora, cada um vai anotar o que percebeu. Vocês vão 

discutir e um vai anotar o que percebeu com esse experimento. O que foi que aconteceu? 
Quais as reações que aconteceram? Certo? Pensem direitinho e escrevam direitinho, tá? 
Discutam entre si, sem barulho, porque tem vários grupos, senão um atrapalha o outro. E 
discutam o que aconteceu com esse experimento. O que foi que vocês notaram com esse 
experimento? Certo? O que foi que aconteceu. 

 Alguns alunos começam a falar sobre a experiência 
110 Joana: no meu deu tudo errado. 
111 Professora: mas anote o que foi que vocês perceberam? 
112 Ana: o bicarbonato com o vinagre. 
113 Paula: Põe o nome de todo mundo não é? 
114 Professora: de todo mundo. Escreve o nome da escola. 
115 Professora: entenderam não é gente? Anotar o que foi que vocês perceberam com esse 

experimento. Que reação foi que aconteceu? 
116 Paula: então é o vinagre, quando encontra o bicarbonato ele vira água, que ele sobe, e foi o ar 

que fez encher o balão. 
117 Paulo: vamos ver! Fica mexendo no celular, vamos discutir, que negócio e esse? Professora?  
118 Ana: Vamos, o bicarbonato com o vinagre, depois de agitado, cria um gás. Esse gás sobe e ele 

tem capacidade de encher o balão. 
119 Laura: e que vocês fizeram tudo errado. 
120 Ana: sim a gente fez errado, mas é sempre assim, é a experiência. 
121 Laura: a medicina, é, a pesquisa não deu certo para gente. 
122 Ana: sim aí, tem a capacidade. 
123 P: não eu quero saber o que aconteceu. 
124 Paulo: deu erro. 
125 Rui: rapaz, o negócio explodiu aqui, o colega correu. 
126 Professora: sim, aconteceu alguma coisa. Prestem atenção. Deu errado? Vocês viram o que 

aconteceu. Eu quero que vocês anotem o quê que aconteceu. Certo? Com a mistura de 
produtos. 
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127 Ana: misturamos o bicarbonato com o vinagre. 
128 Professora: anota, lá. 
129 Ana: e agitamos, no que agitamos subiu um gás, esse gás tem capacidade de encher um balão. 
130 Professora: a colega de vocês tá falando e vocês não estão prestando atenção. Então anotem 

aqui o que foi que aconteceu. Certo? Alguma dúvida gente? Não, não é? Então cada um anota 
o seu. 

131 Laura: tem capacidade de encher um balão de ar! 
132 Ana: depois de agitado, solta um gás, esse gás. 
133 Paulo: se o bicarbonato estiver no vidro ali, ele sobe sem agitar. 
134 João: é porque não colocou na dosagem certa. 
135 Professora: gente eu quero saber o quê que aconteceu, se foi na dosagem ou não, olha o que 

aconteceu. Tá? 
136 Ana: professora, o espaço saúde é seu não é? 
137 Professora: e aí, tudo bem gente? 
138 Paula: gases, o bicarbonato, encheu. 
139 Joana: o vinagre, e o quê? 
140 Carla: ele produz um gás que é capaz de encher balão. 
141 Joana: o bicarbonato e o vinagre... 
142 Patrícia: se você inala oxigênio e solta gás carbônico. 
 Alunos fazem anotações 
143 Paulo: essa ciência é muito perigosa. Rsrsr. 
144 Paulo: não precisa muita coisa não, não é?  
145 Professora: escrevam o que vocês observaram. 
146 Rui: eu observei que. 
147 Ana: ponto, põe ponto, outra linha. 
148 Aldo: sorria, você está sendo filmado, você está na Record. 
 Risos de alunos 
149 Aldo: fala aí na globo aí vá! 
150 Professora: porque vocês não escrevem? 
151 Pedro: vai, colega na moral, escreve aí. 
152 Ana: ficou assim... com o gás que ele produz. 
 Inaudível 
 Alunos conversam 
153 Ana: terminamos professora. 
 Inaudível 
154 Professora: e aí chegaram a alguma conclusão? 
 Inaudível 
155 Rui: professora me dá uma bolinha dessa aí? 
 Alunos conversam e dão risadas 
156 Professora: gente vamos dá uma adiantadinha aí que o nosso horário já venceu, Quel está 

passando e avisando. 
157 Carlos: vou pegar uma bola aí. 
158 Laura: lista de presença. Não tem lista?  
159 Ana: para colega vai estourar! 
160 Professora: vocês se descobriram. 
161 Rui: por quê?  
162 Professora: estão parecendo uma criança. 
163 Rui: eu posso, eu tenho imaginação. 
164 Carlos: enche essa vai! 
165 Professora: só faltam duas. 
166 Ana: falei, eu não falei?! 
167 Professora: Na próxima aula, vocês, cada grupo, prestem atenção! Escolha uma pessoa do 

grupo, para vim na frente falar o que foi que vocês observaram, tá? E aí a gente dá 
continuidade. Gente! E aí nós vamos dar continuidade à atividade. 
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Anexo 15 – Transcrição da Segunda Aula com a SEI Aplicada: a Transformação 

da Matéria na Natureza 

 

SEI: A TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA NA NATUREZA 

TRANSCRIÇÃO DA AULA 02 - DIA 30.10.18 
 

Turnos Falas Transcritas 
 Professora entra na sala e faz a chamada. 
1 Professora- Gente, vocês lembram da nossa experiência da semana passada não lembram? 
2 Jonas - Não, rs. 
3 Professora- Não? Eu quero que vocês me digam, diante do que fizemos o que foi que 

aconteceu naquela experiência? O que é que vocês notaram? 
4 Rogério- Rapaz o negócio estourou feio. 
5 Professora- Mas estourou por quê? O que foi que aconteceu? Estourou assim do nada? 
6 Rogério- Estourou não, ele golfou igual a neném. 
7 Professora- E aí gente? Quem pode me dizer? Além de ter golfado. 
8 Ana- O que aconteceu foi que o contato do vinagre com o bicarbonato fez crescer, tipo um 

fermento. 
9 Aluna faz gestos com a mão explicando o “crescer” no experimento. 
10 Professora- Tipo um fermento. Mas o que foi que aconteceu ali? Que tipo de reação?  
11 Paula- acho que uma experiência nova. O fermento e o bicarbonato fizesse uma reação. 
12 Joana- um tipo de gás. 
13 Paula- um tipo de gás. Um gás que encheu a bexiga. Uma coisa que eu não imaginava, 

vinagre, uma coisa de cozinha e bicarbonato que serve até como remédio né? Tem gente que 
usa. 

14 Professora- Produziu um gás, não foi? 
15 Paula- Então produziu um gás eu achei. 
16 Professora- certo. Por que produziu um gás Paula? 
17 Paulo- Por causa da mistura. 
18 Professora- A mistura de quê com quê? 
19 Paula- Do bicarbonato e do vinagre. 
20 Professora- Ó gente vamos prestar atenção? Vamos participar? Paula falou que o contato de 

quê gente? Quais foram as substancias?  
21 Alguns alunos: vinagre e bicarbonato. 
 Professora- anota no quadro 
22 Rogério- Vinagre, uma garrafa vazia, um funil e uma bola.  
23 Joana- Misturou tudo. 
24 Laís- com o vinagre. 
25 Jonas- Farinha de trigo. 
26 Rogério- Ô ele falou farinha de trigo! 
27 Professora- produziu um tipo de gás não foi?  
28 Laís – E esse gás tem a capacidade de encher o balão. 
29 Rogério- É massa o cara andar com um negócio desses no bolso, vinagre e bicarbonato. Na 

hora que o pneu furar. 
30 Paulo- o pneu não vai murchar mais. 
31 Rogério- vai sacudindo, não seca nunca. 
32 Paulo- andar com um negócio desse a polícia pega dá tanto pau. Vai pensar que é droga. O 

bicarbonato. 
33 Professora- E vocês imaginam que tipo de gás é esse? 
34 Rogério- Aí fica difícil. 
35 Professora- Fica difícil? Quando a gente sopra uma bola? 
36 Rogério- Oxigênio? 
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37 Professora- É? A gente respira o quê? Oxigênio. E quando a gente coloca para fora coloca o 
quê? Que gás? Que ar é esse gente? 

38 Rogério- ar espiral. 
39 Professora- Quando a gente sopra. Ò me deixa dar um exemplo: quando a gente vai a praça. 
40 Rogério- Gás carbônico. 
41 Professora- quando a gente vai na praça e compra aqueles balões para criança, eles tem um 

cilindro e enchem com oxigênio, certo? O oxigênio é um gás leve. Quando a gente solta a 
bola ela sobe. Só que quando a gente sopra, gente vamos prestar atenção? Quando a gente 
sopra essa bola, se a gente soltar a bola sobe? 

42 Joana- Não. 
43 Professora- Por que? Que tipo de gás é esse? 
44 Paula- Gás carbônico? Hidrogênio? É porque eu estou esquecida. 
45 Professora- Gás car? 
46 Rogério- Carbônico.  
47 Professora- Isso. Então a mistura. 
48 Rogério- Oxe, eu falei essa onda aí. 
49 Professora- Falou? 
50 Rogério- Falei sim. 
51 Professora- A mistura, então desculpa eu não ouvi. A mistura do bicarbonato com o vinagre 

produziu um gás e vocês falaram que gás foi? 
52 Célia- gás carbônico. 
53 Professora- Então, produziu o gás carbônico. Isso tudo se dá por quê? O que foi que 

aconteceu com essa mistura? Uma reação? 
54 Paulo- química. 
55 Professora- Química. Isso acontece por conta que a gente pegou um elemento e misturou 

com outro elemento que formou o quê?  
56 Paula- Um gás. 
57 Professora- Um gás. Um terceiro elemento, que no caso foi o quê? O gás? Carbônico. 

Alguém sabe de onde é retirado o gás carbônico além dessa mistura de elementos? Vocês 
podem me dizer? 

58 Paulo- Me xingou todo! 
59 Pedro- Fumaça de carro também né professora? 
60 Professora- Quando a gente respira, respira oxigênio e quando solta? 
61 Joana- o gás carbônico. 
62 Professora- As plantas elas respiram o quê? 
63 Rogério- Oxigênio. 
64 Professora- A planta é o contrário da gente. 
65 Joana- ela respira gás carbônico e absorve oxigênio.  
66 Rogério- ela é uma máquina inversora. 
67 Professora- O que gente está falando aqui é a mistura de elementos certo? Através de uma 

reação química que pode ser de várias formas. Alguém pode me dizer qual outra forma?  
68 Paula- a Coca-Cola mesmo se jogar o sal dentro causa uma reação terrível! 
69 Rogério- A cerveja também. 
70 Professora- A cerveja? 
71 Jonas- Bebe quente para você ver. 
72 Joana- A água oxigenada.  
73 Professora- Com o quê? 
74 Joana- com amônio. 
75 Professora- Com amônia. 
76 Joana- pode por no vaso e tampar que ela poca. 
77 Professora- isso se dá por conta de uma reação? 
78 Paula- Vinagre de cacau. Isso aconteceu na minha casa. Fui fazer um vinagre natural e 

coloquei no vaso de refrigerante, o mel e aí deixei lá para virar vinagre. 
79 Professora-  Interessante. 
80 Paula- Pensa num estrondo que deu tão grande! 
81 Professora- Por que? Qual foi a reação? Você misturou com alguma coisa dentro? 
82 Paula- Não. Ele simplesmente azedou e aí criou um gás tão forte que explodiu e a gente não 

achou nem um pedaço do vaso. Pocou o cano de água que estava junto e foi uma bagunça lá 
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em casa. E depois que eu me lembrei do litro de vinagre que eu tinha colocado lá, foi um 
gás, uma coisa tão forte. 

83 Professora- Deixou dentro da garrafa tampado? Deixou por quantos dias? 
84 Paula- Não me lembro. Mas acho que ficou uns quinze dias, é porque ele fica azedo. 
85 Professora- Você esperava que virasse vinagre? 
86 Paula- Isso. 
87 Professora- E é bom para consumo Paula? 
88 Paula- Olha o povo da roça usa muita coisa natural, como vinagre também faz de banana 

d’água. Pela banana eu não sei como é que é. Tem aula que dia?  
89 Professora- Quarta. 
90 Paula- Eu vou trazer um que eu tenho lá, esse é de cana. 
91 Professora- ò gente vamos fazer assim? Quinta feira quem tiver em casa experiências de 

mistura de elementos para que a gente possa discutir. 
92 Rogério- Eu vou trazer nitrato de ferro e bicarbonato de sódio. 
93 Professora- Essa do mel de cacau é muito interessante. 
94 Joana- eu sacudi uma garrafa com mel de cacau também quando eu abri e saiu voando. 
95 Professora- Você queria fazer o vinagre de mel de cacau também? 
96 Joana- Também. Mas ele não pocou, ele derramou. 
97 Pedro- Professora, a senhora nunca ouviu falar de amoeba também não? 
98 Professora- Amoeba? 
99 Laís- Smile! 
100 Rogério- Amoeba é uma verme né não? 
101 Laís- amoeba é aquela massinha para criança. 
102 Professora- gente vamos prestar atenção aqui! 
103 Laís- é feito com cola coala, aí bota corante, gliter, como é o nome daquele negócio lá? 
104 Silvio- faz até com ovo. 
105 Laís- e outro negócio que vende no mercado, só que eu não lembro o nome. 
106 Professora- Pesquisa para a gente fazer. Ó aluno, é interessante. 
107 Laís- vou tentar fazer em casa. 
108 Professora- Sim, vamos fazer. 
 Um aluno levanta para ir embora 
109 Professora- Acabou a aula não? 
110 Laís- É professora, bota produto de barbear também. 
111 Professora- É? Dessa amoeba? 
112 Silvio- não, vai cola, aquela água lá. 
113 Laís- Água boricada! 
114 Professora- E mais o quê? 
115 Laís- Espuma, gliter e corante. 
116 Silvio- Mas não precisa gliter não. 
117 Laís- mas o gliter coloca se quiser. 
118 Professora- Então, gente, vocês estão dando exemplos de várias reações químicas com 

vários elementos, só que esses elementos eles tem que ter afinidade, para que ocorra um 
terceiro elemento ele tem que ter afinidade. Não adianta ele sair misturando que só vai 
mudar de cor, que já é também uma reação. Mas existe varias formas de fazer vários 
produtos não é atoa que existem os químicos né? Por exemplo, o remédio, as vezes é uma 
mistura de vários elementos. As vezes tira uma erva da natureza com um outro elemento que 
vai dar um terceiro elemento então eu quero que vocês entendam bem isso, a reação química 
é a mistura de um elemento com outro elemento, muitas vezes não são só dois elementos, 
como Laís deu o exemplo da amoeba, misturou quantos? 

119 Laís- Vários elementos. Cola, gliter, corante, agua boricada e um pozinho branco.  
120 Professora- não pode esquecer que esses elementos tem que ter afinidade. 
121 Rogério- Afinidade é o quê professora? 
122 Professora- Amoeba. Já viu? Que as crianças brincam? 
123 Paula- É uma nojenta. 
124 Professora- É, uma nojenta. Além do vinagre, ó que interessante vocês deram exemplo do 

vinagre, da amoeba, alguém pode falar outro? Que é formado a partir de uma reação 
química? Eu sei que vocês tem muita coisa aí guardado. 
Gente ó, agora, eu quero que vocês formem duplas, vocês escolhem, faltam dez minutos. 
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125 Rogério- Professora a senhora tem que trazer também uma experiência para a gente 
experimentar. 

 Professora entrega um texto as duplas. 
126 Professora- leiam e discutam por favor esse texto. 
 Alunos leem o texto. 
127 Professora- Já leu Rogério? Fala o quê? 
128 Rogério- Fala que há outros tipos de reações além dessa aqui. As coisas que muda, cor, 

cheiro, a formação de fumaça, de fogo... 
129 Professora- Gente olha só é o seguinte agora, agora por duplas, diga aos colegas o que foi 

que entenderam do texto. 
130 Paulo- Entendi que bolo tem que botar farinha de trigo. 
131 Rogério- eu entendi que bolo não se faz só com farinha de trigo não, faz com (inaudível) 

também. 
132 Professora- Por que? 
133 Laís- se não o bolo não incha. 
134 Professora- Não incha por que? 
135 Jonas- Por causa do fermento. 
136 Rogério- porque o fermento tem uma substancia que.. 
137 Professora- O fermento sozinho vai inchar? 
138 Rogério- Não. 
139 Professora- Ele tem que misturado. 
140 Joana- tem que misturar todos os materiais, o ovo, a manteiga, o leite, o fermento.  
141 Professora- Pronto. Vamos fazer assim, cada um vai falar d seu texto. Vamos começar aqui 

com Paula e Joana. Vamos prestar atenção? 
142 Paula- é porque é coisa do dia a dia, toda dona de casa sabe, para se fazer o bolo é preciso se 

usar fermento, como disse a professora, se colocar o fermento sozinho não vai dar nada, 
então tem que colocar alguma coisa, farinha junto. E aí quando se coloca no forno a gente 
vai ver a reação no forno, eu mesmo gosto de fazer pão e eu pego duas colherzinhas de 
fermento para um quilo de farinha e amasso bastente, deixo por uma hora no lugar tampado. 
Depois de uma hora dependendo se tiver calor ou frio quando eu vou ver a vasilha está cheia. 

143 Professora- Mas porque ocorre isso? 
144 Joana- Por causa do fermento. 
145 Paula- O fermento, a água. 
146 Professora- Isso é uma reação? 
147 Joana- Química. 
148 Professora- O quê mais? 
149 Paula- E aí a gente pega os pães bota no fogo e deixa por mais uma hora e aqueles pães 

tornam crescer novamente. Aí é uma reação que entra a farinha, o fermento, a água, ovos e 
depois a gente vê que muda a textura.  

150 Professora- Mas o texto fala o quê que aconteceu com esses materiais? 
151 Paula- Um bolo. 
152 Professora- Mas o quê que ocorreu? O que formou esse bolo? 
153 Paula- Uma mistura. 
154 Professora- Nessa mistura ocorreu o quê? 
155 Paula- O bolo. 
156 Professora- Uma 
157 Paula- Transformação. 
158 Professora- Uma transformação de materiais, ele vai deixar de ser aquele material e virar 

outro. 
159 Laís- Professora foram diferentes os textos foram? 
160 Professora- Foram. 
161 Professora- Laís você pode falar do seu texto por favor? 
162 Laís- Ele fala da parafina da vela, a parafina é aquele negócio que tem no meio? 
163 Professora- Não. Parafina é a vela, toda a parte branca. 
164 Laís- não, a que derrete. 
165 Professora- Então, a vela ela não derrete toda? 
166 Laís- Derrete. 
167 Professora- Então, a parafina é aquilo ali. Você está falando do formato da vela. 
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168 Laura- Ela está falando do cordão. 
169 Professora- Cordão é o cordão, a parafina é a parte branca. 
170 Laís- mas a parafina só derrete por causa daquela parte do meio que é acesa e é queimada. 
171 Professora- Sim. Por quê? Ocorre o quê? 
172 Laís- Ocorre que a gente acende a vela e ela derrete. 
173 Professora- E ela derrete por quê? 
174 Laís- por causa do fogo. 
175 Rogério- Por causa do calor.  
176 Professora- É uma reação? 
177 Laís- e virou uma cera. Química. 
178 Professora- Quê mais que o texto está falando? 
179 Laís- Preparação de alimentos, aparecimento de ferrugem, reações químicas, aparecimento 

de ferrugem é quando uma coisa enferruja né? 
180 Professora- Mas por que enferruja? Ocorreu o quê para enferrujar?  
181 Laís- Uma química. É quem nem quando você compra uma bijuteria. 
182 Professora- Pensa aí no nosso experimento, foi uma reação entre substancias, é isso que a 

gente está querendo falar. Por que que a vela derrete? 
183 Silvio- Pelo calor. 
184 Professora- Ela teve contato com quê? 
185 Rogério- fogo. Se botar no fogo derrete. 
186 Jonas- E na panela também. 
187 Paula- Porque parafina é combustível né? A parafina. 
188 Professora- Gente vamos prestar atenção na colega?  
189 Laís- Aquilo é tipo um gás vai apagar aquele fogo. Uma reação química entre o fogo e o gás. 
180 Professora- guardem por favor esse texto que nós vamos continuar na quinta feira certo? 
191 Rogério- Quinta não tem aula não, é dia de finados. 
192 Professora- Sexta que é dia de finados. 
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Anexo 16 – Transcrição da Terceira Aula com a SEI Aplicada: a Transformação 

da Matéria na Natureza 

SEI: A TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA NA NATUREZA 

TRANSCRIÇÃO DA AULA 03- DIA 06. 11.2018. 
 

Turnos Falas transcritas 
 Professora entra na sala e acende uma vela em um recipiente sobre a mesa 
1 Professora- E aí gente? Vamos aí agora? Eu quero que vocês observem por favor esse 

material que está em cima da mesa. 
2 Aluno 1- Uma vela com um fósforo. 
3 Aluno 2- Uma vela, um fogo, um cordão e um fósforo. 
4 Professora- Eu quero que vocês me digam que processo é esse e o que é que esta 

acontecendo aqui? 
5 Aluno 2- Eu quero que desligue o ventilador para não apagar a vela. 
6 Professora- Vamos prestar atenção gente? 

E aí gente? 
Vamos afastar assim para todo mundo ver. 

7 Aluno 3- Vai ter oração é? 
8 Professora- Deixa-me falar uma coisa, sobre o quê que a gente vem falando? 
9 Aluno 4- De Ciências. 
10 Professora- Ciências é a matéria, mas sobre o quê que processo a gente vem falando? 
 Inaudível 
11 Professora- Certo, e aí observando essa vela queimando o que vocês podem observar? O 

quê que vocês podem ver? Que conclusão pode chegar? 
12 Aluno 1- A conclusão que o fogo... 
13 Aluno 2- Uma reação química. 
14 Professora- Uma? Rapidinho. Uma reação? 
15 Alguns Alunos: química! 
16 Aluno 1- A vela está queimando, está derretendo.. (inaudível) 
17 Professora-O quê mais gente? Quem mais pode me dizer alguma coisa dessa vela? O quê 

que vocês podem ver? 
18 Aluno 2- Fogo. 
19 Professora- Fogo. Por que aluno, fogo? 
20 Aluno 2- Porque acendeu o pavil. 
21 Professora- Que material a gente tem aqui sendo queimado? 
22 Aluno 6- Parafina e cordão.  
23 Professora- Isso se dá o processo? 
24 Aluno 1- Fogo. 
25 Alunos: Químico. 
26 Professora- Por que a vela está acesa? 
27 Aluno 2- Por que tem oxigênio. 
28 Professora- O quê mais? 
29 Aluno 2- Não sabia não? 
 Risos na sala 
30 Aluno 2- Ela apaga se botar o copo ali. 
31 Aluno 1- Ela para de respirar. 
32 Professora- A vela tá produzindo o quê? 
33 Aluno 2- Fogo. 
34 Aluno 7- Luz. . 
35 Professora- Uma energia o quê? 
36 Alguns alunos: Solar. 
37 Professora- Solar? 
 Risos 
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38 Professora-solar? Tem Sol? 
39 Aluno 2- Eu só falei porque eu ouvi você falando. 
40 Professora-Se fosse de dia e a gente tivesse outros materiais e o Sol tivesse bem quente a 

gente até poderia fazer essa vela acender, mas aqui essa energia não pode ser solar porque. 
41 Aluno 2- Essa energia eu não sei qual é não, não vou mentir. 
42 Professora- Energia lumi? 
43 Aluno 6- Nossa. 
44 Professora- Agora, se eu pegar esse copo. 
45 Aluno 8- Apaga. 
46 Professora-Por que será que apaga? 
47 Aluno 2- Porque fica sem oxigênio. 
48 Professora-Vocês já fizeram isso?  
49 Aluno 2- Eu já, já tentei isso já. 
50 Aluno 9- eu já, vai faltar oxigênio aí. 
51 Professora- Ah! Vocês estragaram a surpresa. 
52 Aluno8- Mas se botar cuspe no dedo também apaga. 
53 Professora-botar o quê? 
54 Aluno 8- Cuspe no dedo. 
 Risos 
55 Professora- Será que a vela vai apagar rápido? Por quê? 
56 Vários alunos- Não. 
57 Aluno 10- Porque ainda fica oxigênio dentro do copo. 
58 Aluno 2- o fogo consome o oxigênio dentro do copo. 
59 Professora- Ah! O fogo consome é? 
 Professora coloca o copo sobre a vela acesa. 
60 Aluno 2- Esse copo explodisse, caísse tudo.  

Acabou. 
Ói pode tirar que a vela acende de novo. 
Agora não acende mais não, apagou. 

61 Professora-Então, qual é a nossa conclusão? 
62 Aluno 2- Faz aí professora, para a gente vê. 
63 Professora-O quê que aconteceu aqui? A junção de dois elementos, quando a gente acende, 

formou energia, luminosa. Por quê? Por que ela forma uma energia? Ela forma uma energia? 
64 Aluno 2- Luminosa! 
65 Professora-Térmica. Por quê? Quando queima é chamado de quê? 
66 Aluno 2- Isso aí eu não sei não, tem muito tempo que eu estudei isso. 
67 Professora-Quando queima é chamado de que? 
68 Aluno 9- Combussão. 
69 Professora- Tão. Rsrsr 
70 Aluno 10- Combustão. 
71 Professora- Muito bem. Gente vocês estão aplicados. E aí vamos as notas anotações para a 

gente fazer uma atividade. 
72 Aluno 2- Colega ficou calado, parece que só pensa uma vez. 
73 Aluno 1- Tem que acertar e errar não é? É errando que a gente aprende! 
74 Aluno 2- Pois é, se eu não errasse eu não aprendia, tá vendo! 
75 Professora-Então vamos lá: A energia, química que a vela produziu. A energia química 

produziu uma energia?  
76 Aluno 2- Solar. Rs. 
77 Professora-Solar de novo?  
78 Aluno- 11- Luminosa. 
79 Aluno 2- É porque o solar entrou na mente. 
80 Professora- E produziu uma energia térmica. 
 Professora faz anotações no quadro. 
81 Aluno 11- É para copiar professora? 
82 Professora-Não precisa. Agora vamos aqui: Qual a conclusão que a gente chegou? Por que a 

vela queima?  
83 Aluno 8- Oxigênio. 
84 Professora-Porque ela precisa do? 
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85 Aluno 9- Oxigênio. 
86 Professora-O fogo ele precisou do? E aí se apaga o quê que acontece? 
87 Aluno 2- Apaga! Porque o oxigênio não tem mais. 
 Inaudível 
 Professora lê os argumentos dos alunos anotados lousa. 
88 Professora- E a nossa conclusão é: que sem oxigênio não há fogo. E como o nosso colega 

falou ali não só o peixe precisa de oxigênio, mas todos os seres vivos. 
Agora sentem em dupla, por favor. Formem as duplas. 

89 Aluno 2- Pode ser de trio? 
 Alunos sentam em duplas. 
90 Professora- E aqui ó: pesem e resolva. Descreva as características dos materiais antes e 

depois da reação química e indique as pistas que houve formação de um novo material. 
Quando terminar discuta com os colegas as suas palavras. 
Aí nós temos gelatina, fósforo e o milho de pipoca. E aí vocês vão observar como é que 
estava primeiro esse material e o que ele se transformou, as características, o que foi que 
aconteceu para eles se tornarem um outro material, que é isso que é a reação química, a 
transformação de um outro material. 
Se não tiver espaço escrevam no caderno de vocês o que estão observando. 
De tudo que está aqui anotem coisas também diferentes, certo? 

91 Aluno 11- No caderno só ou em dois? 
92 Professora- Em um caderno só. Depois lembra para eu dar o visto. Porque toda as atividades 

que nós estamos fazendo aqui vai ser para nota. Tudo vai ser atividade avaliativa.  
 Alunos discutem a atividade. 
93 Professora- Ô gente escreva cada um em seu caderno porque no dia da nota a dupla pode 

não estar aqui. 
94 Aluno 12- Para explicar é? 
95 Aluno 11- É, o antes e o depois. 
 Professor Lê o enunciado da atividade. 
96 Aluno 2- Aí tem que falar do pó que foi colocado na água quente com a água fria? 
97 Professora- Eu quero que você descreva as características dos materiais antes e depois. 

Como era? Como se transformou? Qual a cor? Qual a textura? Porque isso gente é uma 
reação química, é a transformação de um material. 

98 Professora- Quem vai saber isso aí são as mulheres, eu não faço gelatina. 
 Professora ler o enunciado 
99 Aluno 11- ela fica gelatinosa. 
100 Aluno 2- Que viagem o colega está querendo fazer assim: era uma vez um pó rosa. 
101 Professora- Que pó é esse? Como era esse pó? Para ser transformado em quê? 
102 Aluno 2- Em gelatina. É para fazer no caderno mesmo? 

103 Professora- Mas discutindo com seu colega. Dúvidas podem perguntar.  
 Inaudível 
104 Professora- Para a gelatina chegar nesse ponto ela tem que ir para onde? Como era esse pó? 

Depois que mistura ela vai mudar de coloração? Isso que eu quero saber. Depois de misturar 
esses elementos, no caso a, se colocar no congelador como é que ela fica? 

105 Aluno 2- Congelado. 
106 Professora- Mas aí não é o que a gente quer. Eu quero que vocês entendam a diferença de 

temperatura 
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Anexo 17 – Transcrição da Quarta Aula com a SEI Aplicada: a Transformação 

da Matéria na Natureza 

SEI: A TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA NA NATUREZA 
TRANSCRIÇÃO DA AULA 04- DIA 08. 11.2018. 
 

Turnos Falas transcritas 
 Professora Organiza a sala em grupo. 
1 Professora- Gatinha senta c/ um grupo, escolha. Não vai participar não? Porque? TPM? E é o 

quê? Ta passada? Venha. 
 Professora distribui material para os grupos. 
2 Professora- Com direito a repórter da globo e tudo. 
3 Paulo- Põe a folha ai. 
4 Professora- Ó eu vou acender e vocês vão presta atenção em tudo. Lembre-se de todas as aulas 

que a gente vem falando da transformação, da reação química, lembre-se de tudo, que ai vocês 
vão prestar atenção em tudo que tá acontecendo tá? 
Bora? Só não pode tocar fogo na sala. 

5 João – Pode acender? 
6 Professora- Pode. Presta atenção viu? Por favor! Prestem atenção passo a passo em tudo que 

vocês estão fazendo. 
7 Ana – Vai morrer todo mundo aqui dentro. 
8 Bia – Tô boiando. 
9 Professora- Tá boiando? Vem para a aula. 
10 Carla – Olha essa menina é boa de fogo viu! 
11 Bia – Vai ficar cheiroso. 
12 Professora- Prestem atenção em tudo, por favor. O que está acontecendo o que ta liberando, 

se tá sendo rápido, se tá sendo lento.  
Vixe, já tem uma passando mal ali. 

 Alunos tocam fogo em papel. 
13 José – Presta atenção ai ó. 
14 Joana – Cheiro de Fumaça. 
15 Bia – Olha, o da menina queimou rápido! 
16 Silvio – Me dá outra folha aí. 
17 Professora- Outra folha? 
 Inaudível 
18 Professora- Isso existe um ditado aí 

Agora vocês vão tentar tocar fogo depois que apagou. 
19 Paulo – Não pega mais não professora. 
20 Laís – Não pega não. 
21 Professora- Por quê? 
22 Paulo – Virou uma cinza. 
23 Professora- E por que será que não pega mais fogo? 
24 Joana – Não tem mais oxigênio. 
25 Professora- Oxigênio só? 
26 Maria – Não tem mais reação química.  
27 Professora- Hum. E aí grupo? Por que vocês não conseguem tocar mais fogo? 
28 Paula – Por que já está queimado. 
29 Professora- Tá queimado por quê? O que foi que aconteceu ai? 

Como é chamado esse processo do fogo? 
Nós fizemos o da vela, quando acendemos como é chamado?  
Ei gatinhas vamos presta atenção. 
Quando a gente acende, quando há a chama como é chamado esse processo? A gente fez isso 
na vela.                      

30 Maria – Gás Carbônico. 
31 Professora- Com, bust? 
32 Paulo – Combustão. 
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33 Professora- Lembram? E o quê q ocorre? De uma energia química, vai se transformar em 
energia? O quê? Lembre-se da vela, ó. 

34 Laís – Luminosa!  
35 Professora- Luminosa! Que vai se transforma em energia? Quando acende teve a luz foi só a 

luz? 
36 Joana – Teve a luz, a fumaça. 
37 Professora- Uma energia? Térmica! Tá! A energia química se transformou em energia 

luminosa e se transformou em energia térmica. Agora eu quero que vocês mi diga tudo que 
aconteceu nesse papel pegando fogo. O que foi que vocês observaram? 

38 Bia – Fogo, fumaça. 
39 Ana – Ficou esverdeado. 
40 Professora- A fumaça era de que cor? 
41 Paulo – Amarela. 
42 Bia – Azul. 
43 Professora- Azul? 
44 Joana – Cinza. 
45 Val – A fumaça era branca. 
46 Professora- Branca? 
47 Professora pergunta ao grupo 3 

E ai a fumaça? Como era? 
 Diana – A fumaça era verde. 
48 João – Depende da fumaça, do papel. 
49 Professora- Depende do que? 
50 João – Do que está queimando. Por que sé é um pneu a fumaça é preta mais como é papel a cor 

é outra. 
51 Professora- O que mais vocês observaram ai ? 
52 Maria – Que essa fumaça faz mal. 
53 Professora- Por quê? 
54 Joana – Começa a tossir. 
55 Professora- Começa a tossir! Por quê? Libera o quê? 
56 João– Libera um gás. 
57 Professora- Que gás? 
58 José – Um gás tóxico. 
59 Professora- Que gás tóxico é esse? 
60 Paulo – Ah! Professora meu Deus do céu! 
61 Professora- E ai que gás tóxico é esse? Falaram ai ó que liberou uma fumaça, uns viram uma 

fumaça cinza, outros viram branca, liberou um gás, ai disseram assim: um gás tóxico. Que gás 
tóxico é esse? Até hoje estou vendo fumaça sair aí. 
Que gás é esse? Que a gente não consegue respirar? Que a gente não consegue inalar ele? 

62 Joana – Gás tóxico. 
63 Professora- Qual? 
64 Diana – Como é o nome daquele gás que sai? 
65 Professora- Que sai de onde? Da gente? Ham? A gente respira o que? 
66 Carlos – Oxigênio. 
67 Professora- E libera o quê? 
68 Carlos – Aquele gás. 
69 Professora- Que gás? 
70 Carlos – Inflamável, tóxico, sei lá! 
71 Professora- Vou da uma dica: a gente respira o quê? 
72 Bia – O ar. 
73 Aluno 2 – Oxigênio. 
74 Professora- E a gente libera o que? 
75 Laís – Gás carbônico. 
76 Professora- Gás carbônico! 
77 Laís – Foi o cara que falou aqui. 
78 Professora- Quando a gente toca fogo no papel, primeiro a gente transformou a energia 

química em energia luminosa e térmico, libera uma fumaça, e a fumaça elas falaram aqui, vai 
depender do matéria que está sendo. 
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79 Carla – Queimado. 
80 Professora- No caso aqui vocês viram fumaça branca e cinza e liberou um gás. Que gás e esse? 
81 João – Carbônico. 
82 Professora- Esse gás é importante para o planeta. Mas par o ser humano esse gás é? 
83 João – Tóxico. 
84 Professora- Se a gente inalar. Quando a gente está em um ambiente fechado e vamos dizer que 

aquele canteiro ali começa a pegar fogo, se tiver tudo fechado e a gente não conseguir sair, se 
houver muita fumaça o quê q u vai acontecer com a gente? 

85 Bia – Vamos morrer sufocado. 
86 Professora- O gás carbônico vai tomar conta de tudo, a gente não vai conseguir respirar o 

oxigênio. Então quando há fogo não necessariamente a gente precisa se queimado para morrer. 
A falta do oxigênio também pode provocar a intoxicação e levar o indivíduo a morte. Vocês 
lembram gente? Daquele episódio que aconteceu naquela boate? Como era o nome da boate! 

87 Vários Alunos – Boate Kiss. 
88 Professora- O que foi que aconteceu? Todos morreram queimados? 
89 João – Não a maioria ficou intoxicada. 
90 Professora- Pela fumaça, né isso? 
91 João – Até no hospital teve gente que morreu. 
92 Professora- Teve gente que ficou muito tempo na UTI com problemas respiratórios e tem gente 

que sofre até hoje. 
Eu não trabalho com pilates? A pessoa que inventou o pilates, o nome dele era Josef Pilates, 
ele tinha problema respiratório, o estúdio dele pegou fogo e ele inalou muita fumaça, e não foi 
queimado, só a fumaça fez com que ele falecesse. 
O quê mais vocês puderam observa aqui? Por que que a gente não conseguiu mais tocar fogo 
nesse material. 

93 Joana e Silvio – Por que acabou o papel. 
94 Joana – Por que já estava queimado. 
95 Laís – A gasolina acabou. RS. 
96 Professora- Já foi consumida as partículas, os materiais necessários para que houvesse a 

queima certo? Agora eu vou entregar um texto a vocês, vocês vão ler, discutir e depois nós 
vamos discutir novamente ok? 

 Professora distribui textos nos grupos. 
97 Professora- Primeiro vocês vão ler o texto da fumaça. Tá? 
 Alunos nos grupos leem o texto. 
98 Professora- Discutam. 

Já leram? Já discutiram? Conclusões? 
Pronto gente? Todo mundo já leu? Em grupos? Vamos acompanhar a leitura? 

99 Carla – Faz leitura do texto em voz alta. 
 Professora reler e discuti. 
100 Professora- E como é que eu posso chamar esse processo que aconteceu aqui na sala? O quê 

que a gente vem fazendo com todos esses experimentos? 
101 Diana – Reação química. 
102 Professora- A transformação de um matéria em outro como era o papel. 
103 Carla – Branco. 
104 Professora- E a textura? A gente conseguiu apalpar? 
105 Alunos – Conseguiu. 
106 Professora- Ele tinha cheiro? O que foi que aconteceu com ele? 
107 Carla – Queimou. 
108 Paulo – Virou Cinza. 
109 Professora- A gente conseguiu apalpar? Queimar? 
110 Alunos – Não. 
111 Professora- Por que? 
112 Joana – Porque já tinha queimado o papel, não tinha mais material para pegar fogo. 
113 Professora- Isso, hum.  
 Professora lê trechos do texto e discute. 
114 Professora- Se eu colocasse querosene como é que ia ser esse cheiro? 
115 Ana – Muito forte. 
116 Joel – Bem diferente desse cheiro aqui. 

Se for óleo diesel. 
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117 Joana – Pior ainda. 
118 Joel – Pneu mesmo em? 
119 Professora- E para apagar? Dependendo do material para a gente consegui. 
120 Joana – Tem que colocar areia. 
121 Professora- Gente olha só: que gás foi liberado? 
122 Bia – Gás carbônico. 
123 Professora- E por que que aconteceu esse fogo? Depende de quê 
124 Bia – Porque eu acendi. 
125 Joana – Do oxigênio. 
126 Professora- Se não houver oxigênio, em uma queimada, ó gatinhas, numa mata, quando tem 

vento o quê acontece? 
127 Vários alunos – Espalha mais rápido. 
128 Professora- Por quê? 
129 Joana – Por cauda do vento e as folhas. 
130 Professora- O vento leva o que? 
131 Bia – Leva o fogo, as chamas. 
132 Professora- Para apagar teria que abafar. E possível? 
 Professora lê o texto 
133 Professora- Na outra sala eu dei exemplos de um suicídio que se jogou álcool e numa situação 

dessa o que a gente vai fazer? 
134 Bia e Joana – Deixa pega fogo. 
135 Professora- Mais para apagar o fogo? 
136 Joana e Carlos – Abafa com um cobertor. 
137 Bia – Abafa com uma coberta? 
138 João – Um coberto um da né? 
139 Joana – Mas com água também apaga. 
140 Bia – Uma pergunta se a panela tiver pegando fogo? Você joga água ? 
141 Joana – Apagar o fogo da panela! 
142 Bia – Você joga água? Professora? Se a panela tiver pegando fogo o que você faz? 
143 Professora- Vou sair correndo. 
144 Joana – Molhe um pano bem grosso e abafa. 
145 Bia – Não é mais fácil você pega uma tampa e apagar? 
146 Professora- Por que? 
147 Bia – Por que tá abafando. 
148 Carla – E vai falta o oxigênio. 
149 Carlos – No caso da panela não pode abafar se não ele vai explodir. 
150 Professora- Qualquer panela? 
151 Joel – Não, panela de pressão. 
152 Bia – Ah! De pressão você pode sair de perto. 
153 Joana – Botei uma panela no fogo de lenha aí botei carne, pé de porco, ai vai uma porrada, pra 

aperta, quando pegou a pressão bum! Foi pé de porco p/ todo lado! 
154 Professora- Dentro de casa? 
155 Joana – Não. 
156 Professora- Panela de pressão é um perigo. Leiam o outro texto do gás carbônico, por favor. 
157 Laís – Professora o horário acabou. 
158 Professora- Vamos gente! Deixe a novela para lá.  
 Alguns alunos leem o texto. 
159 Joel – eu em voz alta o texto. 
160 Professora- O texto da o exemplo do refrigerante quando a gente abre, igual quando 

misturamos o bicarbonato com o vinagre e produz o gás carbônico. 
 Professora ler trechos do texto e discuti. 
 Professora anota duas perguntas no quando 
 Alguns alunos começam a sair da sala 
161 Professora- Nem fiz a chamada. 
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Anexo 18 – Transcrição da Sexta Aula com a SEI Aplicada: a Transformação da 

Matéria na Natureza 

SEI: A TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA NA NATUREZA 

TRANSCRIÇÃO DA AULA 06- DIA 20. 11.2018. 
 

Turnos Falas transcritas 
 Professora entra na sala e distribui material para os alunos 
1 Professora- Não tem papelzinho para todo mundo então como é que eu vou fazer, vou 

distribuir aleatoriamente. E aí vocês vão ler e dúvidas eu vou esclarecer. Depois nós 
vamos anotar tudo que aconteceu na última aula. Vocês lembram-se da última aula? 

2 Paula- Da fumaça. 
3 Professora- Da fumaça. Não a penúltima. 
4 Ana- a última foi aquele negócio lá. 
5 Professora- Da Kombucha. Prestem atenção eu trouxe a Kombucha para vocês 

conhecerem. Quem quiser experimentar um pouco. 
6 Silvio- Isso aí vai ficar aqui, todo mundo vai querer experimentar. 
7 Professora- De jeito nenhum, é um ou outro que vai experimentar, eu só estou com esse 

se tivesse outro. 
 Professora distribui material para os alunos. 
8 Professora- gente ó, voltando aqui, prestem atenção, novato! Como é o nome dele? 
9 Carla- Oxe professora ele não é novato não. 
10 Professora- Eu nunca o vi na minha aula. 

Na aula passada nós falamos a respeito, quem lembra o assunto? 
11 Ana- Kombucha. 
12 Professora- Sobre a kombucha. 

O que é a kombucha? Quem lembra? 
 Inaudível 
13 Norma- não vim no dia que teve essa aula. 
14 Professora- Então, quem estava na aula? 
15 Paula- É um chá, ervas, que põe em fusão e proporciona “cria” , uma camada por cima 

que eu não sei o nome, umas bactérias boas. 
15 Professora- Leveduras. 
16 Paula- E produz esse suco, suco ou chá? 
17 Professora- Na verdade a Kombucha é uma colônia de bactérias que o chinês esqueceu o 

chá em infusão. Ele experimentou viu que era bom e viu, tá difícil em. 
18 Norma- Mais era bactéria mesmo? 
19 Professora- E viu que era uma colônia de bactérias e leveduras boas. E depois que ele 

experimentou esse chá viu que teve mais energia, o intestino funcionou melhor e aí eu 
entreguei o papelzinho para vocês que tem os benefícios da kombucha. E aí faz o chá, 
deixa ela por três dias e ela produz um gás, que gás é esse? 

20 Ana e Rogério- Carbônico.  
21 Professora- Esse gás não é colocado é um gás que a bactéria produz. Um gás natural por 

isso que faz bem para o ser humano. 
22 Bianca- e isso é uma bucha? 
23 Professora- Kombucha, é uma colônia de bactérias. O chinês fez um chá e esqueceu em 

infusão, quando ele viu tinha uma nata e ele experimentou e viu que era bom. Ele correu 
um risco porque poderia ser bactérias ruins não podia? No outro dia ele observou reações 
boas no corpo dele. Um médico chinês levou e foi pesquisar e viu que eram bactérias 
boas que fazem bem ao nosso organismo e aí eles começaram a cultivar a kombucha. 
Como? Dentro do chá e eles alimentam com açúcar, aí o quê que acontece? A bactéria 
consome o açúcar. Vamos lá! Quem está com o papelzinho? Vamos começar? 

24 Paulo- Melhora o funcionamento do fígado sendo uma boa opção para quem toma 
antibiótico. (leitura). 
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25 Professora- Ó, viu aluna! Por que? O que é que o antibiótico faz para o corpo? Eu já 
falei isso aqui. 

26 Joana- mata as bactérias. 
27 Professora- Boas e ruins. 
28 Bianca- Destrói. 
29 Professora-  Se mata bactéria, destrói o nosso organismo. O que que acontece com a 

kombucha, não é uma colonia de bactérias boas? Ela se torna um probiótico.  
Vá aluna leia. 

30 Flávia- Normaliza a pressão arterial. (leitura) 
 Professora repete a leitura da aluna. 
31 Bia- diminui o sintoma da menopausa. (leitura) 
32 Professora- Ó, mulheres que estão entrando na menopausa, aqueles sintomas. 
 Joana faz a leitura de um trecho. 
33 Professora- O que foi que a colega leu? Vamos prestar atenção? Quem não quer 

participar não tem problema, pode ficar lá fora, mas vamos prestar atenção porque a 
partir dessa atividade vai ter atividade para nota. Voce pode ler de novo? 

34 Joana- Reduz a dor de cabeça e a tendência a enxaqueca. (leitura) 
35 Professora- Ele é um pro biótico que fortalece o sistema imunológico e que diminui até 

as enxaquecas, olha que coisa boa? 
36 Bia- contribui para emagrecer e diminui o apetite e a obesidade. (leitura) 
 Professora repete a leitura. 
37 Professora- Todo mundo aqui sabe o que é obesidade? 
38 Alguns alunos- Sei. 
39 Professora- O que é? 
40 Silvio- é uma pessoa com o peso fora do normal. Não é professora? 
41 Carla- previne doenças como diabetes e câncer porque melhora o funcionamento do 

corpo. (leitura) 
 Professora repete a leitura. 
42 Professora- Mais uma vez eu vou repetir porque fortalece o sistema? 

Cadê o papel de vocês? 
43 Rogério- reduz o estresse e a insônia. (leitura). 
 Professora refaz a leitura. 
44 Professora- Cadê o papel de vocês? Ó o colega vai ler. 
45 Jorge- Equilibra o ph do sangue deixando o corpo mais forte. (leitura) 
 Professora relê. 
46 Professora- Todo mundo sabe o que é ph? 
47 Joana- Pressão arterial. 
48 Professora- Ph do sangue? Vou prepara uma aulinha para vocês depois. 
 Márcia faz a leitura de um trecho. 
 Inaudível 
49 Professora- E aí o que foi que a colega falou aqui? Vou ler de novo: fortalece o sistema 

imunológico, o que é o sistema imunológico? 
50 Rogério- Sei lá. 
51 Professora- Vamos pesquisar para a próxima aula. Próximo. Quem faltou? 

Prevenir infecções urinárias. Quem já teve infecção urinária? Toma kombucha. 
 Risos 
52 Professora- Gente o que vocês estão rindo? Esses são os benefícios da kombucha! 

Agora vocês vão anotar, esse lado da sala vai escrever sobre a fumaça e os demais sobre 
a kombucha. Quem estava na aula da fumaça escreve da fumaça. Escrevam o que 
aconteceu, o que vocês observaram. 
Ó as nossas notas vão ser pela participação e as atividades que vocês estão produzindo. 

53 Paulo- E a prova? 
54 Professora- Nos vamos fazer atividades avaliativas do que nos vimos. Mas o peso maior 

vai ser da participação. 
55 Laís- Professora, cada um vai fazer o texto e entregar né? 
56 Professora- Quem quiser falar sobre os dois trás frente e verso. 

Quem quiser experimentar pega o copo. 
57 Flávia- ah, eu sei, o povo está usando muito para fazer dieta. 
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58 Professora- Ó cada um faz o seu! Faz o que lembrar. 
O que é a kombucha, o que ela faz? O que ela é? O que que ela faz no corpo do ser 
humano? 

 Alunos fazem anotações. 
59 Professora- Guardem o celular, botem a cabeça para funcionar. 

Quem terminou está liberado.  
60 Rogério- terminei professora, fiz sobre a kombucha. 
61 Professora- Fim de ano, sala cheia, todo mundo quer nota. 
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Anexo 19 – Transcrição da Sétima Aula com a SEI Aplicada: a Transformação 

da Matéria na Natureza 

SEI: A TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA NA NATUREZA 
TRANSCRIÇÃO DA AULA 07 - DIA 22.11.18 

Turnos Falas Transcritas 
 Professora organiza a sala em grupos 
1 Professora- Gente formem três grupos por favor. E aqui gente?  

Pronto? Olha só, a gente vem falando aqui a respeito do gás carbônico, através do nosso? 
Gente a aula já começou. 
A gente vem falando aqui a respeito da produção do gás carbônico, através de nossas 
experiências e hoje nós trouxemos o ciclo do carbono, certo? E aí trouxe o esqueminha e vocês 
vão montar o ciclo do carbono, eu vou dar a apostila. Silvio? 

2 Silvio- Eu? 
3 Professora- Oxe não pode falar seu nome não é? 

Eu vou dar a apostila, vocês vão ler e através dessa apostila vocês vão montar o ciclo do 
carbono, ok? E depois vão escolher uma pessoa de cada grupo para poder explicar. Agora 
montem no chão porque na mesa não dá. 

4 Silvio – É para fazer o quê mesmo que eu esqueci? 
5 Professora- Olha para vocês entenderem, vão ajudando o colega de vocês. 
6 Bia- o Sol. Do lado do Sol é o que? 
7 Silvio- Você quer o que mais? 
8 Ana- Luz solar. 
9 Professora- Gente bora ajudar os colegas. 
 Alunos montam o ciclo no chão da sala. 
10 Pedro- isso aqui é a respiração das plantas, não? 
11 Rogério- respiração das plantas fica aqui ó. 
12 Professora- Olha me deixa falar, está faltando respiração das raízes. Gente montem ali que 

tem mais espaço. A nota vai ser por participação também, quem não tiver participação não vai 
ter nota. 

13 Silvio- Respiração dos animais é onde nego?  
14 Bia- É no meio, respiração. 
15 Rogério- Tem mais nuvens aí? Aqui é a água. A água fica do lado que cá. 
16 Paula- Cadê o Sol? 
17 Rogério- Aqui (inaudível) dos oceanos. 
18 Paula- Cadê a nuvem? 
19 Joana- Isso aqui é o quê? 
20 Marcia- A seta, cadê? 
21 João- do lado não? 
22 Silvio- E esses aqui? 
 Professora começa a fazer a chamada. 
23 Silvio- a professora fica colocando essas coisas para esquentar a nossa mente. Falta mais 

alguma coisa? 
 Os ciclos vão se formando no chão. Dois grupos ativamente vão montando o ciclo 

discutindo entre si e em um grupo dois alunos montam e os demais pouco opinam e 
observam. 

24 Ana- Essa seta é aqui está vendo? Cadê a nuvem? 
25 Silvio- E agora? Acabamos já. 
26 Rogério- Esquecemos de botar as setas. 
27 Professora- Tem que ter as setas! 
28 Silvio- As curvadas cadê? 
29 Sandra- Ó aqui ó com você. 
30 Rogério- Espera que eu vou botar isso aqui. 
31 Silvio- Já roubaram um nossa aqui já. 
32 Ana- Essa seta não está muito grande não?  
33 Marta- Aqui é a nuvem, a nuvem tem que ficar ali né? 
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34 Silvio- E essa seta ali está de bobeira? 
35 Rogério- Cadê fotossíntese? 
36 Ana- Mas a seta daqui de cima vem para aqui. 
37 Sandra- Mas embaixo disso vem a nuvem. 
38 Marta- Em cima é o Sol. 
39 Paula- Respiração vai aonde? 
40 Marta- respiração embaixo da nuvem. 
41 Paula- Respiração das raízes. Isso aqui já são as raízes né? 
42 Laís- a seta é aí ó. 
43 Marta- Decomposição dos organismos. 
44 Laís- Embaixo da água. 
45 Paula- Onde entra o boi?  
45 Laís- A ovelha Paula. 
47 Paula- É uma ovelha aqui é? 
48 Marta- E respiração das plantas? 
49 Laís- E carbono orgânico? É cá está errado. 
50 Marta- Do lado da árvore o aqui. 
51 Laís- Perto é o animal que fica perto dele. 
52 Rogério- Está certo agora. Porque aqui é uma nuvem, tinha que ser uma nuvem maior eu acho. 

Está certo não está não? Vê aí. 
53 Silvio- Ô professora. 
54 Rogério- Esse daqui que não tem o nome. Ò duas setas no meio uma para cá, outra subindo, 

está certo ó. 
55 Laís- Aqui não, aqui no meio, apontando para a nuvem. 
 Alunos continuam discutindo para montar o ciclo. 
56 Marta- Professora quem não ajudou a montar vai explicar. 
57 Professora- Ô gente anote o nome do grupo. Todo mundo terminou? Eu vou ler e aí vocês 

vão eleger cada um de cada grupo para explicar o ciclo. 
58 Laís- A professora deu duas folhas, ninguém estava lendo, agora que eu li a folha toda 

reclamou, não vou não. 
59 Rogério- É para ler? 
60 Professora- Eu vou ler e vocês vão explicar. Eu vou ler e a partir do ciclo que vocês formaram 

vocês vão eleger uma pessoa ou dias e vão explicar 
 Professora começa a ler o texto. 
 Alunos interrompem para voltar a montagem do ciclo. 
61 Professora- Terminem. Eu preciso que vocês prestem atenção. 
 Professor auxilia grupo na montagem do ciclo. 
62 Professora- Vamos lá ó, novamente. 
 Professora retoma a leitura do texto. 
63 Professora- Tudo gente tem que ser controlado, na medida certa, se esse ciclo sofrer alteração 

não vai gerar o que a gente necessita de forma correta. 
 Professora retoma a leitura do texto. 
64 Professora- Então o quê que o ambiente faz, ele vai pegando, transformando, renovando, vai 

criando, tudo para a sobrevivência e vai virando um ciclo. Mas quando isso foge do controle, 
essas taxas não é liberada de forma correta e a produção não é feita como deveria 

 Professora lê informações do texto. 
65 Professora- No nosso ciclo aqui não tem os vegetais? E se essa queimada não ocorrer de 

forma correta o quê que vai acontecer? Vai ocorrer um desequilíbrio do meio ambiente 
 Professora lê informações do texto. 
66 Professora- Todo mundo sabe o que é efeito estufa? Não tem a camada que protege o planeta? 
67 Rogério- camada de ozônio. 
68 Professora- Quando essa poluição sobe o quê que ocorre? Já ouviram falar em aquecimento 

global? 
 Professora lê informações do texto. 
69 Professora- E esse aquecimento pode causar o quê? Doenças, mortes, não é? Então vamos lá 

agora, que grupo vai começar? 
70 Rogério- Aqui é um navio, porque que está uma casa?  
71 Professora- Ô meu Deus. Isso aqui é uma indústria. Olha a fumaça saindo. 
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72 Rogério- pensei que era um navio. 
73 Professora- O petróleo gente que é produzido pelo carbono o que é que o home faz? Ele usa. 

E aí é emitido pelas fábricas e o próprio planeta absorve. É um ciclo, quem pode explicar? 
Vamos lá, vocês. Vamos lá esse grupo? 

74 Sandra- Começa por lá professora. 
75 Professora- Gente não tem bicho de sete cabeças, é só o que vocês entenderam com o ciclo 

do carbono. O que é o carbono? É importante para o planeta? 
76 Vários alunos- É. 
77 Professora- O quê que esse carbono vai gerar? Através do que? O quê que vocês podem ver 

aqui? A luz do Sol é importante? Por que? Faz o que? Através da fotossíntese o quê que as 
plantas fazem? Elas produzem o quê? 

78 Rogério- decomposição dos organismos. 
79 Silvio- Produz oxigênio. 
80 Ana- Oxigênio. Oi estou falando. 
81 Professora- Começa tudo ali ó gente! No processo de fotossíntese. E aí quando a planta libera 

esse gás carbônico ele vai para onde? 
82 Joana- Por ar. 
83 Professora- Bora gente! 
84 Joana- E aí professora esses dois aqui ó. 
85 Professora- Está tudo no texto gente. 
86 Paula- Vou falar um pouquinho. 
87 Professora- Paula vai falar! 
 Aluna Paula lê um trecho do texto. 
88 Paula- Então está se falando assim pelo que eu pude entender, que o gás carbônico é essencial 

na vida de todos os seres vivos, sem ele não há vida. Então o efeito estufa que está havendo 
em nosso mundo e o gás carbônico está sumindo, essa é a realidade com as queimadas , os 
automóveis que libera um gás que é ao contrário do gás carbônico, como é o nome do gás?  

89 Professora- É o gás carbônico. 
90 Silvio- Passou de ano, está bom agora é outro. 
91 Rogério- ô professora, as queimadas também liberam o gás carbônico na atmosfera né isso? 
92 Professora- Isso, uma parte ele vai para a atmosfera e a outra metade é utilizado por quem? 

Quem o absorve? 
93 Rogério- Os vegetais. 
94 Professora- Então esse gás carbônico é essencial para a vida. Porque através dele os vegetais 

vão fazer a fotossíntese para produção de glicose. E aí vocês? O quê que vocês entenderam aí 
do ciclo? 

95 Paulo- Fala aí você? 
96 Norma- Fala Paulo. Pega o texto aí e lê. 
97 Professora- Ó é o seguinte, levem o texto para casa, leiam, procurem entender, que nós vamos 

fazer uma atividade na próxima aula. 
98 Rogério- Não professora faz aqui mesmo. 
99 Professora- Ok? Recolham o material para mim por favor 
 Alunos recolhem o material do chão. 
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Anexo 20 – Transcrição da Oitava Aula com a SEI Aplicada: a Transformação da 

Matéria na Natureza 

SEI: A TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA NA NATUREZA 
TRANSCRIÇÃO DA AULA 08- DIA 29. 11.2018. 
 

Turnos Falas transcritas 
 Professora entra na sala organiza grupos e distribui material para a realização de uma atividade 

experimental. 
1 Paulo- todo mundo vai tomar guaraná agora. 
2 Joana- Já sei o quê que é, tem que fazer um vento para girar a.  
 Aluna faz um movimento giratório com o dedo. 
3 Professora- Pessoal é o seguinte, eu vou entregar o material para cada grupo e vocês, vamos 

prestar atenção! Eu vou entregar o material e essa latinha, vocês vão acender e vão colocar essa 
latinha, eu vou colocar fogo e vocês vão fazer a hélice girar. 

4 Rogerio- Oxe, como?  
5 Paulo- Assoprando. 
6 Professora- Não, sem assoprar. O que eu vou fazer? Presta atenção, vou entregar o material 

para vocês, dentro da latinha tem um chumaço de algodão, nós vamos acender, vão colocar a 
latinha aqui, essa latinha vai aquecer, ela tem um furinho. Quando ela aquecer vocês vão 
observar o que vai acontecer. Aí vocês vão pegar essa hélice e vão colocar para girar. 

7 Rogério- Professora eu tenho uma opinião para isso aí, eu acho que esse furo é pouco. 
8 Professora- É não, que nós testamos. Vamos ver. Aí vocês vão observar e chegar a conclusão 

de vocês. Lembrem-se das aulas passadas, dos tipos de energias que a gente falou aqui, energia 
química, energia térmica e vamos observar tudo direitinho, tá? 
O furinho para cima tá gente? Porque o líquido está dentro. 

9 Carla- Eu sei, vai soltar um gás. 
 Professora continua distribuindo o material para os grupos. 
10 Laís- vai sair aquela fumaça? 
11 Professora- Vamos ver. Nós vimos vários tipos de fogo aqui nos experimentos. 

Presta atenção. Muito cuidado. 
12 Laura- Isso aqui não roda não viu professora. Nem assoprando. 
13 Professora- Gente, ó, vou pedir uma coisa para vocês, cuidado, nós estamos mexendo com 

fogo, sem brincadeira, porque quando o fogo não é bem manuseado ele é perigoso. Então sem 
brincadeiras para não acontecer qualquer tipo de acidente. Nós não somos crianças. 

14 Rogério- E se eu te disser que a lata está furada e pode não dá certo. 
15 Bianca- Aqui tinha que ter um bombeiro. 
16 Silvio- Professora não vai ter como rodar isso não. 
17 Professora- Por que? 
18 Silvio- Essa hélice aí não sei não. 
19 Professora- Vamos ver o que vai acontecer. Lá vai fogo. 
20 Rogério- Espera aí minha filha devagar com esse fogo seu. 
21 Professora- Tira o rosto. 
22 Rogério- Lá vai fogo. 
23 Laura- espera o bicho esquentar a água, que é o vapor que vai fazer o ar sair e vai fazer a hélice 

rodar.  
24 Silvio- Fazer o quê rodar rapaz? 
25 Laura- Quando a água ferver aí o ar vai sair. Aí quando o ar sair vai rodar o negócio aí. Vai 

ferver, vai sair o ar, aí o ar vai formar o vento, ó. 
26 Laís- Esse negócio não explode não? 
27 Professora- Gente, ó, espere uns minutinhos, deixa a latinha esquentar. Espera esquentar. 
28 Paulo- rapaz dava para trazer uma panela, dar para fritar até uma carne. 
 Risos 
29 Rogério- esse negócio esquentando e de repente puf. 
30 Professora- Não tem fumaça não. 
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31 Rogério- A nossa lata está com um furo a mais. Tem um buraquinho do lado que foi amassado 
e quebrado na lata aí não vai dar certo não. 

32 Vanessa- está esquentando! 
33 Paulo- Liga o ventilador que roda. 
 Professora faz a chamada. 
34 Márcia- se o álcool está aqui embaixo vai esquentar? O álcool está branco ainda. 
35 Bianca- Professora meu fogo está “desligando”. 
36 Professora- Bota mais álcool. 
37 Rogério- Cadê o álcool? 
38 Márcia- não saiu nenhuma fumacinha. 
39 Ana- Você tem que botar afastado um pouco. 
40 Paulo- Esse cara não sabe não, o cara está com medo. 
41 Márcia- Ó rodou em. 
42 Rogério- Toda hélice é envergada um pouco. 
43 Léia- Sim mais você envergou demais. 
44 Professora- Gente e aí? Vão tentando mudar a posição da hélice. Começou a sair vapor?  
45 Alguns alunos- Não. 
46 Professora- Então espera sair. 
47 Silvio- Lá para 2019 ele sai. 
48 Laura- Rogério, bota o bicho de lado. Nada ainda? 
49 Paula- O pessoal lá botou papel pode? 
50 Professora- E aí, vão tentando mudar a posição da hélice. 
51 Rogério- Rapaz aqui não tem mudança certa, não está soprando. 
52 Laura- Vai pegar fogo na escola. 
53 Norma- Não bota muito álcool não. 
54 Bianca- Está bom colega. 
55 João- O negócio aí professora está quebrado, não vai não. 
56 Márcia- Não gira. 
57 Silvio- Pegou pressão ó. 
58 Professora- Rodou a de vocês? 
59 João – Vamos entortar as pontinhas.  
60 Professora- E se o vapor bater mais na ponta? 
61 João- Tinha que ser de plástico. 
62 Patrícia- Vira o lado, assim ó. 
63 Bianca- Olá a panela de pressão. 
64 Silvio- Espera aí deixa eu testar de outras formas. Espera que eu estou quase conseguindo. 
65 Rogério- Desse jeito não vai não Silvio. Tá indo passando pelos buracos. 
66 Paulo- A hélice está enganchando. 
67 Professora- Vamos apagar o fogo? 
68 Vários alunos: Não! 
69 Silvio- Ó professora! 
70 Bianca- Está rodando! 
71 Paula- Deixa ao comprido assim, como a colega fez que aí pega nas hélice. 
72 Silvio- Joga mais álcool aqui professora. 
73 Professora- Mais álcool aí? 
74 Laura- Estava certinho ele tirou. 
75 Silvio- Me empresta aqui rapidinho. Se entortar vai soltar. 
76 João- Está rodando em. 
77 Paulo- Ele está roubando. 
78 Professora- Vamos apagar o fogo?  
79 Rogério- Não professora! 
80 Laura- Agora que está bom. 
81 Professora- Oxe, vocês vão ficar aí a noite toda é? Vamos apagar? 
82 Ana- Olha professora, está rodando. 
83 Silvio- Aê professora! Eu botei para rodar.  
84 Professora- Agora nós vamos entregar essa folha e vocês vão anotar tudo que observaram aqui. 

Quais os materiais que foram usados? O que foi que aconteceu? A hélice rodou? Qual a 
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proposta? O que deveria ter acontecido? O que saiu de dentro da latinha? Como é que essa 
hélice deveria girar? 

85 Paulo- O vapor de ar, mais vapor. 
86 Silvio- Vapor ou ar? 
87 Professora- Uma energia química gerou uma energia? Térmica. Gerou uma energia ci? 
88 Professora- Professora, a resposta pode ser essa? Uma energia química virou uma energia 

térmica? 
89 Professora- Não. Isso você anota tudo que aconteceu no experimento. 
90 Laura- Professora posso ir embora? 
91 Professora- Não mulher entrega aí isso é para a nota. Você falou tudo bonitinho aí no começo 

da aula. Anota aí. 
92 Laura- Isso é feira de ciências. Mas é, é o ar que faz a hélice girar.  
93 Professora- Pronto ó, discutam em grupo e façam. E vocês aí o que aconteceu? 
94 Paula- O que aconteceu Márcia? 
95 Silvio- Como é o nome disso aqui? Catavento? 
96 Laura- Hélice. 
97 Laís- O refrigerante aqueceu. 
98 Professora- Uma energia química, no vapor, gerou energia cinética, é isso mesmo? Inaudível. 
 Inaudível 
99 Silvio- A senhora estava falando do vapor eu prestei atenção. 
100 Professora- Eu estou falando que a energia quimica gerou a energia térmica, porque aqueceu 

e também energia cinética que é o que? Corpos em movimento. Quando a água está aquecida 
ela não se movimenta? Mas o importante é vocês anotarem o que foi que aconteceu? 

101 Laura- O refrigerante, a lata de sardinha, um palzinho com uma hélice, água quente, tudo isso 
aí. 
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Anexo 21 – Entrevista com a Professora 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA - PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

Pesquisa: O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO FRENTE ÀS 
PECULIARIDADES DA MODALIDADE EJA: EM BUSCA DA ALFABETIZAÇÃO 
CIENTÍFICA 

Pesquisadora: Deise Figueiredo dos Santos 

Orientadora: Profª Drª Luciana Sedano de Souza 
 

ENTREVISTA COM O PROFESSOR 

1- O senhor/senhora tem formação na área de ciências? 
Se não, qual a formação?  
 

2- Quanto tempo o senhor/senhora possui de experiência com o ensino na EJA? 
 
 

3- O senhor/senhora já conhece o Ensino de Ciências por investigação? 
 

4- O senhor/senhora enfrenta dificuldades no ensino dessa modalidade? 

 Se sim, quais?  

5- Comente um pouco sobre suas aulas de ciências na EJA 
 

6- O senhor/senhora tem interesse em conhecer novas abordagens no ensino de ciências 
para a EJA? 
Justifique se necessário  
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RESUMO 
 

A Sequência de Ensino Investigativa (SEI) A Transformação da Matéria na Natureza se configura em um 
produto final de conclusão de um mestrado profissional e se destina ao público da modalidade Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). A SEI foi construída a partir de seis encontros com uma professora regente de 
Ciências de uma turma da EJA com a pesquisadora, aluna do mestrado, e foi pautada nos conhecimentos 
a partir de Carvalho (2017) sobre SEI, tendo como referência a abordagem didática Ensino de Ciências 
por Investigação (ENCI). Durante os encontros, foram usadas como material de base duas sequências 
didáticas destinadas aos anos finais do Ensino Fundamental (EF): uma destinada ao 5° ano e encontrada 
no livro Investigar e Aprender (CARVALHO et al., 2015; a outra destinada ao 9° ano (RIBEIRO et al., 
2009). Nos encontros, pesquisadora e professora, além de utilizarem o material de base, discutiram sobre 
quais especificidades deveriam ser consideradas em relação ao público em questão, além de buscarem 
conteúdos científicos que eram abrangentes ao tempo formativo correspondente aos anos finais do EF, 
referentes aos conhecimentos de Ciências. A SEI foi aplicada em uma turma da EJA, II tempo formativo, 
eixo 5. As aulas foram gravadas em áudio e vídeo e transcritas; os dados foram usados para serem 
analisados na dissertação. As atividades propostas na SEI contemplam conteúdos científicos que envolvem 
conhecimentos de química, física e biologia, além de sugerir o uso de diferentes textos e momentos de 
leituras individual ou coletiva no intuito de contribuir para a competência leitora do aluno. A proposta da 
SEI é composta por 11 encontros, os quais propõem atividades em grupo, que visam à resolução de 
problemas por meio de atividades experimentais, não experimentais e demonstrações investigativas, que 
objetivam possibilitar a construção do conhecimento científico pelo aluno, partindo dos seus 
conhecimentos prévios, da argumentação e da interação social na sala, buscando, sobretudo, contribuir 
para o seu processo de Alfabetização Científica (AC).  

 
 



Sumário 
 

1 Apresentação ...................................................................................................................................... 5 

2 Os alunos da EJA: sujeitos ricos de experiências e saberes ............................................................. 7 

2.1 Alfabetização Científica como importante na Educação de Jovens e Adultos ............................. 8 

3 Ensino de Ciências para promover Alfabetização Científica na EJA .............................................. 9 

4 Ensino de Ciências por Investigação .............................................................................................. 10 

5 O que são Sequências de Ensino Investigativas? ........................................................................... 13 

6 A Sequência de Ensino Investigativa: A Transformação da Matéria da Natureza ........................ 14 

Encontro 1 - Enchendo o balão sem assoprar .................................................................................... 17 

Encontro 2 - Levantando hipóteses sobre o problema ....................................................................... 19 

Encontro 3 - Comprovando a existência de carbono e oxigênio no ar.............................................. 22 

Encontro 4 - Transformação de materiais .......................................................................................... 24 

Encontro 5 - Entendendo a transformação dos materiais .................................................................. 26 

Encontro 6 - Os seres vivos também produzem CO2 ........................................................................ 28 

Encontro 7 - Montando o ciclo do Carbono ...................................................................................... 29 

Encontro 8 - Recursos e transformação de energia ........................................................................... 33 

Encontro 9 - Recursos e transformação de energia ........................................................................... 35 

Encontro 10 - O Efeito Estufa ............................................................................................................ 37 

Encontro 11 - Do Efeito Estufa ao Aquecimento Global: Quando os recursos são gerados em 
excesso ................................................................................................................................................ 39 

Considerações Finais .......................................................................................................................... 45 

Referências .......................................................................................................................................... 46 
 



5  

1 APRESENTAÇÃO 

 

A Sequência de Ensino Investigativa (SEI) A Transformação da Matéria na Natureza, 

apresentada como produto final de um mestrado profissional, visa contribuir para o trabalho 

pedagógico nas aulas de Ciências em turmas de modalidade EJA.  

A SEI foi construída a partir de uma Sequência Didática voltada para o público de 8º ano 

do Ensino Fundamental (EF) (RIBEIRO et al., 2009), de uma SEI direcionada a alunos de 5º ano 

do EF (CARVALHO et al., 2015) e das propostas de mudanças e sugestões de uma professora 

regente de Ciências de uma turma da modalidade EJA, em reuniões com a pesquisadora, aluna 

do mestrado profissional. A SEI foi se constituindo ao longo de seis encontros entre a professora 

e a pesquisadora, nos quais o material foi apreciado e aproveitado conforme a montagem da 

sequência. 

A SEI tem como tema geral a transformação da matéria e aborda conteúdos científicos 

que contemplam conhecimentos da química, física e biologia, sendo: transformação dos 

materiais, reações químicas, os recursos naturais, o elemento Carbono, entre outros. Além disso, 

a SEI visa estimular a competência leitora dos alunos, propondo o uso de textos a fim de 

sistematizar o conhecimento, estimular as discussões e ajudar na compreensão dos temas 

trabalhados. 

A proposta da SEI partiu da proposição da abordagem didática Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI). Esta abordagem sugere um cenário alternativo, que seja diferente das aulas 

de Ciências vistas nas escolas (MUNFORD; LIMA, 2007). A abordagem, a partir da investigação 

em sala de aula, oferece condições aos alunos para que resolvam problemas, buscando relações 

causais diante das variáveis, e desenvolvam estratégias para explicar o fenômeno observado 

(SASSERON, 2015). 

Na proposta do ENCI não há a pretensão de que os alunos se comportem como os 

cientistas, o que se pretende é criar um ambiente investigativo em sala de aula, contribuindo para 

ensinar os alunos no processo, ainda que simples, do trabalho científico, podendo ampliar 

gradativamente a sua cultura científica (CARVALHO, 2017). 

A partir do ENCI, o trabalho em sala pode ser desenvolvido através de Sequências de 

Ensino Investigativas (SEIs) (CARVALHO, 2017). Uma SEI pode ser entendida como uma 

sequência de atividades que contemplem um tema inserido no conteúdo programático 

(CARVALHO, 2017). Essas atividades são planejadas a partir de todo o material necessário às 

interações didáticas, podendo possibilitar aos alunos oportunidades para “trazer seus 

conhecimentos prévios para iniciar os novos, terem ideias próprias e poder discuti-las com seus 
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colegas e seu professor passando do conhecimento espontâneo ao científico e adquirindo 

condições de entenderem conhecimentos já estruturados por gerações anteriores” (CARVALHO, 

2017, p. 9). 

Nossa intenção de propor a abordagem para o trabalho em sala de aula, por meio de SEI, 

com os alunos da EJA, deriva da compreensão de que os alunos dessa modalidade não vêm sendo 

considerados quando se propõem novas abordagens para o trabalho nas salas de aula de outras 

modalidades de ensino. Além disso, entendemos a abordagem como capaz de contribuir para a 

Alfabetização Científica (AC) do aluno da EJA, entendendo essa condição sine qua non dentro 

do ensino de Ciências, sobretudo para a modalidade, onde seus sujeitos já se inserem na 

sociedade, tomando decisões individuais e coletivas onde a AC se faz importante (SALES, 2013). 

A busca do processo da AC do aluno da EJA é entendida em nossa visão como 

consequente a busca do uso do direito à cidadania desse aluno, que traz em seu percurso histórico, 

dentro da modalidade, um caminho excludente, negligente, até hoje percebido na pouca atenção 

dada a ela, vista nos documentos legais e nos poucos trabalhos encontrados considerando 

abordagens de ensino ao público. 

No decorrer da descrição dos encontros e aulas da SEI, para melhor compreensão do 

trabalho, as aulas são descritas e apresentadas em momentos que contemplam diferentes 

situações, dependendo da proposta da aula. Desse modo, são encontrados os momentos: Vamos 

resolver um problema?; Discutindo, compreendemos melhor; Discutindo e escrevendo, 

compreendemos melhor; Além do que já sabemos; Para pensar e responder.  

Vamos resolver um problema? – Nesse momento, o professor propõe um problema aos 

alunos que pode se apresentado por meio de uma atividade experimental, uma demonstração 

investigativa ou uma atividade não experimental. O professor propõe o problema, dispõe os 

materiais quando houver e possibilita o tempo necessário aos alunos para sua resolução. 

Discutindo, compreendemos melhor – Esse momento ocorre após a resolução de um 

problema, da leitura de um texto ou da produção de uma atividade, possibilitando aos alunos e ao 

professor a oportunidade de exporem suas ideias, suas hipóteses diante das atividades propostas. 

Discutindo e escrevendo, compreendemos melhor – Além do que foi descrito na etapa 

anterior, este momento oportuniza aos alunos, após as discussões do tema, a exposição das suas 

ideias e compreensão a partir das atividades escritas. É nesse momento que professor pede aos 

alunos que escrevam. 

Além do que já sabemos – Nesse momento, o professor propõe aos alunos a leitura de 

textos, imagens, charges, etc., visando sistematizar o tema trabalhado e contribuir para a 
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competência leitora do aluno. Essa leitura poderá ser individual, silenciosa, coletiva, com ou sem 

a participação do professor. 

Para pensar e responder – Será o momento em que o professor propõe a realização de 

uma atividade relacionada ao tema trabalhado. Os alunos poderão responder a atividade em 

grupo, compartilhando as ideias com seus colegas. 

Os momentos descritos anteriormente buscam contemplar as etapas de uma SEI, a saber: 

Etapa de distribuição do material e proposição do problema pelo professor; Etapa de resolução 

de problemas pelos alunos; Etapa de sistematização dos conhecimentos elaborados pelo grupo; 

Etapa de escrever e desenhar (CARVALHO, 2017). As etapas estão inseridas nas diferentes 

situações nas aulas. 

Destacamos, ainda, que a SEI deve ser trabalhada adaptada à realidade de cada turma, 

não precisando ser utilizada de forma engessada, mas servindo como um instrumento que possa 

contribuir para o trabalho nas aulas de Ciências quando se tenha a intenção de abordar os temas 

contemplados na SEI.  

A avaliação, segundo Carvalho (2017), é realizada no final da SEI e deve ser condizente 

com a proposta, sendo formativa ao invés de somativa, sendo um instrumento usado para perceber 

se professor e aluno estão aprendendo, precisando apresentar as mesmas características do que é 

proposto na abordagem, onde os “objetivos concentrem se tanto na aprendizagem de conceitos, 

termos e noções como no aprendizado de ações, atitudes e valores próprios da cultura científica” 

(CARVALHO, 2017, p. 18). 

Para uma melhor compreensão do contexto da SEI, trataremos brevemente sobre a 

proposta da abordagem didática ENCI e da SEI e falaremos sobre o público destinado. 

 

2 OS ALUNOS DA EJA: SUJEITOS RICOS DE EXPERIÊNCIAS E SABERES 

 
Pensar nos sujeitos dessa modalidade para além dos rótulos, segundo Barreto e Dias 

(2013), implica pensar nas suas trajetórias, nos significados e nos sentidos atribuídos por eles ao 

processo de escolarização, bem como a negação deste como de tantos outros direitos. Oliveira 

(1999) discute que a EJA não se refere apenas a uma questão de especificidade etária, mas de 

uma questão cultural, que apesar do recorte delimitado de idade, esse território de educação não 

remete a reflexões e ações educativas a qualquer jovem e adulto, mas para um grupo homogêneo 

de pessoas, dentro de uma diversidade de grupos. 

Friedrich et al. (2010) citam que o adulto tem um perfil específico, traz consigo marcas 

de suas experiências, na maioria das vezes frustradas, ao longo de sua vida, chegando à EJA já 
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com uma bagagem cultural diversificada, com diferentes habilidades, conhecimentos 

acumulados e reflexões construídas sobre o seu mundo. Discutem também os autores que, 

muitos, na condição de excluídos da escola, se veem humilhados por diversas razões, entre elas, 

a necessidade do trabalho, as reprovações sucessivas, que muitas vezes ocorreram devido a não 

adaptação às normas da escola, pela dificuldade em aprender na urgência de suas necessidades, 

condição quase sempre necessária para sobreviver no mundo científico e tecnológico que vivem. 

Muitos autores apontam que o público da EJA é dotado de especificidades que devem ser 

consideradas (FREIRE, 1996; ARROYO, 2005; 2007; FRIEDRICH et al., 2010; BRASIL, 2013; 

ALMEIDA; CORSO, 2015; VENTURA; BONFIM, 2015; CASSAB, 2016; GONÇALVES; 

CAVALCANTE, 2016). 

Podemos destacar algumas especificidades da EJA encontradas nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais:  
 

Os alunos da EJA geralmente já fazem parte do mundo do trabalho; às experiências 
pessoais dos alunos o que pode configurar numa bagagem rica de conhecimentos; , a 
participação social que esses alunos já exercem na sociedade; precisam vencer o 
preconceito dado ao público; já respondem por suas atitudes e assumem 
responsabilidades em sua vida; a postura mais racional dos adultos, tendendo a ver o 
mundo com mais objetividade; compreendem melhor seus limites e potencialidades, 
mas também podem se manifestarem inseguros diante de algumas situações; interesses, 
motivações, experiências e expectativas dos jovens são diferentes (BRASIL, 2013, p. 
91). 

 

A partir das especificidades apresentadas acima é que entendemos os sujeitos da EJA 

ricos de experiências e saberes, que foram se constituindo e destacando os alunos e professores 

que compõe as salas de aula dessa modalidade. Considerar esse aluno e respeitá-lo dentro do 

cenário educacional é o que vai garantir a verdadeira valorização desses sujeitos, os quais 

merecem a atenção e o espaço que possui qualquer modalidade de ensino. 

 

2.1 Alfabetização Científica como importante na Educação de Jovens e Adultos 

 

Sales (2013) comenta que partindo das características próprias da modalidade e dos alunos 

da EJA, a busca da AC desses alunos deve ser feita de forma diferenciada em relação às turmas 

com crianças e adolescentes. Segundo a autora, o desenvolvimento de crianças e adolescentes é 

acompanhado pela descoberta do mundo, sendo diferente na EJA, cujos alunos já carregam 

diferentes experiências e a Ciência escolar aparece como uma maneira de ver e compreender os 

fenômenos que muitas vezes eles já conhecem. 

Gonçalves e Cavalcante (2016, p. 126) afirmam que, considerando a AC para a EJA, 

deve-se em primeiro lugar se desvencilhar do processo excludente que viveu historicamente a 
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modalidade, buscando compreender “o contexto e o processo de aprendizagem nos quais os 

sujeitos da EJA estão envolvidos”. Outro aspecto que eles destacam é que devem ser respeitadas 

as especificidades desses alunos, buscando a compreensão da forma como aprendem. Nesse 

sentido, citam que quando consideramos os saberes que o aluno já possui, devem estar incluídas 

a cultura e as crenças dele, promovendo o diálogo entre as diferenças. Além disso, defendem que 

é importante inserir na proposta da AC dos alunos da EJA questões ligadas ao trabalho, uma vez 

que muitos desses alunos já estão inseridos nesse contexto. 

Nesse sentido, Gonçalves e Cavalcante discutem que: 

 
A proposta da Educação Científica na EJA deve estar fundamentada nas 
especificidades. (...) Para tanto, é essencial a promoção não apenas de acesso aos 
conhecimentos científicos historicamente legitimados, mas a aprendizagem do ‘fazer 
Ciência’ a partir da busca de resposta aos problemas de sua vida e de seu cotidiano 
(2016, p. 127). 

 

Acreditamos aqui como de extrema importância que iniciativas que visem a AC do aluno 

sejam propostas com mais frequência ao público da EJA, visando uma real inserção desses alunos 

na compreensão das Ciências, que podem se familiarizar com abordagens que visem esse 

propósito e que consigam sobressair-se frente à insegurança, totalmente compreendida pelo 

percurso histórico tradicional dessa modalidade, cujo destaque normalmente recai apenas na 

leitura e escrita do aluno sem preocupação a sua postura crítica (AMARAL, et al., 2016). Costa 

(2008. p. 4) corrobora nesse sentido, quando defende que “precisamos investigar e aprimorar-nos 

na educação de jovens e adultos, para que esses sujeitos recebam uma atenção especial no que 

diz respeito à educação para a ciência, tecnologia e sociedade (CTS)”. 

 

3 ENSINO DE CIÊNCIAS PARA PROMOVER ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NA 

EJA 

 

O ensino de Ciências na EJA para Santos; Bispo; Omena (2005), deve considerar o fato 

que o aluno, possivelmente, já está imerso no mundo do trabalho. Deve-se também considerar a 

bagagem que o aluno já traz a partir das relações construídas, de suas experiências, os saberes 

acumulados, suas impressões sobre o mundo e sobre si mesmo e os outros, devendo a escola 

respeitá-los e considerá-los, quando possível, inseridos nos conteúdos, de maneira transversal 

como sugerido pelos PCNs (SANTOS; BISPO; OMENA, 2005). Barra (2016) traz que esse 

ensino de Ciências deve ser conscientizado, facilitando a compreensão das questões da sociedade, 
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que vise claramente à AC, que envolva os alunos com os conteúdos e os diferentes tipos de 

ciência. 

Nesse sentido, para Cassab (2016), é direito dos alunos da EJA engajar-se na cultura de 

seu meio, para compreendê-la e transformá-la. Sendo para ela papel da escola a socialização do 

conhecimento científico produzido, como também de ampliar o conhecimento do aluno advindo 

a partir de suas experiências. Nessa percepção, a autora cita que “ensinar e aprender ciências na 

EJA significa, portanto, ampliar a cultura dos educandos, com isso suas formas de se relacionarem 

e darem sentido ao mundo” (p. 15). Para a autora, visto a partir dessa concepção, o ensino de 

Ciências visando à educação científica vai envolver a busca da compreensão pública da ciência, 

como também vai contribuir para a competência de ler e compreender criticamente, expondo 

opiniões diante de problemas de seu entorno enquanto sujeito jovem e adulto trabalhador, pautada 

na ciência. 

Sales (2013) relata que boa parcela desse público já tem poder de tomar decisões 

importantes na sociedade, seja para escolher um governante, ou escolher um produto de consumo 

para si e sua família, sendo fundamental que esteja preparada diante dessas decisões. A autora 

destaca como importante que a AC pode também estar relacionada ao trabalho, destacando que 

esse público é formado por trabalhadores que podem possuir um conhecimento científico 

insatisfatório, muitas vezes exigido no mundo do trabalho. Afirma ainda que, quando 

alfabetizados cientificamente, os alunos podem obter condições melhores de trabalho, 

sobrepondo as questões, por exemplo, que se referem apenas ao saber técnico, o qual pode 

restringi-los a determinadas posições limitadas. 

Por fim, precisamos entender no ensino de Ciências que a ciência, que está em todos os 

espaços e que muda ao longo do tempo, deve ser aproximada da EJA (BARRA, 2016), devemos 

“aproximá-la de forma investigativa, indagadora, buscando conhecimento das coisas, seja elas 

fáceis ou complexas, temos que buscar esclarecer o conhecimento científico” (p. 19) inserido de 

forma real o aluno da modalidade em seu espaço como cidadão. 

 

4 ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO 

 

Como já nos adiantamos em dizer na apresentação de nossa SEI, a proposta do ENCI parte 

da pretensão de sugerir um cenário alternativo, diferente das aulas de Ciências comuns nas 

escolas, cujo contexto facilmente pode ser visualizado: o professor anotando no quadro, 

explicando o assunto e o aluno ouvindo e anotando todo o conteúdo (MUNFORD; LIMA, 2007). 

Sasseron (2015, p. 63-64) argumenta que o Ensino por investigação em sala ajuda a romper com 
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essa cultura escolar, heterogênea, com didáticas descontextualizadas, distantes do que é “próprio 

do campo de conhecimento da disciplina”. 

Deboer (2006) cita que o Ensino por investigação “se espelha” na investigação científica 

por enfatizar o questionamento, a investigação e a resolução de problemas pelos alunos, havendo 

a participação deles nas atividades semelhantes às dos cientistas, como o uso de laboratórios, a 

pesquisa de campo, o uso da biblioteca, envolvendo, também, a discussões entre os colegas: “E 

assim como os cientistas procuram entender o mundo natural através de suas investigações, os 

estudantes em salas de aula tentam avançar sua compreensão dos princípios e métodos da ciência 

através desse ensino” (DEBOER, 2006, p. 17, tradução nossa). 

Essa abordagem fundamenta-se em resposta a um ensino de Ciências centrado em 

definições, leis e princípios, sem muita preocupação em problematização e em promover um 

diálogo entre teorias e o mundo real (MUNFORD; LIMA, 2007). Nesse tipo de ensino, para as 

autoras, há pouco espaço para investigações nas quais o aluno possa construir representações 

equivocadas das ciências. 

Sobre a investigação em sala de aula, Sasseron cita que 

 
assim como a própria construção de conhecimento em ciências, a investigação em sala 
de aula deve oferecer condições para que os estudantes resolvam problemas e busquem 
relações causais entre variáveis para explicar o fenômeno em observação, por meio do 
uso de raciocínios do tipo hipotético-dedutivo, mas deve ir além: deve possibilitar a 
mudança conceitual, o desenvolvimento de ideias que possam culminar em leis e 
teorias, bem como a construção de modelos (SASSERON, 2015, p. 58). 

 

Para Zômpero e Laburú (2011), a proposta atual do ensino por investigação, que 

possibilita o estudante se envolver em atividades investigativas, não mantém mais a mesma 

intenção, como na década de 1960, de formar cientistas; hoje, buscam-se novas finalidades, como 

desenvolver nos alunos habilidades cognitivas, por exemplo, formulação de hipóteses, poder de 

análise e argumentação. Para Carvalho (2017) no ENCI por meio da SEI, o que se propõe não é 

esperar que os alunos se comportem como os cientistas; o que se espera é algo mais simples, 

pretende-se criar um ambiente investigativo em sala de aula, contribuindo para ensinar aos alunos 

no processo, ainda que simples, do trabalho científico, podendo ampliar gradativamente a sua 

cultura científica. 

Existem diferentes denominações para a abordagem de ensino. Podemos citar como 

exemplo “inquiry, aprendizagem por descoberta, resolução de problemas, projetos de 

aprendizagem, ensino por investigação” (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011, p. 73). Além disso, 

citam que há também diferentes abordagens referentes ao ensino por investigação. 
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Mas mesmo que haja diferentes propostas acerca do que é ensino por investigação, 

Munford e Lima (2007) dizem que elas são mais bem compreendidas a partir de um mesmo 

sentido, o de reconhecer a distância entre a Ciência estudada nas escolas e a Ciência das 

universidades e nos laboratórios. Citam que essas “duas ciências” geralmente são pouco comuns 

e que a preocupação sobre o assunto não é recente, e ainda complementam que diante disso, para 

alguns autores, mais preocupantes são as diferenças do que representam as práticas científicas 

das escolas e as que, de fato, são as dos cientistas. 

Nesse sentido, Sasseron (2015) argumenta que o ENCI propõe uma maneira de trabalhar 

os temas e conteúdos, destacando características que definem o próprio fazer científico, podendo 

agregar a cultura escolar e a cultura científica, compreendendo-o como uma abordagem didática. 

Mas para Munford e Lima (2007), essa aproximação não é uma tarefa simples, isso já é percebido 

só em imaginar as diferenças entre os espaços onde essas ciências ocorrem, seus papéis e 

objetivos. Enquanto uma objetiva a aprendizagem de uma ciência já construída, consolidada, a 

outra busca a produção de novos conhecimentos científicos. 

O Ensino por Investigação é entendido como uma abordagem que vai além de uma 

metodologia usada somente a alguns temas e conteúdos, podendo ser utilizado em diferentes 

aulas (SASSERON, 2015). O professor visto apenas como a pessoa mais experiente na sala 

(CARVALHO, 2017) deve contribuir em promover o papel ativo do aluno quando busca a 

construção de seu conhecimento sobre a Ciência. O professor buscando o engajamento dos 

alunos com as discussões possibilita-os buscar resolver um problema, comparar, analisar e avaliar 

ações comuns na prática científica (SASSERON, 2015). 

Além disso, o professor precisa ter a sensibilidade de valorizar os erros, as pequenas 

ações, as imprecisões levantadas pelos alunos, destacando e valorizando qualquer hipótese do 

aluno e favorecendo as relações (SASSERON, 2015). Deve-se entender que a relação entre 

professor e aluno, diz a autora, não envolve mais uma condição hierárquica de poder, mas de 

parceria, onde a busca da construção de entendimento sobre as Ciências e os modelos, conceitos 

e teorias que a compõem, pelo aluno, é coletiva. É construída nessa relação outra forma de ver e 

compreender os fenômenos naturais e a nossa conexão a eles, entendendo que compreendendo a 

linguagem científica, estamos estreitando essas relações (SASSERON, 2015). E partindo-se da 

proposta do ENCI, Carvalho (2017) sugere o trabalho por meio das SEIs. 
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5 O QUE SÃO SEQUÊNCIAS DE ENSINO INVESTIGATIVAS? 

 

Carvalho (2017) deixa claro que a relação entre o ENCI e as SEIs ocorre a partir de 

referenciais teóricos que considera de grande importância para a proposição da abordagem. 

Segundo ela, dentre os muitos fatores que influenciaram as mudanças na escola, no que se refere 

ao Ensino de Ciências, as investigações, teorizações e os conhecimentos produzidos por Piaget, 

Vygotsky e seus seguidores foram os que mais contribuíram. É a partir desse contexto teórico que 

a autora propõe as SEIs. Para ela, as SEIs são 

 
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 seu 
professor passando do conhecimento espontâneo ao científico e adquirindo condições 
de entenderem conhecimentos já estruturados por gerações anteriores (CARVALHO, 
2017, p. 9). 

 

Sasseron (2015, p. 59), que também define uma SEI, cita que ela se configura num 

“encadeamento de atividades e aulas”, trabalhando as questões envolvidas do tema que é posto 

em investigação. As SEIs para a autora têm como principal objetivo possibilitar investigações em 

sala, concretizando atividades muitas vezes dissociadas da investigação. Considera ainda que a 

concepção apresentada concretiza o Ensino por Investigação como abordagem didática, porque 

destaca o professor como aquele que propõe o problema, que orienta as discussões, não 

importando o tipo de atividade sugerida. 

Santos e Briccia (2017) citam que a utilização de SEIs em sala pode se configurar numa 

maneira de buscar a Alfabetização Científica dos alunos por meio de diferentes atividades, 

citando como exemplo aulas de campo, leitura textual e o próprio experimento. É também citado 

pelas autoras que as SEIs possibilitam aos alunos a construção e reconstrução de conceitos sobre 

si mesmos e sobre o mundo, podendo relacionar o que aprendem na escola a situações que 

observam em seu dia a dia. 

Carvalho (2017) discute que as atividades investigativas em sala devem ser trabalhadas 

por meio de etapas, considerando como fundamentais na proposição de uma SEI: 

▪ Etapa de distribuição do material e proposição do problema pelo professor: 

momento onde o professor organiza grupos na sala, distribui o material e propõe o 

problema. 

▪ Etapa de resolução de problemas pelos alunos: devem ser focadas as ações 

manipulativas que poderão levar os alunos a formular suas hipóteses e testá-las. 
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Depois de testadas e confirmadas ou não as hipóteses dos alunos, é que eles 

construirão seus conhecimentos. É importante que a resolução do problema proposto 

seja em grupo. Isso favorece a comunicação entre eles. 

▪ Etapa de Sistematização dos conhecimentos elaborados pelo grupo: percebendo 

que os alunos já terminaram, o professor deve recolher o material, reorganizar a sala, 

desfazendo os grupos e propor uma discussão coletiva. É interessante que nesse 

momento a sala esteja organizada de uma maneira em que todos possam ver os colegas 

e ouvi-los. A ideia é que na discussão um aluno, ao ouvir o outro, lembre o que fez e 

colabore no debate. O professor ao lançar perguntas vai estimulando a participação do 

aluno, ajudando-o a compreender as suas ações. Nessa etapa, para a autora, é que o 

aluno passa da ação manipulativa à ação intelectual. As atitudes que o levam à ação 

intelectual possibilitam-no o desenvolvimento de atitudes científicas. 

▪ Etapa de escrever e desenhar: nesta etapa, o aluno fará a sistematização do seu 

conhecimento de forma individual. O professor solicita ao aluno que escreva ou 

desenhe sobre o que foi aprendido. 

 

Ao final de uma SEI, lembramos que segundo Carvalho (2017) é necessário planejar uma 

avaliação, condizente com a abordagem. 

A seguir, apresentaremos uma síntese da SEI, destacando as atividades propostas, os 

conteúdos científicos contemplados, o referencial utilizado para cada encontro e, logo depois, 

descreveremos cada encontro, disponibilizando os textos, atividades e a descrição dos materiais 

necessários. 

 

6 A SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA: A TRANSFORMAÇÃO DA 

MATÉRIA DA NATUREZA 

 
Quadro 1 – Síntese da SEI: A transformação da matéria na natureza. 

Encontro 
Carga 

horária 
estimada 

Atividade(s) 
proposta(s) 

Conteúdo(s) 
científico(s) Referencial 

1 

 
 
 

2 h/a 

-Trabalho em 
grupo: 

resolvendo o 
problema: 

enchendo o 
balão de 

aniversário; 
-Atividade 
escrita em 

-
Transformação 
dos materiais. 

-Reações 
químicas. 

CARVALHO, A. M. P. et al. Coleção investigar e 
aprender: ciência 5º ano. São Paulo: Ed. Sarandi, 2015.  
Capítulo 2: Transformação dos materiais, p. 30.  
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Encontro 
Carga 

horária 
estimada 

Atividade(s) 
proposta(s) 

Conteúdo(s) 
científico(s) Referencial 

grupo: 
explicando o 
experimento. 

2 

 
 
 
 

1 h/a 

-
Levantamento 
de hipóteses: o 
que encheu o 

balão? 
- Leitura em 

dupla dos 
textos; 

-Procurando 
pistas de 
reações 

químicas; 
-As reações 
químicas; 
-Discussão 
dos textos. 

-
Transformação 
dos materiais. 

-Reações 
químicas. 

Texto 1: CARVALHO, A. M. P. et al. Coleção 
investigar e aprender: ciência 5º ano. São Paulo: Ed. 
Sarandi, 2015.  
Capítulo 2: Transformação dos materiais, p. 33.  
Texto 2: Sugestão da pesquisadora. Fonte: 
https://www.todamateria.com.br/reacoes-quimicas/ 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/reacoes-
quimicas.htm 

3 

 
 
 
 
 
 

2 h/a 

Demonstração 
pelo 

professor: 
Acendendo a 

vela; 
-

Levantamento 
de hipóteses; 
- Atividade: 
descrevendo 

materiais 
antes e depois 

da reação 
química. 

-
Transformação 
dos materiais. 

-Reações 
químicas. 

- Combustão. 

Demonstração pelo professor:  
RIBEIRO, B. E. et al. Sequência didática - 8° ano – E. F. 
Os caminhos cíclicos da matéria. In: RIBEIRO, B. E 
(Orgs.). Reorientação curricular do 1° ao 9° ano. 
Currículo em Debate – Goiás: sequências didáticas - 
convite à ação: ciências. Versão Preliminar 7.3. Goiás: 
Secretaria de Educação, 2009.  
Atividade: CARVALHO, A. M. P. et al. Coleção 
investigar e aprender: ciência 5º ano. São Paulo: Ed. 
Sarandi, 2015.  
Capítulo 2: Transformação dos materiais, p. 35.  

4 

 
 
 

1 h/a 

Trabalho em 
grupo: A 

queima do 
papel; 

- Discussão da 
experiência; 
- Escrevendo 

sobre a 
experiência. 

-
Transformação 
de materiais. 

-Reações 
químicas. 

- Combustão. 

CARVALHO, A. M. P. et al. Coleção investigar e 
aprender: ciência 5º ano. São Paulo: Ed. Sarandi, 2015. 
Capítulo 2: Transformação dos materiais, p. 36. 

5 

 
 

2 h/a 

-Leitura do 
texto: O que é 

fumaça? 
Discussão do 

texto. 

-
Transformação 
de materiais. 

-Reações 
químicas. 

- Combustão. 

CARVALHO, A. M. P. et al. Coleção investigar e 
aprender: ciência 5º ano. São Paulo: Ed. Sarandi, 2015. 
Capítulo 2: Transformação dos materiais, p. 40. 

6 

 

 
1 a 2 h/a 

-
Demonstração 

de uma 
bebida: a 

Kombucha; 
-Leitura de 
recortes de 

texto sobre a 
bebida. 

-Gás 
carbônico. 

Sugestão da professora de Ciências. 
Texto fonte: https://www.tuasaude.com/beneficios-do-
kombucha/ 

https://www.todamateria.com.br/reacoes-quimicas/
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/reacoes-quimicas.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/reacoes-quimicas.htm
https://www.tuasaude.com/beneficios-do-kombucha/
https://www.tuasaude.com/beneficios-do-kombucha/
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Encontro 
Carga 

horária 
estimada 

Atividade(s) 
proposta(s) 

Conteúdo(s) 
científico(s) Referencial 

7 

 
 

2 h/a 

-Atividade em 
grupo: 

Montando o 
ciclo do 
carbono; 

- Explicando o 
ciclo. 

Ciclo do 
carbono. 

RIBEIRO, B. E. et al. Sequência didática - 8° ano – E. F. 
Os caminhos cíclicos da matéria. In: RIBEIRO, B. E. 
(Orgs.). Reorientação curricular do 1° ao 9° ano. 
Currículo em Debate – Goiás: sequências didáticas - 
convite à ação: ciências. Versão Preliminar 7.3. Goiás: 
Secretaria de Educação, 2009. p. 8-9 (adaptado). 

8 

 
 

2 h/a 

-Atividade em 
grupo: 

Resolva o 
problema: 
Girando a 

hélice; 
-Escrevendo 

sobre o 
experimento. 

-
Transformação 
de materiais. 

-Recursos 
naturais. 
-Usina 

térmica. 

CARVALHO, A. M. P. et al. Coleção investigar e 
aprender: ciência 5º ano. São Paulo: Ed. Sarandi, 2015. 
Capítulo 2: Transformação dos materiais, p. 43. 

9 

 
 
 

1 a 2 h/a 

-Leitura do 
texto: A 

produção de 
energia 

elétrica nas 
termoelétricas; 

- Atividade 
escrita 

individual: 
relacionando o 

texto ao 
experimento. 

-
Transformação 
de materiais. 

-Recursos 
naturais. 
-Usina 

térmica. 

CARVALHO, A. M. P. et al. Coleção investigar e 
aprender: ciência 5º ano. São Paulo: Ed. Sarandi, 2015. 
Capítulo 2: Transformação dos materiais, p. 48-49. 

10 

 
 
 

 
2 h/a 

-
Demonstração 
investigativa: 
simulando o 
efeito estufa; 
-Leitura pelo 

professor: 
efeito estufa; 
-Discussão 

coletiva sobre 
o 

experimento. 

- Gás 
carbônico. 

-Efeito estufa. 

RIBEIRO, B. E. et al. Sequência didática - 8° ano – E. F. 
Os caminhos cíclicos da matéria. In: RIBEIRO, B. E. 
(Orgs.). Reorientação curricular do 1° ao 9° ano. 
Currículo em Debate – Goiás: sequências didáticas - 
convite à ação: ciências. Versão Preliminar 7.3. Goiás: 
Secretaria de Educação, 2009. p. 10. 

11 

 

 
 

1 a 2 h/a 

-Leitura em 
dupla do 

texto: Efeito 
estufa e 

aquecimento 
global; 

- Atividade 
em dupla: 
Situação 

problema. 

- Gás 
carbônico. 

-Efeito estufa. 
-Aquecimento 

global. 

Texto encontrado no livro: CARVALHO, A. M. P. et al. 
Coleção investigar e aprender: ciência 5º ano. São 
Paulo: Ed. Sarandi, 2015. 
Capítulo 2: Transformação dos materiais, p. 49-52. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora e a da professora de Ciências. 
  

 

 



17  

Encontro 1 – Enchendo o balão sem assoprar 
 

O primeiro encontro é retirado do livro Coleção Investigar e Aprender - Ciência 5º ano - 

Capítulo 2: Transformação dos materiais (p. 30). E contempla dois momentos: 

Vamos resolver um problema? É proposta uma atividade em grupo para a resolução de 

um problema por meio da realização de uma experiência. A professora propõe a resolução de um 

problema em pequenos grupos: Vamos encher um balão sem assoprar? Os grupos recebem os 

materiais e buscam resolver o problema proposto que é encher um balão de aniversário sem 

assoprar. O desafio insere a temática de transformação da matéria e reações químicas e objetiva 

compreender os conhecimentos prévios sobre a temática e a percepção do professor em relação 

à realização de uma experiência. O objetivo do problema “é que os alunos percebam que é 

possível, a partir dos materiais iniciais, produzir um novo material, neste caso, um gás” 

(CARVALHO, et al., 2015, p. 30). Os alunos manipularão os materiais e tentarão encher o balão. 

 

Figura 1 – Materiais necessários para o experimento: Vamos encher um balão sem assoprar? 
 

Fonte: Carvalho et al. (2011, p. 30). 

 

Materiais: bolas de assoprar; vinagre; bicarbonato de sódio; funil. 
 

 
 

Discutindo e escrevendo, compreendemos melhor – Ao final, os grupos são 

convidados a discutirem e escreverem sobre a experiência. Nesse encontro, deve-se atentar ao 

cuidado de não antecipar as questões de discussão que envolve o problema, na tentativa de 

“Para encher o balão, os alunos deverão colocar o vinagre na garrafa e, em seguida, o 

bicarbonato de sódio. Por fim, deverão tampar a garrafa imediatamente com o balão de 

aniversário. Ele encherá rapidamente” (CARVALHO, et al., 2015, p. 30). 
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possibilitar o levantamento das hipóteses dos alunos. Com o experimento, a aula traz um 

problema que no caso é experimental aos grupos para que estes discutam as possibilidades. 

 
PARA ENTENDER MELHOR O PROBLEMA¹ 

 

No problema do balão de aniversário, o desafio é encher o balão sem assoprá-lo. Para isso, 

os alunos terão que produzir um gás para encher o balão, assim como o gás que assopramos no 

balão quando queremos enchê-lo. 

Os alunos terão que misturar em um recipiente o vinagre e o bicarbonato para produzir 

um material gasoso que irá encher o balão. 

O essencial na resolução do problema será a produção de um material gasoso. Mas como 

é que os materiais são produzidos? 

Todos os materiais que existem são produzidos a partir de outros materiais. Na verdade, 

quando um material é produzido, outros materiais são transformados e deixam de existir. 

No caso do problema do balão, o vinagre e o bicarbonato de sódio, quando se misturarem, 

se transformarão em um material gasoso e em um líquido clarinho. Toda vez que dois ou mais 

materiais se misturam e se transformam em outro ou em outros materiais, dizemos que ocorreu 

uma reação química1. 

 
Figura 2 – Enchendo o balão a partir da reação química. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Disponível em: https://vilamulher.com.br/imagens/thumbs/2013/09/20/brincando-com-as-criancas-como-
encher-baloes-de-gas-7886462-264-thumb-570.jpg. Acesso em: 15 mar. 2019. 

 
1 Fonte: CARVALHO, A.M.P.; SASSERON, L.H.; OLIVEIRA, C.; SEDANO, L.; BATISTONI, M. Coleção 
Investigar e Aprender - Ciência 5º ano. Capítulo 2: Transformação dos materiais. 2. ed. Editora Sarandi: São 
Paulo, 2015. (adaptado) 
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Encontro 2 – Levantando hipóteses sobre o problema 
 

O segundo encontro segue os passos do encontro 1 com textos retirados do livro Coleção 

Investigar e Aprender (CARVALHO et al., 2015). Tem como objetivo possibilitar que os alunos 

exponham e discutam suas hipóteses para o problema da aula anterior e contribuam para a 

compreensão das reações químicas. Propõe dois momentos: 

 Discutindo, compreendemos melhor – A professora propõe retomar a discussão do 

experimento de encher o balão. É nesse momento que a professora vai oportunizar aos alunos 

exporem suas ideias sobre a explicação do experimento, ou seja, levantarem suas hipóteses. São 

lançados pelo professor questionamentos como, por exemplo: 1) O que vocês acham que 

aconteceu no experimento? 2) Porque o balão encheu? 3) Qual foi o gás que encheu o balão? que 

têm o intuito de estimular a participação dos alunos na discussão. 

Esse segundo encontro oportuniza a continuação da discussão da atividade proposta pela 

possibilidade de o tempo da aula não ser suficiente para contemplar os momentos de realização 

da atividade experimental e discussão. 

Além do que já sabemos – Logo depois, é sugerida aos alunos uma leitura em dupla de 

dois textos: Procurando Pistas das Reações Químicas e As Reações Químicas (TEXTOS 1 e 2) 

além da discussão. Esses textos têm a intenção de sistematizar o conteúdo trabalhado, além de 

estimular a leitura. 
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TEXTO 1 – Procurando Pistas das Reações Químicas 

 
 

Procurando Pistas das Reações Químicas 
 

No nosso dia a dia é muito importante reconhecer quando os materiais se transformam. 

Por exemplo, quando misturamos todos os ingredientes de um bolo, como leite, ovos, farinha, 

açúcar, chocolate e fermento, e colocamos a massa no forno, ocorre uma reação química e esses 

materiais transformam-se em outro material: um bolo deliciosamente cheiroso. O forno é o 

responsável por fornecer calor, que é essencial para que a reação ocorra. 

Como saber se a reação já ocorreu completamente e se o bolo está pronto para ser 

saboreado? Para isso, você precisa saber reconhecer as várias pistas das reações químicas. 

No caso do bolo, as pistas de que houve uma reação química foram: mudança de cor, 

mudança de cheiro e mudança de textura. Mas há também outras transformações com pistas 

diferentes, como a liberação de calor, a formação de fumaça, a formação de fogo e a liberação de 

bolhas. 
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Um bolo é resultado de uma reação química entre vários materiais (ingredientes). 

Fonte: CARVALHO, A.M.P.; SASSERON, L. H.; OLIVEIRA, C.; SEDANO, L.; BATISTONI, M. Coleção 
Investigar e Aprender - Ciência 5º ano, Capítulo 2: Transformação dos materiais. 2. ed. Ed. Sarandi: São Paulo, 

2015, p. 33. 
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TEXTO 2 – As Reações Químicas2 

 

As reações químicas 

As Reações Químicas são o resultado de ações entre substâncias que geralmente formam 

outras substâncias. Assim, as moléculas presentes nessas substâncias sofrem alterações gerando 

novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados. 

A ocorrência de uma reação química é indicada pelo aparecimento de novas substâncias 

(produtos), diferentes das originais (reagentes). Quando as substâncias reagem, às vezes ocorrem 

fatos visíveis que confirmam a ocorrência da reação. Dentre eles, podemos destacar: 

desprendimento de gás e luz, mudança de coloração e cheiro, formação de precipitados, etc. 

 

Quando ocorre uma Reação Química? 

Dependendo da condição de temperatura, concentração de substâncias e do contato entre 

elementos químicos envolvidos, as reações químicas podem ocorrer de maneira rápida ou lenta 

As reações gasosas, por exemplo, são rápidas. No entanto, as reações entre elementos 

líquidos e sólidos são lentas. 

Sendo assim, uma reação química ocorre quando duas ou mais substâncias entram em 

contato, as quais reagem resultando uma nova substância. Para que ela ocorra, os reagentes 

presentes nas reações químicas devem ter afinidade química para reagirem. 

Note que as reações químicas endotérmicas absorvem energia, posto que a energia 

química dos reagentes é menor que a dos produtos. 

As reações químicas exotérmicas, por sua vez, liberam energia, pois a energia química 

dos reagentes é maior que a dos produtos. 

 

Exemplos de Reações Químicas 

▪ Processo de digestão; 
▪ Preparação de alimentos; 
▪ Aparecimento da ferrugem; 
▪ Fabricação de remédios; 
▪ Registro fotográfico; 
▪ Extintor de incêndio; 
▪ Queima da parafina da vela; 
▪ Explosão. 
 

 
2 Fonte: MAGALHÃES, L. Reações químicas. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/reacoes-quimicas/. 
Acesso em: 30 out. 2018. SOUZA, L. A. Reações químicas. Disponível em: 
.https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/reacoes-quimicas.htm Acesso em: 30 out. 2018. 

https://www.todamateria.com.br/reacoes-quimicas/
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/reacoes-quimicas.htm
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Outro exemplo de reação química muito comum em nosso cotidiano é a reação de 

combustão, para que ela ocorra é necessária a presença de três fatores: um combustível, um 

comburente e energia de ativação. Essa reação consiste na queima de um combustível que pode 

ser a gasolina, o álcool, etc., através da energia de ativação (calor de uma chama, faísca elétrica), 

na presença de um comburente que, em geral, é o oxigênio do ar (O2). 
 

 

Encontro 3 – Comprovando a existência de carbono e oxigênio no ar 
 

O terceiro encontro é retirado da sequência didática: Os caminhos cíclicos da matéria 

(RIBEIRO, B. E. et al., 2009). Objetiva estimular os alunos a observarem, levantarem hipóteses 

diante de um problema, compreenderem a importância do recurso oxigênio para o processo de 

combustão, bem como exporem seus conhecimentos prévios. Propõe dois momentos: 

Vamos resolver um problema? Por meio de uma demonstração investigativa, o 

professor expõe aos alunos um processo de combustão através de uma experiência, acendendo 

uma vela e colocando um copo sobre ela, fazendo-a apagar. 

 

Figura 3 – Processo de apagar a vela. 
 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://pt-static.z-dn.net/files/d77/3da73707a4c827848686afc579daa7b9.jpgAcesso em: 16 
mar. 2019. 

  

Após a demonstração, questionamentos são lançados aos alunos como, por exemplo: 1) 

O que aconteceu aqui? 2) Por que a vela apagou? 

A partir disso, os alunos vão expondo suas hipóteses. À medida que forem falando, o 

professor vai anotando-as na lousa ou em um cartaz. 

Para pensar e responder – Após o momento anterior, em que foi inserido o problema 

por meio de uma demonstração investigativa e busca das hipóteses dos alunos, o professor 

https://pt-static.z-dn.net/files/d77/3da73707a4c827848686afc579daa7b9.jpg
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distribui uma atividade para ser realizada em dupla. Essa atividade é retirada do livro Investigar 

e Aprender (CARVALHO et al., 2015. Nessa atividade (ATIVIDADE 1), as duplas fazem uma 

comparação entre materiais antes e depois de sofrerem reações químicas, a fim de observarem 

mudanças nas características. 

 
 
ATIVIDADE 1 – Observando as características dos materiais3 

 
Observando as características dos materiais 

 

Descreva as características do material antes e depois da reação química. Indique também 

quais foram as pistas observadas de que houve a formação de um novo material. Quando terminar, 

discuta com os colegas as suas respostas. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fósforo 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
3 Fonte: CARVALHO, A. M. P.; SASSERON, L. H.; OLIVEIRA, C.; SEDANO, L.; BATISTONI, M. Coleção 
Investigar e Aprender - Ciência 5º ano, capítulo 2: Transformação dos materiais. 2. ed. São Paulo: Sarandi, 2015, 
p. 35. Fonte das imagens: Eduardo Justiniano. 
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Milho de pipoca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encontro 4 – Transformação de materiais 
 

O quarto encontro é retirado do livro Investigar e Aprender (CARVALHO et al., 2015). 

Essa aula tem como objetivo promover a interação em grupo, o levantamento de hipóteses e a 

elaboração da escrita e propõe os momentos a seguir: 

Vamos resolver um problema? O professor solicita a montagem de grupos na sala, 

distribui os materiais necessários aos grupos e propõe um problema experimental: A queima do 

papel. Sobre um recipiente, os grupos queimam um pedaço de papel e observam a queima. 

 

Material: Prato em vidro; folha de papel; fósforo. 

 

Logo em seguida, é pedido aos grupos que tentem queimar o material que sobrou da 

queima. 
  

 
Discutindo e escrevendo, compreendemos melhor – Após a queima, o professor e os alunos 

discutem sobre a experiência. Os alunos discutem os resultados e escrevem sobre suas ideias. 
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PARA ENTENDER MELHOR O PROBLEMA 

 

Vamos conversar mais um pouquinho sobre a atividade da queima do papel? 

No começo havia um pedaço de papel em um recipiente e o(a) professor(a) colocou fogo ali 

com o uso de fósforos. Um pequeno pedaço do papel recebeu o fogo do fósforo e esse fogo foi se 

espalhando por todo o papel. As chamas podiam aumentar ou diminuir, mas estiveram presentes 

durante todo o tempo em que havia fogo no papel e, se você chegasse perto delas, perceberia que eram 

quentes. 

Essa queima forneceu algumas pistas de que houve uma transformação química no papel; por 

exemplo, a existência de fumaça e do cheiro característico de papel queimado. Além disso, quando 

todo o papel já havia se queimado, você pôde ver que o que havia sobrado no recipiente não era mais 

papel, mas um material frágil e preto. 

E o que será que aconteceu com o papel? 

Quando o (a) professor (a) colocou um palito de fósforo aceso bem próximo ao pedaço de 

papel, estava fornecendo energia suficiente para que, em contato com o ar, começasse a ocorrer uma 

reação química chamada combustão. 

Da mesma forma que outras transformações químicas que você já viu, a combustão, também 

chamada de queima, transforma os materiais que participam do processo. 

Desse modo, o papel que passou pela combustão deixa de ter o aspecto inicial e vai se 

transformando lentamente naquele amontoado de material escuro. 

Nesse processo, podem ser percebidas as chamas da reação e elas nos mostram que também 

estão ocorrendo transformações de energia. O papel continha energia química e, assim que começou 

a queimar, essa energia foi se transformando em energia luminosa e em energia térmica (a luz e o 

calor proveniente das chamas). 

Resumindo: como você viu anteriormente, toda reação química transforma os materiais 

envolvidos em novos materiais. 

Assim, no caso desse experimento de combustão, o papel transformou--se em um material 

escuro e em fumaça. Nesse processo também houve transformação de energia, o que proporcionou o 

aparecimento de luz e calor. 

É importante lembrar que tudo isso só aconteceu após o fornecimento de uma energia inicial 

(térmica) pelo fósforo. 

Assim como o papel, a madeira pode queimar, produzindo cinzas e liberando luz e calor. 
Fonte: CARVALHO, A.M.P.; SASSERON, L.H.; OLIVEIRA, C.; SEDANO, L.; BATISTONI, M. 

Coleção Investigar e Aprender - Ciência 5º ano. Capítulo 2: Transformação dos materiais. 2. ed. Editora: 
Sarandi, São Paulo, 2015, p. 38/39. 
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Encontro 5 – Entendendo a transformação dos materiais 
 

O quinto encontro é retirado do livro Investigar e Aprender (CARVALHO et al., 2015. 

Essa aula traz como objetivo principal estimular a leitura dos alunos e ajudá-los a compreender o 

processo de transformação de materiais e contempla dois momentos: 
 

Além do que já sabemos – Visa sistematizar o conhecimento dos conteúdos 

contemplados no problema da aula anterior e estimular a leitura; é sugerida uma leitura em dupla 

do texto: O que é fumaça? (TEXTO 3). O professor vai acompanhando a leitura do texto com os 

alunos ou dispõe um momento para a leitura silenciosa. 
 

Discutindo, compreendemos melhor – Os alunos são convidados a destacarem recortes 

do texto, que terão que ler em voz alta; depois, esses recortes são discutidos no coletivo para que 

os alunos possam compartilhar as partes do texto destacadas. 

 
TEXTO 3 – O que é fumaça? 

 

 

O que é a fumaça? 
 

A fumaça é um material formado por gases e por pequenas partículas sólidas e líquidas, 

responsáveis pela sua cor. 

Durante o processo de queima, quando esses gases e as pequenas partículas começam a 

ser liberados, é possível sentir cheiro. Como materiais diferentes liberam gases e partículas 

diferentes ao serem queimados, o cheiro da fumaça produzida pela queima de um material é 

diferente do cheiro da fumaça produzida pela queima de outro material. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Livro Investigar e Aprender (CARVALHO et al., 2015, p. 40) 
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Uma característica da fumaça é sua cor. Lixo e capim sendo queimados no Distrito Federal 

(DF). 

 

Fonte: Livro Investigar e Aprender (CARVALHO et al., 2015, p. 41) 
 

 

Outra característica da fumaça é o seu cheiro. Queimada em Cavalcante (GO). 

 

 
Fonte: Livro Investigar e Aprender (CARVALHO et al., 2015 p. 41) 

 

 

Motores de caminhões também produzem fumaça. 

As reações mostradas nas fotos da página anterior e desta página, assim como a combustão 

do papel, produzem gás carbônico que é liberado para a atmosfera. 
 

Fonte: CARVALHO, A. M. P.; SASSERON, L. H.; OLIVEIRA, C.; SEDANO, L.; BATISTONI, M. Coleção 
Investigar e Aprender - Ciência 5º ano, Capítulo 2: Transformação dos materiais. 2. ed. Editora Sarandi: São 

Paulo, 2015, p. 40. 
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Encontro 6 – Os seres vivos também produzem CO2 
 
 

O sexto encontro é sugerido pela professora regente de Ciências de uma turma da EJA e 

tem como objetivo ajudar os alunos a compreenderem o processo de produção de gás carbônico 

a partir de seres vivos. Contempla dois momentos: 

Vamos resolver um problema? – O professor leva para a sala imagens de um processo 

de cultivo de uma bebida a partir de micro-organismos que, ao realizarem fermentação, produzem 

gás carbônico, desenvolvendo a aula a partir de um problema não experimental: O gás carbônico 

pode ser gerado a partir de seres vivos? Como foi dito, o objetivo é demonstrar um processo de 

geração de gás carbônico na natureza, partindo da reação de fermentação, que parte da ação de 

seres vivos. O professor poderá consultar as imagens na internet e imprimi-las. Depois, fixar as 

imagens na parede ou na lousa. À medida que as imagens são expostas, aspectos do processo são 

discutidos. 

 

 

Além do que já sabemos – Logo depois, são distribuídos aos alunos recortes de texto para leitura 

em voz alta (ver em recortes do texto para a leitura sobre os benefícios da Kombucha). Cada 

recorte contém um possível benefício que a bebida oferece à saúde. Os alunos leem os recortes e 

discutem sobre o tema, junto com o professor. 

 

RECORTES DO TEXTO PARA A LEITURA SOBRE OS BENEFÍCIOS DA 
KOMBUCHA 

 

1. Contribuir para emagrecer porque regula o apetite e diminui a obesidade; 

2. Combater a gastrite, por atuar eliminando a bactéria H. pylori, umas das grandes causas 

de gastrite;  

Damos o exemplo de uma bebida com nome Kombucha, derivada a partir do cultivo de micro-
organismos. Mas a proposta pode trabalhar com exemplos de qualquer situação que envolva 
micro-organismos que por meio da fermentação que produza CO2. Sugerimos, por exemplo, 
o fermento de pão que incha a massa por meio da fermentação e produção de CO2 ou qualquer 
outra situação que facilite a compreensão dos alunos. 

    Fonte: Elaboração nossa.  
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3. Prevenir infecções intestinais, por combater outras bactérias e fungos que causam doenças 

no intestino; 

4. Atuar como desintoxicante, por se ligar a moléculas tóxicas no organismo e estimular sua 

eliminação pela urina e pelas fezes; 

5. Aliviar e prevenir problemas como gota, reumatismo, artrite e pedras nos rins, por 

desintoxicar o organismo; 

6. Melhorar o funcionamento do intestino, por equilibrar a flora intestinal e ter ação laxante; 

7. Equilibrar o pH do sangue, o que deixa o corpo naturalmente mais forte para prevenir e 

curar doenças; 

8. Reduzir o estresse e combater a insônia, sendo uma boa opção para períodos de maior 

stress ou provas; 

9. Reduzir a dor de cabeça e a tendência às enxaquecas; 

10. Melhorar o funcionamento do fígado, sendo uma boa opção para depois de tomar 

antibióticos; 

11. Fortalecer o sistema imunológico, por ser rico em antioxidantes e atuar no intestino; 

12. Prevenir doenças como diabetes e câncer porque melhora o funcionamento de todo 

corpo; 

13. Normalizar a pressão arterial; 

14. Diminuir os sintomas da menopausa; 

15. Prevenir infecções urinárias porque é uma boa fonte de líquidos, que irá produzir mais 

urina. 

Obs. Para impressão aumente o tamanho da fonte. 

 

Fonte: ZANIN, T. O que é Kombucha e seus benefícios. Disponível em: https://www.tuasaude.com/beneficios-
do- kombucha/. Acesso em: 30 out. 2018. 

 

 

Encontro 7 – Montando o ciclo do Carbono 
 

O sétimo encontro é retirado da sequência didática: Os caminhos cíclicos da matéria 

(RIBEIRO, B. E. et al., 2009. Essa aula objetiva a compreensão da ciclicidade dos elementos 

químicos na natureza, bem como promover a interação em grupo e a discussão entre os alunos. 

Propõe os momentos a seguir: 

Além do que já sabemos – O professor organiza a sala em três ou quatro grupos e propõe 

aos alunos a montagem de um mapa conceitual com o ciclo do carbono. 

https://www.tuasaude.com/beneficios-do-kombucha/
https://www.tuasaude.com/beneficios-do-kombucha/
https://www.tuasaude.com/beneficios-do-kombucha/
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O professor antes de entregar o material aos grupos relembra aos alunos sobre as aulas 

anteriores que abordavam o elemento químico Carbono. O professor ainda pode aproveitar o 

momento para averiguar o que os alunos já sabem sobre o tema antes de iniciar a montagem do 

ciclo, levantando alguns questionamentos como, por exemplo: 1) Vocês lembram que 

substâncias falamos aqui nas aulas que contêm o elemento Carbono?; 2) Vocês já ouviram falar 

nesse elemento químico?; 3) O que será que encontramos na natureza e em nosso meio que pode 

conter esse elemento?  

Os grupos recebem o material contendo um texto (TEXTO 4), palavras, setas e imagens 

(ver em frases, imagens e setas para montar o ciclo do carbono) para a montagem do ciclo no 

chão. 

Com o material em mãos, os grupos vão compondo o ciclo. 

ATENÇÃO!!!!  

 

Discutindo, compreendemos melhor – Após a montagem do ciclo no chão, os grupos 

discutem sobre ele, expondo suas ideias. O grupo pode escolher um integrante para ser o 

explicador, mas todos podem contribuir. 

 

FRASES PARA MONTAR O CICLO DO CARBONO 
 

CICLO DO CO2 

EMISSÃO DE FÁBRICAS  

RESPIRAÇÃO DAS PLANTAS  

RESPIRAÇÃO DOS ANIMAIS  

RESPIRAÇÃO DAS RAÍZES  

FOTOSSÍNTESE 

CARBONO ORGÂNICO  

A atividade de montar o ciclo do Carbono vai requerer uma quantidade expressiva de material 
impresso. Textos para leitura e consulta, imagens, palavras, setas. Certifique-se de que na escola 

há a disponibilidade de impressão necessária. O professor pode também montar o material a 
partir de recortes de livros e revistas e as palavras e setas podem ser escritas à mão pelos alunos, 

caso não haja como imprimir o material. 
 

Fonte: Elaboração nossa. 
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DECOMPOSIÇÃO DOS ORGANISMOS 

ORGANISMOS MORTOS E RESÍDUOS 

ORGÂNICOS FÓSSEIS E COMBUSTÍVEIS 

FÓSSEIS 

CAPTAÇÃO DE OCEANOS  

LUZ DO SOL 

Obs. Para impressão, aumente a fonte das palavras. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
TEXTO 4 – Ciclo do Carbono4 

 

Ciclo do Carbono 
 

Um dos principais elementos que constituem a vida é o carbono, no qual é indispensável. 

Por estar presente nos seres vivos e por ser um dos responsáveis pela fotossíntese, sem ele não 

existiria o primeiro alimento da cadeia alimentar, os produtores; além de manter o planeta Terra 

aquecido pelo efeito estufa, não o deixando virar um bloco de gelo. 

O ciclo do carbono se constitui pela absorção do gás carbônico pelos vegetais no 

processo de fotossíntese. Metade deste carbono absorvido é liberado para a atmosfera e a outra 

metade o vegetal utiliza para produzir açúcares (glicoses). Ao ingerir as plantas, os animais 

ingerem juntamente o carbono para seu organismo, sendo liberado através da respiração ou de 

sua decomposição. Como alguns fungos e bactérias são responsáveis pela decomposição tanto 

de animais como a de vegetais, eles ingerem parte deste carbono, liberando-o para a atmosfera e 

para o solo. Além das bactérias, o processo de queimadas também libera o gás carbônico no solo 

e na atmosfera. Os vegetais, pelo processo de respiração, também absorvem gás carbônico e 

liberam oxigênio ao contrário dos animais. 

 
4 Fonte: ALVES, L. O. Ciclo do Carbono. Disponível em: https://www.infoescola.com/biologia/ciclo-do-carbono/ 
Acesso em: 4 nov. 2018. 

As imagens que serão necessárias para montar o ciclo do carbono poderão ser retiradas da 
internet e impressas. O professor terá que imprimir imagens de árvores, nuvens, fábrica, 
oceano, animais, Sol, setas retas e curvas para compor o ciclo.  
 
Fonte: Elaboração nossa.  

https://www.infoescola.com/elementos-quimicos/carbono/
https://www.infoescola.com/biologia/os-seres-vivos/
https://www.infoescola.com/biologia/fotossintese/
https://www.infoescola.com/biologia/cadeia-alimentar/
https://www.infoescola.com/sistema-solar/terra/
https://www.infoescola.com/sistema-solar/terra/
https://www.infoescola.com/geografia/efeito-estufa/
https://www.infoescola.com/quimica/dioxido-de-carbono/
https://www.infoescola.com/geografia/atmosfera/
https://www.infoescola.com/bioquimica/glicose/
https://www.infoescola.com/fisiologia/respiracao/
https://www.infoescola.com/biologia/reino-fungi/
https://www.infoescola.com/reino-monera/bacterias/
https://www.infoescola.com/ecologia/queimadas/
https://www.infoescola.com/biologia/ciclo-do-carbono/
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O carbono depositado no solo pode sofrer alterações transformando-se em combustíveis  

fósseis como o petróleo e o gás natural, além de formar diamantes, grafites e minas de carvão, 

entre outros. O carbono se transforma em diferentes matérias pela pressão, temperatura e outros 

elementos químicos aplicados em tempos diferentes. 

O ciclo do carbono também se estende aos oceanos, onde ocorre a difusão. Quando a 

temperatura é baixa, o gás carbônico é capturado pelos oceanos, e quando a temperatura é alta, é 

liberado pelos oceanos para a atmosfera. No mar, o carbono serve de alimento para os 

fitoplânctons, podendo ser ingerido por peixes através da alimentação, ou indo para o fundo dos 

oceanos para sofrerem o processo de decomposição. 

Após a revolução industrial houve um crescimento acentuado na utilização de petróleo, 

gás natural, carvão e das queimadas, no qual propicia uma alta taxa de emissão de dióxido de 

carbono, fazendo com que os níveis de carbono na atmosfera ultrapassem muito além do que o 

meio ambiente consegue renovar em seu ciclo. Além da alta taxa de emissão, os desmatamentos 

reduzem os níveis de vegetais que são indispensáveis para o ciclo, alterando o ciclo do carbono, 

fazendo com que a emissão do carbono seja maior do que sua captura. 

O dióxido de carbono e outros gases emitidos pelas indústrias como o metano, contribuem 

severamente para o efeito estufa, fazendo com que o calor do sol seja retido no planeta, levando 

ao aquecimento global. 

 

https://www.infoescola.com/quimica/combustiveis-fosseis/
https://www.infoescola.com/quimica/combustiveis-fosseis/
https://www.infoescola.com/quimica/combustiveis-fosseis/
https://www.infoescola.com/quimica/petroleo/
https://www.infoescola.com/quimica/gas-natural/
https://www.infoescola.com/geografia/oceanos/
https://www.infoescola.com/biologia/fitoplancton/
https://www.infoescola.com/biologia/fitoplancton/
https://www.infoescola.com/historia/revolucao-industrial/
https://www.infoescola.com/geografia/aquecimento-global/
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Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-

gjkS9hYldy8/VgBGF6UJFyI/AAAAAAAAAnk/NcTUGNBT0Q4/s400/ciclo%2Bdo%2Bcarbono.jpg. Acesso 
em: 18 mar. 2019. 

 

 

Encontro 8 – Recursos e transformação de energia 
 

O oitavo encontro é retirado do livro Investigar e Aprender (CARVALHO et al., 2015) e 

ocorre também em dois momentos. Tem como objetivo oportunizar a interação em grupo, na 

realização do experimento, visando que os alunos compreendam a produção de energia através 

do uso dos recursos. 

Vamos resolver um problema? – Com a mesma proposta de montar os grupos, o professor 

lança um problema experimental: Como girar uma hélice sem assoprar? É distribuído o material 

aos alunos, o professor explica que usem os materiais disponíveis para fazer a hélice girar. 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-gjkS9hYldy8/VgBGF6UJFyI/AAAAAAAAAnk/NcTUGNBT0Q4/s400/ciclo%2Bdo%2Bcarbono.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-gjkS9hYldy8/VgBGF6UJFyI/AAAAAAAAAnk/NcTUGNBT0Q4/s400/ciclo%2Bdo%2Bcarbono.jpg
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ATENÇÃO!!!!  

 

 

 

Materiais: Recipiente com água; álcool em gel; fósforo ou isqueiro; latinha de alumínio com água; 

hélices feitas com alumínio; suporte de arame (pode ser usado, por exemplo, um cabide). 
 
 

Fonte: Livro Investigar e Aprender (CARVALHO et al., 2015 p. 43-45) 
 
 

 

Discutindo e escrevendo, compreendemos melhor – Quando o professor perceber que 

todos os grupos realizaram a atividade, ele deve sinalizar que irá recolher o material. Depois do 

material recolhido, o professor pode iniciar a discussão, fazendo indagações aos alunos, como 

por exemplo: 1) O que aconteceu aqui?; 2) Por que conseguimos fazer a hélice girar?; 3) O que 

fez o vapor ser produzido? 

Antes de iniciar o experimento, deixe todos os grupos exporem suas ideias. Se achar importante, 

anote-as na lousa para que todos possam acompanhá-las. 

Vale destacar que: álcool em gel – combustível; fósforo ou isqueiro – fonte de energia térmica 

inicial; latinha de refrigerante com água – água; hélices feitas com latinha de refrigerante – 

turbina. 

Antes de distribuir os materiais, o professor deve sinalizar aos grupos a atenção à 
manipulação do fogo. Mesmo se tratando de alunos jovens e adultos, é preciso ressaltar o 
perigo diante do fogo e se atentar sobre brincadeiras e falta de atenção durante sua 
manipulação. 

   Fonte: Elaboração nossa.  
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O professor e o aluno têm liberdade na discussão. As perguntas irão ajudar o aluno a 

refletir sobre o problema. Após isso, os alunos são solicitados a escrever sobre o que aconteceu 

durante o experimento, levantando suas hipóteses.  

 

ATENÇÃO!!!!  

 

 

Encontro 9 – Recursos e transformação de energia 
 

O nono encontro propõe o trabalho com um texto retirado do livro Investigar e Aprender 

(CARVALHO et al., 2015. O encontro tem como objetivo estimular a leitura, a escrita, a 

discussão coletiva e busca da compreensão sobre as termoelétricas. Contempla os momentos: 

Além do que já sabemos – Nessa aula, a fim de relacionar o experimento anterior ao 

assunto contemplado a partir do experimento de girar a hélice, o professor propõe aos alunos a 

leitura do texto: A produção de energia elétrica nas termoelétricas (TEXTO 5). O professor pode 

propor uma leitura coletiva, solicitando aos alunos que leiam partes do texto. 

Discutindo e escrevendo, compreendemos melhor – Após a leitura, o professor pede 

aos alunos que escrevam sobre o texto, fazendo relações ao experimento realizado na aula 

anterior (girar a hélice sem assoprar). 

 

 

A intenção do experimento é demonstrar que o fogo, ao aquecer a lata, evapora o líquido pelo 

orifício e o vapor faz a hélice girar. Para realizar o experimento, os alunos, auxiliados pelo 

professor, vão ter que inserir a água dentro da lata do refrigerante, posicionar a lata sobre o 

recipiente com álcool gel, colocar fogo no álcool em gel e aguardar até aquecer a água dentro 

da lata par liberar o vapor. Depois de o vapor ser liberado, posicionar a hélice para movimentá-

la.  
     Fonte: Elaboração nossa.  

É importante lembrar que um experimento realizado em sala poder não obter os 

resultados esperados. Caso isso aconteça, como, por exemplo, se os alunos não 

conseguirem fazer a hélice girar, a situação também deve ser discutida pelo professor. 
   Fonte: Elaboração nossa.  
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TEXTO 5 – A produção de energia elétrica nas termoelétricas5 

 

As termoelétricas são usinas que queimam grandes quantidades de combustíveis, como 

petróleo, carvão mineral e gás natural, e transformam a energia química desses materiais em 

energia elétrica. 

Assim como nas hidrelétricas, nas usinas termoelétricas, a água em movimento faz girar 

grandes turbinas que movimentam geradores e estes, por fim, geram a energia elétrica. A 

diferença aqui é que a água está no estado gasoso. 

Resumindo, as transformações de energia que ocorrem numa usina termoelétrica são: a 

energia química dos combustíveis é transformada em energia térmica durante a combustão. Essa 

energia térmica aquece uma grande quantidade de água, produzindo vapor com energia cinética, 

que faz movimentar as turbinas. A energia cinética das turbinas movimenta os geradores e estes 

são os responsáveis por transformar a energia cinética em energia elétrica. 

Uma pequena parte da energia elétrica consumida no Brasil é produzida em usinas 

termoelétricas, mas existem países em que esta é a principal forma de se produzir energia elétrica. 
 

A figura mostra, em corte transversal, uma usina termoelétrica. O combustível é o recurso necessário para a 
produção de energia elétrica em uma termoelétrica. 

 

 

 

 

 

 
5 Fonte: CARVALHO, A. M. P.; SASSERON, L. H.; OLIVEIRA, C.; SEDANO, L.; BATISTONI, M. Coleção 
Investigar e Aprender - Ciência 5º ano. Capítulo 2: Transformação dos materiais. 2. ed. Editora Sarandi: São Paulo, 
2015, p. 48.  
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Encontro 10 – O Efeito Estufa 
 

Esse encontro é retirado da sequência didática: Os caminhos cíclicos da matéria 

(RIBEIRO, B. E. et al., 2009). Tem por objetivo relacionar um modelo que simula o efeito estufa 

ao processo do Efeito Estufa que ocorre naturalmente no planeta e para isto propõe dois 

momentos. Além disso, “este experimento tem como objetivo comprovar o aquecimento do 

planeta provocado pelo efeito estufa, porém devem-se ressaltar os pontos positivos e negativos 

deste fenômeno. Organize a turma em grupos e oriente os estudantes a realizarem o experimento” 

(RIBEIRO et al., 2009, p. 10). 

 

Materiais: dois copos com água; caixa grande de sapatos; papel alumínio; filme plástico 

(ou saco plástico transparente); tesoura; fita adesiva; termômetro. 

 

Vamos resolver um problema? – O professor por meio de uma demonstração 

investigativa leva para sala um modelo que simula o efeito estufa. Por meio desse modelo ele 

insere o problema: Qual o papel do efeito estufa no ambiente? Esse modelo deverá ser produzido 

pelo professor e levado para a sala. Os alunos são convidados a observarem o processo. Durante 

a observação, o professor discute com os alunos sobre o tema e o experimento, sempre fazendo 

perguntas para estimular a participação e a exposição dos conhecimentos prévios dos alunos, 

como por exemplo: 1) Vocês já ouviram falar em efeito estufa?; 2) Qual o papel desse efeito para 

nós?; 3) Como esse efeito estufa é produzido?; 4) O que pode acontecer se esse efeito for 

produzido demais ou de menos? 

No modelo é colocado uma lâmpada que aquece uma caixa forrada internamente com 

papel alumínio contendo um copo com água. Deve-se também deixar fora da caixa um copo com 

água de mesmo material e com a mesma quantidade de água para comparação. A ideia é que a 

lâmpada acesa próxima à caixa aqueça a água contida no copo, simulando o processo do efeito 

estufa. 

A discussão pode ser realizada durante o tempo de espera para os alunos observarem os 

resultados a partir do modelo (que a lâmpada aqueça a água no copo que está dentro da caixa). 
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Figura 4 – Montando o modelo para simular o efeito estufa 
 

 
Fonte: 

http://videoseducacionais.cptec.inpe.br/swf/mud_clima/14_experiencia_efeito_estufa/14_experiencia_efeito_estufa.
swf Acesso em: 18.mar. 2019. 

 
 

Figura 5 – Observando a temperatura do copo dentro e fora do modelo que simula o efeito estufa 
 

 
Fonte: http://www.cienciamao.usp.br/dados/lcn/_geocienciassimuladordoef.5.jpg?190904112150 

 

 

 

 

COMO MONTAR O MODELO – Forre o interior da caixa de sapatos com o papel alumínio, 

em seguida coloque um dos copos com água dentro da caixa. Cubra toda a caixa com o filme 

plástico selando-a com a fita adesiva. Coloque a caixa de sapatos e o copo com água sob 

exposição direta da luz solar (onde for possível pode ser usada uma lâmpada comum de alta 

potência) cerca de vinte minutos. Deixe o segundo copo com água fora da caixa e sem ser 

exposto a luz direta. (RIBEIRO et al., 2009, p. 10). 

http://videoseducacionais.cptec.inpe.br/swf/mud_clima/14_experiencia_efeito_estufa/14_experiencia_efeito_estufa.swf
http://videoseducacionais.cptec.inpe.br/swf/mud_clima/14_experiencia_efeito_estufa/14_experiencia_efeito_estufa.swf
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Passados, em média, 20 a 30 minutos, o professor deve pedir aos alunos que verifiquem 

pelo tato ou com um termômetro a temperatura da água nos dois copos, o que ficou dentro e o 

que ficou fora da caixa. É esperado que o copo que esteja dentro da caixa apresente uma 

temperatura mais elevada que o copo fora da caixa. Após as observações, o professor discute os 

resultados com os alunos. 

Discutindo, compreendemos melhor – O professor anota no quadro as respostas dadas 

pelos alunos durante e depois a observação do modelo. 

 
Encontro 11 – Do Efeito Estufa ao Aquecimento Global: quando os recursos são gerados em 
excesso 

 

Nesse encontro, com o objetivo de sistematizar o conhecimento sobre o Efeito Estufa e 

aprofundar o assunto, os alunos em grupo terão dois momentos: 

Para além do que já sabemos – O professor retoma a aula anterior e busca relembrar as 

ideias citadas pelos alunos diante da observação do modelo que simulava o efeito estufa. Essa 

discussão vai possibilitar ao aluno relembrar a aula anterior. Após isso, o professor lança os 

questionamentos: 1) E se a lâmpada aquecesse bem mais do que observamos?; 2) Se fosse em 

nosso planeta, se esse efeito fosse maior? O que poderia acontecer? 

O professor aproveita o momento para observar os conhecimentos prévios dos alunos, se 

eles já ouviram falar no aquecimento global. A partir disso, então, propõe aos alunos a leitura de 

um texto: Efeito estufa e aquecimento global (TEXTO 6). Essa leitura pode ser aberta, cada aluno 

pode ler uma parte do texto ou pode ser um momento de leitura silenciosa. Após a leitura, ou 

durante, o professor vai discutindo junto com os alunos as informações do texto. 

Se o tempo for curto para a leitura do texto, o professor pode fazer uso de um mapa mental 

(TEXTO 7) que traz uma síntese sobre o aquecimento global. O esquema a partir desse mapa 

poderá ser usado para construir a discussão do tema. 

 

TEXTO 6 – Efeito Estufa e Aquecimento Global6 
 

O efeito estufa é um fenômeno natural e possibilita a vida humana na Terra. Parte da 

energia solar que chega ao planeta é refletida diretamente de volta ao espaço, ao atingir o topo da 

atmosfera terrestre - e parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície da Terra, promovendo o 

 
6 Fonte: Efeito Estufa e Aquecimento Global. Disponível em: http://www.mma.gov.br/informma/item/195-efeito-
estufa-e-aquecimento-global (adaptado) Acesso em: 6 nov. 2018. 

http://www.mma.gov.br/informma/item/195-efeito-estufa-e-aquecimento-global
http://www.mma.gov.br/informma/item/195-efeito-estufa-e-aquecimento-global
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seu aquecimento. Uma parcela desse calor é irradiada de volta ao espaço, mas é bloqueada pela 

presença de gases de efeito estufa que, apesar de deixarem passar a energia vinda do Sol (emitida 

em comprimentos de onda menores), são opacos à radiação terrestre, emitida em maiores 

comprimentos de onda. Essa diferença nos comprimentos de onda se deve às diferenças nas 

temperaturas do Sol e da superfície terrestre. 

De fato, é a presença desses gases na atmosfera o que torna a Terra habitável, pois, caso 

não existissem naturalmente, a temperatura média do planeta seria muito baixa, da ordem de 

18ºC negativos. A troca de energia entre a superfície e a atmosfera mantém as atuais condições, 

que proporcionam uma temperatura média global, próxima à superfície, de 14ºC. 

Quando existe um balanço entre a energia solar incidente e a energia refletida na forma 

de calor pela superfície terrestre, o clima se mantém praticamente inalterado. Entretanto, o 

balanço de energia pode ser alterado de várias formas: (1) pela mudança na quantidade de energia 

que chega à superfície terrestre; (2) pela mudança na órbita da Terra ou do próprio Sol; (3) pela 

mudança na quantidade de energia que chega à superfície terrestre e é refletida de volta ao espaço, 

devido à presença de nuvens ou de partículas na atmosfera (também chamadas de aerossóis, que 

resultam de queimadas, por exemplo); e, finalmente, (4) graças à alteração na quantidade de 

energia de maiores comprimentos de onda refletida de volta ao espaço, devido a mudanças na 

concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. 

Essas mudanças na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera estão ocorrendo 

em função do aumento insustentável das emissões antrópicas desses gases. 

As emissões de gases de efeito estufa ocorrem praticamente em todas as atividades 

humanas e setores da economia: na agricultura, por meio da preparação da terra para plantio e 

aplicação de fertilizantes; na pecuária, por meio do tratamento de dejetos animais e pela 

fermentação entérica do gado; no transporte, pelo uso de combustíveis fósseis, como gasolina e 

gás natural; no tratamento dos resíduos sólidos, pela forma como o lixo é tratado e disposto; nas 

florestas, pelo desmatamento e degradação de florestas; e nas indústrias, pelos processos de 

produção, como cimento, alumínio, ferro e aço, por exemplo. 

 
Gases de efeito estufa 
 

Há quatro principais gases de efeito estufa (GEE), além de duas famílias de gases, 

regulados pelo Protocolo de Quioto: 

▪ O dióxido de carbono (CO2) é o mais abundante dos GEE, sendo emitido como 

resultado de inúmeras atividades humanas como, por exemplo, por meio do uso de 

combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural) e também com a mudança no uso 
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da terra. A quantidade de dióxido de carbono na atmosfera aumentou 35% desde a era 

industrial, e este aumento deve-se a atividades humanas, principalmente pela queima 

de combustíveis fósseis e remoção de florestas. O CO2 é utilizado como referência 

para classificar o poder de aquecimento global dos demais gases de efeito estufa; 

▪ O gás metano (CH4) é produzido pela decomposição da matéria orgânica, sendo 

encontrado geralmente em aterros sanitários, lixões e reservatórios de hidrelétricas 

(em maior ou menor grau, dependendo do uso da terra anterior à construção do 

reservatório) e também pela criação de gado e cultivo de arroz. Com poder de 

aquecimento global 21 vezes maior que o dióxido de carbono; 

▪ O óxido nitroso (N2O) cujas emissões resultam, entre outros, do tratamento de dejetos 

animais, do uso de fertilizantes, da queima de combustíveis fósseis e de alguns 

processos industriais, possui um poder de aquecimento global 310 vezes maior que o 

CO2; 

▪ O hexafluoreto de enxofre (SF6) é utilizado principalmente como isolante térmico e 

condutor de calor; gás com o maior poder de aquecimento, é 23.900 vezes mais ativo 

no efeito estufa do que o CO2; 

▪ Os hidrofluorcarbonos (HFCs), utilizados como substitutos dos clorofluorcarbonos 

(CFCs) em aerossóis e refrigeradores; não agridem a camada de ozônio, mas têm, em 

geral, alto potencial de aquecimento global (variando entre 140 e 11.700); 

▪ Os perfluorcarbonos (PFCs) são utilizados como gases refrigerantes, solventes, 

propulsores, espuma e aerossóis e têm potencial de aquecimento global variando de 

6.500 a 9.200. 

 

Os hidrofluorcarbonos e os perfluorcarbonos pertencem à família dos halocarbonos, 

todos eles produzidos, principalmente, por atividades antrópicas. 

 

Aquecimento global 
 

Embora o clima tenha apresentado mudanças ao longo da história da Terra, em todas as 

escalas de tempo, percebe-se que a mudança atual apresenta alguns aspectos distintos. Por 

exemplo, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera observada em 2005 excedeu, e 

muito, a variação natural dos últimos 650 mil anos, atingindo o valor recorde de 379 partes por 

milhão em volume (ppmv) - isto é, um aumento de quase 100 ppmv desde a era pré-industrial. 
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Outro aspecto distinto da mudança atual do clima é a sua origem: ao passo que as 

mudanças do clima no passado decorreram de fenômenos naturais, a maior parte da atual 

mudança do clima, particularmente nos últimos 50 anos, é atribuída às atividades humanas. 

A principal evidência dessa mudança atual do clima é o aquecimento global, que foi 

detectado no aumento da temperatura média global do ar e dos oceanos, no derretimento 

generalizado da neve e do gelo, e na elevação do nível do mar, não podendo mais ser negada. 

Atualmente, as temperaturas médias globais de superfície são as maiores dos últimos 

cinco séculos, pelo menos. A temperatura média global de superfície aumentou cerca de 0,74ºC, 

nos últimos cem anos. Caso não se atue neste aquecimento de forma significativa, espera-se 

observar, ainda neste século, um clima bastante incomum, podendo apresentar, por exemplo, um 

acréscimo médio da temperatura global de 2ºC a 5,8°C, segundo o 4° Relatório do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), de 2007. 

Em resumo, a primeira parte do 4º relatório do IPCC, que compila os estudos sobre base 

científica da mudança do clima, considera o aquecimento global um fenômeno inequívoco e, 

muito provavelmente, causado pelas atividades antrópicas. A comunidade científica tem tido um 

papel importante para subsidiar os países em sua tomada de decisão, fornecendo projeções da 

mudança do clima sob diferentes cenários futuros, dentro de margens de erro aceitáveis, 

indicando desafios e apontando oportunidades. 
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TEXTO 7 – Mapa mental: consequências do aquecimento global 
 

 

Fonte: SOUSA, F. Mapa Mental. Consequências do Aquecimento Global, Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/consequencias-do-aquecimento-global.htm 

Acesso em: 6 nov. 2018. 
 

Para pensar e responder – Nesse momento, o professor propõe aos alunos a realização 

de uma atividade que envolva uma situação problema, relacionando poluição, efeito estufa e 

aquecimento global (ATIVIDADE 2). O professor pede aos alunos que leiam a situação 

problema e façam sugestões de uma possível solução para resolvê-la. Reservar dez minutos para 

os alunos elaborarem suas respostas. A atividade poderá ser realizada em duplas. 

Passado o tempo determinado, o professor deve observar se as duplas conseguiram 

realizar a atividade, podendo flexibilizar o tempo, se necessário. Após as duplas terminarem, o 

professor faz a leitura em voz alta do enunciado da situação problema e abre a discussão, pedindo 

às duplas para relatarem as respostas, socializando as ideias. 

 
 
 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/consequencias-do-aquecimento-global.htm
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Seu João, morador do sertão na Bahia, tem um pedacinho de terra na qual planta milho 

todos os anos para vender, principalmente nas festas juninas. Nos últimos anos, seu João vem 

percebendo em sua região um calor muito grande. Conta que antigamente era quente, mas a 

quentura aumenta a cada dia. Seu João ainda relata que sua terrinha anda seca demais e já não 

consegue obter a água necessária para sua plantação. “Já não chovia aqui no sertão, agora então” 

diz seu João entristecido diante de sua plantação de milho. Ele ainda diz: 

“Na televisão dizem que tem um tal de fenômeno climático que está causando tudo isso. 

Ainda ouvi dizer lá na cidade que é o próprio homem que ajudar a causar isso. E eu acredito. É 

só ver lá na cidade: Uma poluição danada! Carro para todo lado! Aqui na roça o povo não fica 

atrás não. Tanta queimada antes das plantações que não fica um capim em pé! Sei não viu! Ai ai 

ai o que será de nós!” 
 

A partir da leitura acima você consegue perceber sobre o que seu João 

está falando? Podemos perceber no texto o que pode estar causando esse 

fenômeno? 

O que o homem poderia fazer para ajudar a diminuir esse fenômeno? 
 

Fonte: Sugestão da pesquisadora. 

ATIVIDADE 2 – Situação Problema: Aquecimento Global 
 
 

 
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-Ere8PpNVCqk/VT__dP9vvaI/AAAAAAABcVQ/v-

KkXmPkvtM/s1600/IMG_0422.jpg. Acesso em: 04.09.2019. 
 
 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Ere8PpNVCqk/VT__dP9vvaI/AAAAAAABcVQ/v-KkXmPkvtM/s1600/IMG_0422.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Ere8PpNVCqk/VT__dP9vvaI/AAAAAAABcVQ/v-KkXmPkvtM/s1600/IMG_0422.jpg
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Considerações Finais 
 
 

A SEI: A Transformação da Matéria na Natureza propõe ao professor e aos alunos um 

trabalho em sala de aula com uma proposta investigativa a partir da abordagem didática ENCI. 

Compreendemos a partir dessa abordagem possibilidades de contribuir para o processo de AC 

dos alunos das classes da modalidade EJA, entendendo que esta, por meio de SEIs, contemplando 

diferentes estratégias, como experimentações, leituras de textos, produção textual, além de 

promover a expressão oral dos alunos, a argumentação, a discussão e troca de ideias, o trabalho 

em grupo e a interação entre eles, pode se configurar como de grande relevância nesse processo.  

A nossa visão de Alfabetização Científica se baseia em Paulo Freire (1987) como algo 

que vai além da aquisição do código escrito, configurando-se como uma alfabetização libertária, 

que insere quem se alfabetiza na cultura do seu próprio tempo, sendo capaz de ler e compreender 

a linguagem da natureza (CHASSOT, 2003). Entendemos também que, considerando o aluno da 

EJA, o processo da AC precisa partir das especificidades dos sujeitos, valorizando os saberes que 

os alunos já possuem, se desvencilhando da história excludente da modalidade, compreendendo 

o contexto e a forma como esses alunos aprendem (GONÇALVES; CAVALCANTE, 2016).  

O professor ao propor o trabalho com a SEI nas aulas de Ciências na turma da EJA deve 

estar atento a algumas questões que podem implicar nas atividades propostas, como por exemplo: 

a rotatividade dos alunos nas aulas que pode prejudicar o acompanhamento e compreensão destes 

acerca da sequência das atividades propostas na SEI; o curto espaço de aula para o turno noturno 

que geralmente abriga as turmas da EJA, que pode atrapalhar a sequência das etapas da SEI, 

deixando parte delas ou sem ser contempladas ou sempre fragmentadas para outras aulas; o 

interesse dos alunos que pode ser perdido ou diminuído facilmente, demandando um cuidado do 

professor em buscar estratégias para esse fato. Ainda podemos destacar que alguns alunos podem 

não ver novas propostas em sala como algo positivo, podendo demonstrar certa resistência.  

Também destacamos ainda a diferença etária entre os alunos que pode ser encontrada na 

sala da EJA. Ainda que esse fato não se configure necessariamente em um entrave, deve ser 

observado, pois a diferença de idade pode embutir, no nosso entendimento, diferença nos 

interesses, conhecimentos adquiridos e no comportamento em sala.  

Mas, apesar das questões acima citadas, acreditamos que novas abordagens devem ser 

propostas à modalidade condizentes com o cenário de ensino de Ciências atual, que visa a AC 

do aluno. E diante disso, também acreditamos que o trabalho nas aulas de Ciências, partindo da 

abordagem didática ENCI, com uso de SEIs, pode ser compreendido como uma proposta 
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significativa ao público, sobretudo quando aliada ao respeito e valorização dos alunos e seus 

saberes, contribuindo nesse sentido para a busca do uso da sua cidadania. 
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