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ENSINO POR INVESTIGAÇÃO EM CLASSES MULTISSERIADAS: uma proposta de 

ensino para uma Escola no Campo município do sul da Bahia 

 

RESUMO 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar as contribuições do Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI) para o processo de ensino-aprendizagem nas aulas de Ciências frente às 

especificidades de uma classe multisseriada dos anos iniciais do Ensino Fundamental, de uma 

Escola no Campo, no município de São José da Vitória, região sul da Bahia. Tendo como 

enfoque a aplicação de uma proposta de Sequência de Ensino Investigativo (SEI) na classe 

multisseriada também buscamos observar e analisar indícios de construção de conceitos 

científicos nas falas dos educandos. Nesta perspectiva, foi imprescindível avaliar e adaptar uma 

SEI para essa modalidade de ensino e analisar suas especificidades, uma vez que, de maneira 

geral, as atividades investigativas são propostas para classes regulares. Nesse sentido, fizemos a 

adaptação da SEI intitulada “Solo”, da coleção dos anos iniciais (CARVALHO et al. 2011). 

“Investigar Aprender Ciências” livro de Ciências do segundo ano do Ensino Fundamental. Os 

sujeitos envolvidos na pesquisa foram uma da professora e 13 alunos de uma Escola no Campo 

do município supracitado. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo Pesquisa Interventiva de 

Aplicação. Assim, o estudo foi realizado em três fases: a primeira constituiu-se da aplicação da 

SEI e a coleta sistemática dos dados. Para tanto, utilizamos como instrumento para obter 

informação a observação e gravação em vídeo das aulas. Na segunda fase, transcrevemos as 

falas dos educandos e da professora gravadas em vídeos e, a partir das transcrições, escolhemos 

alguns episódios para analisar por meio do referencial teórico sobre Educação do Campo, 

Alfabetização Científica e Ensino de Ciências por Investigação e delimitamos três categorias de 

análise: a) Os indicadores da Alfabetização Científica, b) as Interações sociais que acontecem 

durante os trabalhos em grupo e c) as relações entre conhecimento científico e a realidade dos 

educandos. Por fim, na terceira fase, construímos o Produto Educacional dessa investigação, 

com foco no ENCI em classes multisseriadas, respaldados na necessidade de auxiliar os 

professores a elaborarem propostas para as aulas de Ciências, que atendam às especificidades 

dessa forma de organização escolar assim, elaboramos uma cartilha com orientações e sugestões 

para os professores do campo. Para formar o corpo teórico no qual fundamentamos nossa 

discussão sobre Educação do Campo, utilizamos autores como Molina (2012), Arroyo (1999, 

2003, 2004; 2010; 2011), Atta (2003), Freire (1992; 2001; 2006), Santos (2009; 2015), Hage 

(2010), Arroyo e Caldart (2011), Freitas (2005), Caldart (2004; 2012), entre outros. No que diz 

respeito ao Ensino por Investigação como abordagem didática  para um novo Ensino de 

Ciências, utilizamos os estudos de Lorenzetti e Delizoicov (2001), Sasseron e Carvalho (2008; 

2011), Chassot (2003, 2011), Zômpero e Laburú (2011), Briccia (2012) entre outros autores que 

têm se destacado através de pesquisas e estudos acerca do assunto. Os resultados apontam que a 

SEI promove interesse dos alunos quando o problema a ser investigado faz relação com seu 

cotidiano, além disso, essa abordagem didática contribui para o desenvolvimento da 

argumentação dos estudantes e a interação entre eles e o professor. Também percebemos que os 

trabalhos em grupos é uma estratégia de ensino interdisciplinar e contribuem para potencializar o 

desenvolvimento de uma classe multisseriada. Concluímos que, embora as classes multisseriadas 

reúnam, na mesma turma, educandos com idades e anos de escolaridade distintos, os mesmos 

têm a oportunidade de aprender umas com as outras e se engajar em pequenas investigações 

científicas por meio de uma proposta de ensino interdisciplinar, planejada a partir do nível de 

conhecimento do aluno e não pelo ano escolar. 

 

Palavras-chave: Educação do Campo. Classes Multisseriadas. Alfabetização Científica. 

Sequência de Ensino Investigativa.  

 



 

  

 

RESEARCH TEACHING IN MULTI-SEASONAL CLASSES: A teaching proposal for a 

School in the Field in the city  the south of Bahia: 

 

ABSTRACT 

 

The reaserch here presented, was sought to analyze the contribuitions of the Scienc 

Teaching through Investigation (STI) to the teaching-learning process in the science classes 

considering the specificties of a multiseried class in the first years of Elementary School, from a 

field school, in the municipality of São José da Vitória, in the south of Bahia. Approaching the 

application of Investigative Teaching Sequences (ITS), in the multiseriated class, we also 

pursued to observe and analyze evidence of the construction of scientific concepts in the 

teacher’s speeches. In this perspective, it was essential to evaluate and adapt an ITS for this 

modality of teaching and to analyze its specificities, since, in general the investigative activities 

are proposed for regular classes. For that matter, was made an adaptation of the ITS entitled 

“Soil”, from the collection “Investigate and Learn Science”, science book from the second year 

of the elementary school, author Carvalho et al (2011). The subjects involved in the research 

were a teacher and 13 students from a field school in the municipality already mentioned. It 

means that a qualitative approach, such as Interventional Application Research. Therefore, the 

research was conducted in three phases: the first phase consisted of the application of ITS and 

the systematic collection of the data and used as instrument to obtain information the observation 

and video recording of the classes; In the second phase we transcribed the students’ and 

teacher’s statementes recorded in videos and from the transcripts was chosen some episodes to 

analyze through the theoretical references on Field Educantion, Scientific Literacy e Science 

Teaching through Investigation and we delimited three categories of analyse: a) The indicators 

of Scientific Literacy, b) Social interactions that happens during the group work and, c) the 

Relation beteween the scientific knowledge and the teacher’s reality. At last, in the thrid phase, 

wedeveloped the Educational Product of this investigation, with a focus on STI in multisseried, 

supported by the necessity to assist the teachers prepare proposals for science classes, wich 

atends the specificties of this way of school organization, we elaborated a material with guidance 

and sugestions for the field teachers. The results indicate that the ITS promotes students’ interest  

when the problem to be investigated is related to their daily life, moreover, this didactic 

approach promotes studentes’ argumentation and interaction between them and the teacher, we 

also comprehended that group work is an interdisciplinary teaching methodology and contributes 

to enchance the development of a multiseried class. It could be conclued from this work that 

although the multiseried classes gathered in the same class of teachers with distinct ages ands 

years of schooling, children have the opportunity to learn from each other and to engage in small 

scientific investigations through a proposal of interdisciplinary teaching, planned  from students’ 

knowledge level and not from the school year. 

 

Keywords: Field Education, Multisseried Classes, Scientific Literacy, Inquiry-based Teaching 

Sequences. 
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1 INTRODUÇÃO            

Esta pesquisa, realizada por aproximadamente dois anos, em uma escola localizada no 

campo, no município de São José da Vitória, região sul da Bahia, teve como objetivo analisar 

as contribuições do Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) para o processo de ensino-

aprendizagem de Ciências frente às especificidades das classes multisseriadas. Nesse sentido, 

essa investigação é permeada pela reflexão sobre a escola que temos em funcionamento no 

campo de São José da Vitória na atualidade e os desafios em dar os primeiros passos para 

alcançar uma educação no e do campo, que atenda às necessidades educacionais da 

comunidade na qual a escola está inserida. 

 Não é pretensão desta investigação apresentar fórmula mágica para sanar os 

problemas das escolas do campo do município citado, nem tão pouco apontar o ENCI como a 

solução para os problemas, mas desejamos, a partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, 

apresentar uma proposta de ensino que contemple, mesmo que de uma forma embrionária, a 

identidade e os princípios da Escola do Campo. 

O município de São José da Vitória possui atualmente cinco Escolas do campo em 

funcionamento, sob a gestão de um único profissional. Essas escolas foram construídas na 

década de 1990, período no qual existia uma demanda significativa de alunos no campo. 

Mesmo com o colapso da vassoura-de-bruxa1 que assolou o sul da Bahia, elas formavam um 

total de doze escolas, a maioria funcionava nos três turnos, segundo dados da Secretaria 

Municipal de Educação do Município, fornecidos por meio de entrevista feita com atual 

Secretário no ano de 2018.  

Nos últimos vinte anos, o esvaziamento do campo, a má administração de políticas 

públicas voltadas às escolas situadas no campo, a falta de acompanhamento pedagógico e de 

infraestrutura adequada podem ser considerados como fatores decisivos para o fechamento de 

60% das Escolas do Campo em São José da Vitória.  

O problema observado em nível municipal é também uma realidade nacional. De 

acordo com Ferraz (2018, p.50), o fechamento de Escolas do Campo está relacionado ao 

modelo de agricultura presente no Brasil “que pensa num campo sem gente, sem cultura e, 

portanto, sem educação e sem escola”. O esvaziamento do meio rural é uma tentativa por 

 
1 Vassoura- de- bruxa: é uma doença fúngica que ataca o cacaueiro, esse fungo ataca 

especialmente os frutos e os brotos causando a diminuição significativa na produção. Na 

década de 1990 a produção caiu significativamente. (http://www.indiosonline.org.br) 
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parte da elite desse país em enfraquecer os movimentos sociais que lutam por uma Educação 

do Campo de qualidade.  

Embora a escola escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa não esteja situada 

em área de Reforma Agrária, nem seja fruto de uma luta dos Movimentos Sociais do Campo, 

consideramos necessário situá-la como Escola no Campo, não somente por estar localizada 

em espaço rural, mas, sobretudo, por ter sido fruto da luta de um grupo de agricultores e por 

atender aos filhos da classe trabalhadora da região há mais de vinte anos. Vale ressaltar, 

contudo, que embora localizada no campo, essa escola ainda não pode ser considerada do 

campo, uma vez que os princípios e valores da Educação do Campo não estão presentes nas 

salas de aula, no projeto político-pedagógico, na formação continuada dos professores, nas 

metodologias de ensino, na infraestrutura dos espaços, estando a mesma submetida aos 

currículos das escolas urbanas. A escola não só perdeu alunos ao longo dos anos, como 

perdeu também o envolvimento com a comunidade e a resistência dos pioneiros que lutaram a 

favor da sua construção. 

Ressaltamos que esta pesquisa resulta de meu envolvimento com a Educação no 

Campo, que teve início no ano de 1999 com classes multisseriadas. Durante seis anos lecionei 

em turmas multisseriadas em Escolas no Campo. Os desafios e as dificuldades faziam parte 

do cotidiano das escolas por onde atuei: a carência de apoio pedagógico, de infraestrutura 

adequada, a falta de merenda escolar, de transporte adequado e seguro, entre outros, refletiam 

significativamente no fazer pedagógico. À medida que os professores que atuavam no campo 

investiam em formação inicial, eram remanejados para as escolas urbanas, como “premiação”, 

comigo não foi diferente, logo após ingressar no curso de Filosofia, na Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC), fui convidada a lecionar as disciplinas de Filosofia do quinto ao nono 

ano em uma escola na cidade.  

Em 2012, fui aprovada em um processo seletivo da Secretaria de Educação do Estado 

da Bahia, no qual fui lecionar a disciplina Filosofia em uma Escola do Campo vinculada ao 

Movimento Sem Terra (MST). Nesta escola, tive a oportunidade formativa, a partir do ano de 

2015, de estudar e discutir, pela primeira vez, questões relacionadas à Educação do Campo, 

assim como tive a oportunidade de fazer leituras sobre os marcos normativos da Educação do 

Campo. Esses momentos de formação continuada aconteceram em parceria entre o MST e a 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), cujas aulas foram ministradas pelas professoras  

da UNEB Maria Nalva Rodrigues Bogo e Luzeni Ferraz de Oliveira Carvalho.  

Considero esses momentos de estudo com educadores do campo importantíssimos 

para provocar várias inquietações com relação ao número de Escolas do Campo que estão 
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sendo fechadas no país inteiro bem como refletir acerca da prática pedagógica nelas 

vivenciadas.  

Na rede municipal de ensino de São José da Vitória, onde resido e trabalho, a 

problemática envolvendo as Escolas do Campo não tem sido diferente, escolas são fechadas e 

os alunos são remanejados para escolas da sede, vivenciando momentos diários de 

dificuldades de locomoção. Esse contexto despertou-me o desejo de pesquisar sobre os 

desafios e práticas pedagógicas na perspectiva de se fortalecer as Escolas no e do Campo. 

Nosso recorte teórico-metodológico aborda o Ensino de Ciências por Investigação em 

uma Escola no Campo. A pesquisa sobre o tema se justifica pela importância de promover 

atividades nas aulas de Ciências capazes de estimular o questionamento, o levantamento de 

hipóteses, a solução de problemas, a capacidade de, no futuro, buscar alternativas para 

melhorar a qualidade de vida no campo. Esse desafio exige uma reflexão sobre a concepção 

de educação conforme criada por Paulo Freire (1983), uma concepção de educação como 

prática de liberdade, como conscientização, que possibilite que o homem a refletir sobre o seu 

lugar no mundo e seu poder em transformá-lo.  

Nesse sentido, é importante ressaltar a necessidade do Ensino de Ciências na Educação 

do Campo, pois de acordo com Freitas (2005), os professores que atuam nas Escolas do 

Campo necessitam ensinar ciências da vida e da natureza baseando-se em contextos de 

vivência e de significados para os estudantes das comunidades em que vivem e educam.  

Arroyo (2000) afirma que quando discutimos a Educação do Campo estamos tratando 

da educação que se volta ao conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo, sejam 

os camponeses, incluindo os quilombolas, sejam as nações indígenas, sejam os diversos tipos 

de assalariados vinculados à vida e ao trabalho no meio rural. 

Pensado dessa maneira, o Ensino de Ciências pode ser compreendido como uma 

demanda política dos educandos das escolas do campo, uma vez que a cultura, os saberes 

empíricos e a relação que os sujeitos estabelecem com a terra precisam ser considerados na 

hora do planejamento das aulas (FREITAS, 2005). Entretanto, segundo Cardoso (2013), a 

temática sobre o Ensino de Ciências em classes multisseriadas da Escola do Campo é um 

objeto de investigação pouco explorado pelos pesquisadores da área e poucas produções são 

encontradas na literatura nacional e Internacional. 

 Considerando todos os aspectos apresentados até aqui, é possível reconhecer a 

relevância acadêmica da pesquisa, por se tratar de um estudo sobre a inserção do educando do 

campo em um processo de Alfabetização Científica, considerado o principal objetivo do 

ENCI, e a necessidade de colocar em evidência o professor do campo enquanto educador-
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político, mediador do processo de aprendizagem, sendo aquele que não oferece respostas 

prontas, mas instiga o aluno a levantar hipóteses, resolver problemas e refletir sobre o erro e 

os acertos, os desafios, as perspectivas presentes e futuras.  

Nesse contexto, propõe-se uma análise a partir de uma proposta de Sequência de 

Ensino Investigativa (SEI) da promoção da Alfabetização Cientifica (AC) em classes 

multisseriadas; uma vez que o ENCI, geralmente, é pensado para classes chamadas de 

regulares, e pouco se discute as peculiaridades do Ensino de Ciências em tal modalidade de 

ensino. 

 Com base no que foi exposto, esta pesquisa tem a pretensão de responder à seguinte 

questão: Como o contexto de uma sala multisseriada pode favorecer a AC através de uma 

proposta de ensino investigativo?   

Entendemos que as Sequências de Ensino Investigativas (SEI) propostas por autores 

da área como Carvalho (2013) não são uma forma de tornar os alunos cientistas. O que se 

propõe é um ensino investigativo nas aulas de Ciências, para ampliação da cultura científica. 

O desenvolvimento das SEI’s permite que os educandos levem para as aulas conhecimentos 

prévios para iniciar novos, terem ideias próprias e discuti-las. Fazer ciência em sala de aula 

nos anos iniciais é aproximar os educandos da cultura científica e o cotidiano escolar o que 

demanda do educador o desenvolvimento de competências como: dirigir situações de 

aprendizagem e criar um ambiente de aprendizagem que envolva o aluno em seu trabalho 

(BRICCIA, 2012). 

Desse modo, emergiu a necessidade de traçar o seguinte objetivo geral para a 

pesquisa:  

Analisar as contribuições do Ensino de Ciências por Investigação 

(ENCI) para o processo de ensino-aprendizagem nas aulas de Ciências 

frente às especificidades de uma classe multisseriada dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, de uma Escola no Campo, no município de 

São José da Vitória, região sul da Bahia.  

Na tentativa de responder à questão de pesquisa e alcançar o objetivo geral, elaboramos os 

seguintes objetivos específicos:  

a) Investigar, nas falas dos alunos de uma sala multisseriada, indícios de 

conhecimentos científicos e as relações estabelecidas com questões do 

cotidiano, a partir da aplicação de uma Sequência de Ensino Investigativa;  
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b) Analisar que elementos são fundamentais no processo ensino- 

aprendizagem para os alunos desenvolverem habilidades próprias do fazer 

científico e relacioná-las à sua realidade;  

c) Propor atividades interdisciplinares a classes multisseriadas de Escolas no 

Campo, para desenvolver habilidades de leitura, escrita, interpretação, 

argumentação e letramento científico. 

Neste trabalho, defendemos que o ENCI trata-se de uma abordagem que não envolve 

apenas conceitos científicos, mas abrange outras áreas do conhecimento, proporcionando um 

trabalho interdisciplinar. Essa abordagem se difere de uma perspectiva conteudista, na qual o 

Ensino de Ciências está atrelado à reprodução do conhecimento, à memorização de conceitos 

e de conteúdos. Nesse sentido, o ENCI pressupõe que as aulas de ciências sejam repensadas e 

possam desenvolver habilidades que levem os alunos a um processo de Alfabetização 

Científica, com o propósito de formar cidadãos capazes desde os anos iniciais, de tomar 

decisões acerca de problemas relacionados às Ciências e as suas vidas práticas.  

 Chassot afirma que a Educação Científica é considerada “o conjunto de 

conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde 

vivem” (CHASSOT, 2011, p. 19) e, por isso, tornou-se uma necessidade para o cidadão, que 

em seu cotidiano necessita discutir e opinar sobre assuntos referentes às Ciências, resolver 

problemas, levantar hipóteses e construir possibilidades de tornar-se sujeito emancipado, 

crítico e com leitura de mundo ampliada. Porém, a experiência docente nos mostra que é um 

grande desafio planejar uma sequência de ensino tendo a Alfabetização Científica como 

objetivo, uma vez que a AC tem como uma das metas tentar discutir conteúdos de ciências e 

fazer interlocuções com outras áreas do conhecimento, se constituindo uma possibilidade de 

introduzir os alunos nas diversas linguagens das Ciências para que sejam capazes de atuar no 

mundo, tomar decisões e produzir conhecimentos significativos.  

Carvalho (2011) defende a participação ativa do estudante e sua interação com os 

colegas e professor, enfatizando que o papel do professor é elaborar questões, criar um 

ambiente encorajador, um ensino em que o ponto de partida seja os conhecimentos que os 

educandos trazem para a sala de aula. A autora também propõe que o conteúdo de Ciências 

seja sistematizado a partir de um problema, como algo significativo para o aluno, e 

relacionado à realidade e interesse dele e que permita a relação Ciência-Tecnologia-Sociedade 

(CTS) e a passagem da linguagem cotidiana para a científica. 
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A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 

de Santa Cruz, CAAE 89475818.0.0000.5526, que considerou a temática relevante e emitiu a 

decisão favorável à APROVAÇÃO. Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, foi 

realizada a Formação Docente.  

As formações continuadas com professores das Escolas Municipais do Campo de São 

José da Vitória foram ministradas por docentes da UESC, do Grupo de Pesquisa em 

Alfabetização Científica (GRUPAC), que defendem a aproximação da Universidade com a 

Educação Básica. No entanto, essas formações serão analisadas, ou seja, não tomaremos os 

dados das atividades formativas, contudo, os mesmos foram fundamentais tanto para a 

continuidade da pesquisa como para a construção do nosso produto educacional.  

O trabalho está organizado em cinco capítulos. Nos Capítulo 1 e 2 é apresentada a 

Fundamentação Teórica usada para dar suporte ao estudo. Discutimos temáticas ligadas à 

pesquisa como: Educação do e no campo e classes multisseriadas; Alfabetização Científica 

enquanto objetivo principal para o Ensino de Ciências por Investigação. Fizemos uma breve 

interseção, a partir da pouca literatura existente, entre o Ensino de Ciências na Educação do 

Campo e a sua importância para a abordagem de temáticas que contemplem a realidade do 

campo. 

No capítulo 3 é apresentada a estruturação metodológica utilizada no desenvolvimento 

da pesquisa. Nele abordamos aspectos referentes à caracterização da pesquisa, ao local e 

sujeitos da pesquisa, às ações, à coleta de dados e às formas de analisá-los. 

No capítulo 4 é apresentada a Sequência de Ensino Investigativa “O Solo”, de autoria 

de Carvalho (2011). A SEI foi estruturada em 10 aulas nas quais os alunos se depararam com 

problemas científicos nas aulas de ciências e fizeram relação com suas vivências cotidianas no 

campo, em uma dinâmica que contemplou o trabalho em grupo como elemento 

potencializador da aprendizagem na classe multisseriada. 

No capítulo 5 é apresentada a análise dos dados com base nas categorias estabelecidas 

pelo referencial teórico selecionado para essa finalidade. 

Por fim, apresentaremos discussões acerca das conclusões encontradas. Assim, 

reforçamos que esta proposta de Ensino de Ciências com atividades investigativas já foi 

testada em diversos contextos com classes seriadas. Nossa proposta é realizar uma pesquisa 

similar em um contexto novo, isso implica desafios, mas também novas perspectivas para o 

Ensino de Ciências com multisseriamento. 
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2 EDUCAÇÃO DO CAMPO E ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO EM 

UMA CLASSE MULTISSERIADA 

 

Neste capítulo, discutimos a escola da Educação do Campo, os desafios e as 

possibilidades da e para ação pedagógica nas aulas de Ciências. Muito se discute a respeito 

de práticas pedagógicas que sejam capazes de fortalecer e ampliar os saberes dos sujeitos do 

campo, contudo, isso demanda um diálogo entre a escola e a comunidade. Nesse sentido, 

apresentamos uma revisão de importantes estudos sobre o tema, com a finalidade de 

promover a reflexão sobre como a escola pode contribuir, enquanto espaço de luta e 

transformação, para que os educandos desejem provocar mudanças em suas comunidades. 

Pensamos ainda sobre as dificuldades encontradas pelos professores da Escola do Campo que 

atuam em classe multisseriada com ausência de políticas públicas adequadas. 

 Para formar o corpo teórico no qual fundamentamos nossa discussão sobre Educação 

do Campo, utilizaremos autores como Molina (2012), Arroyo (1999, 2003, 2004; 2010; 

2011), Atta (2003), Freire (1992; 2001; 2006), Santos (2009; 2015), Hage (2010), Arroyo e 

Caldart (2011), Freitas (2005), Caldart (2004; 2012), entre outros.  

Um dos caminhos propostos para a nossa investigação e intervenção é discutir como é 

possível vivenciar a Educação Científica na Escola do Campo em classes multisseriadas uma 

vez que vivemos em um mundo em que a compreensão de assuntos que envolvem ciências e 

tecnologia é fundamental e tem se tornado necessário compreender a realidade em que o 

aluno vive por meio de práticas de ensino investigativas.  

No que diz respeito ao Ensino por Investigação como abordagem didática para um 

novo Ensino de Ciências, utilizamos os estudos de Lorenzetti e Delizoicov (2001), Sasseron e 

Carvalho (2008; 2011), Chassot (2003, 2011), Zômpero e Laburú (2011), Briccia (2012) entre 

outros autores que têm se destacado através de pesquisas e estudos acerca do assunto.  

 

2.1 CONCEPÇÕES HISTÓRICAS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

Pensar e discutir as variadas práticas pedagógicas da e para Educação do Campo é um 

desafio que exige (re) pensarmos a política de formação do docente dessa realidade, o que 

inclui rever os critérios para valorização desse profissional. Sobre isso, Molina (2003, p. 23) 

enfatiza que “a luta dos Movimentos Sociais por uma Educação do Campo não requer 

somente o direito à educação, mas o direito de acesso NO e DO campo” (grifos da autora). A 

estudiosa explica o emprego dessas preposições da seguinte forma: “no: o povo tem direito de 
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ser educado no lugar onde vive, do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu 

lugar e com participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais”. 

(MOLINA, 2003, p. 14). 

Segundo Ribeiro (2012), a Educação do Campo construída pelos movimentos 

populares de luta pela terra é antagônica à educação rural oferecida para a maioria dos 

cidadãos que vivem no campo brasileiro. De acordo com a autora, a educação rural é 

destinada a ensinar a ler, escrever e fazer cálculos matemáticos simples, mas as altas taxas de 

analfabetismo nas áreas rurais ainda são uma realidade.  

Distante do cotidiano do filho do camponês e do trabalho realizado na lida diária com 

a terra, a educação rural não se adéqua às especificidades do povo camponês, apenas 

transmite conhecimento dissociado da realidade dos educandos                                              

(RIBEIRO, 2012). Para Caldart (2012), a Educação do Campo, do ponto de vista pedagógico, 

deve ser pensada a partir das relações sociais. A autora sustenta que: 

Vida humana misturada com terra, com soberana produção de alimentos saudáveis, 

com relação de respeito a natureza, de não exploração entre as gerações, entre 

homens e mulheres, entre etnias. (...) Isso tem exigido e permitido transformações na 

forma da escola, cuja função social originária prevê apartar os educandos da vida, 

muito mais fazer a vida seu princípio educativo (CALDART, 2012, p. 263). 

 

A autora propõe, enquanto práxis pedagógica, a formação humana inerente ao trabalho 

livre, em que os sujeitos sejam considerados como essenciais para a transformação da escola, 

pensada para a formação da classe trabalhadora com perspectiva emancipatória.  

Caldart também enfatiza a importância do I Encontro Nacional dos Educadores e 

Educadoras da Reforma Agrária (ENERA), realizado pelo Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST), no qual, se discutiu, em junho de 1997, a educação no campo brasileiro. A 

partir do I ENERA, surgiu o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA), 1998, que é considerado por alguns estudiosos da área como a “certidão de 

nascimento” do Movimento de Educação do Campo. 

Sem dúvidas, a luta por direito à Educação do Campo foi iniciada a partir dos 

Movimentos de luta pela terra, pela Reforma Agrária e por Educação. Alguns anos após o 

primeiro I ENERA entrou em vigor a Resolução n.º 1, de três de abril de 2002 (BRASIL, 

2002), que instituiu Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, 

que devem ser observadas nos projetos das instituições localizadas no meio rural; o referido 

documento afirma que a identidade da Escola do Campo é definida pela vinculação às 

questões relacionadas à realidade, valorizando os saberes dos educandos. Também sugere que 
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o ano letivo pode ser organizado independente do ano civil, assim como também as atividades 

pedagógicas poderão ser realizadas em diferentes espaços pedagógicos, desde que se 

assegurem os direitos de aprendizagens. 

Outro marco normativo importante na luta por uma Educação do Campo de qualidade 

é a Resolução CNE/CEB n.º 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece Diretrizes 

Complementares, Normas e Princípios para o desenvolvimento de políticas públicas para 

atender à Educação do Campo. Tal Resolução propõe que em hipótese alguma as crianças da 

Educação Infantil deverão ser agrupadas com alunos dos anos iniciais do EF. No que diz 

respeito ao uso do transporte escolar define que, quando necessário, deve ser considerado o 

menor tempo possível no percurso e deve ser para locomoção da criança do campo para o 

campo. Tal Resolução ainda define que as populações do campo integram 

 

 [...] os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os 

ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores 

assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e 

outros que produzem suas condições materiais de existência a partir do trabalho no 

meio rural [...] (BRASIL, 2008) 

 
 

Nesse sentido, Arroyo (2004, p. 67) faz questionamentos, buscando refletir e discutir 

sobre a Educação que se deseja em funcionamento: “Como a escola vai trabalhar a memória, 

explorar a memória coletiva, recuperar o que há de mais identitário na memória coletiva?”. O 

autor propõe que o professor desempenhe papel essencial na construção de um projeto de 

campo e sociedade sustentável; isso demanda um profissional formado a partir de uma 

concepção emancipatória, que compreenda a importância do campo, como lugar que tem 

saberes, valores e identidade e sujeitos como seres histórico-sociais, conforme discutem os 

estudiosos (Molina; 2012 e Caldart; 2004) da Educação do Campo. 

 No contexto das políticas educacionais, Freire (1992) enfatiza a importância da 

Educação por meio de um convite à reflexão político-pedagógica, tratando a educação para 

além da sala de aula e colocando o cidadão como portador dos direitos civis e políticos do 

Estado. Sobre o papel do professor como mediador de um ensino voltado para a leitura de 

mundo, Freire afirma que: 

 
Toda a docência implica pesquisa e toda pesquisa verdadeira implica docência. Não 

há docência verdadeira em cujo processo não se encontre a pesquisa como pergunta, 

como indagação, curiosidade, criatividade, assim como não há pesquisa cujo 

andamento necessariamente não se aprenda porque se conhece e não se ensine 

porque se aprende (FREIRE, 1992, p. 192-193). 
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No que tange ao alcance de um padrão de qualidade em nível nacional em relação às 

escolas multisseriadas, a Resolução de 2008 expõe que elas necessitam de professores com 

formação pedagógica, inicial e continuada, bem como de instalações físicas e equipamentos 

adequados, materiais pedagógicos e supervisão pedagógica permanente.  

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 assevera, no Art. 205 que: “A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada pela sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. Percebe-se que a Constituição sugere que todos tenham direito 

ao acesso à educação e à permanência na escola, esteja ela localizada em centros urbanos ou 

rurais.  

De acordo com Molina (2003), a Educação do Campo é fruto de uma luta dos 

movimentos sociais do campo. Desse modo, as discussões realizadas pelos movimentos 

sociais para a melhoria da qualidade da vida dos sujeitos que moram no campo são uma 

reflexão político-pedagógica que trata a educação para além da sala de aula. 

A partir da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) tem-se um início do reconhecimento do 

campo como espaço de singularidades e diversidades. O Art. 28 estabelece normas para a 

educação no meio rural: 

Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino proverão 

as adaptações necessárias a sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada 

região, especificamente: I- conteúdos curriculares e metodologia apropriada às reais 

necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II- organização escolar própria, 

incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícolas e às 

condições climáticas; III- adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 

1996). 

 

 

No que diz respeito à importância da formação inicial e continuada de professores a 

partir da LDB 9394/96, a política de formação docente tem sido uma tentativa de melhorar os 

indicadores na qualidade da educação no Brasil. Desse modo, no Art. 13 são elencadas as 

incumbências do professor, dentre elas “zelar pela aprendizagem dos alunos”. Contudo, vale 

ressaltar que para garantir o direito de aprendizagem, os educadores necessitam de formação 

inicial e continuada.  Os Arts. 61 a 67 discorrem sobre a finalidade e fundamentos da 

formação de professores. Assim, o Art. 63 garante:  

Os institutos superiores de educação manterão:  

1- Cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso 

normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e 

para primeiras séries do ensino fundamental; 
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2- Programas de formação pedagógica para portadores de diploma de educação 

superior que queiram se dedicar a educação básica; 

3- Programas de educação continuada para profissionais de educação dos diversos 

níveis (BRASIL, 1996). 

 

Caldart (2004) expõe que, no que tange à formação do educador do campo, o setor 

responsável em discutir a educação no MST buscou uma proposta de projeto educacional 

visando uma educação de qualidade no e do campo e uma formação docente que leve o 

educador a participar politicamente do processo de formação de sujeitos autônomos, capazes 

de buscar alternativas para melhorar a qualidade de vida em suas localidades.  

O Decreto n.º 7.352, de quatro de novembro de 2010, dispõe sobre a Política de 

Educação do Campo e o PRONERA, estabelecendo os princípios da Educação do Campo, 

dentre eles podemos destacar o desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da 

educação para atendimento da especificidade das escolas do campo. 

Para tanto, ainda de acordo com Caldart (2004), os movimentos sociais do campo 

formularam seus princípios a partir de teorias já existentes e não em uma nova pedagogia, 

inspirando-se principalmente na pedagogia proposta por Freire. Em relação às lutas 

empreendidas pelo MST e os movimentos sociais do campo em prol da educação, Freire 

(1992 p. 79) afirma que “a luta é legítima e ética”. 

Vale a pena ressaltar, no entanto, que a formação do educador do campo na maioria 

das vezes não é específica assim, não valoriza os saberes e a cultura do povo do campo. Além 

disso, os saberes da tradição não são relacionados com os conteúdos da educação formal, 

distanciando a prática pedagógica da identidade do homem camponês. Nesse aspecto, a 

especialista em Educação do Campo Mônica Molina, em entrevista à Revista Nova Escola, ao 

ser indagada sobre quais os princípios básicos que norteiam a Educação do Campo, 

respondeu: 

A educação nessa área é mais do que uma proposta pedagógica. Ela está associada à 

visão de campo, de desenvolvimento e da função do meio rural na sociedade 

brasileira. O objetivo não é de maneira alguma fixar as pessoas onde estão. Apesar 

disso, um dos princípios é garantir a elas o direito de acesso ao conhecimento sobre 

o local onde vivem, que garante sua sobrevivência social e material, além dos 

saberes universais, para que decidam se querem ficar ali ou, caso contrário, tenham 

condições de viver na cidade. (MOLINA, 2012, p.1)  

 

E ainda acrescentou, sobre a formação de educadores, gestão e práticas pedagógicas: 

O Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do 

Campo (PRONACAMPO) foi constituído com a participação de movimentos sociais 

e sindicais e por isso é tão importante. A discussão gerada por esses grupos 
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culminou nas políticas que regulamentam as licenciaturas em educação do campo, 

que oferecem aos professores a formação adequada.  (MOLINA, 2012, p.1) 

 

Percebemos que a formação docente é essencial para a transformação do papel do 

educador e, consequentemente, para melhoria da qualidade da educação. Também são 

notórios os avanços em termos de formação inicial e continuada que passaram a ser garantidas 

pela legislação específica da educação no Brasil. No entanto, segundo estudiosos da área, essa 

é uma discussão ainda em construção que busca, sobretudo, superar o desafio de uma 

educação do e no campo, que garanta o acesso e permanência do camponês na escola e que 

esta escola não seja um lugar que descaracterize a realidade rural, nem tão pouco o lugar onde 

o aluno recebe conhecimento (MOLINA; SÁ, 2012).  

Nessa perspectiva, Arroyo (2011), ao tratar da diversidade e princípios da Educação 

do Campo, afirma que a escola necessita de um projeto educacional em que os educandos 

sejam os protagonistas na reconstrução do conhecimento e reconhecidos como sujeitos 

histórico-políticos. Para tanto, propõe que o professor envolvido nessa luta precisa ser 

formado a partir de uma concepção emancipatória que valorize o campo como espaço de 

saberes. Nessa linha de pensamento, Caldart (2004) enfatiza que a escola tem papel 

importante nas lutas e reflexões pedagógicas da Educação do Campo, e os educadores são 

considerados por essa estudiosa como sujeitos fundamentais da formulação pedagógica e das 

transformações das escolas: “a Educação do Campo não é para nem apenas com, mas sim, 

dos camponeses, expressão legítima de uma pedagogia do oprimido” (CALDART, 2004, p. 

261). 

A autora adverte que a Educação do Campo, como perspectiva de transformação 

social, não pode ser construída apenas em termos de ideais, sonhos e teorias. Assim, pode-se 

dizer que Educação do Campo precisa de estrutura concreta, isto é, de uma base material – os 

povos do campo são sujeitos que têm necessidade de comer, beber, vestir, relacionar, entre 

outras necessidades –, o que implica entender que a educação do campo precisa de 

professores com formação adequada para atuar no campo, pessoal de apoio, escolas com boa 

estrutura física, transporte escolar adequado e seguro que possibilite o acontecer de fato dessa 

educação. Segundo Arroyo: 

Como a escola vai trabalhar a memória, explorar a memória coletiva, recuperar o 

que há de mais identitário na memória coletiva? Como a escola vai trabalhar a 

identidade do homem e da mulher do campo? Ela vai reproduzir os estereótipos da 

cidade sobre a mulher e o homem rural? Aquela visão de jeca, aquela visão que o 

livro didático e as escolas urbanas reproduzem quando celebram as festas juninas? É 

esta a visão? Ou a escola vai recuperar uma visão positiva, digna, realista, dar outra 

imagem do campo? (ARROYO, 2000, p. 255). 
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Assim sendo, é evidente que o professor exerce papel essencial na construção de outro 

projeto de campo e sociedade. Isso demanda um profissional que contribua para materializar 

uma pedagogia da resistência. 

Contudo, de acordo com Fernandes, Cerioli e Caldart (2011), é necessário 

compreender que as políticas educacionais, os currículos são pensados para a cidade, para a 

produção industrial urbana, e apenas se referem ao campo quando lembram situações 

“anormais”, das minorias, e recomendam adaptar as propostas, a escola, os currículos, os 

calendários a essas “anormalidades”; é por essa razão que Freire (1992) afirma que: 

Num encontro público, um jovem me disse cortesmente: não entendo como o senhor 

defende os sem terra, no fundo são uns baderneiros, criadores de problemas. Pode 

haver baderneiros entre os sem terra, disse, mas sua luta é legítima e ética (FREIRE, 

1996, p. 79). 

 

 Desse modo, para a formação do indivíduo como cidadão, é preciso levar liberdade e 

oportunidade, formando cidadãos com dignidade e de escolha, cidadãos que acrescentam, que 

discutem, que propõem melhorar as condições de vida do homem do campo. A esse respeito, 

Molina e Sá (2012) discutem que a Escola do Campo deve contribuir para o fortalecimento da 

luta e resistência dos camponeses, por meio da democratização do conhecimento científico.  

Hoje, em termos de legislação, além da LDB, temos também uma Resolução com 

Diretrizes Operacionais que, de acordo com Molina e Sá (2012), legitima as experiências 

existentes e abre espaço para a construção de novos projetos que busquem uma transformação 

da escola do campo. Não se trata de “fórmula mágica” para o sucesso escolar do campo, mas 

compreendendo-a como um fator primordial e essencial para o desenvolvimento de uma 

formação para a cidadania, para gestão democrática e para um projeto emancipador no âmbito 

da sociedade do campo.  

Diante disso, Caldart (2004) aponta que o MST formulou seus princípios de educação 

para elaborar suas diretrizes de ação. O Setor de Educação do MST buscou em autores como 

Freire os elementos teórico-pedagógicos que orientariam o trabalho nas suas escolas. 

Portanto, segundo a autora, o MST não construiu uma nova Pedagogia, mas colocou as teorias 

existentes em movimento, buscando referencial teórico que viesse ao encontro de suas 

proposições quanto ao projeto de sociedade, à visão de homem e de mulher, à organização 

coletiva, ao trabalho pedagógico e aos demais aspectos que vão constituir o MST como 

sujeito educativo.  
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2.2 CLASSES MULTISSERIADAS NA ESCOLA DO CAMPO: UM OLHAR SOBRE A 

REALIDADE NACIONAL 

 

A Escola do Campo surge do processo histórico da luta da classe trabalhadora por 

educação de qualidade em contraposição ao sistema defendido pelo capital. Um dos principais 

objetivos é a formação humana, que contemple o trabalho, a ciência e a cultura para a classe 

trabalhadora. Assim, é imprescindível a ligação entre realidade social dos educandos e o 

processo de ensino-aprendizagem, a escola do campo deve contribuir para a formação de 

“intelectuais orgânicos do campo” para melhorar as possibilidades de resistência aos padrões 

impostos pelo capital (MOLINA; SÁ, 2012). 

Nesse sentido, uma das formas de organização escolar em área rural são as classes 

multisseriadas, definidas como “turmas constituídas por alunos de várias séries sob a 

responsabilidade de um único professor. Geralmente são docentes que, na maioria das vezes, 

não têm a formação política e pedagógica para lidar com a realidade do multisseriamento” 

(MOURA; SANTOS, 2012, p. 268). Ainda de acordo com os autores, essa forma de 

organização escolar é também considerada como uma “anomalia”; tentativas governamentais 

têm surgido para suprimir as classes multisseriadas por serem consideradas um retrocesso e 

devido às dificuldades encontradas pelos professores em garantir a aprendizagem do aluno em 

uma realidade completamente peculiar. Contudo, segundo Hage, esse modelo de organização 

escolar tem resistido ao tempo e até os dias atuais somam 54% de escolas no país.  O 

pesquisador afirma que, 

[...] as escolas multisseriadas são marcadas pela heterogeneidade, ao reunir em uma 

única sala de aula estudantes de diferentes idades, por vezes até gerações, diferentes 

séries, ritmos de aprendizagem, alfabetizados e não alfabetizados, sob a 

responsabilidade de um único professor ou professora, por isso são denominadas de 

unidocentes. Elas localizam-se nas pequenas comunidades rurais, especialmente 

naquelas que se encontram muito distantes das sedes dos municípios, onde a 

população a ser atendida na escola não atinge o contingente definido pelas 

secretarias de educação para formar uma turma por série, sendo por isso, em alguns 

casos denominados de escolas isoladas. (HAGE, 2010, p. 3) 

 

Segundo o Ministério da Educação (BRASIL, 2012), no Brasil são cerca de 6,3 

milhões de matrículas em Escolas do Campo, isto é, 12,4% do total de matrículas realizadas 

no país estão no campo. Deste total, 71,37% das Escolas do Campo funcionam no sistema 

multisseriado ou unidocente. Os dados indicam o desamparo e a vulnerabilidade da população 

do campo, pois dos 13.933.173 analfabetos no Brasil, 4.935.448 estão no campo, isso 

significa 34% do total. Além disso, nos últimos sete anos, 13.691 Escolas do Campo foram 
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fechadas, e a maioria em funcionamento carece de infraestrutura adequada, formação inicial e 

continuada de professores, ausência de assistência pedagógica, falta de atualização das 

propostas pedagógicas entre outros fatores que contribuem para a inexistência de políticas 

adequadas (D`AGUSTINI, 2012). 

Os dados revelam que, embora as classes multisseriadas sejam consideradas como 

algo em extinção e as políticas públicas tentem o processo de nucleação como está posto no 

Plano Nacional de Educação (PNE), no Brasil, o número de turmas com essa configuração é 

grande, principalmente na Região Nordeste. De acordo com Moura e Santos (2012), são essas 

escolas as responsáveis pela alfabetização de muitos brasileiros; se não fossem elas, o 

analfabetismo no Brasil teria dados ainda mais alarmantes.  

Carvalho (2008), em uma pesquisa sobre práticas de leituras sobre homens e mulheres 

do campo, constatou que há questões a serem enfrentadas no campo da leitura pelos povos do 

campo, pois os camponeses, em geral, leem textos voltados para uma necessidade cotidiana, 

justamente pela falta de acesso a outros “que ampliem a leitura da palavra, a leitura de mundo, 

o desenvolvimento intelectual. É preciso conhecer outras leituras fora do domínio doméstico” 

(p. 264). Esse dado aponta a necessidade de promover na Escola do Campo metodologias que 

ampliem os materiais de leitura e que os alunos possam interagir para tornarem-se de fato 

letrados, portanto, a alfabetização dos cidadãos do campo é necessária. Esses sujeitos, no 

entanto, precisam apropriar-se das práticas de leitura pelas demandas diárias. 

No que diz respeito à proposta de nucleação das escolas do campo, Vieira aponta uma 

crítica ao Plano Nacional de Educação (PNE): 

A Educação do Campo, como apresentada no plano, é posta como um problema a 

ser enfrentado, ou seja, é objetivo do plano eliminar as classes unidocentes, ao invés 

de potencializá-las. Entretanto, não há, no PNE, metas ou estratégias que apontem 

para o enfrentamento da baixa qualidade das classes unidocentes, considerando a 

especificidade populacional do meio rural. Há, ao invés disso, a eliminação das 

classes, o que para muitas comunidades campesinas corresponde ao fechamento da 

escola, como ocorreu no Município de Poço Redondo, sertão sergipano, na última 

década (VIEIRA, 2013, p.56). 

 

A crítica gira em torno de um problema que afeta atualmente os movimentos sociais 

do campo que defendem a educação pública do campo como um direito essencial e a 

possibilidade de permanecer na terra. Desse modo, a proposta de nucleação provocou o 

fechamento de muitas escolas localizadas em espaços rurais. Hage (2005) aponta a nucleação 

escolar como o principal motivo para o fechamento de tais escolas, isso significa que a 

diminuição de classes multisseriadas no território brasileiro tem provocado impactos 

negativos no que diz respeito à defesa do direito a uma Educação no e do Campo. 
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Nessa perspectiva, o parecer que deu origem às Diretrizes Operacionais da Educação 

do Campo (2002), com o objetivo de responder às demandas dos movimentos sociais do 

campo, assegura que: 

A Educação do campo tratado como educação rural na legislação brasileira, tem um 

significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da 

agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, 

ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não 

urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos 

com a própria produção das condições da existência social e com as realizações de 

sociedade humana. (BRASIL, 2001, p. 1)  

 

 As Diretrizes representam um avanço na Educação Básica do Campo, uma vez que 

propõem a elaboração de “propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a 

diversidade cultural e os processos de interação e transformação do campo” (BRASIL, 2001, 

p. 25). Assim, Hage (2010), defende uma educação de qualidade que valorize os saberes dos 

povos do campo, por meio de práticas pedagógicas criativas e inovadoras que desafiam as 

condições adversas das classes unidocentes. De acordo com Hage (2010, p. 9) os professores 

dessas turmas “têm resistido a essas adversidades e reagido de forma a utilizar sua experiência 

acumulada e criatividade para organizar o trabalho pedagógico com as várias séries ao mesmo 

tempo e no mesmo espaço” escolas ou turmas. 

Teixeira e Souza (2012, p 87), ao proporem uma discussão acerca dos tempos e ritmos 

das classes multisseriadas da Educação do Campo, afirmam que “o tempo dos educadores e 

professores das classes multisseriadas do meio rural se insere numa realidade escolar 

complexa e dinâmica”. Para os autores, é essencial investigar uma forma coerente de lidar 

com o tempo nas escolas do campo, para que este não seja apenas um padrão imposto pela 

modernidade, o tempo precisa ser organizado, pensando no espaço social que é a escola. 

Moura e Santos (2012), ao defenderem um olhar sensível a esse tipo de organização escolar, 

enfatizam que os professores que atuam nessas classes tendem a reproduzir a organização 

pedagógica das classes seriadas e isso contribui para gerar preconceitos em torno da ação 

pedagógica desenvolvida. 

Antunes-Rocha e Hage (2010) nos alertam para as vantagens das turmas 

multisseriadas, apesar de as Escolas do Campo ainda serem vistas como “uma praga que deve 

ser excluída totalmente”, é possível encontrar práticas inovadoras que servem de inspiração 

para todos os educadores. Segundo os autores:  

 
A grande vantagem das turmas multisseriadas é que o educador pode mediar a inter-

relação entre diferentes faixas-etárias e de conhecimentos, tornando o fazer 

pedagógico mais dialógico, com isso fortalece-se o respeito pelo outro a valorização 

das diversidades e o entendimento de que é preciso partir da unidade para o todo, 
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sabendo-se que cada um deles é parte importante de um “sistema” que só será 

melhor se tiverem, conhecimento da realidade e se apropriarem desses 

conhecimentos para , então, buscarem possíveis soluções para os problemas 

impostos pela sociedade (ROCHA; HAGE, 2010, p. 136).  

 

Nesse sentido, percebe-se que, para os autores, a heterogeneidade de idade e série 

pode ser bem aproveitada no processo de construção do conhecimento, mas para isso é 

preciso reconhecer a heterogeneidade e propor atividades que os façam dialogar com os 

outros. Essa não é uma tarefa fácil, é desafiador ensinar alunos com diferentes níveis de 

conhecimentos e garantir o tempo de aprendizagem de cada um. É pensar nos alunos como 

sujeitos em construção, que ao longo do tempo vão modificando a forma como aprende, o que 

aprendem e ampliam os conhecimentos. Essa ampliação do conhecimento ocorre na turma 

multisseriada, na relação com o outro, com a heterogeneidade. Para os autores que defendem 

esse tipo de organização escolar, a heterogeneidade não é um problema, torna-se uma forma 

de produção de conhecimentos significativos (ANTUNES-ROCHA; HAGE, 2010). 

Nesse sentido, Hage (2011, p. 11) aponta mudanças significativas vivenciadas pelas 

professoras e professores das escolas multisseriadas que “têm provocado reações múltiplas no 

chão da escola, incluindo a resistência à seriação, quando agem de forma a utilizar sua 

experiência acumulada e criatividade para organizar o trabalho pedagógico com as várias 

séries ao mesmo tempo e no mesmo espaço”.  

Corroborando com Hage e Souza (2006, p. 24) afirma que a “Educação do Campo é 

um espaço propício para reflexões sobre interdisciplinaridade, uma vez que o próprio campo 

caracteriza-se por uma diversidade cultural, social e econômica”. Assim, fica explícito que as 

classes multisseriadas são constituídas pela diversidade e tentar incorporar a lógica da 

seriação faz com que educadores tenham dificuldades em organizar a prática pedagógica. 

Além disso, Maciel (2012, p.163) adverte que “trata-se, por conseguinte, da 

substituição de uma concepção fragmentária por uma concepção unitária de ser humano, da 

condição para uma nova educação”. O que muitos estudiosos discutem acerca das práticas 

pedagógicas desenvolvidas em classes multisseriadas é a implantação da seriação, o que 

converge no fracasso escolar nesses espaços. A seriação faz com que professores dessa 

realidade não avancem, dando espaço a um ensino absolutamente fragmentado, contudo, a 

interdisciplinaridade pode permitir um ensino mais aberto, criativo e crítico imanente do 

aprender a aprender. Assim, Maciel (2012, p. 173) propõe que ensinar a partir de problemas 

do cotidiano “não é dar aulas, é administrar situações de aprendizagens (...) o professor é 

mantido, porém, com uma tarefa nova: facilitador, interlocutor de aprendizagens”, que busca 
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diante das especificidades dessa modalidade de ensino abordagens metodológicas que 

contribuam para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.  

No capítulo seguinte, discutiremos o Ensino por Investigação e a possibilidade de 

construção do conhecimento a partir de um Ensino de Ciências mais aberto, em classes 

multisseriadas.  
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3 O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO E A AÇÃO PEDAGÓGICA  

Abordaremos os desafios e perspectivas do ENCI com foco na promoção da 

Alfabetização Científica. Além disso, discutiremos um pouco sobre como essa abordagem 

didática pode contribuir para a educação dos alunos do campo enquanto sujeitos de direitos, 

entendendo que a Escola do Campo é um espaço de luta e resistência e que, por essa razão, é 

necessário levar a reflexão a essas escolas sobre os dois modelos de educação antagônicos 

atualmente existentes no campo brasileiro. 

 

3.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO: EM BUSCA DA 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA  

 

 
Um dos primeiros estudiosos a defender um ensino na perspectiva da investigação foi 

o filósofo John Dewey. Para ele, os conteúdos escolares deveriam estar diretamente 

relacionados a problemas próximos dos alunos e serem coerentes com seu nível cognitivo, 

pois, com isso, seria possível contribuir para que os alunos se tornassem aprendizes ativos, 

que buscam suas próprias respostas (SASSERON, 2018). A preocupação em inserir atividades 

investigativas para o ensino de ciências surgiu no século XIX, e Dewey é considerado o 

precursor dessas ideias, ao defender o ensino por projetos, as resoluções de problemas e o 

aluno enquanto sujeito participante de sua aprendizagem (ZÔMPERO; LABURÚ 2011).  

No Brasil, o trabalho com atividades investigativas em sala de aula, de acordo com 

Strieder e Watambe (2018), surge a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e 

Orientações Complementares (PCN+). Essas autoras enfatizam que nesses documentos 

oficiais a investigação é entendida como um processo que permite o desenvolvimento de 

competências e está associada ao princípio pedagógico da pesquisa, que coloca o estudante 

como protagonista na investigação e na busca de respostas em um processo autônomo de 

(re)construção de conhecimentos (STRIEDER; WATAMBE, 2018). 

Nesse sentido, Carvalho (2018, p. 5) define o ensino por investigação como o ensino 

dos conteúdos curriculares, mas sustenta que é necessário que o professor crie condições em 

sua sala de aula para os alunos “pensarem, levando em conta a estrutura do 

conhecimento; lerem, entendendo criticamente o conteúdo lido; escreverem, 

mostrando autoria e clareza nas ideias expostas”. Desse modo, a autora revela que no 

ENCI é imprescindível perceber se os alunos sabem falar, argumentar, ler e escrever 

sobre os conteúdos estudados sistematicamente, não importando somente a 
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transmissão dos conteúdos, mas como os alunos explicam e comunicam esses 

conceitos apreendidos.  

Essas perspectivas também são encontradas no trabalho de Sasseron (2018) que 

defende o Ensino por Investigação como uma possibilidade para que ocorra a Alfabetização 

Científica na sala de aula, assim considera que o ensino por investigação é uma abordagem 

didática inerente às práticas realizadas pelo professor. Desse modo, a pesquisadora do Ensino 

de Ciências considera: 

 

Cinco principais elementos se fundem para a ideia de ensino por investigação que 

utilizamos: o papel intelectual e ativo dos estudantes; a aprendizagem para além dos 

conteúdos conceituais; o ensino por meio da apresentação de novas culturas aos 

estudantes; a construção de relações entre práticas cotidianas e práticas para o 

ensino; a aprendizagem para a mudança social (SASSERON, 2018, p. 8). 

 

 

Além disso, a estudiosa argumenta que para possibilitar o desenvolvimento de 

raciocínio científico, o Ensino por Investigação deve considerar as informações que os 

estudantes já possuem, a interação entre os alunos durante as aulas e o problema proposto 

para a investigação. Nesse sentido, o aluno, ao vivenciar informações por meio da 

investigação, pode construir novos entendimentos sobre as informações que já possui e, ao 

analisar criticamente as ações, os estudantes estarão desenvolvendo práticas científicas em 

estreita relação com o desenvolvimento do raciocínio científico (SASSERON, 2018). 

Corroborando com Sasseron, no que diz respeito ao ENCI enquanto uma abordagem 

de ensino que possibilita o desenvolvimento do raciocínio científico, Carvalho (2018 p. 7) 

fortalece a discussão sobre o Ensino de Ciências por meio de investigações científicas ao 

propor como diretriz principal de uma atividade investigativa “o cuidado do professor com o 

grau de liberdade intelectual dado ao aluno e com a elaboração do problema”. Segundo 

Carvalho, um bom problema é aquele que, 

 
[...] dá condições para os alunos resolverem e explicarem o fenômeno envolvido no 

mesmo; dá condições para que as hipóteses levantadas pelos alunos levem a 

determinar as variáveis do mesmo; dá condições para os alunos relacionarem o que 

aprenderam com o mundo em que vivem;  dá condições para que os conhecimentos 

aprendidos sejam utilizados em outras disciplinas do conteúdo escolar; quando o 

conteúdo do problema está relacionado com os conceitos espontâneos dos alunos, 

esses devem aparecer como hipóteses dos mesmos. Por outro lado, nas aulas 

experimentais um bom problema é aquele que dá condições para que os alunos: 

passem das ações manipulativas às ações intelectuais (elaboração e teste de 

hipóteses, raciocínio proporcional, construção da linguagem científica); construam 

explicações causais e legais (os conceitos e as leis) (CARVALHO, 2018, p. 8). 
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No que se refere ao grau de liberdade intelectual dado ao aluno em atividades 

investigativas, a autora adverte que “sem liberdade intelectual os alunos não serão 

encorajados a expor seus pensamentos, seus raciocínios e nem argumentações na tentativa de 

resolver o problema proposto” (CARVALHO, 2018, p. 3).  Também merece destaque a 

importância dos conhecimentos prévios dos alunos prevista nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Nesse documento fica explícito que as ideias e os conhecimentos trazidos pelos 

alunos, quando eles chegam à escola, têm papel fundamental no processo de aprendizagem, 

em especial no caso de Ciências. Mas os conhecimentos prévios só podem realmente ajudar a 

criança a aprender se o professor criar oportunidades para ela pensar e se manifestar. É 

necessário promover o envolvimento ativo da turma para que os alunos sejam críticos e 

reflexivos (MEC, 2006). 

Nessa linha de pensamento, Chassot (2011) afirma que a questão primordial para o 

desenvolvimento do sujeito autônomo e crítico é priorizar temas de interesse da comunidade, 

fazendo uma ponte entre conhecimento científico e suas implicações sociais. Segundo o 

estudioso, a Ciência é “uma linguagem para facilitar nossa leitura de mundo” (CHASSOT, 

2003, p. 37). A esse respeito, o autor propõe: 

 
Poderíamos considerar a alfabetização científica como um conjunto de 

conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo 

onde vivem. Amplio mais a importância ou as exigências de uma alfabetização 

cientifica. Assim como exige-se que os alfabetizados em língua materna sejam 

cidadãos e cidadãs críticos, seria desejável que os alfabetizados cientificamente não 

apenas tivessem facilitada a leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as 

necessidades de transformá-lo, e transformá-lo para melhor (CHASSOT, 2011 p. 

62). 

 

 

Nesse sentido, o Ensino de Ciências não tem por objetivo formar apenas cientistas, 

mas preparar o aluno para discutir sobre assuntos e conceitos científicos, permitindo-lhe 

aplicar esse conhecimento em suas vivências, ou seja, o que Chassot deseja é um EC mais 

aberto que leve a uma leitura de mundo. 

Pereira (2016) elaborou um esquema onde aponta algumas etapas que podem se 

aproximar da forma como a Ciência é construída através do ENCI. A Figura 1 
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Figura 1- Etapas do ENCI 

 

Fonte: Pereira (2016, p.5). 

 

De acordo com Sasseron (2018), o Ensino por Investigação deve considerar os 

conhecimentos prévios dos alunos, os problemas propostos para a investigação, as hipóteses 

levantadas, os modos de interação dos estudantes com o problema, com os materiais 

utilizados, as análises que surgem no decorrer das aulas; isso tudo está estritamente 

relacionado à interação com o professor, ao modo como ele propõe e orienta as etapas da 

investigação, é um trabalho realizado em parceria entre estudantes e professor. Contudo, é 

importante ressaltar que é a investigação em sala de aula deve propiciar aos alunos mudanças 

conceituais, argumentação “como uma forma de comunicar pensamentos e ideias, a 

linguagem científica é por natureza linguagem argumentativa” (SASSERON, 2018, p.5). 

Segundo Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 43), o ensino de Ciências Naturais nos anos 

iniciais “precisa ser compreendido como o processo pelo qual a linguagem das Ciências 

Naturais adquire significados, constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar seu universo 

de conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na sociedade”. Ou seja, é um processo 

contínuo e precisa estar atrelado a outras atividades de leitura, escrita, interpretação, 

experimentação, desde as primeiras séries, contudo não se encerra por ai, é um processo que 

dura ao logo da vida. 

Esses mesmos autores, ao discutir sobre atividades possíveis a serem desenvolvidas 

nas aulas de ciências, elencam um rol de propostas que podem ser articuladas ao planejamento 

escola, a saber: literatura infantil, música, teatro, vídeos educativos, aulas de campo (museu, 

indústrias, estação de tratamento de água, mata no entorno da escola, reserva ambiental, entre 

outros). Tais atividades podem ser desenvolvidas desde os anos iniciais da educação básica e 

podem contribuir para o processo de AC. Nesse sentido, Sasseron (2018) adverte que os 
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laboratórios de informática e de ciências ou o pátio da escola (a mata próxima à escola, a 

horta) são espaços que podem ser bem aproveitados pelas aulas de Ciências da Natureza 

assim. Assim, fica explícito que, para os autores da área, a constituição do espaço físico não 

pode ser um obstáculo para o desenvolvimento de práticas que contemplem um ensino mais 

investigativo, é preciso traçar objetivos de ensino para a produção do conhecimento. Além 

disso, é preciso dar condições adequadas para que o educador exerça a docência de forma 

qualificada. 

Nessa mesma linha de pensamento, Viveiro e Diniz (2009b) citam que uma atividade 

de campo, se bem planejada e elaborada, se configura numa alternativa de atuação 

metodológica que possibilita trabalhar com o aluno diversas possibilidades de aprendizagem. 

Os autores também ressaltam que para se pensar num ensino de qualidade em Ciências, torna-

se indispensável um planejamento articulando trabalhos de campo com as atividades de 

classe, que são importantes, pois, permitem explorar conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais. 

Sasseron e Carvalho (2011), depois de realizarem uma revisão bibliográfica sobre a 

AC, discutem que a AC é objetivo principal do Ensino de Ciências em toda a formação 

básica. O que as autoras propõem é a necessidade de formar alunos para atuar na sociedade 

científica e tecnológica dos nossos dias, isso significa que os alunos precisam desenvolver 

habilidades relacionadas ao conhecimento científico como: analisar, argumentar, avaliar, 

classificar, investigar, levantar hipóteses, trabalhar em grupo, entre outras. Nesse sentido, 

segundo alguns estudos (BRICCIA et al., 2008), é urgente uma formação inicial e continuada 

de professores, que fortaleça o ensino de ciências com foco na resolução de problemas e 

investigação. No que tange à formação e como o professor pode conduzir o ENCI em suas 

aulas, Briccia e Carvalho defendem: 

 

A partir das ações observadas, que essa formação deve estar diretamente relacionada 

com a prática. Passar pela situação de ensino como aprendiz, observando sua própria 

prática, refletir sobre como atividades serão aplicadas em sala de aula (qual a 

postura do professor, quais questões devem ser colocadas, qual é o tempo necessário 

para que os alunos reflitam sobre ela) são passos fundamentais para que o professor 

ou professora possam desenvolver sua segurança no trabalho com a disciplina e, 

consequentemente, no momento de condução do processo de ensino-aprendizagem. 

Acreditamos que uma formação mais voltada para a prática e para discussões, que 

enfatize a aprendizagem de conteúdos e também de metodologias de trabalho, 

favorece o contato e a inserção dos professores generalistas na área de 

conhecimento. (BRICCIA; CARVALHO, 2016, p.12) 
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Diante disso, pode-se dizer que a formação inicial do professor generalista e a pequena 

carga horária do Ensino de Ciências ainda não são suficientes para que o professor 

generalista, em sua prática pedagógica, adote novas metodologias que possibilitem o 

desenvolvimento do conhecimento científico do aluno, assim, torna-se urgente a formação 

continuada de professores (BRICCIA; CARVALHO, 2016).  

Outro aspecto importante quando se fala em ENCI é sua importância para o 

desenvolvimento de habilidades de Alfabetização Científica, considerado pelos pesquisadores 

da área como objetivo principal do Ensino de Ciências, trataremos da AC e suas 

características a seguir. 

 

 

3.2 A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA PARA ALUNOS DOS ANOS INICIAIS 

 

 

Alfabetizar cientificamente é o desafio atual para os professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, pois exige pensar e discutir qual o significado da Alfabetização 

Científica, por que ela é importante para o currículo e quais os caminhos para promovê-la? 

Nesse contexto, tornou-se um debate contemporâneo entre os estudiosos da área o papel da 

Alfabetização Científica na constituição da cidadania desde as séries iniciais (LORENZETTI; 

DELIZOICOV, 2011; SASSERON; CARVALHO, 2008). Estudos apontam para a 

necessidade de planejar aulas que promovam a AC, implementando atividades relacionadas à 

resolução de problemas científicos, levantamento de conhecimentos prévios e hipóteses. 

Sasseron e Carvalho (2008, p. 333) utilizam a expressão “Alfabetização Científica” 

com base na ideia de alfabetização defendida por Paulo Freire. Para os autores, “a 

alfabetização deve possibilitar ao sujeito a capacidade de organizar seu pensamento de 

maneira lógica, além de auxiliar na construção de uma consciência mais crítica em relação ao 

mundo que o cerca”. Para Lorenzetti e Delizoicov (2011), a Alfabetização Científica pode ser 

uma aliada para que o aluno possa fazer uma leitura do universo quando vinculada às séries 

inicias do Ensino Fundamental.  

Tomando como base os estudos de Soares (2004), que considera o letramento como o 

uso que as pessoas fazem da leitura e da escrita em seu contexto social, é que os autores 

chegam ao conceito de letramento científico: 
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É nossa compreensão que esta conceituação de letramento, transcendendo a de 

alfabetização, será de fundamental importância para o entendimento da alfabetização 

científica para as Séries Iniciais. A categoria letramento em Ciências refere-se à 

forma como as pessoas utilizarão os conhecimentos científicos, seja no seu trabalho 

ou na sua vida pessoal e social, melhorando a sua vida ou auxiliando na tomada de 

decisões frente a um mundo em constante mudança (LORENZETTI; 

DELIZOICOV, 2011, p. 8). 

 

Corroborando os autores, Santana, Morais e Farnzonlin (2018) consideram a 

Alfabetização Científica como um processo que visa a aproximar o aluno da cultura científica. 

Esse processo de aproximação visa a uma formação educacional mais ampla, voltada para o 

desenvolvimento da criticidade e para o pleno exercício da cidadania. Nesse sentido, os 

estudiosos afirmam que uma das formas de trabalhar a AC com alunos desde os primeiros 

anos de ingresso na escola é através da abordagem didática do ensino por investigação nas 

aulas de ciências. 

Propostas de ensino que almejam a Alfabetização Científica podem estar ancoradas 

nos Eixos estruturantes da AC propostos por Sasseron e Carvalho (2008). Com base em 

estudos anteriores, as autoras organizam, em três blocos, Quadro 1 as habilidades que 

possivelmente serão desenvolvidas pelos alunos. 

 

Quadro  1 - Classificação e descrição dos três eixos da Alfabetização Científica 

1 – Compreensão básica de 

termos, conhecimentos 

científicos fundamentais. 

Possibilidade de trabalhar com os alunos a construção do 

conhecimento científico para que seja possível aplicá-lo em 

situações diversas em seu dia a dia. 

2 – Compreensão da natureza 

das ciências e dos fatores 

éticos e políticos que 

circundam sua pratica. 

Concebe a ciência como conhecimento em constante 

transformação que vai sendo construído por meio de 

processos, aquisição e análise de dados, sínteses, 

decodificação de resultados que originam os sabres. 

3 – Entendimento das relações 

existentes entre ciência, 

tecnologia, meio ambiente e 

sociedade. 

Identificação de que essas esferas se encontram 

entrelaçadas, 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. 

 
Fonte: Sasseron e Carvalho (2008) 

 

Essa classificação reflete o que pesquisadores da área já defendiam no que diz respeito 

à AC. Esses eixos podem ser considerados como base no momento da elaboração do 

planejamento de aulas investigativas. A forma de organização desses eixos permite ao 
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professor perceber quais as potencialidades podem ser trabalhadas ao elaborar um problema 

em aulas investigativas (SASSERON, 2018).  

 

Grupo de Indicadores 
Indicador da Alfabetização Científica 

Este grupo de indicadores está 

relacionado especificamente ao 

trabalho com os dados obtidos em 

uma investigação. Incorpora, então, 

as ações desempenhadas nas tarefas 

de organizar, classificar e seriar estes 

dados. São três  

os indicadores deste grupo: Seriação 

de informações, organização de 

informações e classificação de 

informações.  

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. 

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. 

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. 

Este grupo de indicadores engloba 

dimensões relacionadas à 

estruturação do pensamento que 

molda as afirmações feitas e as falas 

promulgadas durante as aulas de 

Ciências; demonstram ainda formas 

de organizar o pensamento 

indispensáveis quando se tem por 

premissa a construção de uma ideia 

lógica e objetiva para as relações que 

regulam o comportamento dos 

fenômenos naturais. São dois os 

indicadores deste grupo: o raciocínio 

lógico e o raciocínio proporcional.  

Raciocínio Lógico 

Compreende o modo como as ideias são 

desenvolvidas e apresentadas e está 

diretamente relacionada à forma como o 

pensamento é exposto. 

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. 

Por fim, neste grupo concentram-se 

os indicadores ligados mais 

diretamente à procura do 

entendimento da situação analisada. 

Devem surgir em etapas finais das 

discussões, 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. Fazem parte 

deste grupo os seguintes indicadores 

da AC: levantamento de hipótese, 

teste de hipótese, justificativa, 

previsão, explicação. 

 

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). 

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 ideais, quando o teste é feito 

por meio de atividades de pensamento 

baseadas em conhecimentos anteriores. 

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. 
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Além dos Eixos estruturantes, as autoras também propõem indicadores da AC que têm 

a função de apontar: 

Algumas destrezas que devem ser trabalhadas quando se deseja colocar a AC em 

processo de construção entre os alunos. Estes indicadores são algumas competências 

próprias das ciências e do fazer científico: competências comuns desenvolvidas e 

utilizadas para a resolução, discussão e divulgação de problemas em quaisquer das 

Ciências quando se dá a busca por relações entre o que se vê do problema 

investigado e as construções mentais que levem ao entendimento dele. Assim sendo, 

reforçamos nossa idéia de que o ensino de ciências deva ocorrer por meio de  

atividades abertas e investigativas nas quais os alunos desempenhem o papel de pesquisadores (SASSERON, 

2018, p.8 ).  

Tomada essa perspectiva, a autora defende o ENCI enquanto abordagem didática, que 

permite os alunos resolver problemas, interagir com os colegas, com materiais utilizados 

durante a investigação e com conhecimento já sistematizados e existentes. Nesse sentido, para 

avaliar propostas trabalhadas a partir de uma investigação e com objetivo de alcançar a AC, é 

que Sasseron e Carvalho (2008) também propõem indicadores que são descritos no Quadro 2. 

 

Quadro  2 - Indicadores de Alfabetização Científica 

 

Fonte: Sasseron e Carvalho (2008, p.9). 

 

Nesse cenário, em que indicadores são propostos para contribuir com o planejamento e 

a implementação de atividades investigativas com foco na AC dos estudantes, pode-se dizer 

que o ENCI, enquanto abordagem didática objetiva promove o engajamento dos estudantes 

com práticas investigativas a partir de aulas pautadas nessa abordagem.  

Cabe aqui ressaltar que atualmente no Brasil um novo documento normativo da 

educação brasileira foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, em dezembro de 

2017, e publicado pelo Ministério da Educação, no dia 20 do mesmo mês e ano, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). No texto de apresentação sobre a de área Ciências da 

Previsão 

É explicitado quando se afirma uma ação 

e/ou fenômeno que sucede associado a 

certos acontecimentos. 

 

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. 
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Natureza, utiliza-se o termo “letramento científico” como compromisso da área para o Ensino 

Fundamental. Dentre as dez Competências Gerais, a segunda faz menção ao Ensino de 

Ciências, implicitamente, ao propor: 

  

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 

áreas (MEC, 2017, p. 24). 

 

 

Em artigo publicado recentemente, Sasseron (2018), ao discorrer sobre o ensino de 

Ciências da Natureza na BNCC, analisa que, 

 

É mencionado que o ensino das ciências deva ocorrer na articulação com outros 

campos de saber e que “precisa assegurar aos alunos do Ensino Fundamental o 

acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, 

bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e 

procedimentos da investigação científica” (SASSERON, 2018, p. 10).  

 

A autora analisa o novo documento curricular com base em pressupostos teóricos 

atuais do Ensino por Investigação e aponta como as aulas de Ciências podem ser planejadas, 

considerando as indicações presentes na BNCC. 

A autora, contudo, em sua análise traz algumas críticas sobre a visão de Ensino de 

Ciências que implícita a BNCC, dentre elas podemos destacar: 

 

No que diz respeito ao ensino das Ciências da Natureza, percebemos claramente a 

ênfase pouco efetiva na promoção da investigação, embora ela tenha sido 

mencionada como um dos elementos estruturantes da proposta curricular. Desse 

modo, é esperado que os processos de formação de professores possam atender a 

este tema, de forma que eles possam analisar e produzir materiais didáticos 

adequados para que a investigação científica e as práticas que a acompanham e a 

caracterizam sejam trabalhadas (SASSERON, 2018, p. 15). 

 

 

A análise da autora é focalizar os cinco anos iniciais do Ensino Fundamental e não tem 

como objetivo contestar o documento publicado pelo MEC. Fica claro, na análise de 

Sasseron, que as ações de investigação listadas na BNCC são pouco presentes no contexto das 

habilidades elencadas para os cinco anos iniciais do Ensino Fundamental, e a autora defende 

que o envolvimento mais ativo e autoral dos estudantes com o aprendizado das ciências está 

ligado ao “trabalho contínuo e conjunto com as práticas científicas e as práticas epistêmicas” 

(p.12). A autora, no entanto, argumenta que o próprio documento faz menção de que a BNCC 

é um parâmetro para a construção do planejamento, mas o professor tem autonomia para 

conciliar o que está expresso no documento e a realidade de sua sala de aula.  
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3.3  INTERAÇÃO SOCIAL NAS AULAS DE CIÊNCIAS  

 

As interações sociais no Ensino de Ciências entre aluno/aluno, professor/aluno, acerca 

dos conteúdos sobre o Solo, fundamentam-se nos estudos de Sasseron (2008), Carvalho 

(2013), Briccia (2012) que defendem um ensino de ciências mais aberto, com 

intencionalidade, que promova à interdisciplinaridade, o diálogo, as trocas de ideias nas 

relações com seus pares. Na classe multisseriada da Escola do Campo o ensino de Ciências 

traz outro significado: potencializar a linguagem dos conteúdos científicos e cotidianos 

articulados as práticas dos sujeitos sócios - culturais (FREITAS, 2005). 

 Vygotsky (1989) afirma que o aprendizado das crianças começa muito antes de elas 

frequentarem a escola; nesse sentido, a depender da situação de aprendizagem que a criança 

vivencie na escola, ela vai se reportar a um repertório prévio de conhecimentos já apreendidos 

anteriormente. Adverte, no entanto, que o aprendizado que ocorre antes da fase escolar é 

diferente do aprendizado na escola, pois este último é voltado para a “assimilação de 

fundamentos do conhecimento científico” (VYGOTSKY, 1989, p. 94).  

O autor defende dois níveis de desenvolvimento, o primeiro é um “espaço dinâmico” 

entre os problemas que uma criança pode resolver sozinha (nível de desenvolvimento real) e 

os que deverá resolver com a ajuda de outro sujeito que pode ser um adulto ou em 

colaboração com companheiros mais capaz no momento, para em seguida, chegar a dominá-

los por si mesma (nível de desenvolvimento potencial). Sobre a zona de desenvolvimento 

proximal Vygotsky explica:  

 

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problema, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1989, p. 

97) 

 
 

Diante disso, o autor aponta os sujeitos mais experientes, ou o “parceiro mais capaz” 

(sejam eles professores ou outro companheiro) que ao interagirem com as crianças, estimulam 

o desenvolvimento da linguagem e ajudam as crianças aprendem como abordar e resolver 

problemas. Essa abordagem vygotskiana afirma que as crianças passam a desempenhar suas 

atividades sob orientação de outra pessoa e que, aos poucos, aprendem a resolvê-las de forma 

independente. Assim, o processo de ensino-aprendizagem inclui aquele que aprende aquele 

que ensina e a relação de interação entre eles.  
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Partindo dos estudos de Vygotsky, pesquisadoras como Sedano e Carvalho (2017) 

investigaram as interações sociais nas aulas de Ciências do Ensino Fundamental, com base na 

metodologia do trabalho em grupo. Segundo as autoras, atividades investigativas 

proporcionam ao aluno a construção da autonomia moral na medida em que favorecem as 

interações sociais. Ainda segundo as autoras, “o trabalho em grupo oportuniza a exposição, a 

troca de ideias e hipótese, permitindo, assim, que o processo de aprendizagem se torne mais 

rico e motivador” (SEDANO; CARVALHO, 2017, p. 5). As interações sociais permitem que 

os alunos vivenciem momentos de respeito à coletividade; cotidianamente os alunos lidam 

com opiniões e ações diferentes das suas e, em alguns momentos, tomam decisões. Essa 

tomada de decisão frente aos argumentos do grupo é que contribui na formação do sujeito 

autônomo. 

Nessa linha de pensamento, Freitas (2005), ao defender as práticas pedagógicas para o 

Ensino de Ciências em classes multisseriadas, expõe: 

 

 
As interações discursivas no ensino de ciências no contexto da sala de aula são a 

fonte da perene construção de conceitos cotidianos e científicos, relacionados com a 

vida cotidiana, isto é, não há discurso sem intencionalidade, neutro e inocente. O 

discurso é uma construção social, cultural, histórica, ideológica, eivado de interesses 

e de valores de mudanças ou de reprodução das situações concretas dos sujeitos das 

classes multisseriadas (FREITAS, 2005, p. 82). 

 
 

As práticas nas aulas de Ciências devem ser pensadas para promover interações sociais 

entre os alunos, permitindo vivências dos sujeitos nas aulas de Ciências que contemple a 

realidade local, respeite os saberes dos povos camponeses. Segundo Caldart (2001), o povo do 

campo almeja que a educação sirva para fortalecer os vínculos com a terra, com a natureza e 

ajude a transformá-lo em sujeito da própria história. 

 

3.4 O ENSINO DE CIÊNCIAS NAS ESCOLAS DO CAMPO 

 

Pouco se discute sobre a efetivação do Ensino de Ciências como promotor da 

Alfabetização Científica em classes multisseriadas da Educação do Campo. Um aspecto 

importante diz respeito aos professores, que são generalistas e únicos responsáveis pelas 

classes com alunos do primeiro ao quinto ano (CARDOSO; ARAÚJO, 2010). Esse contexto 

de trabalho pode acarretar dificuldades e barreiras para o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem.  
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Molina organizou, no ano de 2017, o livro Licenciaturas em Educação do Campo e o 

ensino de Ciências Naturais: desafios à promoção do trabalho interdisciplinar. A obra reúne 

quinze artigos científicos relacionados ao Ensino de Ciências, resultado de um Curso de 

Especialização em Educação do Campo para o trabalho interdisciplinar, realizado entre 2015 

a 2016, no âmbito do Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Rural, da UnB Planaltina. Um dos objetivos da Especialização foi promover estudos sobre o 

EC e a Matemática a partir da abordagem temática proposta por Paulo Freire.  

O livro está organizado em dois blocos: o primeiro é composto por artigos escritos 

pelos alunos da Especialização, em parceria com os orientadores, em que refletem sobre os 

planos de Ensino de Ciências e Matemática nas Escolas do Campo a partir do trabalho com a 

abordagem temática de Freire. O segundo bloco é composto por quatro artigos escritos 

exclusivamente pelos professores da Especialização nos quais fazem reflexões importantes 

sobre a prática docente transformadora. 

O Posfácio foi escrito por três assessores que acompanharam o processo de formação. 

Nele são desenvolvidas reflexões sobre a importância da formação inicial e continuada para 

promover a transformação nas práticas pedagógicas. É importante lembrar que representantes 

de quatro Regiões estavam presentes nesse Curso, isso revela que o EC, nas Escolas do 

Campo, é uma discussão atual no meio acadêmico e em algumas Regiões do país. Alguns 

desses artigos trazem falas dos estudantes, educadores e da comunidade e os autores 

defendem que o processo de investigação da realidade da comunidade reflete na prática 

pedagógica dos educadores. 

De maneira geral, os autores dos artigos apontaram que a abordagem freireana de 

investigação temática proporciona um ensino crítico de Ciências, pautado na realidade 

concreta na qual o educando do campo está imerso. Outro ponto sustentado com base na 

teoria de Freire é que as aulas devem sempre partir de uma determinada situação-problema, 

dentro da realidade do educando, e é desse problema inicial que surgem as falas consideradas 

significativas. Para Gonçalves e Brick (2017), os fundamentos da educação do campo se 

sustentam na perspectiva freireana, e deste modo, afirmam que: 

 

Ao contrário de um ensino com ênfase na transferência de conteúdos pré-

estabelecidos, organizados de forma linear e cumulativa, presente em muitas 

propostas educativas, nas quais os conhecimentos escolares são dissociados da 

realidade e não explicam às incoerências e contradições da sociedade, o trabalho 

pedagógico na perspectiva freireana deve ser organizado de forma a contribuir para 

transformação da realidade. Os conhecimentos, nesta perspectiva, são produto e 

produtores históricos da cultura, contribuindo para uma permanente compreensão, 

problematização e transformação da realidade concreta em relação dialética com o 

ser humano (GONÇALVES; BRICK, 2017, p. 4). 
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Os autores ainda acrescentam que uma perspectiva de educação problematizadora não 

se propõe ao esvaziamento de conteúdos da escola, nem se considera que o trabalho com a 

realidade seja o ponto de partida e chegada, ao contrário, a realidade serve como ponto de 

partida, oportunizando a explicitação de conceitos e contribuindo para a aprendizagem e 

mobilização dos conhecimentos historicamente construídos. Ao proporem temas geradores 

para aulas de ciências, completam: 

O trabalho por temas geradores contribui não apenas no que se refere aos aspectos 

formais do Ensino de Ciências, mas também para a apropriação dos conhecimentos 

científicos como elementos que possibilitam ampliar a compreensão de aspectos da 

realidade, a percepção das contradições latentes e construir possibilidades para sua 

superação (GONÇALVES; BRICK, 2017, p. 9). 

 

 

Os autores defendem os temas geradores como metodologia didática e afirmam que 

estes permitem estabelecer uma interface entre conhecimentos científicos e a realidade social 

de um determinado local. Nesse sentido, a perspectiva freireana é necessária para orientar a 

seleção de conhecimentos escolares mais coerentes com as demandas das populações do 

campo. Contudo, é uma tarefa permanente do professor a partir do conhecimento da realidade 

dos estudantes e dos conhecimentos científicos que cada área pode mobilizar para ajudar a 

compreender e a transformar a realidade. Os autores afirmam que: 

 

Esse movimento vai caracterizar a práxis educativa: conhecer a realidade, construir 

uma ação a partir dessa realidade e, com essa ação, gerar uma transformação na 

forma de percepção ou na própria realidade, que poderá ensejar uma nova ação que 

contemple essa nova percepção, num ciclo contínuo. (GONÇALVES; BRICK, 2017, 

p. 7). 

 

Nessa linha de pensamento, Freire (2006) sugere como metodologia de ensino a 

Investigação Temática, para o surgimento de um tema gerador. Assim, a partir de situações 

problemáticas da vivência dos sujeitos em suas comunidades surgem temas geradores que 

podem estimular o processo de ensino aprendizagem. Freire afirma: 

 

 

Educação e investigação temática, na concepção problematizadora da educação, se 

tornam momentos de um mesmo processo. Enquanto na prática “bancária” da 

educação, antidialógica por essência, por isto, não comunicativa, o educador 

deposita no educando o conteúdo programático da educação, que ele mesmo elabora 

ou elaboram para ele, na prática problematizadora, dialógica por excelência, este 

conteúdo, que jamais é “depositado”, se organiza e se constitui na visão de mundo 

dos educandos, em que se encontram seus temas geradores (FREIRE, 2006 p. 142).  

 
 

Diante disso, autores como Guhur e Toná (2012) ressaltam que o meio rural brasileiro 

atualmente possui dois modelos antagônicos de agricultura e de sociedade em disputa: aquele 
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proposto pelo capital, que ocorre através do agronegócio; e aquele proposto pelos movimentos 

sociais, que ocorre pela via da agroecologia. Nesses dois modelos, temos dois “Campos 

Sociais” opostos e em disputa, sendo um baseado na dependência do homem aos meios de 

produção, ao lucro e ao capital, e o outro tendo o objetivo final de construir autonomia e 

emancipação humana. Varanda e Araújo (2004) apontam que nas últimas décadas, passou-se 

a se discutir a necessidade de se promover uma educação pensada com e para os povos do 

campo, e os camponeses organizados não abrem mão da educação como direito, mantendo a 

luta para não fechar escolas localizadas em espaços rurais, garantindo assim os marcos legais 

da educação do campo. 

Carvalho (2018, p. 118), com base nos estudos de Caldart, apresenta a tríade da 

Educação do Campo: “a Educação do Campo é um enfrentamento ao latifúndio e ao 

agronegócio; a Educação do Campo deve ser pública e não privada e por fim; a Educação do 

Campo é do sujeito do campo e não para o sujeito do campo”. A Escola do Campo pode 

contribuir para a formação de novas gerações de sujeitos que sejam protagonistas no 

desenvolvimento das comunidades camponesas e promovam transformações no modo de vida 

e consequentemente no modo de produzir. (MOLINA; SÁ; 2012; CARVALHO, 2018; 

ARROYO, 2012). 

Diante disso, Carcaioli, Tonso e Neto (2017) afirmam que o ensino de Ciências da 

Natureza na sala de aula das escolas do campo é uma demanda política desses povos, em 

decorrência da expansão do agronegócio com suas monoculturas, sementes transgênicas, uso 

agressivo de agrotóxicos, mudanças climáticas, assim como tantos temas em destaque que 

afetam a produção do camponês hoje no campo brasileiro, e por, tal razão, é necessário 

problematizar essas temáticas nas aulas.  

Corroborando os autores, Molina (2013), ao discutir sobre as Licenciaturas da 

Educação do Campo, considera o Ensino de Ciências da Natureza como demanda política dos 

educandos e educandas do campo, uma vez que está ligado às reivindicações cotidianas. Além 

disso, coloca em questão o avanço da Ciência e Tecnologia que de modo surpreendente 

mudou a forma de ensinar e aprender e a formação de educadores, por isso  a matriz curricular 

pensada para essa área do conhecimento é urgente. 

Cardoso e Araújo (2012) discutem como os professores do campo escolhem os 

conteúdos de ciências que serão trabalhados nas escolas e defendem o movimento “Por uma 

Educação do Campo” que afirma: “a escola do campo é compreendida como um lugar em que 

se produz o conhecimento a partir da relação direta com a cultura que os sujeitos estabelecem 

entre si e com o meio onde vivem” (CARDOSO; ARAÚJO, 2012, p. 12). Entretanto, 
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reconhecem que embora a Educação do Campo esteja em pauta no Brasil desde 2009 e se 

tenha iniciado grande número de cursos de licenciatura com ênfase em ciências, desde 2012, 

este tema ainda não foi eleito como objeto pelos pesquisadores da área de Ensino de Ciências.  

 

3.5 REVISÃO DE LITERATURA: O ENSINO DE CIÊNCIAS NAS ESCOLAS DO 

CAMPO AINDA NÃO É UM TEMA ELEITO COMO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO 

PELOS PESQUISADORES DA ÁREA. 

 

Esse cenário é realidade na literatura nacional, desse modo para dar suporte teórico a 

essa investigação fizemos uma revisão sistemática da literatura em publicações da área do 

Ensino de Ciências no Brasil. Selecionamos cinco revistas, considerando a representatividade 

e importância que possuem na comunidade científica, a saber:  

• Ciências e Educação;  

• Investigação em Ensino de Ciências;  

• Alexandria: Revista de Educação em Ciências e Tecnologia;  

• Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciência – RBPEC;  

• Revista Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências.  

 

Vale ressaltar que se trata de uma amostra pequena sobre a temática, e dos últimos 

cinco anos, mas consideramos suficiente para o propósito desta pesquisa.  Foram selecionados 

trabalhos que apresentam no título, palavras-chave ou resumo as expressões: Educação do 

Campo ou Escolas do Campo, Ensino de Ciências ou Ensino de Ciências da Natureza. 

A partir da seleção das revistas, tentamos levantar artigos distribuídos conforme o 

Quadro 3. 

Quadro  3 - Distribuição de artigos por revista e ano 

Revistas 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Ciências e Educação 0 0 0 0 0 0 

Alexandria 0 0 0 0 0 0 

RBPEC 0 0 0 0 0 0 

Revista Ensaio 1 0 0 1 0 2 

Investigação em Ensino de Ciências 0 0 0 1 1 2 

TOTAL 0 0 0 1 1 4 
 

 

Fonte: Elaboração nossa a partir dos dados da pesquisa.  
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A amostra analisada sinaliza que o ensino de Ciências na Educação do Campo não se 

constituiu ainda em amplo acervo bibliográfico de pesquisa, tendo por base o período 

analisado. É urgente, pois, o aprofundamento e o fortalecimento dos grupos de pesquisa sobre 

o tema.  

Encontramos apenas quatro artigos publicados nas revistas selecionadas da área de 

Ciências, nos anos de 2014, 2017 e 2018, nas Revistas Investigação em Ensino de Ciências e 

Revista Ensaio e eles possuem objetivos diferentes.  

O primeiro artigo, de 2014, da Revista Ensaio trata-se de uma investigação que 

ocorreu em uma Escola do Campo com professores e alunos da Educação Básica e teve como 

objetivo analisar a possibilidade de ressignificar a prática do EC e a Matemática, utilizando a 

pesquisa como ferramenta pedagógica. 

No artigo publicado em 2017, o estudo está centrado na compreensão das inter-

relações entre o chamado “conhecimento acadêmico” e os conhecimentos e experiências de 

estudantes de uma licenciatura em Educação do Campo.  

Já o artigo publicado em 2018 tem o objeto de estudo centrado em uma revisão de 

literatura em atas de eventos e periódicos nacionais para analisar o modo como discussões a 

respeito da abordagem dos temas, no Ensino de Ciências e Matemática, estão presentes em 

trabalhos relacionados à Educação do Campo. Os autores consideraram os dois eventos de 

maior representatividade. Na área de Educação do Campo, o Seminário Internacional de EC 

(SIFEDOC) e na área de EC, o Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino em Ciências 

(ENPEC). Dezenove artigos foram encontrados e foram analisados a partir dos conceitos de 

Natureza do tema, Relação com o contexto, Relação com a conceituação científica e Relação 

com a Escola. 

Também fizemos uma busca nos últimos três Encontros Nacionais de Pesquisa em 

Educação em Ciências (ENPECs) que é o evento mais abrangente na área do Ensino de 

Ciências, nos anos de 2013, 2015 e 2017, realizado a cada dois anos. Realizamos a busca 

primeiramente verificando as palavras-chave e títulos dos trabalhos usando termos como: 

Educação do Campo, Escola do Campo, ENCI e Escola do Campo, EC e Educação do 

Campo. O Quadro 4 apresenta a lista de trabalhos publicados nas Atas do evento, por título e 

ano, em ordem cronológica. 
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Quadro  4 - Trabalhos publicados 

 

ARTIGOS 

 

ANO 

✓ A construção do conhecimento em comunidades rurais e a recuperação dos 

saberes locais. Ata do IX Encontro Nacional de pesquisa em educação em 

Ciências. Águas de Lindoia – São Paulo, 2013 (ENPEC). 

✓ A temática do Agrotóxico no ensino de ciências: as compreensões de 

estudantes de licenciatura em Educação do Campo. Ata do IX Encontro 

Nacional de pesquisa em educação em Ciências. Águas de Lindoia – São 

Paulo, 2013 (ENPEC). 

✓ Educação Ambiental: comparando dados de uma escola urbana com uma 

escola do campo. Ata do IX Encontro Nacional de pesquisa em educação em 

Ciências. Águas de Lindoia – São Paulo, 2013 (ENPEC). 

 

 

 

 

 

2013 

✓ O protagonismo dos camponeses e o ensino de Ciências nas escolas do 

Campo. Ata do IX Encontro Nacional de pesquisa em educação em Ciências. 

Águas de Lindoia – São Paulo, 2015 (ENPEC). 

✓ O ensino de ciências para alunos do Campo: Implicações para a efetivação do 

direito a educação escolar. Ata do IX Encontro Nacional de pesquisa em 

educação em Ciências. Águas de Lindoia – São Paulo, 2015 (ENPEC). 

✓  Reflexões sobre o uso das ilhas de Racionalidade como alternativa para 

desenvolver a educação de ciências aliada a agroecologia. Ata do IX Encontro 

Nacional de pesquisa em educação em Ciências. Águas de Lindoia – São 

Paulo, 2015 (ENPEC). 

✓ Formação de professores em Educação do Campo: a educação sexual em 

pauta. Ata do IX Encontro Nacional de pesquisa em educação em Ciências. 

Águas de Lindoia – São Paulo, 2015 (ENPEC). 

✓ Uma perspectiva interdisciplinar para o curso de Educação do Campo na 

regional Goiás – UFG. Ata do IX Encontro Nacional de pesquisa em 

educação em Ciências. Águas de Lindoia – São Paulo, 2015 (ENPEC). 

  

 

 

 

2015 

✓ A controvérsia Agroecológica em uma abordagem intercultural de Educação  
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Científica: A BIODIVERSIDADE NOS DISCURSOS DOS LICENCIADOS 

do Campo. Ata do IX Encontro Nacional de pesquisa em educação em 

Ciências. Florianópolis- Santa Catarina, 2017 (ENPEC). 

✓ Diálogo e saberes da Educação do Campo: observando os saberes 

etnopedagógicos em Cerro azul (PR). Ata do IX Encontro Nacional de 

pesquisa em educação em Ciências. Florianópolis- Santa Catarina, 2017 

(ENPEC). 

✓ Investigação temática em uma escola do campo em Uberaba município de 

Minas Gerais: identificando situação limite para o estudo da biodiversidade. 

Ata do IX Encontro Nacional de pesquisa em educação em Ciências. 

Florianópolis- Santa Catarina, 2017 (ENPEC). 

✓ Educação em Ciências e Educação do Campo: relações possíveis na formação 

de professores da UFG - Regional Goiás. 

✓ Formação de Educadores para Escolas do campo e a possibilidade do 

conhecimento crítico. Ata do IX Encontro Nacional de pesquisa em educação 

em Ciências. Florianópolis- Santa Catarina, 2017 (ENPEC). 

✓ Educação do Campo e Ensino de ciências: Contribuições da perspectiva 

freireana para o trabalho docente. Ata do IX Encontro Nacional de pesquisa 

em educação em Ciências. Florianópolis- Santa Catarina, 2017 (ENPEC). 

✓ Investigando perspectivas acadêmicas nacionais e internacionais sobre a 

educação científica do campo. Ata do IX Encontro Nacional de pesquisa em 

educação em Ciências. Florianópolis- Santa Catarina, 2017 (ENPEC). 

✓ Abordagem de temas no Ensino de Ciências e Matemática: um olhar para 

produções relacionadas à Educação do Campo. Ata do IX Encontro Nacional 

de pesquisa em educação em Ciências. Florianópolis - Santa Catarina, 2017 

(ENPEC). 

✓ Estudos do Currículo e Educação do Campo – Potencialidades reflexivas na 

interface com a Educação em Ciências. Ata do IX Encontro Nacional de 

pesquisa em educação em Ciências. Florianópolis - Santa Catarina, 2017 

(ENPEC). 

✓ A ideia de área de conhecimento: contribuições para pensar a peculiaridade da 

formação inicial nas Licenciaturas em Educação do Campo no Brasil. Ata do 

IX Encontro Nacional de pesquisa em educação em Ciências. Florianópolis - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 
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Santa Catarina, 2017 (ENPEC). 

 

✓ Estilos de pensamento sobre natureza: um estudo com Licenciandos em 

Educação do Campo. Ata do IX Encontro Nacional de pesquisa em educação 

em Ciências. Florianópolis- Santa Catarina, 2017 (ENPEC). 

 

✓ Abordagem de temas: limites e potencialidades em uma escola do campo 

Trabalho como princípio educativo no Instituto Agroecológico Latino 

Americano Amazônico. Ata do IX Encontro Nacional de pesquisa em 

educação em Ciências. Florianópolis- Santa Catarina, 2017 (ENPEC). 

 

Fonte: Elaboração nossa a partir dos dados da pesquisa.  

 

Com base nesse levantamento, constatamos que cresceu o número de trabalhos 

publicados sobre o Ensino de Ciências nas Escolas do Campo no decorrer dos anos, passando 

de três em 2013 a doze em 2017, o que sugere a acentuação do interesse pelo tema nos 

últimos anos. Contudo, mesmo tendo crescido o número de trabalhos apresentados no 

ENPEC, no que diz respeito aos focos temáticos, constatamos que as pesquisas citadas estão 

relacionadas: a Educação Ambiental, a Formação Inicial e Continuada de Educadores do 

Campo e a abordagens didáticas, também relacionadas ao Ensino de Matemática, Física e 

Biologia. 

Não encontramos trabalhos relacionados ao Ensino de Ciências por Investigação e a 

aplicação de Sequência de Ensino Investigativa  em Escolas do Campo, tampouco em classes 

multisseriadas. Esse dado confirma que o ENCI e a aplicação da SEI são abordagens didáticas 

pouco investigadas quando o campo de pesquisa são as escolas situadas em área rural. 

Reafirmamos, a partir disso, a importância desta investigação. 

       No próximo capítulo, descreveremos os procedimentos teórico-metodológicos da 

pesquisa. 

 

4 PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo descreveremos o percurso metodológico da pesquisa que compreende: a 

caracterização da investigação, os critérios de seleção definidos para a escolha dos sujeitos da 

pesquisa, as categorias de análises, bem como todas as etapas da pesquisa. As duas primeiras 
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subseções discorrem sobre o lócus da pesquisa, o contexto escolar e o perfil dos sujeitos 

envolvidos no estudo. Nas últimas subseções, são informadas as etapas da pesquisa, os 

instrumentos da coleta de dados e as categorias de análise. 

 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa possui uma abordagem qualitativa, visto que possibilita, segundo Ludke e 

André (1986), estudo, análise e descrição dos motivos, desafios, perspectivas, crenças, valores 

e atitudes dos sujeitos envolvidos. Ainda de acordo com as autoras. 

Segundo Guerra (2008, p. 58): “Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo 

o sujeito e o objeto de suas pesquisas”. A pesquisa qualitativa não se preocupa com 

representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social e de uma organização (GOLDENBERG, 1999, p. 34). 

Para Ludke e André (1996, p.32), “as circunstâncias particulares em que um 

determinado objeto se insere são essenciais para que se possa entendê-lo”. Ou seja, o contexto 

determinado na pesquisa também é fundamental para sua execução. Assim, a pesquisa 

qualitativa apresenta-se a partir da obtenção de dados descritivos, coletados diretamente com 

as situações estudadas, enfatizando as formas de manifestação, os procedimentos e as 

interações cotidianas do fato investigado, bem como, retratam a perspectiva dos participantes.  

André (2013) apresenta algumas características fundamentais das abordagens da 

pesquisa qualitativa: 

As abordagens qualitativas de pesquisa se fundamentam numa perspectiva que 

concebe o conhecimento como um processo socialmente construído pelos sujeitos 

nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na realidade, transformando-a e 

sendo por ela transformados. Assim, o mundo do sujeito, os significados que atribui 

às suas experiências cotidianas, sua linguagem, suas produções culturais e suas 

formas de interações sociais constituem os núcleos centrais de preocupação dos 

pesquisadores. Se a visão de realidade é construída pelos sujeitos, nas interações 

sociais vivenciadas em seu ambiente de trabalho, de lazer, na família, torna-se 

fundamental uma aproximação do pesquisador a essas situações (ANDRÉ, 2013, p. 

97). 

 

Além disso, os dados coletados não são predominantemente descritivos, mas 

descrevem pessoas, situações, acontecimentos, incluindo depoimentos ou, conforme 

propomos em nossa análise, a transcrição também de reuniões e aulas. Outra característica é 

que a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto, assim, o pesquisador 

verifica como certo problema se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações 

cotidianas (LUDKE; ANDRÉ,1996). Além disso, identificamos como pesquisa de Natureza 

Interventiva de Aplicação, uma vez que,  
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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, como a testagem de princípios 

pedagógicos e curriculares e recursos didáticos (TEIXEIRA, 2017, p. 1069).   

 

Com base na metodologia da Pesquisa de Aplicação proposta por Teixeira (2017, p. 

15), dos trabalhos desenvolvidos nesta modalidade tem-se “pesquisas buscando informações e 

dados empíricos relativos ao teste de sequências e estratégias didáticas, oficinas, unidades de 

ensino, materiais didáticos, propostas de programas curriculares, cursos e outros processos 

formativos”. Desse modo, o que buscamos é extrair dados a partir da aplicação de uma SEI. 

Conforme apontado anteriormente, pesquisas semelhantes foram realizadas em outro 

contexto, porém, nossa análise se dará em um contexto mais específico, em uma Escola do 

Campo da região sul da Bahia, onde as realidades socioeconômicas e culturais são distintas às 

já analisadas. Pretendemos construir conhecimentos com base nessa nova realidade.  

Em relação à análise dos dados gravados, eles foram transcritos e analisamos os 

“episódios” ou “episódios de ensino”, que são definidos por Carvalho (2011) como um 

recorte feito na aula, uma sequência selecionada onde situações chaves são resgatadas, da 

mesma maneira que foi feita na pesquisa já citada aqui.  

 

4.2  LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em São José da Vitória, município localizado na região sul da 

Bahia, às margens da Rodovia BR 101 e do Rio Una que abastece a cidade e a cidade vizinha 

mais próxima, Buerarema. O município era uma antiga fazenda chamada Santo Antônio que 

se tornou um povoado e distrito de Buerarema, por mais de trinta anos, devido à dificuldade 

de acesso da população à educação e à saúde. A população reunida lutou por emancipação 

política que ocorreu em 13 de junho de 1989, com a Lei Estadual n.º 5.006, de acordo com o 

Diário Oficial do munícipio. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o 

município possui aproximadamente 5.715 habitantes cuja economia é baseada em um 

pequeno comércio e agricultura. Os principais produtos agrícolas comercializados são banana, 

cacau e seringa. Considerado um município basicamente rural, vive as consequências do 

esvaziamento do campo como muitos municípios do país, havendo muitos agricultores com 

dificuldades de sobreviver na e da terra, além do comércio local viver o reflexo da crise 

econômica que assola o país, deixando o município com grande índice de desempregados. 



 

 

49 

 

 

A escolha do município se deu pelo fato de ser o local onde resido desde o meu 

nascimento e por fazer parte do quadro de professores a vinte anos da Secretaria Municipal de 

Educação, seis destes dedicados ao trabalho em Escolas do Campo com organização escolar 

de multisseriamento.  

O desejo inicial era realizar a pesquisa na escola de origem, lugar no qual vivi as 

primeiras experiências como educadora. Contudo, ao procurar a Secretária de Educação para 

fazer um levantamento sobre as escolas situadas no campo ainda em funcionamento no ano de 

2018, fui informada de que a escola havia sido fechada. Logo tive que optar por outra escola 

que, em funcionamento, tivesse um educador que aceitasse o convite para participar da 

pesquisa. Aguardei o momento da formação inicial para fazer o convite a todos os educadores 

das Escolas do Campo do município e a escolha foi feita com base nos critérios estabelecidos 

no Projeto aprovado pelo Comitê de Ética da UESC.     

A escola escolhida para realização da pesquisa fica situada em uma fazenda no 

município de São José da Vitória-Bahia. Sua fundação ocorreu em 1995 com o ato de criação 

882/84, datado de 03/05/1995 e publicado no Diário Oficial do Estado em 03/05/95, com 

código 29313309 registrado no Ministério da Educação. A escola oferece o Ensino 

Fundamental para os anos iniciais com duração de nove anos, conforme Resoluções 001/2008 

e 002/2008 do Conselho Municipal de Educação de São José da Vitória-Bahia, com 

organização de multisseriamento. 

A unidade escolar possui uma sala de aula, um pátio pequeno, único espaço para 

recreação; uma cantina com despensa e dois banheiros. No que se refere ao quadro de 

professores, este se compõe de uma professora de efetiva prática pedagógica em sala de aula e 

uma auxiliar de serviços gerais. 

A escola surgiu para atender às carências da sua comunidade e atender aos filhos dos 

trabalhadores que vivem da agricultura familiar ou como meeiros das fazendas. No entanto, os 

problemas ainda são os mais diversos possíveis, indo desde a estrutura física até a 

sistematização do trabalho educativo. A escola não possui energia elétrica, somente água 

encanada a menos de seis meses do início da pesquisa, não possui laboratórios, biblioteca ou 

mesmo internet. A professora dispõe apenas de quadro e giz, e os materiais didáticos (papel 

ofício, cartolina, régua, lápis, entre outros) são escassos. A falta de merenda escolar também é 

um problema recorrente, assim como qualquer tipo de atendimento psicopedagógico.   

A equipe de gestão da escola é formada pela direção, que também dirige as demais 

Escolas do Campo, e não possui coordenação pedagógica. A escola atende 13 alunos entre 

quatro e 10 anos, no turno matutino. A falta de acompanhamento pedagógico compromete 
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decisivamente o crescimento dessa escola segundo a fala da professora participante da 

pesquisa. Além disso, o projeto político pedagógico (PPP) não existe, e o documento que 

norteia o trabalho nas Escolas do Campo é o mesmo da escola urbana que atende alunos dos 

anos iniciais. Sabe-se que o PPP é a marca da identidade da escola, é um documento 

orientador das práticas educativas, contudo, as Escolas do Campo no município ainda não 

elaboraram o documento, que é o norte para o projeto educativo.  

É importante ressaltar que, a partir da roda de conversas com professores do campo no 

ano de 2018, ano de realização da pesquisa foi possível iniciar os primeiros passos e 

atualmente a rede municipal já tem uma agenda para a construção do PPP. 

 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A primeira etapa da pesquisa teve início em maio de 2018, com o primeiro encontro 

formativo. Nessa ocasião, o convite aos professores foi realizado por contato pessoal durante 

o primeiro encontro com todos os professores da rede. Inicialmente, conversamos com 10 

professores, que lecionam em Escolas do Campo, sobre a proposta do estudo. Para 

participação na pesquisa foi apresentado aos participantes o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (Anexo 2), informando os objetivos do estudo, as condições de participação dos 

respondentes, a desistência em qualquer momento, os riscos da pesquisa, bem como o Termo 

de Autorização de uso de imagem (Anexo 3) aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UESC. Uma professora que atua na classe multisseriada aceitou participar da pesquisa.  

Visando preservar a identidade dos sujeitos, trocamos os nomes reais de todas as 

crianças e professora por números e nomes fictícios. Os sujeitos desta pesquisa também são 

alunos da professora, com idades entre quatro e dez anos, pertencentes a uma turma 

multisseriada (da Educação Infantil ao quinto ano do Ensino Fundamental). Esses alunos são 

filhos de agricultores e agricultoras da região que, na maioria das vezes, mudam de uma 

fazenda para outra, em um curto espaço de tempo, muitos pertencem à mesma família. 

Também são crianças que ajudam os pais “na lida” com a terra diariamente. A partir das 

observações realizadas, foi possível perceber que as crianças valorizam as brincadeiras 

infantis e 95% não têm acesso ao mundo digital.  

 Segundo informações prévias da escola, no ano de 2018 que a coleta de dados foi 

realizada, a sala possuía inicialmente 10 crianças matriculadas; entretanto, durante o processo 

de coleta de dados, foram matriculadas mais três e todas se fizeram presentes durante a 
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aplicação da SEI. Elas participaram da pesquisa e tiveram suas falas gravadas e transcritas. A 

organização e composição da classe unidocente está descrita na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Organização da classe multisseriada 

Ano

escolar

Quantidade 

de alunos
Idade Evadidos

Educação 

Infantil
3 4 anos -

1º ano 2 6 anos 2 alunos

2º ano 3 7, 8 e 10 anos -

3º ano 4 8 anos -

4º ano - 11 anos 1 aluno

5º ano 1 10 anos -

Situação 13 alunos 4 a 10 anos 3 alunos

Fonte: Dados coletados na Escola e organizados pela pesquisadora (2018).

 

Destacamos em vermelho a Educação Infantil, para ressaltar que, embora não seja 

aceita pela Resolução de dois de abril de 2008 a inclusão de alunos da Educação Infantil em 

classe multisseriada, há uma imposição por parte da política pública municipal, que a justifica 

em razão do número reduzido de alunos e a impossibilidade financeira em ofertar essa 

modalidade de ensino por conta da baixa demanda. Contudo, a legislação vigente e os 

estudiosos da área garantem que a Educação Infantil não pode fazer parte de uma turma 

multisseriada.  

Outro ponto importante para destacar diz respeito à dificuldade de uma única 

professora em atender sozinha a um grupo de faixa etária heterogênea, entre quatro e dez 

anos, uma vez que se torna difícil atuar com crianças em diferentes momentos e tempos de 

aprendizagens social e escolar sozinha, sem auxílio. Somando-se a isso, outro desafio a ser 

mencionado diz respeito ao isolamento, a professora trabalha sozinha sem acompanhamento 

pedagógico sentido, muitas vezes, isolada e sem tempo de realizar trocas com os demais 

colegas, segundo seus relatos na entrevista. Diante disso, não há uma proposta de ensino 

específica para a Educação Infantil da escola. 

Foi necessário realizar diagnóstico que foi muito relevante na turma multisseriada, 

pois permitiu identificar em que nível os alunos estavam e, desta maneira, fazer as adaptações 
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necessárias das atividades propostas na SEI. É importante ressaltar que a turma multisseriada 

em estudo adota o modelo de seriação (divisão dos alunos por ano) na hora do planejamento. 

Entretanto, para o desenvolvimento da SEI nas aulas de Ciências, foi essencial e desafiador a 

professora reorganizar a turma por níveis de aprendizagem, uma vez que a professora teve que 

organizar um planejamento interdisciplinar, deixando de lado o modelo de seriação adotado 

por ela na maioria das suas aulas. 

 

4.3.1 Encontros formativos com a professora 

 

A professora aplicadora da SEI foi a docente Rute, que tem formação em Pedagogia e 

atua na Educação do Campo, classe multisseriadas, aproximadamente há seis anos. Desde o 

primeiro momento, demonstrou abertura a novas metodologias e o desejo em fazer formação 

continuada, alegando ter feito apenas a formação inicial.  

As primeiras leituras sobre Educação do Campo, segundo ela, aconteceram a partir dos 

encontros formativos propostos por essa pesquisa. A aproximação com a professora ocorreu a 

partir do encontro formativo onde, juntamente com os outros professores do campo, a 

educadora participou de uma oficina sobre o ENCI e AC, a partir do que foi possível 

constituir um elo para a apresentação da proposta da pesquisa. Feito o convite, a professora 

demonstrou interesse de imediato. A gravação do desenvolvimento da SEI foi realizada 

durante dois meses e meio (setembro, outubro e novembro de 2018) em duas aulas semanais 

que duravam aproximadamente duas horas cada encontro. As aulas foram gravadas em vídeo 

e todo o conteúdo foi transcrito para análise.  

Quatro encontros formativos aconteceram entre a pesquisadora e a professora antes do 

início da aplicação da SEI para estudo sobre as potencialidades do ENCI e análise das SEIs já 

organizadas, visando a realização de adaptações necessárias para a realidade da classe 

multisseriada. Os encontros formativos aconteceram na sequência apresentada no Quadro 5: 

] 

Quadro  5 - Encontros formativos 

 

ETAPAS 

 

ENCONTROS FORMATIVOS 

 Formação com os professores do Campo da rede de 

Ensino de São José da Vitória com a participação do 

Grupo de Pesquisa em Alfabetização Científica da 



 

 

53 

 

 

PRIMEIRO MOMENTO (22.05.2018) Uesc (GRUPAC). 

SEGUNDO MOMENTO (17.07.2018) Estudo da SEI, temática Solo (CARVALHO, et. al., 

2011). 

TERCEIRO MOMENTO (31.07.2018) Estudo da Adaptação da SEI (SANTOS, 2016) 

Temática Solo. 

QUARTO MOMENTO (14 e 28.08.2018) Estudo da SEI e adaptação para a realidade local e 

entrevista. 

 

Fonte: Elaboração nossa a partir dos dados da pesquisa.  

O primeiro encontro ocorreu dia 22 de maio de 2018, com a participação de todos os 

professores da Escola do Campo, gestora e secretaria da Rede Municipal de Ensino. O 

momento formativo contou, também, com a participação das professoras Viviane Briccia e 

Luciana Sedano, do Grupo de Pesquisa em Alfabetização Científica da Universidade Estadual 

de Santa Cruz (GRUPAC).  

As Figuras 2 e 3 mostram os professores participando da atividade experimental, 

intitulada “o barquinho” e vivenciando como aprendizes uma atividade investigativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal – Verbênia Almeida (2018). 

Figura 3 – Encontro formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Encontros formativos 

Figura 3 - Encontro formativo 
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Fonte: Arquivo pessoal - Verbênia Almeida (2018). 

Os outros três encontros aconteceram entre a pesquisadora e a professora aplicadora. 

Eles foram fundamentais para que a professora se apropriasse da sequência e ambas 

pensassem o planejamento com sugestões de atividades que seriam necessárias substituir e as 

adaptações de atividades por níveis de escrita e leitura. 

Ao término de cada aula, a pesquisadora e a professora aplicadora discutiam sobre as 

próximas atividades investigativas e, durante o processo, refaziam o planejamento sempre que 

necessário. A aplicação da SEI na sala de aula, entretanto, foi de inteira responsabilidade da 

professora aplicadora. 

Durante os encontros, a professora pontuou os desafios da classe multisseriada e, ao 

ser indagada sobre como ela organizava o EC em sua classe, respondeu:  

 
As aulas de ciências acontecem, às vezes utilizo os livros, quando tem, as vezes faço 

atividades impressas, nem toda semana dá tempo porque as vezes o horário é 

reduzido (...), então a prioridade é ensinar a leitura e escrita, mas quando dá eu 

trabalho ciências (Depoimento da professora Rute, agosto de 2017 – grifos nossos). 

 

 

Sobre o trabalho com a SEI, a profissional acrescenta:  

 

 
É um trabalho que a gente vai dividir a sala em grupo que pode ser de acordo com 

as séries ou não, posso colocar um aluno que já escreve com outro que não está 

alfabetizado ainda. Os livros que têm aqui na escola são diferentes um do outro, fica 

difícil de utilizar porque não tem igual pra todo mundo, então com essa proposta 

facilita porque vou trabalhar um assunto como, por exemplo, o problema do solo, e o 

que é melhor, trabalhar matemática, quando os meninos vão fazer medidas de 

comprimento, português também, na hora que for escrever o que observou, 

geografia, né?  Na verdade, é uma proposta que dá pra trabalhar várias disciplinas 

ao mesmo tempo sem deixar de trabalhar ciências, eu gostei muito. Dá pra envolver 

todos os alunos de todas as séries e adaptar as atividades ao nível de cada um 

(Depoimento da professora Rute, agosto de 2017 – grifos nossos). 

 

  

Embora nossa análise não tenha o foco na professora, as contribuições dadas por ela 

foram muito importantes. Vale esclarecer que essas formações fazem parte do contexto da 

pesquisa e foram tão importantes quanto à aplicação da SEI, apenas não coletamos dados das 

formações para análise, visto que os objetivos da pesquisa estão ligados à aprendizagem do 

aluno. Mas as informações dadas pela educadora, bem como suas contribuições para 

adaptações na SEI, foram essenciais para a construção do produto educacional voltado para a 

realidade da turma multisseriada.  

Percebe-se que, durante o período de estudo, ocorreu uma mudança de concepção 

sobre o EC para a professora, isso foi imprescindível enquanto pré-teste da aplicação, pois foi 



 

 

55 

 

 

possível adquirir a confiança, possibilitando à professora se familiarizar com a proposta da 

SEI. 

 A professora também apresentou um diagnóstico dos alunos que foi muito relevante 

na hora de adaptar a SEI. Tomando como partida tal diagnóstico uma questão surgiu: como 

desenvolver um trabalho produtivo levando em consideração a configuração dessa classe 

heterogênea, não apenas de níveis, mas também de série e idade? Diante disso, a sequência foi 

adaptada pensando na configuração da turma por nível, não por série. 

 

4.4 FASES DA PESQUISA  

 

Desenvolvemos a pesquisa em três fases distintas. Na primeira, a pesquisadora 

realizou a coleta sistemática de dados, constituída pela observação do ambiente escolar (por 

meio do registro em diário de campo) e a gravação em vídeo das aulas da professora na classe 

multisseriada, aplicando-se a SEI.  

 

A) Diário de campo da pesquisadora: o diário de campo possibilitou os registros dos 

acontecimentos mais relevantes de cada momento da pesquisa; nele a pesquisadora registrou 

as percepções, tensões, aprendizagens e peculiaridades das práticas pedagógicas da 

professora, dos alunos e as intervenções.  

 

B) Gravações em vídeos: filmagem das interações entre a professora e os alunos. Nestas 

filmagens, foram observados momentos apenas de interações verbais. Nas interações, 

analisamos os indícios da construção de alguns conceitos científicos e a relação que os alunos 

fazem com os saberes já adquiridos. 

 

Na segunda fase, foi realizada a análise sistemática dos dados à luz das categorias e 

elaborado o Relatório de Qualificação. Os dados coletados durante a pesquisa foram mantidos 

em sua forma original e transcritos para análise à luz dos teóricos Sasseron e Carvalho (2008, 

2010, 2011), Briccia (2012) entre outros.  

Na terceira e última fase, após a organização, leitura e análise sistemática dos dados, 

houve a construção do Produto Educacional, com foco no ENCI em classes multisseriadas, 

respaldado na necessidade que percebemos em apresentar, aos professores que atuam nessa 

realidade, uma proposta de ensino que atenda aos níveis de conhecimento dos alunos. 
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4.5 INSTRUMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Através da filmagem das aulas, fizemos as transcrições para posterior análise. 

Carvalho (2011) afirma que na transformação dos vídeos em dados de pesquisa pode-se ver e 

rever quantas vezes forem necessários. Os dados desenvolvidos durante a aplicação da SEI 

foram utilizados para a análise das transcrições das falas e dos vídeos dos alunos e professora 

e os registros individuais de algumas atividades desenvolvidas. 

A observação e filmagens das aulas foram realizadas durante uma unidade letiva, com 

um encontro semanal de duas horas, em um total de 10 encontros. As aulas foram gravadas 

em áudio e vídeo e todo conteúdo foi transcrito para análise.  

De acordo com Carvalho (2011), os vídeos mostram com riqueza de detalhes o 

processo de ensino e aprendizagem, mas para isso é necessário tomar cuidados essenciais 

como: planejar a filmagem (isso requer determinar com antecedência o que e como gravar); 

adotar procedimentos diferentes para filmar o aluno individualmente ou no grupo; a câmera só 

pode ser desligada quando a aula terminar para não perder nenhum momento importante e, 

por fim, os cuidados éticos com as imagens que envolvem os sujeitos da pesquisa.  

As falas gravadas em vídeo dos alunos e professora são de grande importância para 

analisarmos como as crianças se engajam em discussões científicas em sala de aula, como 

acontecem as interações sociais nos trabalhos em grupo (CARVALHO, 2011) e em que 

medida a proposta da professora, por nível de aprendizagem, contempla a turma 

multisseriada. 

 

4.5.1 Transcrições das falas e dos vídeos dos alunos e professora 

 

Foram gravadas dez aulas e seus conteúdos foram transcritos. Para análise das falas 

através dos vídeos dos alunos e da professora, recorremos ao modelo adotado pelo grupo de 

pesquisadores do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física (LaPEF), da Universidade de 

São Paulo. O procedimento é fazer uma análise detalhada dos vídeos com foco nos episódios 

das aulas.  

Carvalho (2011) adverte que para analisar o que foi transcrito das gravações das aulas, 

precisamos selecionar momentos considerados importantes para a pesquisa e os objetivos que 

se deseja alcançar, isso a autora denomina como episódios de ensino.  Desse modo, episódios 

são recortes constituídos por momentos de aulas que foram considerados importantes, do 
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ponto de vista dos pesquisadores, por englobar situações-chave relacionadas ao objetivo da 

pesquisa; turnos são fragmentações do episódio que possuem sequências de falas; eles 

servem para organizar a transcrição e proporcionar uma melhor compreensão de forma 

detalhada do momento da aula (CARVALHO, 2011; FREITAS, 2005). 

 

4.6 DAS CATEGORIAS DE ANÁLISES  

 

Para definir os critérios a serem analisados nas atitudes dos alunos, retomamos o nosso 

problema de pesquisa assim descrito: como o contexto de uma sala multisseriada pode 

favorecer a AC através de uma proposta investigativa?   

Para responder a essa questão de pesquisa, depois de estudar e analisar 

minuciosamente as transcrições das aulas gravadas buscamos selecionar episódios de ensino 

onde aparecem os indicadores da AC nas falas dos alunos. Também selecionamos momentos 

das aulas em que os alunos evidenciam a interação social nos momentos de trabalho em 

grupo. Por fim, buscamos episódios que confirmam a SEI como promotora do 

desenvolvimento da linguagem e das relações com o cotidiano, defendendo esses pontos 

como essenciais para nossa discussão.  

A seguir, apresentaremos as categorias de análises norteadoras do nosso trabalho.  

 

4.6.1 Categoria 1 – Processos de Alfabetização Científica, de acordo com Sasseron e 

Carvalho (2008). 

Conforme discutido, Sasseron e Carvalho (2008) propõem indicadores da AC. Nesse 

sentido, cabe aqui descrever os três grupos de indicadores sistematizados pelas autoras, que 

enumeramos como G1, G2 e G3, conforme o Quadro 6. 

 

Quadro  6 - Classificação e descrição por grupo de Indicadores da Alfabetização Científica 

Grupos de indicadores Indicadores da AC por 

grupo 

Categorias de análises 

G1 

Este grupo de indicadores 

está relacionado 

especificamente ao trabalho 

com os dados obtidos em 

uma investigação. Incorpora, 

então, as ações 

desempenhadas nas tarefas 

de organizar, classificar e 

 

 

 

 

Seriação de informações, 

organização de informações 

e classificação de 

informações 

 

 

 

 

Os alunos seriam, organizam 

e classificam informações a 

partir dos dados obtidos. 
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seriar estes dados. São três  

os indicadores deste grupo:  

G2 

Este grupo de indicadores 

engloba dimensões 

relacionadas à estruturação 

do pensamento que molda as 

afirmações feitas e as falas 

promulgadas durante as aulas 

de Ciências; demonstram 

ainda formas de organizar o 

pensamento indispensáveis 

quando se tem por premissa a 

construção de uma ideia 

lógica e objetiva para as 

relações que regulam o 

comportamento dos 

fenômenos naturais. São dois 

os indicadores deste grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

O raciocínio lógico e o 

raciocínio proporcional 

 

 

 

 

 

 

Momentos em que os alunos 

utilizam raciocínio lógico e 

proporcional para organizar 

os pensamentos 

G3 

Por fim, neste grupo 

concentram-se os indicadores 

ligados mais diretamente à 

procura do entendimento da 

situação analisada. Devem 

surgir em etapas finais das 

discussões, 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. Fazem parte 

deste grupo os seguintes 

indicadores da AC:  

 

 

 

 

 

 

 

Levantamento de hipótese, 

teste de hipótese, 

justificativa, previsão, 

explicação. 

 

 

 

 

 

 

 

Momento em que os 

educandos fazem 

levantamento de hipóteses, 

usam justificativas, 

explicações, fazem previsões 

da situação analisada.  

 

Fonte: Sasseron e Carvalho (2008, p.6) 

 

 

4.6.2 Categoria 2 - Processo de cooperação entre os alunos na dinâmica do trabalho em 

grupo 

A construção do trabalho em grupo foi discutida por Sedano e Carvalho (2017). 

Conforme já apresentamos em nosso referencial teórico, as autoras defendem que, em uma 

proposta de ENCI, o aluno, além da apropriação dos conceitos científicos, também vivencia a 

interação social, com o desenvolvimento de atividades em grupo. Assim, avaliaremos também 
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como ocorre a apropriação dos conceitos científicos durante o trabalho em grupo na turma 

unidocente. O Quadro 7 apresenta as subcategorias analíticas apresentadas por Sedano e 

Carvalho utilizadas na análise. 

 

Quadro  7 - Subcategorias analíticas: interação social 

 

 

Subcategoria A: Categoria Interação e 

Participação 

As manifestações dos alunos no contexto do 

trabalho em grupo que evidenciam sua 

atitude de participação e interação. 
 

Subcategoria B: Categoria Descentração e 

Cooperação 

As manifestações do aluno que demonstrem 

atitudes de descentração, no qual ele 

consegue vê um ponto de vista diferente do 

seu. 
 

 

Subcategoria C: Categoria Conflito 

As manifestações do aluno que demonstrem 

atitudes de convivência com valores 

(opiniões ou atitudes) antagônicos e 

conflitantes. 
 

Fonte: Sedano e Carvalho (2017, p.9). 

 

 

4.6.3 Categoria 3 – Conhecimento acerca da Ciência e as relações com o cotidiano  

 

Com base no nosso referencial teórico, propomos esta terceira categoria, buscando 

analisar nos episódios de ensino, interações verbais em que aparece construção de conceitos 

científicos, relacionados com a vida cotidiana.  As interações dos alunos com o professor no 

Ensino de Ciências nas classes multisseriadas possibilitam diálogos críticos, interpretativos e 

problematizadores, das questões locais, dos saberes tradicionalmente construídos, entre 

outros. Nesta pesquisa, o foco também está direcionado para as seguintes questões 

relacionadas no próximo quadro: 

 

 

 

Quadro  8 - Relação do conhecimento científico e questões relacionadas ao campo 

Os alunos trazem as questões locais e fazem relação com o cotidiano. 

Fazem relações da produção dos povos do campo (Agricultura Familiar) e a construção  de 

conceitos científico. 

Narram as histórias de sua cultura, evidenciando os rituais que envolvem as suas práticas 

sociais emancipatórias. 

As falas são construídas nas interações discursivas a partir de saberes prévio. 
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Fonte: Elaboração nossa a partir dos dados da pesquisa.  

 

No Capítulo 5, será detalhada a Sequência de Ensino Investigativa escolhida. 

5 SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA “O SOLO” 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições do ENCI para o ensino-

aprendizagem de Ciências frente às especificidades dessas classes da Educação do Campo. 

Desse modo, algumas inquietações estão relacionadas a como essas crianças, em idades e 

níveis diferentes, interagem com os colegas e com o professor; como o trabalho com a SEI 

pode contribuir para a interação social; como esses alunos constroem conhecimentos 

científicos no decorrer da investigação e fazem relações com a realidade local. 

De acordo com Carvalho (2013), as Sequências de Ensino Investigativas são 

atividades planejadas com o intuito de proporcionar aos alunos levar às aulas seus 

conhecimentos prévios, passando do conhecimento espontâneo ao científico. A SEI, em geral, 

tem uma estrutura básica, geralmente inicia-se com um problema, que pode partir do aluno ou 

do professor; após o problema, é preciso uma atividade de sistematização do conhecimento 

construído que contextualize esse conhecimento com as vivências dos educandos, 

proporcionando o aprofundamento do assunto estudado (SASSERON; CARVALHO, 2012). 
 

 

5.1 JUSTIFICANDO O USO DA SEI “O SOLO” 

 
 

Após alguns encontros e estudos da coleção “Investigar e Aprender Ciências”, livro de 

Ciências para os alunos do 2º ano, de Anna Maria Pessoa de Carvalho et al. (2011), 

escolhemos a Sequência de Ensino Investigativa intitulada “O Solo” a ser apresentada neste 

trabalho. Entendemos que a temática é ligada ao dia a dia dos alunos, sendo assim, supomos 

que pode despertar o interesse deles a partir de um problema a ser investigado e, desse modo, 

criar novos conhecimentos acerca do solo da região, contribuindo para o desenvolvimento de 

inferências e facilitando interlocução entre o conhecimento empírico e o conhecimento 

científico.  

Utilizamos como suporte a adaptação feita por Santos (2016) em que ela propõe 

atividades específicas relacionadas ao solo cabruca 2 característico da região onde a escola 

 
2 Cabruca é um sistema agroecológico de cultivo agroflorestal. Baseia-se na substituição de 

estratos florestais por uma cultura de interesse econômico, implantada no sub- bosque não 
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está situada. Entretanto, houve a necessidade de fazermos uma adaptação das atividades para 

aplicá-las na turma multisseriada da Escola do Campo, uma vez que algumas delas estavam 

distantes da realidade local. Tivemos o cuidado, entretanto, de manter a originalidade das 

atividades de caráter investigativo. 

 

5.2 SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVO: “O SOLO” 

 

A SEI foi adaptada para contemplar dez aulas, com duração de duas horas 

semanalmente. Inicialmente a professora esclareceu aos educandos que as aulas de Ciências 

seriam filmadas toda semana. A interação com a filmadora provocou, inicialmente, timidez; 

com o decorrer das atividades, os alunos já não mais se importavam com a presença da 

filmadora. A professora explicou que durante as aulas teriam momentos em que eles iriam 

trabalhar sozinhos e outros momentos em grupo. 

Nem todos os alunos falavam espontaneamente, por vezes a professora fazia 

indagações sobre o que estava sendo discutido, referindo-se, especificamente, a determinado 

aluno. Outro ponto importante para ser ressaltado foi a forma como a professora organizou os 

grupos de trabalho. Ela agrupou os alunos respeitando os níveis de cada um, de maneira que 

uns aprendessem com os outros, utilizou critérios (anteriormente empregados por ela) para 

que o agrupamento fosse sempre produtivo e que todos pudessem, de alguma forma, se 

envolver. 

Nesse contexto, a professora adotou uma organização do trabalho com a SEI dividida 

em momentos: momentos em que todos os alunos realizavam a mesma proposta; momentos 

em que, diante de uma mesma proposta, realizavam tarefas diferentes e com grau de 

complexidade de acordo com o nível; momento de propostas diversificadas, para atender às 

especificidades da aprendizagem. Essa organização promoveu maior interação na classe e 

permitiu o que Vygotsky (1989) chama de parceiro mais capaz, a ajuda mútua, tão importante 

no processo de aprendizagem.  

O Quadro 9 apresenta a síntese das dez aulas realizadas. 

Quadro  9 - Síntese das aulas da SEI 

AULAS ATIVIDADES PROPOSTAS TEMÁTICAS TRABALHADAS 

 
  

 

prejudicando as relações mesológicas com os sistemas remanescentes. (Disponível em: 

http://www.ceplac.gov.br). 
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1 Os tipos de solo Conhecimentos científicos básicos. 

 

2 

 

A realização do experimento 

Conhecimento de natureza 

científica - principais características 

dos três tipos de solo. Aproximação 

com o trabalho científico. 

 

3 

 

Conhecendo algumas medidas de 

comprimento 

 

Conhecimento matemático, 

interdisciplinaridade. 

 

4 

 

Resolva o problema: uma investigação no 

entorno da escola para identificar os tipos 

de solo 

 

Conhecimento científico e 

geográfico, interdisciplinaridade. 

Reflexão sobre o solo da região. 

 

5 

 

Conversando com a turma: observações e 

anotações do experimento 

 

Conhecimento matemático - 

Análise da Tabela. 

 

6 

 

Para Saber Mais - Leitura e discussão do 

texto: Por que as plantas protegem o solo 

contra os deslizamentos? 

 

Conhecimento científico - 

Linguagem e suas tecnologias. 

 

7 

 

Conversando com a turma: observações e 

anotações do experimento 

 

Conhecimento lógico-matemático. 

Análise da Tabela. 

 

8 

 

Aula de Campo: Visita a uma área de 

CABRUCA 

 

Conhecimento científico e 

geográfico - Valorização das 

questões locais. 

 

 

9 

 

Conclusão da Investigação: Aula pós-

campo: relembrando a aula de campo e 

conclusão do experimento 

 

Conhecimento científico - 

Valorização das questões locais. 

 

 

10 

 

Pense e resolva: o que e como plantar no 

entorno da escola? 

 

Conhecimentos científicos básicos, 

valorização das questões locais. 

Reflexão sobre questões ambientais 

e sociais da comunidade. 

 

Fonte: Elaboração nossa a partir dos dados da pesquisa.  

 

Os objetivos específicos para o trabalho com essa SEI foram elaborados de acordo 

com as orientações específicas dadas por Anna Maria Pessoa de Carvalho et al. (2011). 
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Segundo as autoras, ao finalizar as atividades da SEI, espera-se que os alunos sejam capazes 

de: 

• realizar experimentos simples sobre os materiais do ambiente para investigar 

características e propriedades do solo; 

• comunicar de modo oral perguntas, suposições, dados e conclusões sobre os 

experimentos relacionados às propriedades do solo, respeitando as diferentes 

opiniões e utilizando dados obtidos experimentalmente para justificar suas ideias; 

• organizar e registrar informações sobre propriedades do solo por meio de desenhos 

e pequenos textos; 

• localizar e utilizar informações obtidas em pequenos textos sobre o solo; 

• pesquisar, registrar e comunicar semelhanças e diferenças entre os seres vivos que 

andam ou rastejam; 

• observar, registrar e comunicar as características de desenvolvimento das plantas 

em diferentes tipos de solo; 

• compreender que o solo é importante para a sobrevivência dos seres vivos. 

(CARVALHO et al, 2011, p. 153). 

 

Diante dessas competências, apresentaremos, a seguir, um detalhamento da Sequência 

Didática “O Solo”. 

 

5.2.1 Aula 1 - Os tipos de solo 

A primeira atividade da SEI foi proposta a partir da adaptação feita por Santos (2016) 

com alguns acréscimos. Ela teve como objetivo analisar os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre os tipos de solos, apresentando uma maior aproximação do aluno com a temática a ser 

desenvolvida durante as aulas.  

A professora iniciou a aula com uma roda de conversa Figura 4, fez a leitura em voz 

alta de um livro “A viagem da sementinha”; logo após, fez perguntas aos alunos sobre a 

história. Após a interpretação oral, a professora solicitou que os alunos pensassem sobre o 

solo onde a semente poderia ser plantada e prosseguiu perguntando sobre o que sabiam sobre 

o tema “solo” e se acreditavam que o solo era importante para a vida do ser humano. 

 

Ainda na roda de conversa, a professora apresentou aos alunos três vasilhas com três 

tipos de solos diferentes: terra, areia e argila. Solicitou que eles analisassem os três tipos de 

solo (utilizando a lupa e as mãos) Figura 4; pediu para que sentissem a textura, o cheiro. 

Perguntou aos alunos se eles acreditavam que o solo era importante para a vida do ser 

humano e, a partir das respostas, fez inferências e, por vezes, outras perguntas, possibilitando 

que os alunos criassem explicações para suas próprias respostas. 
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Fonte: Verbênia Almeida (2018). 

Em seguida, questionou aos alunos o que era preciso para uma planta crescer 

saudável, fez orientações acerca das próximas aulas e solicitou que os alunos pesquisassem 

em casa (com os pais ou vizinhos) qual o melhor solo para a planta nascer e crescer saudável.  

 

5.2.2 Aula 2 - Realizando o experimento 

 

A professora iniciou a aula indagando se os alunos haviam feito o levantamento em 

casa sobre o tipo de solo mais adequado para o plantio. À medida que os alunos fizeram 

seus relatos, surgiram temáticas diferentes: adubo natural para o solo, uso de inseticida, 

qualidade do solo. A conversa durou alguns minutos, e histórias do cotidiano dos alunos 

surgiram. 

Após esse momento, a professora dividiu a sala em três grupos, essa divisão foi 

pensada para facilitar a ajuda mútua entre os alunos com já exposto anteriormente. 

Apresentou a cada grupo uma vasilha com um tipo de solo: areia, argila e terra. Solicitou aos 

alunos que observem a textura de cada tipo de solo, que peguem com as mãos. A professora 

questionou se os alunos já conheciam os três tipos de solos que lhes foram apresentados, 

em qual local tinham visto, fazendo assim um relato de suas experiências oralmente. Nesse 

momento, os alunos fizeram relatos de suas vivências e citaram em que pontos específicos 

podem ser encontrados esses solos: rio, “beira do rio”, na mata. 

A professora pediu que os grupos colocassem etiquetas nos vasos e apresentassem o 

material que seria utilizado no desenvolvimento do trabalho: vasilhas previamente furadas, os 

três tipos de solo, lupa, sementes de alpiste e água. Logo após, escreveu no quadro branco o 

problema a ser investigado e leu em voz alta: Qual o tipo de solo que vocês consideram 

Figura 4 - Alunos observam os três 

tipos de solo utilizando a lupa 
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mais adequado para se plantar uma semente de alpiste e ela crescer saudável? A 

professora enfatizou sobre a importância do solo para a vida, destacando os tipos de solos 

existentes e a importância do solo para a sociedade. 

Nesse momento, os alunos discutiram timidamente, opinaram, levantaram hipóteses, e 

a professora fazia questionamentos para motivar a discussão. A cada resposta dos alunos, a 

professora escrevia no quadro (ex. A2- disse que vai crescer mais bonita na terra), registrava a 

resposta e o nome do aluno; ao final do levantamento de hipóteses, a professora fotografou o 

que foi escrito no quadro e avisou aos educandos que depois, de alguns dias, iria confrontar as 

respostas que eles deram naquele momento com o que realmente iria acontecer no 

desenvolvimento da planta. Em seguida, cada grupo plantou as sementes de alpiste nos três 

tipos de solos, colocando os recipientes com os experimentos no mesmo local, para receberem 

a mesma quantidade de água e luz. Os alunos escolheram colocar os experimentos próximo à 

janela, utilizando o argumento da necessidade do ar e da luz. Tabelas de acompanhamento do 

desenvolvimento da planta (Figura 5) foram fixadas na parede para cada grupo, e os alunos 

foram orientados a observar e anotar a cada dois dias. 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fonte: Verbênia Almeida (2018).  

Por fim, a professora conversou com os grupos sobre qual o tipo de solo que eles 

consideravam mais adequado para o alpiste (escolhemos o alpiste por ser uma planta de 

desenvolvimento rápido, ter um bom desenvolvimento e crescer saudável). Timidamente, os 

grupos apresentaram suas hipóteses. Em seguida, os alunos registraram em papel sulfite, 

através de desenhos ou escrita, detalhes de como acreditavam que iriam encontrar as plantas 

depois de um mês. 

Figura 5 - Alunos em grupo 

fazem registro dos dados da 

pesquisa nas tabelas 
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5.2.3 Aula 3 - Conhecendo algumas medidas de comprimento 

A professora iniciou a atividade entregando uma cópia do poema A Régua, de 

Jacqueline Garcia, para a leitura coletiva do texto. 

 

A RÉGUA 

  

COM UMA RÉGUA NA MÃO  

POSSO MEDIR QUASE TUDO COM PRECISÃO  

A MESA, A PORTA, O BALCÃO...  

E ATÉ MESMO O TAMANHO DO MEU DEDÃO  

MAS EXISTEM ALGUMAS COISAS  

QUE A RÉGUA NÃO MEDE NÃO  

A TRISTEZA, A ALEGRIA  

O AMOR, A COMPAIXÃO...  

E OUTROS SENTIMENTOS DO CORAÇÃO. 

Fonte: Garcia (2011, p.187). 

 

Após a leitura e apreciação do poema, a professora levantou alguns questionamentos 

sobre o texto e escreveu no quadro o nome dos objetos citados no poema e outros que 

surgiram, pedindo aos alunos que indicassem quais poderiam ser medidos com a régua e quais 

precisariam de outros instrumentos de medida. 

Em uma roda de conversa (Figura 6), foi discutido com os alunos a forma adequada de 

utilização da régua e explicado o que significam os traços maiores e menores, como iniciar 

uma medida; foram também trabalhados conteúdos matemáticos como milímetro, centímetro, 

decímetro e metro. Por vezes, a professora voltava-se para o quadro e pedia que os alunos da 

Educação Infantil escrevessem nele os números estudados durante aquele diálogo. Essa foi a 

forma que a professora encontrou para inserir esses alunos na atividade investigativa. 
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Fonte: Verbênia Almeida (2018). 

 

Logo após essa atividade, a professora organizou os alunos em grupos (permanecendo 

os mesmos grupos da construção do experimento), entregou uma régua para cada (e uma 

atividade impressa) e pediu para que medissem, utilizando a régua, alguns objetos escolares, 

tais como lápis, borracha, caderno, caneta, mochila. Foi utilizada uma ficha de sugestão para 

registrar as medidas dos objetos. Posteriormente, a professora abriu espaço para que os 

componentes dos grupos fossem à frente e apresentassem os resultados encontrados e 

anotados, debatendo, opinando e comparando.  

 

Quadro  10 - Ficha de sugestão para registro de medidas 

NOME DO OBJETO TAMANHO MEDIDO COM A RÉGUA 

Caderno  

Lápis  

Caneta  

Mesa  

Fonte: Ficha dada aos alunos pela professora  

 

Em seguida, solicitou aos alunos que se aproximassem do experimento (um grupo por 

vez), para medir o tamanho das plantas e registrar nas tabelas de observação o crescimento, 

utilizando os conhecimentos adquiridos sobre o uso da régua. 

Figura 6 - Alunos e professora na roda de conversa 
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As Figuras 7  ilustra as plantas do experimento e as tabelas de observação fixadas na 

parede.  

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Verbênia Almeida (2018). 

 

A professora orientou, ainda, sobre os cuidados que deviam ter com a planta, 

relembrou aos educandos que o registro na tabela deveria ser realizado a cada dois dias; 

também estimulou a discussão em grupo sobre os resultados alcançados até o aquele 

momento. Os alunos demonstraram euforia, fizeram comparações entre o crescimento das 

plantas com outros grupos, buscaram, entre eles, explicações de o porquê algumas sementes 

não terem brotado e alguns continuaram usando a régua para confirmar as medidas. 

 

5.2.4 Aula 4 - Resolva o problema: uma investigação no entorno da escola para 

identificar os três tipos de solo 

 

Essa atividade foi planejada pela pesquisadora e professora aplicadora para substituir a 

atividade proposta por Santos (2016), que necessitava da utilização de aparelho eletrônico, 

mas a escola não dispunha de tais aparelhos, nem de energia elétrica. Diante da situação 

encontrada para executar a atividade proposta, optamos por explorar o espaço natural para 

investigar onde podia encontrar os três tipos de solo próximo ao entorno da escola. 

Nessa atividade da sequência, a professora convidou os alunos a fazer uma aula de 

campo no entorno da escola e avisou que o objetivo da aula era identificar os três tipos de solo 

nas proximidades (Figuras  9 e 10). Também falou da importância de fazer registro durante a 

aula de campo, entregou o celular a um grupo e disse que eles precisavam se revezar para 

Figura 7 - Experimento 
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fotografar cada momento. Entregou, ainda, uns pequenos vasos a outro grupo, que tinha a 

responsabilidade de coletar uma amostra do solo encontrado fora da escola para possível 

comparação; a outro grupo incumbiu de leva as lupas e réguas para medir e analisar pequenas 

plantas e insetos encontrados (atividade pré-campo). 

 

Figura 8 - Alunos em uma atividade de 

campo no entorno da escola, identificando os 

três tipos de solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Verbênia Almeida (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Verbênia Almeida (2018). 

 

Figura 9 - Alunos em uma atividade de campo 

no entorno da escola, identificando os três tipos 

de solo 
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Os alunos conduziram o trajeto durante a aula de campo e, ao serem indagados onde 

poderiam encontrar os três tipos de solo, indicaram os lugares que poderiam visitar, fizeram 

observações, comparações entre o material utilizado na sala de aula e o solo encontrado na 

margem do rio. Coletaram  material para análise, discutiram assuntos sobre qualidade do solo 

e poluição, erosão, importância da conservação do solo para produzir alimentos saudáveis, 

entre outros (atividade durante a aula de campo). 

No retorno para a sala de aula, conversando com a turma, a professora propôs 

atividades pensadas para cada nível de escrita dos alunos: alguns alunos desenharam no 

caderno, outros escreveram pequenos textos e outros fizeram lista organizada em ordem 

alfabética sobre os alimentos que são plantados no solo e são utilizados para nossa 

alimentação (atividade pós-campo). 

 

5.2.5 Aula 5 - Conversando com a turma: observações e anotações dos experimentos 

 

    A professora iniciou a aula retomando a atividade realizada no pós-campo, 

problematizando questões relacionadas à conservação do solo para a qualidade alimentar. 

Retomou também a explicação da diferença dos três tipos de solo e as possibilidades que 

permitiram que a semente de alpiste nascesse em um recipiente e em outro não. 

Após, chamou a atenção dos alunos para o experimento que, durante o período de um 

mês, foram responsáveis por cuidar das sementes, molhando-as, colocando-as ao Sol e 

observando o crescimento de cada uma (Figura 14). Os grupos formados durante a construção 

do experimento permaneceram os mesmos. Cada grupo recebeu 3 tabelas para registrar o 

crescimento das plantas nos diferentes materiais (areia, argila e terra) e, a cada dois dias, 

registrava a altura e a cor da planta. 

Durante o período de observação e registro, a professora trabalhou conteúdos 

interdisciplinares (conhecimentos matemáticos, escrita, conhecimentos geográficos...), 

levando em consideração o caráter investigativo da SEI. A professora, a cada observação, 

fomentava a discussão sobre questões locais, possibilitando que os alunos levassem seus 

conhecimentos prévios, ao mesmo tempo em que explicava novos assuntos que surgiam e 

com, uma linguagem simples, fazia relações importantes para a formação do pequeno cidadão 

do campo. Sempre que necessário, falava-se sobre o modelo de campo promovido pelo 

agronegócio e os desafios para combatê-lo.  
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5.2.6 Aula 6 - Para Saber Mais - Leitura e discussão do texto: Por que as plantas 

protegem o solo contra os deslizamentos? Leitura de imagens.  

 

 

A atividade seis refere-se à leitura e discussão do texto “Por que as plantas protegem 

o solo contra os deslizamentos?” (Extraído da revista “Ciência Hoje para Crianças” - PAES; 

MARQUES, 2012, p. 12), assim como também a leitura de imagens e atividades de 

coordenação motora, todas voltadas para o tema solo. Diante do contexto da classe 

multisseriada, a professora guiou as leituras de maneira diversificada, respeitando os níveis de 

cada aluno.  

Ao final do momento de leitura, a professora organizou os alunos em círculo para 

discussão e levantamento de hipóteses, indagando a seguinte questão-problema: “Qual a 

importância do solo para a vida no planeta?”. Os alunos que realizam a leitura do texto 

verbal grifaram as palavras que mais lhes chamaram a atenção e responderam algumas 

questões propostas no texto. Os alunos que fizeram a leitura das imagens trocaram entre si e 

explicaram o que entendiam da imagem. Já os alunos da Educação Infantil realizaram uma 

atividade retomando a explicação dos três tipos de solo, uma atividade envolvendo artes, 

desenvolvimento da coordenação motora e conhecimentos científicos como: solo e as plantas, 

erosão, entre outros. 

Ao final, a professora fez a leitura dinâmica do texto; a cada trecho lido, ela 

perguntava se algum aluno tinha uma imagem correspondente. Essas imagens, então, eram 

colocadas no centro da sala para que todos pudessem ver. Novos debates surgiram sobre 

erosão, enchentes no campo e nas cidades, deslizamento, desmatamento e reflorestamento. 

 

5.2.7 Aula 7 - Conversando com a turma: observações e anotações dos resultados do 

experimento  

 

  A aula sete trata-se da discussão sobre os resultados do experimento. A professora 

solicitou que os alunos retornassem aos grupos de origem e analisassem o plantio e as 

anotações que eles fizeram nas tabelas sobre as cores das folhas e o crescimento das plantas 

nos diferentes tipos de solos. A professora conversou com os alunos levantando alguns 

questionamentos como: agora me digam, de acordo com os resultados, qual foi o melhor tipo 
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de solo para o desenvolvimento da semente de alpiste? Por que vocês acham que esse tipo de 

solo é o melhor para o crescimento saudável da planta, já que a vasilha com os três tipos de 

solos foi colocada no mesmo lugar e recebeu a mesma quantidade de água e luz? A partir das 

respostas dos alunos, outros questionamentos surgiram: o que é uma terra fértil? Como 

podemos tornar uma terra fértil, boa para plantar? A professora, em geral, não dava respostas 

prontas; a partir das conclusões dos alunos, ela fazia outras indagações. 

Continuando com as discussões sobre as características de cada solo, a professora 

debateu com os alunos sobre a importância dos nutrientes, da água e do ar dentro do solo para 

o desenvolvimento saudável da maior parte das plantas. Os alunos, então um pouco mais 

desenvoltos, relembravam momentos da investigação para dar explicações.  

Na sequência, a professora retomou o problema inicial utilizado para a realização do 

experimento: Qual o tipo de solo que vocês consideram mais adequado para se plantar 

uma semente de alpiste e ela crescer saudável? Para retomar algumas ideias das atividades 

realizadas durante as aulas anteriores, a professora propôs um trabalho com texto fatiado3 

distribuiu placas com desenhos, nomes e frases para os alunos (pensando nos níveis de cada 

um), estimulou a leitura antes de iniciar a atividade e fez perguntas a cada aluno o que 

recebeu escrito no papel, ajuda na soletração, perguntas também relacionadas ás imagens. 

Após esse exercício, a professora leu a primeira palavra “solo” e construiu com os alunos um 

mapa conceitual. O texto fatiado e o mapa conceitual foram retirados das orientações 

específicas, da coleção estudada. 

Ao final da atividade, a professora pediu que os alunos registrassem em forma de 

textos ou desenhos, em seus cadernos ou em papel sulfite, as suas conclusões sobre o 

experimento do “Alpiste”. Antes de se despedir, explicou aos alunos sobre a atividade de 

campo da próxima aula, expôs os objetivos, trajeto, materiais necessários para levar, 

autorização e convite aos pais. 

5.2.8 Aula 8 - Aula de Campo: Visita a uma área de CABRUCA (Local: Assentamento 

Terra a Vista/ Arataca-Bahia) 

 

 

A aula de campo constitui uma importante estratégia no ensino de Ciências, 

permitindo explorar vários conteúdos. Ela contribui na motivação dos estudantes, 

 
3 O texto fatiado é uma importante estratégia de leitura que contribui no processo de 

alfabetização, possibilita aos educandos trabalhar a leitura, ortografia percepção visual e é 

uma atividade lúdica e prazerosa. 
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possibilitando a proximidade com o ambiente e facilitando a compreensão dos fenômenos. No 

entanto, para a atividade de campo se configurar numa alternativa de atuação metodológica 

que possa permitir o trabalho com o aluno, garantindo múltiplas possibilidades de 

aprendizagem, ela deve ser planejada e bem elaborada (VIVEIRO; DINIZ, 2009). 

Depois de uma pesquisa na comunidade escolar da Fazenda Oriente sobre a existência 

de hortas, onde fosse possível realizar uma aula de campo, não conseguimos resultados 

positivos, a comunidade, no período da pesquisa, estava sem horta. Desse modo realizamos a 

atividade em outra localidade. Durante essa atividade, os alunos foram convidados a uma aula 

de campo no Assentamento Terra Vista, no município de Arataca, na região sul da Bahia, no 

dia 26 de outubro de 2018, com o objetivo de conhecer aspectos do sistema Cabruca e da 

horta orgânica, assim como seu solo e a biodiversidade de fauna e flora presentes nesse 

Sistema Ecológico.  

Essa atividade de campo foi planejada em três momentos: pré-campo, campo e pós-

campo. No momento do pré-campo, a professora explicou, detalhadamente, os objetivos e a 

importância da aula em outra comunidade, apresentou os materiais necessários para a aula, 

forneceu dicas sobre aspectos que deveriam ser observados pelos alunos, estimulou possíveis 

questionamentos que poderiam ser feitos aos condutores da aula de campo, explicou o trajeto 

e o tempo da aula de campo, os lugares que iriam visitar e expôs um pouco da história do 

assentamento (local da visita). Vale ressaltar que, para essa aula de campo, foi cedido ônibus 

pela Secretaria de Educação de São José da Vitória, também foram providenciados: lanche, 

água, protetor solar. As mães participaram como monitoras, uma vez que a professora da 

classe multisseriada trabalha sozinha. 

A atividade de campo foi realizada em dois locais diferentes: o primeiro foi uma horta 

orgânica onde os alunos foram recebidos pelo assentado responsável; o segundo foi uma 

região de plantio de cacau, Mata Atlântica, e uma margem do rio Aliança reflorestada. 

Os alunos foram recebidos na horta por um agricultor assentado que tem 

aproximadamente 20 anos naquela comunidade. O mesmo iniciou a discussão falando sobre a 

história de luta daquele assentamento e, em seguida, explicou a sua paixão pela terra e por 

tudo que a terra produz. Os alunos, professora e mães ouviram atentamente, alguns temas 

abordados: qualidade do solo, alimentos orgânicos, doenças relacionadas à alimentação, uso 

de agrotóxicos, inseticida natural, o tempo de plantar e de colher, entre outros.  

Depois desse momento, o anfitrião solicitou aos alunos que fizessem um passeio pela 

horta, os alunos interagiram com o ambiente, conversaram entre si, tocavam nas folhas, 

classificavam os tipos de legumes plantados, faziam perguntas quando não identificavam a 
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planta. Enquanto os alunos interagiam na horta, as mães faziam perguntas ao assentado, 

contavam relatos sobre plantios feitos em suas comunidades que não deram certo, e ele 

prontamente lhes fornecia explicações e possíveis soluções. Ao final desse momento, o 

assentado reuniu os alunos em círculo e fez perguntas sobre as percepções das crianças acerca 

daquele lugar, fazendo desenhos no chão. As Figuras 11, 12, 13 e 14 ilustram esta atividade 

de campo 

Figura 10 - Aula de campo na horta orgânica do 

Assentamento Terra Vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fonte: Verbênia Almeida (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fonte: Verbênia Almeida (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fonte: Verbênia Almeida (2018). 

Figura 11 - Aula de campo na horta orgânica 

do Assentamento Terra Vista 

Figura 12 - Aula de campo na horta orgânica do Assentamento 

Terra Vista 
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O segundo momento, que teve a participação de outro assentado, o grupo se dirigiu a 

uma “matinha”, onde foi explicado aos alunos sobre a produção de cacau na região sul da 

Bahia e a relação com a conservação da Mata Atlântica. O instrutor explicou o significado da 

palavra Cabruca e sua importância para a biodiversidade, também falou sobre a importância 

da mata ciliar (Figura 15) para a preservação do rio e como fazer o reflorestamento. De 

maneira muito didática, o instrutor pediu que os alunos identificassem as árvores, caminhando 

pela mata; às margens do rio, os alunos diziam os nomes e o instrutor classificava em árvores 

nativas e frutíferas.  

Durante a aula, os alunos fizeram registros fotográficos e vídeos, entrevista com o 

instrutor (as perguntas foram planejadas ainda em sala), a saber: que tipo de solo é bom para 

plantar? O que fazer para o solo se tornar fértil? Tem como colocar remédio na plantação sem 

prejudicar a planta e o solo? Finalizou-se a atividade no local com uma visita à Fábrica de 

Chocolate da comunidade. 

Figura 13 - Aula de campo na mata ciliar do rio Aliança 

 

Fonte: Verbênia Almeida (2018). 

5.2.9 Aula 9 - Aula pós-campo: relembrando a aula de campo e conclusão do 

experimento 

 

Ao retornarem à escola para a atividade de pós-campo, a professora solicitou aos 

alunos que, a partir das observações e informações obtidas durante a aula de campo, 

respondessem à seguinte questão-problema: “Quais as características que tornam o solo da 
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área Cabruca produtivo?”. A intenção foi gerar observação, análise, reflexão e fazer os 

alunos perceberem quais os fatores que influenciam a produtividade do solo, comparando com 

o experimento realizado em sala. 

Depois de algumas colocações dos alunos, a professora dividiu a sala em dois grupos, 

retomou o problema inicial da investigação e fez relação com o solo investigado na aula de 

campo (Qual o tipo de solo que vocês consideram mais adequado para se plantar uma 

semente de alpiste e ela crescer saudável? Quais as características que tornam o solo da 

área Cabruca produtivo?). Em seguida, entregou para cada grupo uma foto, representando 

um momento da aula de campo (horta e matinha). Cada grupo recebeu a tarefa de fazer a 

análise desses dois momentos, o relato poderia ser feito através de desenhos e/ou texto. O 

objetivo principal da aula proposta foi possibilitar que os alunos relacionassem o experimento 

“Os tipos de solos” com as observações realizadas na aula de campo e em sala de aula.  

Para socializar as informações, a professora organizou uma roda de conversa para que 

cada grupo apresentasse seus relatos em relação à aula de campo, incentivou a sistematização 

do conhecimento sobre a importância do solo, a presença de diferentes tipos de solos no 

ambiente, levantando hipóteses sobre os nutrientes e a matéria orgânica presente no solo que 

oferecem melhores condições para o desenvolvimento das plantas (cacau) e fizeram relações 

com a realidade local. 

Em seguida, ainda na roda de conversa, a professora pegou as plantas do experimento 

sem vida e as tabelas com os registros e as colocou em uma mesa no centro da sala; solicitou 

que aos alunos se aproximassem e incentivou as crianças a discutirem entre elas sobre qual foi 

o melhor tipo de solo para o desenvolvimento das sementes, visto que foram armazenadas no 

mesmo lugar e tinham recebido a mesma quantidade de água e luz.  

Ao final da aula nove, a professora mostrou nos registros de crescimento e cor da 

planta as diferenças em cada grupo, os alunos fizeram observações importantes, 

estabeleceram relações com o cotidiano, analisaram os números para confirmar o crescimento 

e a professora simulou, no quadro, um gráfico de cada grupo. Por vezes, discutiu-se sobre a 

importância do solo para a produção de alimentos, para a conservação do meio e para a vida, 

foi feita uma reflexão como cada cidadão pode contribuir para a preservação do solo no local 

onde se vive. No término da atividade, a professora solicitou que, para a próxima aula, os 

alunos trouxessem sementes para fazer um plantio no entorno da escola, pesquisando com os 

pais quais eram as apropriadas para o local. 
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5.2.10 Aula 10 - Conclusão da Investigação – Pense e resolva: o que e como plantar no 

entorno da escola?  

 

Para iniciar uma nova investigação, a professora buscou discutir com os alunos quais 

as sementes eram apropriadas para plantar no entorno da escola. De acordo com Maicá (2012, 

p. 703), historicamente as sementes assumiram papel fundamental na vida do homem 

tornando-se “vida: base de alimento, de multiplicação, de sobrevivência, de autonomia, de 

liberdade, de perpetuação de poder popular, de independência, de autossuficiência”. Nesse 

sentido, torna-se necessário levar para a sala de aula, seja da Escola do Campo ou da cidade, 

essa discussão, com o intuito de fazer uma reflexão acerca das sementes enquanto bem 

comum da humanidade, mas que atualmente tornou-se mercadoria e representam a submissão 

do agricultor ao agronegócio. 

  A professora iniciou a aula, perguntando aos alunos quais sementes trouxeram; no 

pátio, organizou mesas para exposição das sementes, fazendo perguntas sobre cada uma, 

acrescentou as sementes trazidas por ela e, junto com a turma, organizam a forma do plantio 

de acordo com os tipos de sementes: nativas, frutíferas, de flores, entre outras. Dividiu a 

turma em três grupos e explicou como aconteceria o plantio: alguns plantaram bem próximo à 

escola sementes de girassol, outros plantaram sementes frutíferas como: goiaba, cupuaçu, 

pinha, entre outros. Outro grupo plantou próximo ao rio mudas de árvores nativas (Figuras 22 

e 23). Tudo ocorreu com as orientações da professora que durante o processo fazia reflexões 

sobre a importância do solo para a vida humana. 

 

 

  

                          

                                                                      

 

 

Fonte: Verbênia Almeida (2018) 

 

Figura 14 - Alunos fazendo o plantio no entorno da escola 
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Fonte: Verbênia Almeida (2018). 

 

Como já estávamos no término da coleta de dados e no início das férias escolares, a 

professora propôs aos alunos que moravam nas proximidades da escola que se 

responsabilizassem em molhar a plantação de girassol. 

A aula 10 foi planejada para que os educandos percebessem, ao final da investigação, 

que não se tratava apenas de se chegar à conclusão sobre qual solo seria mais apropriado ao 

plantio, mas, sobretudo, que refletissem sobre a importância de guardar as sementes, para que 

outras gerações possam multiplicá-las. Além disso, fazer o alerta de que as sementes levadas 

por eles também eram símbolos de resistência (mesmo que não haja essa consciência). 

 

6 CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO (ENCI) 

PARA O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE UMA CLASSE 

MULTISSERIADA DE UMA ESCOLA NO CAMPO 

 

 

Neste capítulo, realizaremos a análise de alguns dos dados levantados durante a 

pesquisa. Desse modo, temos o que denominamos como o tripé para o processo de ensino- 

aprendizagem de Ciências em uma classe multisseriada: iniciar o processo de AC através da 

interdisciplinaridade, trabalhar em grupo para potencializar a aprendizagem e a relação com o 

cotidiano. 

As dez aulas foram realizadas na proposta do ENCI, assim, analisaremos nas falas: 1) 

a presença dos Indicadores da Alfabetização Científica apontados por Sasseron e Carvalho 

Figura 15 - Alunos fazendo o plantio no 

entorno da escola 
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(2008); 2) a interação social na dinâmica do trabalho em grupo, para o desenvolvimento da 

autonomia moral proposta por Sedano e Carvalho (2017); 3) o conhecimento acerca da 

Ciência e as relações que os alunos fazem com o cotidiano, tomando como suporte teórico os 

estudos de Hage (2005), Molina, Caldart (2011), Arroyo (1999) entre outros. 

Das dez aulas desenvolvidas na sequência, selecionamos quatro para análise, das quais 

fizemos o recorte de episódios que consideramos importantes para alcançar os objetivos da 

pesquisa. As aulas ocorreram entre outubro e novembro de 2018. 

 É importante salientar que analisaremos somente das discussões orais de acordo com 

cada categoria, assim as aulas escolhidas foram:  

 

• Aula 1 – Os tipos de solo; 

 

• Aula 2 – Realizando o experimento; 

 

• Aula 4 – Resolva o problema: uma investigação no entorno da escola para identificar os 

tipos de solo; 

 

• Aula 9 – Aula pós-campo: relembrando a aula de campo e conclusão do experimento. 

 

 

Essas quatro aulas foram escolhidas por fazerem parte de momentos distintos da 

investigação e que dialogam com as categorias de análises que fundamentam nossa pesquisa. 

Todas as aulas da SEI foram descritas no Capítulo 4, portanto, as aulas selecionadas para 

análise não serão descritas novamente neste capítulo, apenas apresentaremos os episódios de 

ensino (transcrições), “aquele momento em que fica evidente a situação que queremos 

investigar” (CARVALHO, 1996, p. 6) e as respectivas análises. As transcrições na íntegra 

das aulas citadas para a análise estão no apêndice deste trabalho. É importante salientar que 

em um mesmo episódio de ensino podemos encontrar a presença de uma ou mais categorias. 

 

 

6.1 ANÁLISES DAS DISCUSSÕES ORAIS 
 

6.1.1 Analisando o início da discussão sobre o solo 

 

Procurando identificar de que modo uma SEI adaptada para trabalhar questões 

relacionadas ao cotidiano dos educandos do campo pode iniciar o processo de 

Alfabetização Científica, voltamos nossa atenção nos dois episódios selecionados da 

primeira aula, para o modo como os alunos discutem o problema proposto e que em suas 
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falas nos dão indícios de como este processo de AC relacionado às questões do cotidiano 

está ocorrendo. 

A primeira aula da SEI aconteceu em setembro de 2018, com duração de duas horas. 

Teve início com a professora fazendo uma exposição oral sobre os três tipos de solo a serem 

investigados, seguida de indagações feitas para os alunos a fim de explorar os conhecimentos 

previamente adquiridos sobre o assunto, logo após um momento em que os alunos 

manusearam os três tipos de solo. Vale ressaltar que  utilizaremos a sigla A para indicar 

quanto um aluno em especifico fala, a sigla AS para todos ou a maioria dos alunos falando e a 

sigla AG para alguns alunos falando. 

As transcrições a seguir (Quadro 11) apresentam o episódio selecionado sobre esta 

aula. 
 

Quadro  11 - Primeiro episódio selecionado da aula um 

TURNOS IDENTIFICAÇÃO FALAS TRANSCRITAS ANÁLISES  

 

35 

 

PROFESSORA 

Pronto! Temos aqui três tipos 

de solo: areia, barro ou argila 

e terra. Qual a diferença 

desses três solos? Quem 

sabe? Podem pegar pra sentir 

a textura. 

 

(Professora propõe pergunta) 

 

36 

 

A1 

 

O barro é mais duro 

professora. 

 

 

 

37 

 

PROFESSORA 

Hum... vocês sabem onde 

podemos encontrar barro por 

aqui? 

 

 

 

38 A1 Lá na beira do rio. Categoria um: Saberes prévios 

39 PROFESSORA E areia a gente encontra por 

aqui? 

 

 

40 

 

A2 

 

No rio também, os povo tira 

areia do rio pra vender. 

 

Categoria três: Trazem 

saberes prévios. Reflexão 

sobre aspectos sociais da 

região. 

 

 PROFESSORA E dessa terra aqui, tem muita?  

42 AS Tem.  

43 PROFESSORA Onde podemos encontrar?  

44 A2 Por ai tudo.  

 

45 

 

PROFESSORA 

Desses três tipos de solo, se a 

gente fosse plantar qual seria 

o melhor? 

 

46 A2 Terra preta. Categoria um: Hipótese 

47 PROFESSORA Por quê?  
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48 A2 A terra preta é boa pra a 

planta nascer. 

Categoria um: Hipótese 

 

49 

 

PROFESSORA 

E na areia e no barro a planta 

não nasce? 

 

Professora propõe pergunta. 

 

50 

 

A3 

No barro nasce porque na 

beira do rio é cheio de 

árvores. 

Categoria três: Falas 

construídas a partir de 

conhecimentos prévios. 

 

51 

 

PROFESSORA 

Muito bem... E na areia hein? 

Será que nasce? 

 

52 A3 Sei não (risos).  

Fonte: Elaboração nossa a partir das transcrições da pesquisa.  

 

O primeiro momento da investigação foi marcado por respostas tímidas, os alunos 

atentos à câmera de vídeo dividiam a atenção entre a aula, com uma proposta investigativa, e 

o olhar atento à presença de outra pessoa na sala de aula, fora da rotina deles. Após o 

questionamento da professora sobre qual tipo de solo seria o melhor para plantar, o A2, nos 

episódios 46 e 48, levanta hipóteses “terra preta” e “terra preta é boa para planta nascer”. De 

maneira simples e sem justificativas, o aluno utiliza somente um indicador da AC: o 

levantamento de hipótese para responder ao questionamento da professora. Quando ele 

utiliza o termo “terra preta”, está usando uma expressão própria do seu cotidiano que 

comumente é usada por aqueles que lidam com a terra, fazendo relação com a característica 

do solo da região.  

Além disso, percebemos que os alunos utilizaram conhecimentos prévios para apontar 

onde podem ser encontrados os três tipos de solo no espaço onde eles vivem. Fica evidente, 

desde o primeiro instante, que a temática faz relação com a vida dos alunos e que despertou a 

curiosidade, isso possibilitou outras discussões posteriormente. No turno 50, o A3, ao 

responder à professora se a planta pode nascer na argila ou na areia, diz: “no barro nasce, 

porque na beira do rio é cheio de árvores”; é notório que o aluno faz referência a um 

conhecimento previamente adquirido e, para dar sustentação a sua resposta, exemplifica com 

as árvores plantadas às margens do rio, local onde ele identifica a argila. 

 O segundo episódio (Quadro 12) ocorreu na continuação da aula um, os alunos, aos 

poucos, foram se envolvendo com a dinâmica da aula e participando com menos timidez. 

Nesse momento, eles deveriam responder se o solo era importante para a vida humana. 

Quadro  12 - Segundo episódio selecionado da aula um 

TURNOS IDENTIFICAÇÃO FALAS ANÁLISE 

 

 

53 

 

 

PROFESSORA 

Olha só, existe uma pergunta 

muito importante que quero 

fazer a vocês, temos esses três 
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tipos de solo aqui, vocês 

acham que o solo é 

importante para o ser 

humano, para vida humana? 

54 AS É.  

55 PROFESSORA Por quê?  

 

 

 

56 

 

 

 

A1 

Por causa das plantações e 

também porque sem as 

plantas não têm alimento pra 

gente se alimentar, também as 

árvores, que sem elas não 

temos ar pra respirar. Se 

cortar as árvores, o ar pode 

sumir.  

 
Categoria um: 

Levantamento de hipótese  

Explicação  

Justificativa 

Previsão 

 

57 PROFESSORA Muito bem, isso mesmo! 

Temos que preservar nossas 

matas, o ar que respiramos 

vem delas.  Quero ouvir 

agora, cheira o solo, pega 

nele, sente... e me diga o que 

você acha do solo? 

 

58 A12 É duro. Categoria um: Organização da 

informação 

59 PROFESSORA Que solo é esse?  

60 A12 Barro.  

61 PROFESSORA Hum... Esse aqui?  

62 A12 Areia tem na praia, mas é 

branca. 

 

 

63 

 

PROFESSORA 

Muito bem... Voltando aqui 

agora... Quero saber por que 

vocês acham que o solo é 

importante para a vida? 

 

64 PROFESSORA Sabem não?  

 

 

65 

 

 

A6 

 

É por causa das árvores 

porque se não tiver árvores, 

não tem ar. 

 

Categoria um: Levantamento de 

hipótese  

Explicação  

Previsão 

 

66 PROFESSORA Que mais? Categoria um: O aluno dá 

uma justificativa. 

 

 
67 

 

 
A6 

Sem solo não tem plantação 

de alimento, porque os 
alimentos que vai para o 

mercado sai da horta, das 

plantação, as pessoas planta 

na roça e colhe e leva pra rua 

pra vender... 

 

 
Categoria três: Relação da 

produção dos povos do 

campo. 

 

68 

 

PROFESSORA 

Hum, isso mesmo... vVnde 

onde na rua o que planta na 

roça? 
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69 

 

A2 

Mercado, feira, tem gente que 

planta na roça e leva pra 

vender lá na rua. 

 

 

Fonte: Elaboração nossa a partir das transcrições da pesquisa.  

O A1, ao falar “Por causa das plantações e também porque sem as plantas não têm 

alimento pra gente se alimentar, também as árvores, que sem elas não temos ar pra respirar, se 

cortar as árvores o ar pode sumir”, evidencia uma fala construída a partir de conhecimentos 

prévios, pois o aluno compreende os elementos da natureza como essenciais à vida humana e 

esses conhecimentos construídos podem ser utilizados em situações diversas, em seus dia a 

dia, no que diz respeito à preservação ambiental (FREITAS, 2015).  

O primeiro trecho, “Por causa das plantações e também porque sem as plantas não tem 

alimento pra gente se alimentar”, mostra a construção de uma explicação, que se inicia com o 

levantamento de uma hipótese de que o solo é importante para o ser humano por causa das 

plantas que servem de alimentos. No segundo trecho da fala “também as árvores, que sem elas 

não temos ar pra respirar”, o aluno 1 dá outra explicação sobre a importância do solo para a 

vida humana, agora relacionando as árvores à produção do oxigênio (mesmo sem usar esses 

termos). Percebemos que o educando também faz previsão ao dizer “se cortar as árvores, o ar 

pode sumir”. 

  Percebemos que ao tentar construir uma explicação para a pergunta da professora, o 

A1 utiliza duas justificativas para fundamentar a sua ideia: as plantas e o ar, partindo da 

hipótese de que o solo é importante para a vida humana. E, por fim, faz previsão de que, sem 

o solo, não teremos alimentos e o ar ficará raro. Nessa fala, identificamos quatro Indicadores 

da AC: explicação, levantamento de hipóteses, justificativa e previsão, que podem ser 

definidos com: “a explicação de uma ideia; o levantamento de hipótese sobre uma situação 

que deseja apresentar; a presença de justificativas para dar autenticidade às duas colocações; e 

o estabelecimento de previsão que decorre dos pensamentos expostos” (SASSERON, 2008, p. 

10). 

No turno 67, o aluno relata “Sem solo não tem plantação de alimento, porque os 

alimentos que vai para o mercado sai da horta, das plantações, as pessoas planta na roça e 

colhe e leva pra rua pra vender”. Essas falas se relacionam com os conhecimentos construídos 

previamente pelos alunos, por exemplo, quando a professora faz indagações como: “vocês 

acham que o solo é importante para o ser humano, para vida humana?”, “vende onde na rua o 

que planta na roça?” ou “Desses três tipos de solo, se a gente fosse plantar qual seria o 

melhor?”. Para responder a essas perguntas, os alunos precisam buscar em seu repertório as 
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vivências e conhecimentos construídos anteriormente. Nesse sentido, em uma proposta de 

ENCI, acontecem vários tipos de interações, uma delas é entre pessoas e conhecimentos 

prévios, que são importantes para que a discussão ocorra, incentivando a participação dos 

alunos nas atividades (SASSERON, 2008). 

Ancorados nesta visão, Freitas (2005) sustenta que o ensino de ciências nas séries 

iniciais e na área rural deve valorizar o contexto social onde os sujeitos estão inseridos, uma 

vez que os alunos precisam compreender que falar sobre e fazer ciências não requerem um 

talento especial. Nesse sentido, percebemos nesse episódio também a presença da terceira 

categoria de análise Conhecimento acerca da Ciência e as relações com o cotidiano. No 

turno 67, o A6 demonstram reconhecimento relativo ao fazer do homem do campo quando é 

dito “porque os alimentos que vai para o mercado sai da horta, das plantação, as pessoas 

planta na roça e colhe e leva pra rua pra vender”. Assim ao ensinar ciências em classes 

multisseriadas, é essencial ao professor a valorização das questões locais que possam ajudar 

às crianças e jovens do campo a refletir sobre as questões em seu entorno como também 

apropriar-se de “conteúdos, construir conceitos, procedimentos e atitudes científicos 

valorizando seus saberes, a memória coletiva e seus significados.” (FREITAS, 2005, p. 71).  

Estes saberes são evidenciados nas relações que, cotidianamente, constroem “na lida” 

com a terra, ao narrarem “areia tem na beira do rio... os povos tiram pra vender” ou mesmo ao 

afirmarem “as pessoas planta na roça e vende na rua”, os alunos fazem conexões com suas 

memórias, além de revelar o processo de construção da identidade individual e coletiva da 

comunidade a qual pertence.  

Fica explícito nos dois episódios de ensino selecionados da aula um que os indícios 

dos Indicadores da AC nas falas dos alunos surgem por conta da proposta do trabalho com a 

SEI nas aulas de Ciências, e que, por isso, são tão importantes serem analisados quanto às 

relações estabelecidas pelos alunos com o cotidiano. 

 Além disso, fica evidente a tentativa de a professora estabelecer uma metodologia de 

ensino em que não trabalha com conceitos prontos, nem tão pouco dá respostas aos alunos, ao 

contrário; por meio do questionamento, estimula os alunos a construírem seus próprios 

conceitos inserindo-os no processo de Alfabetização Científica. Ao citar Chassot, Freitas 

(2005) enfatiza “ser alfabetizado cientificamente é saber fazer ler a linguagem em que está 

escrita a natureza. É um analfabeto científico aquele incapaz de uma leitura do universo” 

(2005, p. 29-30).  

Desse modo, embora o olhar de nossa análise esteja voltado para o aluno, não 

podemos deixar de ressaltar a importância da metodologia adotada pela professora da classe 
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multisseriada ao aplicar a SEI. Percebemos que a participação e a interação dos alunos não 

eram comuns no cotidiano daquela sala de aula, contudo, a partir do estudo da SEI, a proposta 

da professora, de certa forma, despertou interesse na turma que por sua vez, mesmo 

timidamente, interagiu desde a primeira aula. Observamos já na primeira aula que, apesar da 

heterogeneidade dessa forma de organização escolar, a professora soube lidar com tantas 

diferenças e promover a interação discursiva de forma que possibilitou a construção de 

conhecimentos significativos, tendo como ponto de partida aquilo que o aluno já sabia.   

 

6.1.2 Aula dois - Realizando o experimento 

 

O início da aula dois foi marcado pela socialização das buscas de informações  que os 

alunos fizeram em suas casas e na comunidade acerca do melhor tipo de solo para o plantio. 

Nesse momento, algumas crianças interagiram com a professora fornecendo algumas 

respostas que obtiveram em contato com outras pessoas. Após esse momento, a educadora 

propôs o problema a ser investigado pelos alunos durante a pesquisa. Dessa aula, 

selecionamos dois episódios; o primeiro está relacionado à primeira parte da aula onde os 

alunos expuseram resultados da busca que fizeram entre pessoas que lidam com a terra; e o 

segundo retrata o momento da realização da atividade em grupo. 

 

Quadro  13 - Episódio selecionado da aula dois 

AULA DOIS: REALIZANDO O EXPERIMENTO 

TURNOS IDENTIFICAÇÃO FALAS ANÁLISE 

104 Professora Bom dia gente!  

105 AG Bom dia.  
 

 

106 

 
 

Professora 

 

E ai, perguntaram em casa 

que tipo de solo é melhor 

para o plantio? 

A professora faz 

perguntas sobre a 

pesquisa proposta na aula 

anterior para saber mais 

sobre o assunto estudado. 

107 As Sim.  

 

108 

 

A2 

Meu pai disse que é a terra de 

cacau, porque é misturada 

com monte de coisa que é 

bom para as plantas. 

 

Categoria 3 

conhecimentos ligados a 

localidade. 

109 A3, A1, A 4 Também.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu perguntei ao vizinho que 

tem uma hortinha, ele disse 

que a terra preta tem adubo 

que o solo precisa para a 

 

 
 

Categoria 3 
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110 A6 semente nascer, na terra de 

cacau tem resto de outras 

plantas e de animais também 

que faz virar tipo um adubo, 

ele ainda coloca resto de 

casca de verdura, de ovo, 

cinza, pra ajudar a fazer o 

adubo. 

conhecimentos prévios. 

Reflexão sobre práticas 

agrícolas da comunidade. 

111 Professora Muito bem, ótimo.  

 

 

112 

 

Professora 

Alguém mais pesquisou?  A6, 

essas coisas que ele coloca na 

terra é para deixar o solo fértil? 

 

 

 

 

113 

 

 

 

A6 

É... ele junta tipo casca de 

banana, chuchu e joga lá na 

horta para ficar adubada a terra, 

ajuda as plantações a não 

morrer, mas ele molha também 

todos os dias se tiver sol, por 

que se tomar muito sol e não 

molhar a planta morre. 

 

 

Categoria 3 conhecimentos 

prévios. 

 

114 

 

Professora 

Verdade, tem que adubar a terra 

e também jogar água que 

também é alimento da planta.  

  

 

 

118 

 

 

 
 

Professora 

 

Por que será? Será o que 

aconteceu para as outras coisas 

que vocês plantaram morrerem 

assim? 

 

Professora faz questões.  

119 A3 Meu pai disse que é a terra ruim.  
 

120 
 

A2 
Ou tomou sol demais, não 

molhou, por que tem que 

cuidar... 

Categoria 1 aluno levanta 

hipóteses.  

121 A3 Foi não, terra ruim mesmo.  

122 Professora Como assim terra ruim?  
 

123 
 

A3 
Terra que não presta pra plantar, 

porque lá é muito barro 

vermelho. 

 

Categoria 1 Justificativa 

 

124 

 

Professora 

Mas será que se colocasse casca 

de alimento igual ao pai de João 

faz, não adubaria essa terra? 

 

Professora faz questões.  

125 As Sim.  
 

126 
 

Professora 
A terra às vezes precisa de 

nutrientes para ser fértil, boa 

para o plantio. 

 

 

127 
 

A2 
Lá em casa tinha uns cove que 

mainha plantou a praga acabou 

com tudo. 

Categoria 3 conhecimentos 

prévios relacionados a 

localidade. 
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128 Professora Que praga? Questionamento 

 

129 

 

A2 

Mas não tem mais não, praga 

umas largatas que da na 

plantação e acaba com tudo. 

 

Categoria  3 conhecimento 

ligado ao cotidiano. 

 

130 
 

Professora 
Então precisamos ter cuidado 

com as pragas também? 

 

 

131 
 

A2 
Tem sim, porque se não acaba 

com tudo, quando da na 

plantação, já era. 

 

 

132 
 

Professora 
E como podemos combater as 

pragas? Alguém sabe? 

 

 

 

 

133 

 

 

 

A6 

Tem gente que usa veneno, mais 

o veneno não é bom para o solo 

e nem para gente que come os 

alimentos, os alimentos cheios 

de veneno da doenças, tem gente 

que usa veneno sem pensar que 

as pessoas vai comer esses 

alimentos e ficar doente, as 

bananas mesmo é tudo cheia de 

cabureto. 

 
 

 

Categoria 1: justificativa, 

explicação 

 

Categoria 3: Relação com o 

cotidiano. 

 

Fonte: Elaboração nossa a partir das transcrições da pesquisa.  

 

No episódio 2, é possível perceber a presença da categoria 3 (Relação do 

conhecimento científico e questões relacionadas ao cotidiano) que pode ser exemplificada 

nas falas dos alunos nos turnos 113, 120, 123 e 133. Na fala de A6, no turno 110, “Eu 

perguntei ao vizinho que tem uma hortinha, ele disse que a terra preta tem adubo que o solo 

precisa para a semente nascer, na terra de cacau tem resto de outras plantas e de animais 

também que faz virar tipo um adubo, ele ainda coloca resto de casca de verdura, de ovo, 

cinza, pra ajudar a fazer o adubo” fica evidenciado a valorização dos saberes tradicionais dos 

povos do campo. A fala do aluno narrando a explicação do agricultor constitui a construção 

de conhecimentos científicos que vão além da sala de aula. De acordo com Freitas (2005, p. 

75), “as interações discursivas no ensino de ciências no contexto da sala de aula são a fonte da 

perene construção de conceitos cotidianos e científicos, relacionados com a vida cotidiana, 

isto é, não há discurso sem intencionalidade, neutro e inocente”. Desse modo, as aulas de 

Ciências em classes multisseriadas necessitam ser planejadas para fomentar diálogos 

problematizadores construídos por professores e alunos, que busquem fazer relações com suas 

vivências. 
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Nas falas, os alunos se referem a maneiras como cuidar do solo e torná-lo mais fértil, 

além de fazer referências a outras formas de cuidado com o solo. No turno 113, por exemplo, 

o A6 expõe: “Ele junta tipo casca de banana, chuchu e joga lá na horta para ficar 

adubada a terra, ajuda as plantações a não morrer, mas ele molha também todos os dias 

se tiver sol, por que se tomar muito sol e não molhar a planta morre”, percebemos que o 

A6 narra história relatando os rituais ou práticas agrícolas de sua comunidade, essa narrativa 

é construída a partir de conhecimentos prévios. Nesse sentido, Furlan, Tonso e Mazzala 

(2017) discutem que o Ensino de Ciências sempre deve ser pensado a partir dos princípios 

agroecológicos e, para isso, é essencial compreender que a Agroecologia é, ao mesmo tempo, 

uma Ciência e um conjunto de práticas. Os autores afirmam: 

 
A Agroecologia presente na matriz pedagógica de formação deve estar sempre em 

diálogo com os impactos reais desse ensino na vida dos sujeitos do campo e 

também, com a prática da relação ensino de Ciências da Natureza e Agroecologia na 

formação de educadores e educadoras do campo dentro das Licenciaturas em 

Educação do Campo, de forma que as transformações cheguem de fato, nas escolas 

do campo (FULAN, TONSO, MAZALLA, 2017, p. 6). 

 

Diante disso, é imprescindível que a formação inicial e continuada do professor que 

atua em Escolas do Campo seja intencional e crítica, sobretudo, em ralação aos dois modelos 

de agricultura que temos em funcionamento no país, isso poderá contribuir para reflexão 

sobre a relação da ciência no cotidiano da vida, do trabalho e da escola, na inter-relação entre 

conhecimento científico (FREITAS, 2005). 

No turno 113, o A6 continua sua explicação relacionando o uso de inseticidas à 

alimentação, explicando que o contato de venenos4 no solo está relacionado com o 

aparecimento de doenças nas pessoas que ingerem alimentos contaminados. 

 
Tem gente que usa veneno, mas o veneno não é bom para o solo e nem para gente 

que come os alimentos, os alimentos cheios de veneno dá doenças, tem gente que 

usa veneno sem pensar que as pessoas vai comer esses alimentos e ficar doente, as 

bananas mesmo é tudo cheia de cabureto. 
 

Podemos observar que toda a fala do A6 é uma explicação construída para a situação 

investigada. Ele faz uma afirmação “tem gente que usa veneno” essa informação foi 

previamente adquirida e, a partir dela, o A6 constrói uma explicação: “veneno não é bom para 

o solo e nem para gente que come os alimentos”.  

 
4 Vale ressaltar que no ano de 2019 o Ministério da Agricultura aprovou o registro de 211 

agrotóxicos, informações obtidas no Diário Oficial da União.  
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O uso deste conhecimento prévio demonstra que o aluno organiza as informações 

que possui para que, a partir delas, possa dar continuidade à sua afirmação e, assim, 

estabelecer uma previsão para acontecimentos “os alimentos cheios de veneno dá doenças, 

tem gente que usa veneno sem pensar que as pessoas vai comer esses alimentos e ficar 

doente” e finaliza a explicação dando um exemplo “as bananas mesmo é tudo cheia de 

cabureto”. O aluno apresenta de maneira explícita a construção de uma explicação (C1), 

percebemos que constrói um argumento de maneira lógica. Ao denunciar que o uso de 

herbicidas é comum na comunidade, ele relaciona essa prática com o consumo de alimentos e 

os danos que podem ser causados à saúde do homem. 

Nesse turno também percebemos a presença da Categoria três, aqui as interações 

discursivas nessas aulas de Ciências possibilitaram um diálogo crítico, interpretativo e 

problematizador. Ao discutir o tema “solo” os alunos fizeram relações dos assuntos estudados 

em sala de aula com práticas do seu cotidiano, narraram histórias de sua cultura e levantaram 

argumentos e questões a partir de conhecimentos prévios. Nesse sentido, Caldart (2016) 

defende a transversalidade da Agroecologia ao afirmar: 

Por isso, ter a Agroecologia como eixo transversal nos parece o mais condizente 

com as lutas e o projeto político de campo em que essas licenciaturas estão 

alicerçadas, pois acreditamos que por essa via é possível ‘contribuir no combate ao 

agronegócio e à lógica social destrutiva de que ele é parte’ (CALDART, 2016, p. 2).  

 

Nessa perspectiva, podemos dizer que o tema “solo” nas aulas de Ciências remete a 

uma questão social, perpassam pela compreensão das relações entre Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente, além de promover relações entre o conhecimento e a vida prática. Ao 

usar o termo “carbureto”, por exemplo, o aluno sinaliza compreender como negativo o uso 

indiscriminado de produtos que comprometem a vida do solo e a qualidade dos alimentos, 

isso demonstra um diálogo sobre situações do cotidiano dele que são essenciais às atividades 

científicas. Nesse sentido Freire afirma: 

 
Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser formando se, à sua 

identidade fazendo-se, se não se levam em consideração às condições em que eles 

vem existindo, se não se reconhece a importância dos conhecimentos de experiência 

feitos com que chegam à escola. O respeito devido à dignidade do educando não me 

permite subestimar, pior ainda, zombar do saber que ele traz consigo para a escola 

(FREIRE, 1996, p. 46). 

 

As teorias pedagógicas postuladas por Freire têm sido referências para autores como 

Arroyo (2007), Caldart (2004), Molina (2012), que defendem uma Educação no e do Campo. 

Nesse sentido, ressaltamos a importância de se pensar um currículo para a Educação do 

Campo pautado na diversidade existente desses povos, além disso, é preciso refletir com os 
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alunos camponeses formas de sustentabilidade ambiental que são possibilidades de viver com 

qualidade no lugar onde habitam. 

Após essa socialização, a professora organizou a sala em grupos de três alunos para a 

realização do experimento. No episódio em análise, os alunos conversaram no momento em 

que realizavam o experimento. O grupo analisado é composto por três integrantes A1 (terceiro 

ano), A12 (Educação Infantil) e A8 (segundo ano) que têm, respectivamente, 5, 8 e 9 anos.  

Eles possuíam um kit de material necessário para realizar a atividade do “solo”: lupa, vasos 

com os três tipos de solo, água, sementes de alpiste; em grupo, realizaram o experimento para 

resolver o problema proposto pela professora: em qual dos três solos a planta vai nascer 

bonita e saudável? Depois de um mês como vão estar cada uma delas? 

 

Vamos agora fazer o plantio, cada grupo deverá plantar nesses potinhos que estão ai, 

o alpiste, na argila, areia e na terra, tomem todos os cuidados necessários para 

plantar direitinho, porque queremos vê essas plantas nascerem. O problema é: em 

qual dos três solos a planta vai nascer bonita e saudável? Depois de um mês como 

vão estar cada uma delas? 

 

O Quadro 14 apresenta os diálogos do grupo quando começaram o trabalhar para 

resolver o problema apresentado. 

 

Quadro  14 - Episódio selecionado da aula dois 

TURNOS IDENTIFICAÇÃO FALAS ANÁLISE 

 
 

148 

 
 

A1 

A6, não, você está colocando 

semente demais, se colocar 

demais no vaso apertado não 

vai dá certo a experiência. 

  

 

 

Categoria dois: Aluno 

orienta o colega menor. 

149 A12 Deixa eu colocar. Categoria dois: Conflito. 
 

150 
 

Professora 
A6, escuta seu colega, é um 

trabalho em equipe, ajuda ele 

Gui! Ensina como faz. 

 

Professora faz 

interferência.  

 

 

151 

 
 

A1 

A6, não pode colocar mais 

semente do que o solo, tem 

que ser um pouco só, porque 

o vaso é pequeno, se não 

nossa planta não nasce. 

Categoria dois: Interação  

152 A12 Esse tanto tá bom? Categoria dois: interação e 

descentração 

153 A8 Não pode encharcar de água 

também não. 

 

 

154 
 

A1 
Os buracos tá muito 

pequeno, se colocar muita 
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água, já era. 
 

155 
 

A1 
Acho que na areia a gente 

coloca mais semente pra vê 

se nasce. 

 

Categoria um: 

Levantamento de 

hipóteses  

156 A8 É difícil de nascer na areia.   

 
 

157 

 
 

A1 

A gente tem que molhar esse 

barro pra amolecer mais um 

pouquinho, Davi coloca um 

pouco de água e vai 

amolecendo esse barro logo, 

ajuda ele ai... 

 
 

Divisão de funções no 

grupo. 

 

Fonte: Elaboração nossa a partir das transcrições da pesquisa.  

 

No meio do diálogo, a professora fez uma interferência para fomentar o trabalho 

coletivo e a participação de todos do grupo na realização da atividade investigativa. Nesse 

trecho, entre os turnos 148 - 157 foi possível verificar indícios: de processo de cooperação 

entre os alunos na dinâmica do trabalho em grupo e conhecimento acerca da Ciência e as 

relações com o cotidiano. 

 O processo de cooperação entre os alunos na dinâmica do trabalho em grupo fica 

evidente quando os A12 (aluno da Educação Infantil) tenta colocar a mesma quantidade de 

semente e terra para preparar o experimento, sendo interrompido pelo colega alertando que, 

daquela forma, o experimento poderia não dar certo, seguido de uma explicação A6 não pode 

colocar mais semente do que o solo, tem que ser um pouco só, porque o vaso é pequeno, se 

não nossa planta não nasce.”. A expressão “nossa planta” mostra que o aluno assume um 

caráter coletivo do trabalho.  

A indagação feita por A12 no turno 152 “Esse tanto tá bom?” demonstra que, durante 

o trabalho em grupo, os integrantes dialogam entre si, sugerem ação diferente para fazer o 

experimento, como fica explícito na fala do aluno: “você  está colocando semente demais, se 

colocar demais no vaso apertado não vai dá certo a experiência”. Além disso, observamos a 

interação e participação no diálogo em que os três alunos demonstram atitude ativa diante da 

realização da atividade.   

No turno 157, na fala do aluno “A gente tem que molhar esse barro pra amolecer mais 

um pouquinho, A6 coloca um pouco de água e vai amolecendo esse barro logo, ajuda ele ai...” 

, percebemos uma divisão  de tarefas, isso revela que o trabalho em grupo facilita a interação 

entre os pares, a divisão de tarefas provoca atitudes de cooperação, onde os alunos operam 

juntos na realização da atividade.  
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De acordo com Sedano e Carvalho (2018, p.10), “é preciso o aluno descentrar para 

operar junto”, na classe multisseriada, essa descentração é fundamental, pois a turma é 

composta por alunos de anos e idades diferentes. Para que ocorra a cooperação e o trabalho 

em grupo aconteça com participação de todos os integrantes, é necessária a consciência da 

importância de cada um para a resolução de um problema.  

Ainda no turno 152, quando o aluno pergunta ao colega “Esse tanto tá bom?”, 

demonstra que ele aceitou a sugestão, por outro lado, a forma como o colega se colocou 

permitiu uma parceria entre eles. 

Outro indício presente nesse episódio é o Conhecimento acerca da Ciência e as 

relações com o cotidiano. Observamos nas falas, turnos 153 e 157, conhecimentos ligados à 

realidade local deles. Em “Não pode encharcar de água também não” e na fala “A gente tem 

que molhar esse barro pra amolecer”, percebemos que as falas estão relacionadas com 

conhecimentos pré-adquirido na “lida” com a terra, nos diálogos com outros companheiros 

fora do ambiente escolar. Isso significa que as interações discursivas no Ensino de Ciências 

no contexto da sala unidocente se constituem como fonte de construção de conceitos 

cotidianos e científicos relacionados com a vida cotidiana dos educandos.  

6.1.3 Aula 4 - Resolva o problema: uma investigação no entorno da escola para 

identificar os tipos de solo (aula de campo) 

 

 

Após alguns dias de investigação na primeira parte da aula 4, a professora retomou o 

problema e iniciou uma discussão sobre como estava o experimento. O episódio escolhido 

(Quadro 15) apresenta discussões estabelecidas em sala de aula a partir do acompanhamento 

do experimento. A professora levou os alunos próximos ao experimento e questionou acerca 

do crescimento do alpiste.  

  

Quadro  15 - Episódio selecionado da aula quatro (análise do experimento) 

TURNOS IDENTIFICAÇÃO FALAS  ANÁLISE 

463 Professora E ai como está o crescimento?  

464 AGA Bom.  

465 Professora Quero vê de perto, vamos 

todos. 

 

 

 

466 

 

 

Professora 

A2, por que você acha que no 

experimento do grupo de 

vocês o alpiste na terra cresceu 

mais? E na areia não cresceu 
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tanto? E na argila             

(risos) nem cresceu. 

467 AG Risos.  

 

468 

 

A2 

Acho que eu coloquei mais 

sementes. 

 

Categoria 

1:Levantamento de 

hipótese 

 

469 

 

A7 

Esse aqui é muito duro 

(apontando para potinho com 

argila). 

 

Categoria 1 

Classificação  

 

470 

 

Professora 

E o grupo de vocês,A8? Como 

está o crescimento? 

 

 

 

471 

 

 

A8 

Tá bom! A gente moiou, 

colocô pra tomar sol e cuidou, 

mas acho que no barro não 

cresceu tanto porque tomou 

menos sol. 

 

Categoria 1 

Levantamento de 

Hipótese  

Categoria 1 organização 

da informação 

Categoria 1 raciocínio 

lógico 

 

472 

 

Professora 

Ah você acha que tomou 

menos sol e por isso cresceu 

pouco? 

 

473 A8 É.  

 

 

 

 

 

 

474 

 

 

 

 

 

 

A6 

Acho que a terra é melhor pra 

plantar do que o barro por isso 

nasceu muito na terra e pouco 

aqui nesses (apontando para os 

experimentos na areia e 

argila). Na areia é ruim até pra 

molhar porque é encharcada de 

água e no barro é duro demais, 

a água quase nem passa, 

nasceu pouco mas vai morrer 

mais ligeiro que na terra, por 

causa que a terra nem é muito 

dura e nem muito  cheia de 

água, ela é normal, mais uns 

três dias esse do barro aqui 

morre. 

 

 

 

 

Categoria 1 

Levantamento de 

Hipótese  

Explicação  

Justificativa 

Previsão  

 

 

475 

 

A6 

Mas esse aqui (apontando para 

o plantio na terra) ficou mais 

perto do sol também. 

 

 

476 

 

Professora 

Você acha que isso ajudou ele 

a crescer mais? 

 

477 AGA Sim.  
 

Fonte: Elaboração nossa a partir das transcrições da pesquisa.  
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 Neste episódio, a professora instigou os alunos a pensarem sobre o estado atual do 

experimento e o porquê de o alpiste ter nascido mais na terra do que nos outros tipos de solo 

(areia e argila). Identificamos alguns Indicadores da AC nos turnos 468, 469, 471 e 474. No 

turno 474 o A6 expõe sua ideia: 

 

Acho que a terra é melhor pra plantar do que o barro por isso nasceu muito na terra e 

pouco aqui nesses (apontando para os experimentos na areia e argila). Na areia é 

ruim até pra molhar porque é encharcada de água e no barro é duro demais, a água 

quase nem passa, nasceu pouco mais vai morrer mais ligeiro que na terra, por causa 

que a terra nem é muito dura e nem muito  cheia de água, ela é normal, mais uns três 

dias esse do barro aqui morre. 
 

Logo no início da fala, o A6 apresenta um levantamento de hipótese “Acho que a 

terra é melhor pra plantar do que o barro”. Trata-se de uma hipótese porque ainda não se 

chegou ao final do experimento e os alunos estão em fase de observação. Além disso, 

associado à sua hipótese, o aluno constrói uma explicação “Na areia é ruim até pra molhar 

porque é encharcada de água e no barro é duro demais, a água quase nem passa, nasceu pouco 

vai morrer mais ligeiro que na terra,” e sua ideia ganha mais confiabilidade quando ele dá 

uma justificativa “por causa que a terra nem é muito dura e nem muito cheia de água, ela é 

normal” e finaliza fazendo uma previsão “mais uns três dias esse do barro aqui morre”. 

Nessa argumentação fica explícita a tentativa do A6 em construir um argumento 

coerente. De acordo com Sasseron (2008), quando em um argumento existir a tentativa de 

encontrar um mecanismo de causa e efeito tem-se o uso da causalidade: “Na areia é ruim até 

pra molhar porque é encharcada de água e no barro é duro demais, a água quase nem passa, 

nasceu pouco mais vai morrer mais ligeiro que na terra, por causa que a terra nem é muito 

dura e nem muito cheia de água, ela é normal”; em outras palavras, o aluno quis dizer que 

tanto a terra seca quanto a terra úmida demais não são apropriadas para o plantio. Nesse 

sentido, Sasseron argumenta: 

 

A busca por esta causalidade revela o uso de alguns indicadores da AC: a explicação 

como forma de tornar claras suas ideias, o uso da justificativa que promova 

legitimidade à sua colocação e a previsão de novos fenômenos para situações 

semelhantes a esta. Também é possível observar um padrão de argumentação do tipo 

se/então/portanto em sua fala, o que demonstra o uso do indicador raciocínio lógico 

durante sua compreensão da situação (SASSERON, 2008 p. 17). 

 
 

Vale ressaltar que embora A6 não utilize os termos “se, então, portanto”, ainda assim 

ele faz uma conclusão importante acerca do possível resultado do experimento. Sasseron 

(2008, p. 4) explica que “o raciocínio lógico compreende o modo como as ideias são 
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desenvolvidas e apresentadas e está diretamente relacionada à forma como o pensamento é 

exposto”. Nesta perspectiva, podemos dizer que o Ensino de Ciências por Investigação, por 

meio das Sequências de Ensino Investigativas, pode contribuir para o desenvolvimento dos 

processos de Alfabetização Científica, não só nas classes regulares do Ensino Fundamental, 

como já foi comprovado em pesquisas anteriores, como também em classes multisseriadas de 

escolas localizadas no campo. 

Na segunda parte da aula  quatro, a professora convidou os alunos a participar de uma 

aula de campo no entorno da escola e avisou que o objetivo era identificar os três tipos de solo 

nas proximidades. 

Quadro  16 - Episódio selecionado da aula quatro (aula de campo no entorno da escola) 

TURNOS IDENTIFICAÇÃO FALAS TRANSCRITAS  ANÁLISE 

 

 

 

488 

 

 

 

Professora 

Gente, hoje vamos sair da sala 

um pouquinho, uma aula de 

campo por aqui por perto da 

escola, vamos caminhar um 

pouco em volta da escola para 

procurar esses três tipos de 

solo que estamos estudando, 

será que a gente acha? 

 

489 AG Sim.  
 

527 
 

Professora 
Qual a diferença da areia para 

a argila? Quem pode explicar? 

A6? 

 

 

 

 
 

 

 

528 

 

 

 
 

 

 

A6 

A argila é mais rígida e a areia 

se desfaz, se você pegar um 

bolo de barro e jogar no chão 

ele vai cair duro e essa areia 

aqui (joga no chão) se desfaz 

toda, espalha.  A argila é barro 

não é? Então pra fazer uma 

casinha usa barro porque 

depois de secar no sol o barro 

fica bem duro sem misturar 

nada nele, faz a armação com 

taipa e vai colocando nos 

quadradinhos e fica duro,  já a 

areia só fica dura se misturar 

com outras coisas tipo 

cimento.  

 

 

 

 

Categoria 3 relação com 

o cotidiano 

529 Professora Ótimo exemplo, então, a argila 

é formada por grãos muito 

pequenos, e 

ficam muito juntinhos uns dos 
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outros e, assim, quase não 

sobra espaço para ser ocupado 

pela água ou pelo ar, 

entenderam? 
 

Fonte: Elaboração nossa a partir das transcrições da pesquisa.  

 

          Nesse episódio, destacamos dois pontos importantes no Ensino de Ciências em uma 

classe multisseriada da Escola no Campo. O primeiro diz respeito a explorar o espaço físico 

da localidade onde a escola está inserida como fonte perene de investigação científica. Antes 

da proposta de trabalhar com a SEI nas aulas de Ciências, a professora aplicadora relatou que 

as aulas aconteciam esporadicamente e de forma mecânica e havia a separação dos alunos por 

séries. O trabalho com a SEI permitiu dinamicidade e o envolvimento da turma; ao levar os 

alunos para fora dos muros escolares, a professora potencializou a relação dos conteúdos 

trabalhados em sala de aula com a realidade onde os educandos vivem. 

          Nessa perspectiva, no turno 528, A6, ao dar o exemplo da casa de taipa para explicar a 

diferença entre a argila e areia, exemplifica: “A argila é barro não é? Então pra fazer uma 

casinha usa barro porque depois de secar no sol o barro fica bem duro sem misturar nada nele, 

faz a armação com taipa e vai colocando nos quadradinhos e fica duro”. Percebemos nessa 

fala que o Ensino de Ciências que valoriza as interações verbais dos educandos faz também 

com que eles reflitam, narrem e construam conhecimentos para além dos conteúdos dos 

livros. A esse respeito, Freitas (2005) esclarece: 

 

O ensino de ciências, de caráter dialógico, nas aulas das professoras das classes 

multisseriadas, se fundamenta na (re)construção do encontro dos saberes cotidianos 

com os saberes científicos, ou seja, através das interações dialógicas com os alunos, 

constroem rizomas entre esses saberes, sem a supervalorização de um em detrimento 

do outro (FREITAS, 2015, p. 76). 

 

A autora, ao discorrer sobre práticas no ensino de ciências em classes multisseriadas, 

usa os termos “cientificidade” e “cotidianeidade” como fundamentais ao processo de 

Alfabetização Científica. Nesse sentido, as aulas devem permitir que o educando seja sujeito 

ativo no processo de aprendizagem e que, através de aulas dialógicas, consiga trocar 

informações e opiniões, aproveitando, positivamente, a heterogeneidade dos saberes 

vivenciados pelos alunos. Consideramos a fala do aluno no turno 528, carregada de conceitos 

e significados, pois fica evidenciado que os alunos constroem conhecimentos científicos nas 

relações que estabelecem com a vida cotidiana e, consequentemente, avançam no processo de 

se alfabetizarem cientificamente.  
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Além disso, o segundo ponto importante que podemos destacar a partir desse episódio 

é a utilização da aula de campo como estratégia para o Ensino de Ciências. De acordo com 

Viveiros e Diniz (2009), esse tipo de atividade permite que o aluno se sinta protagonista do 

ensino e o professor pode explorar as diversas áreas do conhecimento de maneira 

interdisciplinar. Percebemos que uma simples saída da sala resultou em um envolvimento 

maior dos alunos com o processo de investigação, as observações, as interpretações, os 

exemplos dados por eles enriqueceram a aula, permitindo o envolvimento da turma. 

Nesse momento da aula de campo, ficou explícito que embora os educandos vejam e 

estejam naquele lugar todos os dias, pouco aquele ambiente é explorado nas aulas. Talvez por 

isso, a professora não conseguiu, naquele momento, explorar as falas dos alunos, conduzindo 

para um processo de construção de conceitos científicos. Mas, ainda assim, consideramos uma 

atividade absolutamente pertinente e enriquecedora. Vemos, assim, que podemos inserir em 

uma SEI atividades de campo que podem se constituir, em turmas multisseriadas, uma 

estratégia didática importante justamente por seu caráter interdisciplinar e, ao mesmo tempo, 

voltada para a realidade do aluno. O problema proposto em uma SEI parte-se sempre do 

contexto. Nesse sentido, Carvalho (2013) adverte:  

O problema não pode ser uma questão qualquer. Deve ser muito bem planejado para 

ter todas as características apontadas pelos referenciais teóricos: esta contido na 

cultura social dos alunos, isto é, não poder ser algo que os espantem, e sim 

provoquem interesse de tal modo que se envolva na procura de uma solução, e essa 

busca deve permitir que os alunos exponham os conhecimentos anteriormente 

adquiridos sobre o assunto. (CARVALHO, 2013, p. 11).  

   

O que a autora propõe é que, para alfabetizar os alunos cientificamente, é preciso 

preparar aulas criando um ambiente investigativo nas aulas de ciências para que os alunos 

ampliem sua cultura científica. Ao dizer “a argila é mais rígida e a areia se desfaz, se você 

pegar um bolo de barro e jogar no chão ele vai cair duro e essa areia aqui (joga no chão) se 

desfaz toda, espalha”, o aluno, em contato direto com o ambiente, traz conhecimentos prévios 

e utiliza material concreto para dar uma explicação.  

Na segunda parte de seu argumento, o A6 ao questionar “a argila é barro nu é?”, fica 

implícito que é uma tentativa de mostrar um repertório novo de palavras que aprendeu durante 

as aulas e, para dar sustentabilidade à argumentação, utiliza o exemplo da casa de barro: 

“então pra fazer uma casinha usa barro porque depois de secar no sol o barro fica bem 

duro sem misturar nada nele, faz a armação com taipa e vai colocando nos 
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quadradinhos e fica duro, já a areia só fica dura se misturar com outra coisa tipo 

cimento”, passando aos poucos do conhecimento espontâneo ao científico. 

 

6.1.4 Aula nove: Aula pós-campo: relembrando a aula de campo e a conclusão do 

experimento 

 

Essa aula ocorreu após a segunda aula de campo. Para realização de uma atividade 

pós-campo, a professora solicitou aos alunos que, a partir das observações e informações 

obtidas durante a aula de campo, respondessem à seguinte questão-problema: Quais as 

características que tornam o solo da área Cabruca produtivo? A intenção foi gerar 

observação, análise, reflexão e fazer os alunos perceberem quais os fatores que influenciam a 

produtividade do solo, comparando com o experimento realizado em sala. O Quadro 17 

apresenta a transcrição das falas.  

 
 

Quadro  17 - Episódio selecionado da aula nove 

Turnos Identificação Falas transcritas Breve análise 

 

910 

 

Professora 
Lá no assentamento Terra Vista nós visitamos a 

horta e a matinha não foi? Lembram? 

 

A professora tenta relembrar 

momentos da aula de campo. 

912 AS Sim.  

 

 

913 

 

 

Professora 

Lembram que seu Isaac falou que não existe terra 

ruim? Lembram? Quem lembra porque seu Isaac 

disse que nossa região é uma área cabruca? 

 

 

914 

 

A1 
Professora, ele disse que é onde o solo é uma terra 

preta, boa de plantar. 

Categoria três: relação com 

cotidiano  

 

915 

 

A2 

É o solo daqui que é bom pra plantar o 

cacau por causa das sombras das árvores 

grandes que dá sombra e protege a 

plantação de cacau, tipo assim, o pé de 

cajá é alto vai da sombra pra os pé de 

cacau, entendeu? Ai o cacau não vai 

tomar muito sol e vai crescer mais 

saudável. 

 

Categoria um: explicação 

Justificativa 

Previsão 

 

 

 

Categoria três: narram histórias 

 

916 

 

Professora 
Como ele disse que faz para o solo ser produtivo, 

saudável? 

 

 

 

917 

 

 

A2 

Ele pega na roça os restos de casqueiro de cacau, 

aquele cacau já “podi”, que fica preto sabe? Pega 

também esterco, pó de cerra, teve outras coisas 

mais agora não lembro o nome. 

 

 

Categoria um: Explicação 

Categoria três: conhecimentos 
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prévios 

 

918 

 

Professora 
Muito bem, fico feliz de vê que você entendeu o 

que ouviu lá. E ele faz o que com essas coisas? 

 

919 A4 Mistura com a terra e ai planta.  

 

920 

 

Professora 

Isso. Ele também falou sobre uma coisa muito 

importante que é a soberania alimentar e disse que 

tem uma diversidade de culturas plantadas lá no 

assentamento, vocês lembram quais eles nos 

mostraram? 

 

 

 

921 

 

 

AS 

cacau, açaí, cupuaçu, bananeira, eugenia, coco, 

café, abacate, cajá, graviola, jaca, pitanga acerola, 

taioba, batata, aipim, limão, laranja... 

 

As crianças falam aleatoriamente. 

 

 

922 

 

 

Professora 

Tinha também plantas nativas como: pau-brasil, 

jequitibá, lembram? Que são usadas para 

sombreamento do cacau e recuperação da 

biodiversidade local. Quem sabe como se chama a 

região que planta desse jeito, pra dá sombra no 

cacau? Falamos sobre isso nestante. 

 

923 Professora Ninguém? Cabruca, nossa região é cabruca.    

 

924 

 

Professora 
Ele também disse várias técnicas que ele usa pra 

plantar, lembra? 

 

925 A2 da batata doce?   

 

926 

 

Professora 
Pode ser... como ele faz pra plantar a batata e ela 

crescer saudável e boa pra gente comer? 
 

 

927 

 

A2 

Ele planta em forma de ramas, e corta em 

pedaços, deixa 7 folhas em cada muda quando 

nascer só é tirar e comer (risos) 

 

Categoria um: Justificativa  

Categoria três: Narram histórias  

 

928 

 

Professora 
Isso mesmo. E sobre a lua ele disse alguma coisa?  

 

 

929 

 

 

A2 

Se plantar na lua cheia perde a plantação, porque 

na lua cheia não pode plantar nem a banana nem a 

cana, se plantar não vai prestar. Quanto a gente 

tem uma coisa pra planta pode ser um aipim, ou 

banana mesmo, a gente temos que olha a lua pra 

vê se é a lua boa mesmo pra plantar. 

 

Categoria um: Explicação 

Categoria três: Conhecimentos 

prévios 

930 Professora Perfeito, perfeito!   

 

Fonte: Elaboração nossa a partir das transcrições da pesquisa.  

 

A partir da análise das categorias um e três, reconhecemos, nas falas transcritas, que os 

Indicadores da Alfabetização Científica surgem porque há uma proposta com uma Sequência 

de Ensino Investigativa. A SEI favorece o desenvolvimento de habilidades como elaborar 

uma explicação, levantar hipóteses, dar justificativas para uma ideia, classificar, ordenar, 

entre outras. Por outro lado, a SEI, enquanto estratégia didática para o Ensino de Ciências, 

também permite que o aluno faça relações com suas vivências diárias, que narre histórias 

ligadas à “lida” com a terra a partir dos saberes tradicionais adquiridos previamente, assim 

como também desenvolva consciência crítica sobre questões sociais relacionadas aos 

conteúdos trabalhados. 
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Nesse sentido, alguns turnos trazem falas dos alunos em que podemos identificar a 

presença de indicadores da AC como também as relações que os alunos estabelecem com o 

cotidiano, a exemplo do turno 915, quando o A2 diz: 
 

É o solo daqui que é bom pra plantar o cacau por causa das sombras das árvores grandes 

que dá sombra e protege a plantação de cacau, tipo assim, o pé de cajá é alto vai da sombra 

pra os pé de cacau, entendeu? Ai o cacau não vai tomar muito sol e vai crescer mais 

saudável. 

 

Notamos na fala do A2, com base em nossas categorias e subcategorias, que esta traz 

evidências da inserção das crianças em processos de investigação científica. O aluno constrói 

uma explicação para a pergunta feita pela professora (por que nossa região é cabruca?) e, para 

dar confiabilidade a sua ideia, ele usa uma justificativa “por causa das sombra das árvores 

grandes que dá sombra e protege a plantação de cacau”. Além disso, utiliza uma fala baseada 

em suas experiências para exemplificar sua justificativa “tipo assim, o pé de cajá é alto vai da 

sombra pra os pé de cacau, entendeu?” e finaliza com uma previsão que decorre da 

explicação dada “Ai o cacau não vai tomar muito sol e vai crescer mais saudável”.  

Desse modo, podemos notar três dos indicadores da AC sendo utilizados pelo A2: ele 

oferece uma justificativa para suas afirmações que permite a construção de uma explicação, 

bem como o estabelecimento de previsão do que poderá acontecer caso o cacau seja plantado 

no sistema cabruca. Além disso, notamos no episódio que os alunos constroem explicações 

coerentes sobre o solo da região, utilizam exemplos, confirmam hipóteses, justificam suas 

ideias a partir de informações obtidas durante a aula de campo. A aula de campo foi, sem 

dúvidas, um meio importante de busca de novas informações, bem como se constituiu 

momento oportuno para a troca de saberes. Esses indicadores utilizados pelo aluno são assim 

descritos por Sasseron: 

 
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 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, 2008, p. 7). 

 

Os episódios 917, 920 e 928 apresentam, respectivamente, falas em que os alunos 

trazem as questões locais e a relação com o cotidiano, fazem relações da produção dos povos 

do campo (Agricultura Familiar) e a construção de conceitos científicos, assim como também 



 

 

101 

 

 

narram as histórias de sua cultura, evidenciando os rituais que envolvem as suas práticas 

sociais a partir de saberes prévio:  

 
Ele pega na roça os restos de casqueiro de cacau, aquele cacau já podi, que fica preto 

sabe? Pega também esterco, pó de cerra, teve outras coisas mais agora não lembro o 

nome. Ele planta em forma de ramas, e corta em pedaços, deixa 7 folhas em cada 

muda quando nascer só é tirar e comer (risos). Se plantar na lua cheia perde a 

plantação, porque na lua cheia não pode plantar nem a banana nem a cana, se plantar 

não vai prestar. Quanto a gente tem uma coisa pra planta pode ser um aipim, ou 

banana mesmo, a gente temos que olha a lua pra vê se é a lua boa mesmo pra 

plantar. (Fala do A2) 

 

Diante dessas falas, reforçamos a importância da Escola do Campo como espaço para 

manter viva a memória dos povos, valorizando os saberes tradicionais. Contudo, defendemos 

uma proposta pedagógica para classes multisseriadas que respeite a especificidade dessa 

forma de organização escolar. Nessa perspectiva, Hage (2011) chega à conclusão de que: 

 

a heterogeneidade é um elemento potencializador da aprendizagem e enriquecedor 

do ambiente escolar, que poderia ser melhor aproveitado na experiência educativa 

que se efetiva nas escolas e turmas multisseriadas, carecendo, no entanto, de mais 

estudos e investigações sobre a organização do trabalho pedagógico, o planejamento 

e a construção do currículo que atendam às peculiaridades de vida e de trabalho das 

populações do campo, o que de forma nenhuma, em nosso entendimento, significa a 

perpetuação da experiência precarizada de educação que se efetiva nas escolas e 

turmas multisseriadas (HAGE, 2011, p. 14). 

 
 

O autor propõe a construção de políticas públicas mais significativas, criativas e 

eficazes, defende a existência de uma Pedagogia das Classes Multisseriadas que busca 

compreender a pedagogia praticada no chão da sala de aula dos professores. Hage também 

discute que ao invés de importar um modelo dentro da lógica instrumental, os educadores e 

pesquisadores da área devem buscar reconhecer no multisseriamento uma realidade das 

Escolas do Campo e que pode ser um processo rico capaz de promover uma educação de 

qualidade. Uma possibilidade para o professor que ensina em classes multisseriadas avançar 

no processo de ensino aprendizagem, com êxito, é fazer seu planejamento interdisciplinar. 

Isso não significa abandonar o ensino pautado nas disciplinas, mas criar condições de 

aprendizagem que relacione as diversas disciplinas aos problemas sociais. 

Diante dos resultados obtidos construímos nosso produto educacional pensando na 

sala de aula multisseriada da Escola no Campo e nos Educadores/ Educadoras, que constrói a 

Educação das crianças camponesas e desejam ensinar de forma crítica, investigativa e 

prazerosa. 
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Apresentamos Orientações Pedagógicas para o Ensino de Ciências para educadores e 

educadoras que atuam em Escolas do Campo. Nesse sentido, trazemos uma discussão de 

importantes estudos sobre o tema, com a finalidade de reflexão sobre como a escola pode 

contribuir, enquanto espaço de luta e transformação, para que os educandos desejam provocar 

mudanças em suas comunidades. Para tanto, esse material didático está organizado  em três 

Capítulos e apresenta sugestões de leituras fundamentais a educadores que desejam um ensino 

de ciências investigativo tendo o educando como protagonista do ensino. Nesse sentido, 

consideramos fundamental que os educadores do Campo, tenham a oportunidade de conhecer, 

testar e avaliar a estratégia de ensinar Ciências com caráter investigativo ressaltamos que o 

Ensino de Ciências crítico é uma demanda dos povos que vivem no Campo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Voltamos à questão apresentada no início deste trabalho: Como uma proposta de 

ensino por Investigação pode promover a construção de conhecimentos no contexto de uma 

sala de ensino multisseriada?  A partir desta questão de pesquisa, foram evidenciados, por 

meio da experiência de observar e filmar a aplicação de uma SEI em uma Escola do Campo 

de classe multisseriada, alguns aspectos essenciais para inserir alunos no processo  de 

Alfabetização Científica.  

O primeiro deles diz respeito ao ENCI na Escola do Campo como possibilidade para a 

valorização do homem do campo enquanto sujeito construtor da própria história. Evidenciou-

se, nesta pesquisa, que a aprendizagem do aluno no Ensino de Ciências com foco na AC é de 

extrema importância para romper com práticas tradicionais de ensino, em que o aluno é um 

objeto, contribuindo para a promoção do aluno participativo no processo de sua própria 

aprendizagem. Assim, defendemos que no processo de AC professores e alunos aprendem 

juntos e é preciso ressignificar a prática pedagógica para promover uma educação para além 

dos muros escolares. 

Entendemos, a partir do referencial teórico apresentado, que em sala de aula, ou no 

momento da condução da aprendizagem, o trabalho com a SEI promove: a construção de um 

problema a partir da realidade e interesse dos alunos, argumentação dos estudantes e a 

interação entre eles, com o professor e com os sujeitos envolvidos na pesquisa, através de 

trabalhos em grupo que potencializaram o desenvolvimento individual. 

 Outro aspecto importante foram as contribuições da professora para adaptação da SEI 

foram decisivas para compreendermos como ela é capaz de lidar com tantas diferenças em 

uma só classe e promover atividades que integram todos os alunos, e como eles interagem 

entre si, mesmo tendo idades diferentes. É importante destacar que apesar de alguns alunos da 

classe não estarem em níveis de aprendizagens compatíveis com seu ano/série, todos 

participaram ativamente de todas as etapas das atividades, alguns, inclusive, por meio de 

desenhos. 

No que diz respeito a um projeto de Escola do e no Campo, percebemos que no 

município onde a pesquisa foi realizada esse projeto ainda não se materializou. A escola ainda 

continua sem infraestrutura adequada aos alunos, o transporte escolar ainda é impróprio, a 

merenda escolar não é satisfatória, o envolvimento com a comunidade assim como o Projeto 

Político Pedagógico não existem. Os professores do campo, de maneira geral, não têm 
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acompanhamento pedagógico, fazem seus trabalhos no isolamento de suas salas de aula; além 

disso, há uma carência muito grande de formação continuada pensada a partir da realidade do 

campo. Diante de todos esses entraves, destacamos o papel da professora que incorporou ao 

seu fazer pedagógico uma proposta nova para ela e sua turma, a partir de um 

acompanhamento oferecendo aos educandos momentos para expressar suas ideias, de 

diálogos e construção de novos saberes. 

Notamos também que os assuntos trabalhados em relação à temática “solo” 

relacionaram ciências, tecnologia, meio ambiente e sociedade. Além disso, a proposta do 

trabalho com a SEI se deu em um movimento interdisciplinar considerado elemento 

potencializador da classe multisseriada. 

Defendemos, assim, que os alunos, através da Sequência de Ensino investigativo, 

vivenciaram momentos de discussões orais e escritas, o que promoveu o envolvimento dos 

estudantes com processos de investigação científica, permitindo-lhes, de maneira macro, 

contemplar os eixos da Alfabetização Científica. Eles construíram conhecimentos 

independente da idade ou do nível em que se encontravam, o processo de problematização 

conseguiu alcançar os diversos alunos da classe multisseriada. 

Observamos que os alunos participavam oralmente das aulas quando o assunto era 

relacionado à realidade local deles, por vezes narravam histórias do cotidiano na lida com a 

terra ou das experiências dos seus pais. Percebemos que as aulas mais participativas foram 

aquelas que envolviam atividades de campo e os momentos de análise do experimento, onde 

os alunos tinham que contar sobre a experiência vivenciada. Nota-se também que a frequência 

das participações orais independeu da idade/série do aluno, e até mesmo do nível de leitura e 

escrita. Alunos como A1, que se encontra no nível pré-silábico e está matriculado no quarto 

ano, foi um dos que mais participou das discussões orais. 

Averiguamos que apesar das dificuldades da professora em trabalhar com alunos da 

Educação Infantil na classe multisseriada, o planejamento dela era pensando para inserir esses 

alunos no processo de investigação. Também observamos que o trabalho em grupo e a forma 

de agrupamento mesclando os níveis dos alunos possibilitaram a aprendizagem com os pares, 

os alunos assumiram a responsabilidade com os outros, além de fortalecer os laços afetivos 

entre eles. Também cabe ressaltar o papel da professora na condução das atividades, embora 

ela antes não tenha trabalhado com ENCI, teve um papel de mediadora, permitindo o 

protagonismo dos alunos, não dando respostas prontas e criando um ambiente argumentativo 

em sua sala de aula. 
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Observamos, ainda, que a escolha da temática “solo” contribuiu para o envolvimento 

dos educandos no processo de investigação por ser um tema próximo à realidade deles. 

Contudo, enfatizamos que o currículo da Escola do Campo deve ser pensado a partir da 

realidade do campo, mas com relação à organização dos conteúdos não deve se limitar 

somente a essa realidade, o aluno do campo da Educação Básica tem direto ao acesso a todo 

conteúdo sistematizado. Alertamos que qualquer outro conteúdo de Ciências poderia despertar 

o interesse dos alunos (energia, corpo humano, entre outros) se planejado, organizado e 

pensando em termos do cotidiano; pois de nada adiantaria trabalhar conteúdos meramente 

acadêmicos desprovidos da realidade dos educandos. 

Também foi possível perceber que muitas vezes a professora sentia-se insegura e por 

vezes diante de uma argumentação do aluno que poderia dá margem a outras discussões, 

encerrava a fala. Isso significa que os estudos realizados (a priori para os objetivos da 

pesquisa), ainda não foram suficientes para a educadora sentir-se segura na aplicação da SEI, 

diante disso nosso Produto Educacional (Apêndice A) intitulado: Ensino de Ciências por 

Investigação nas Escolas do Campo: investigar e partilhar saberes traz orientações 

pedagógicas para educadores e educadoras do campo com intuído de contribuir para aulas de 

Ciências investigativas e prazerosas.  

É preciso considerar que ao longo deste estudo observou-se que os estudantes 

desenvolveram conceitos científicos, opinaram sobre assuntos relacionados às ciências e suas 

tecnologias e investigaram problemas, partindo da prática social, o que possibilitou vivências 

em seus cotidianos de sujeitos alfabetizados cientificamente. A Educação Científica é, 

portanto, considerada “o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres 

fazer uma leitura do mundo onde vivem” (CHASSOT, 2000, p. 19) e, por isso, tornou-se uma 

necessidade para o cidadão, que em seu cotidiano necessita discutir e opinar sobre assuntos 

referentes às Ciências, resolver problemas, levantar hipóteses e construir possibilidades de se 

tornar sujeito emancipado, crítico e com leitura de mundo ampliada.  

Contudo, destacamos que nem todos os alunos se envolveram nas discussões, alguns 

participavam pouco oralmente, mas, todos se envolveram na investigação realizada, seja 

molhando o experimento, ou colocando para fora da sala para tomar sol, ou até mesmo 

fazendo o registro escrito sobre o experimento. De alguma forma as aulas de Ciências 

pareciam motivadoras, os educandos faziam cada atividade com muito prazer. Percebemos ao 

longo de quase três meses que muito se demostravam tímidos e inseguros quando solicitados 

a fazer algum tipo de leitura por ainda não estarem alfabetizados mas isso não se constituiu 

uma barreira para que os alunos se envolvessem nas aulas. 
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Concluímos que, apesar de pouco se discutir sobre o ENCI em Escolas do Campo de 

classe multisseriada, e alguns educadores considerarem a multisseriação como resultado da 

precarização da educação, essa abordagem didática pode contribuir para a valorização, por 

parte dos alunos e professores, de questões relacionadas ao Campo. Reiteramos que o 

educador tem um papel importante para promover, através de pequenas investigações, 

interações sociais com seus pares. Destacamos, assim, que estudantes de idades e saberes 

diferentes têm a oportunidade de aprender uns com os outros, e o planejamento de ensino 

precisa contemplar processos de ensino e aprendizagem que desenvolvam a autonomia dos 

pequenos camponeses. 
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8 ANEXOS 

 

ANEXOS 1- Transcrição das aulas  

 

AULA 1: OS TIPOS DE SOLO                                                     

TURNOS IDENTIFICAÇÃO FALAS 

01 Professora Bom dia Crianças! 

02 AS Bom dia 

 Professora  Todos de pé para fazer a oração ( nesse momento todos 

rezam juntos 

03 Professora O nosso tema de hoje é o Solo, vamos estudar sobre o 

solo, algum de vocês sabem ou conhecem sobre os tipos 

de solo? 

04 A1 Solo é a terra professora? 

05 A2 É o chão que a gente pisa 

06 Professora Mas existe só um tipo de solo? Que vocês acham? 

07 AS Não  

08 A1 Tem terra que planta, que faz casa 

09 Professora Muito bem! Você sabe o nome do solo que faz casa? 

10 A1 Barro 

11 A2 Barro e água  

12 Professora Ótimo! Vou ler um poema pra vocês agora sobre uma 

árvore e como ela nasceu e cresceu ( a professora ler em 

voz alta) 

13 Professora Gostaram do poema? Quem poderia me explicar sobre o 

que fala no poema? 

14 A 3 Fala sobre água 

15 Professora E o que mais? 

16 A3 Sementes 

17 Professora Se você pensa em sementes e água de que vocês 

lembram? 

18 A3 De plantar uma árvore 

19 Professora Mas onde podemos plantar a semente para ela se tornar 

uma arvore? 

10 A4 Na terra 

2 Professora E a terra é o que para você? 

22 A 1 Um tipo de barro 

23 Professora Não poderia ser a terra um tipo de solo? 

24 AS Sim 

25 Professora Então... Vocês conhecem algum tipo de solo? 

26 AS Não 

27 Professora Não... É esse que vocês acabaram de falar? A terra não é 

um tipo de solo? O solo é o material que você usa para 

plantar, o chão onde você pisa... Tem muitos tipos de solo  

28 A1 Tem a terra preta de cacau 

29 Professora Isso mesmo... Vamos conhecer  hoje três tipos de solo, 

podem me acompanhar todo mundo. Quem conhece isso 
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aqui? 

30 A 6 Areia 

32 PROFESORA E esse outro? 

32 A 6 Barro 

33 PROFESSORA E esse? 

34 A6 Terra  

35 PROFESSORA Pronto! Temos aqui 3 tipos de solo: areia, barro ou argila 

e terra. Qual a diferença desses três solos? Quem sabe? 

Podem pegar pra sentir a textura. 

36 A1 O barro é mais duro professora 

37 PROFESSORA Hum... Vocês sabem onde podemos encontrar barro por 

aqui? 

38 A1 Lá na beira do rio 

39 PROFESSORA E areia a gente encontra por aqui? 

40 A2 No rio também, os povo tira areia do rio pra vender. 

41 PROFESSORA E dessa terra aqui, tem muita? 

42 AS Tem 

43 PROFESSORA Onde podemos encontrar? 

44 A2 Por ai tudo 

45 PROFESSORA Desses três tipos de solo, se a gente fosse plantar qual 

seria o melhor? 

46 A2 Terra preta 

47 PROFESSORA Por que? 

48 A2 A terra preta é boa pra a planta nascer 

49 PROFESSORA E na areia e no barro a planta não nasce? 

50 A3 No barro nasce porque na beira do rio é cheio de arvores  

51 PROFESSORA Muito bem... e na areia hein? Será que nasce? 

52 A3 Sei não (risos) 

53 PROFESSORA Olha só existe uma pergunta muito importante que quero 

fazer a vocês, temos esses três tipos de solo aqui, vocês 

acham que o solo é importante para o ser humano, para 

vida humana? 

54 AS É 

55 PROFESSORA Por que? 

56 A1 Por causa das plantações e também por que as plantas não 

tem alimento pra gente se alimentar, também as arvores, 

que sem elas não temos ar pra respirar, se cortar as 

árvores o ar pode sumir. 

57 PROFESSORA Muito bem, isso mesmo! Quero ouvir Davi agora, cheira o 

solo, pega nele, sente... e me diga o que você acha do solo 

58 A12 É duro 

59 PROFESSORA Que solo é esse? 

60 A12 Barro 

61 PROFESSORA Hum... Esse aqui Davi? 

62 A12 Areia tem na praia, mas é branca 

63 PROFESSORA Muito bem... Voltando aqui agora... Quero saber por que 

vocês acham que o solo é importante para a vida? 

64 PROFESSORA Sabem não? 

65 A6 É por causa das arvores porque se não tiver arvores não 



 

 

116 

 

 

tem ar 

66 PROFESSORA Que mais? 

67 A6 Sem solo não tem plantação de alimento, porque os 

alimentos que vai para o mercado sai da roça, as pessoas 

planta na roça e colhe e leva pra rua pra vender... 

68 PROFESSORA Hum, isso mesmo... Vende onde na rua o que planta na 

roça? 

69 A2 Mercado, feira,tem gente que planta na roça e vai vender 

na rua . 

70 PROFESSORA Vamos utilizar a lupa agora para analisar esses solos de 

pertinho? A lupa é um objeto que é usado para investigar 

as coisas um pouco melhor mais de perto... Quem quer 

começar ? 

71 AS Eu tia, eu. 

72 PROFESSORA De três em três cada um vai analisar o solo ta bom? 

73 PROFESSORA Qual a diferença desses solos, esse é o que? 

74 A11 Aléia 

75 PROFESSORA E esse ? 

76 A11 Terra  

77 PROFESSORA Pode tocar, olhar com a lupa, cheirar, fiquem a vontade 

78 A2 Tia eu acho que na areia não nasce nada não 

79 PROFESSORA Por que? 

80 A2 Eu nunca vi plantar na areia, minha mãe planta tempo lá 

na horta com terra de cacau 

81 PROFESSORA Será que a terra de cacau é a melhor pra gente plantar? 

82 AS Sim 

83 PROFESSORA Porque será? 

84 A2 Porque ela é preta? 

85 PROFESSORA Vamos fazer assim, em casa vocês vão perguntar ao pai 

ou a mãe ou qualquer pessoa que planta qual o melhor 

solo pra plantar, ta bom? Se for a terra pergunta também 

por que, o que tem essa terra de tão especial? Combinado? 

86 AS Combinado 

87 PROFESSORA Não pode esquecer ta bom? 

88 AS Ta 

89 PROFESSORA Outra coisa... Só o solo basta para planta nascer? 

90 AS Não 

91 A2 Precisa de água  

92 PROFESSORA Que mais? 

93 A1 Ar, sol 

94 PROFESSORA Olha quanta coisa a planta necessita para nascer saudável: 

água, ar, luz do sol, isso tudo é alimento para planta 

sabia? 

95 ALUNO 6 Sem o solo tiver água demais a planta não nasce, a mesma 

coisa um caqueiro, quando molha demais a planta morre. 

96 PROFESSORA Isso mesmo, tem que ser tudo moderado, sem a planta 

morre e se tiver demais também . 

97 PROFESSORA Gostaram de conhecer melhor esses tipos de solo? 

98 AS Sim 
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99 PROFESSORA Próxima aula a gente vai fazer um experimento, vamos 

trabalhar em grupo, vocês podem trazer areia, barro e 

terra, ta bom? A gente vai plantar 

100 AGS Plantar o que tia? 

101 PROFESSORA Eu vou trazer sementes pra gente plantar e vê qual nasce 

mais rápido e mais bonito, ta bom? 

102 AS Ta 

103 PROFESSORA Vamos agora limpar e guardar o mateial, cuidado com as 

lupas por que vamos usar todos os dias, não pode quebrar. 

 

 

AULA 2: REALIZANDO EXPERIMENTO  

TURNOS IDENTIFICAÇÃO FALAS  

104 PROFESSORA Bom dia gente!  

105 AGA Bom dia  

106 PROFESSORA E ai , perguntaram em casa que tipo de 

solo é melhor para o plantio? 

 

107 AS Sim  

108 A2 Meu pai disse que é a terra de cacau, 

porque é misturada com monte de coisa 

que é bom para as plantas 

 

109 A3, A1, A4 Também  

110 A6 Eu perguntei ao vizinho que tem uma 

hortinha, ele disse que a terra preta tem 

adubo que o solo precisa para a semente 

nascer, na terra de cacau tem resto de 

outras plantas e de animais também que 

faz virar tipo um adubo, ele ainda 

coloca resto de casca de verdura, de 

ovo, cinza, pra ajudar no adubo 

 

111 PROFESSORA Muito bem, ótimo   

112 PROFESSORA Alguém mais pesquisou?  João, essas 

coisas que ele coloca na terra é para 

deixar o solo fértil? 

 

113 A6 É... Ele junta tipo casca de banana, 

chuchu e joga lá na horta para ficar 

adubada a terra, ajuda as plantações a 

não morrer, mas ele molha também 

todos os dias se tiver sol, por que se 

tomar muito sol e não molhar a planta 

morre. 

 

114 Professora Verdade, tem que adubar a terra e 

também jogar água que também é 

alimento da planta.  

 

115 Professora Na casa de mais alguém tem horta?   

116 AS Não  

117 A3 Lá em casa tem só um pouco de cebola 

plantado, as outras coisas já morreram 

tudo 
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PROFESSORA Por que será? Será o que aconteceu para 

as outras coisas que vocês plantaram 

morrerem assim? 

 

119 ALUNO 3 Meu pai disse que é a terra ruim  

120 ALUNO 2 Ou tomou sol demais, não molhou, por 

que tem que cuidar... 

 

121 ALUNO 3 Foi não, terra ruim mesmo  

122 PROFESSORA Como assim terra ruim?  

123 ALUNO 3 Terra que não presta pra plantar, porque 

lá é muito barro vermelho 

 

124 PROFESSORA Mas será que se colocasse casca de 

alimento igual pai de João faz, não 

adubaria essa terra? 

 

125 AS Sim  

126 PROFESSORA A terra às vezes precisa de nutrientes 

para ser fértil, boa para o plantio 

 

127 ALUNO 2 Lá em casa tinha uns cove que mainha 

plantou a praga acabou com tudo 

 

128 PROFESSORA Que praga?  

129 ALUNO 2 Mas não tem mais não, praga umas 

largatas que da na plantação e acaba 

com tudo 

 

130 PROFESSORA Então precisamos ter cuidado com as 

pragas também? 

 

131 A2 Tem sim, porque se não acaba com 

tudo, quano da na plantação, já era 

 

132 PROFESORA E como podemos combater as pragas? 

Algúem sabe? 

 

133 ALUNO 6 Tem gente que usa veneno, mais o 

veneno não é bom para o solo e nem 

para gente que come os alimentos, os 

alimentos cheios de veneno da doenças, 

tem gente que usa veneno sem pensar 

que as pessoas vai comer esses 

alimentos e ficar doente, as bananas 

mesmo é tudo cheio de cabureto. 

 

134 PROFESSORA Isso mesmo João, além disso prejudica 

o meio ambiente, a agua , o solo, 

precisamos ter muito cuidado com uso 

de veneno nas plantações. Sabiam que 

existem formas naturais de fazer 

inseticida? 

 

135 Aga Não  

136  Sabem o que é inseticida? 

 

 

137 Aluno2 Veneno?  

138 Professora É uma forma natural de combater as 

pragas, sem agredir o meio ambiente. 

 

139 Professora 
Na nossa aula de ciências de hoje nós  
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vamos fazer um experimento. Vamos 

dividir a sala tem três grupos ( a 

professora divide os alunos com níveis 

de aprendizagem e idades diferentes) 

em cima das mesa temos esses matérias 

que vamos utilizar, o que temos ai? 

140 Aga Semente, água, terra, barro, areia, lupa, 

vaso 

 

141 Professora Esses são os instrumentos que vamos 

utilizar para fazer um experimento com 

essas sementes de alpiste. Todo grupo 

está com material? 

 

142 As Sim  

143 Professora Agora eu tenho um problema que vou 

escrever aqui no quadro, e vocês vão me 

ajudar a resolver esse problema ta bom? 

 

144 As Ta bom  

145 Professora Problema: como fazer uma semente de 

alpiste brotar e a planta crescer 

saudável? Qual é o melhor tipo  de solo 

para uma planta crescer? 

 

146 A2 A terra Nesse momento 

inicia uma 

discussão, cada 

aluno opina e a 

professora 

registra a 

resposta no 

quadro 

colocando o 

nome do aluno 

ao lado da 

resposta. Depois 

fotografa com 

celular 

alertando que 

no final vão 

confrontar os 

resultados. 

147 Professora Vamos agora fazer o plantio, cada grupo 

deverá plantar nesses potinhos que estão 

ai, o alpiste na argila, areia e na terra, 
tomem todos os cuidados necessários 

para plantar direitinho, porque 

queremos vê essas plantas nascerem.( 

em grupo os alunos começam a fazer o 

experimento) 

Atividade em 

grupo 

148 A1 Davi, não, vc está colocando semente 

demais, se colocar demais no vaso 

apertado não vai dá certo a experiência. 

No grupo 
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149 A12 Deixa eu colocar  

150 Professora Davi escuta seu colega, é um trabalho 

em equipe, ajuda ele Gui! Ensina como 

faz 

Intervenção da 

professora para 

resolver conflito 

do grupo 

151 A1 Davi não pode colocar mais semente do 

que o solo, tem que ser um pouco só 

porque o vaso é pequeno, se não nossa 

planta não nasce 

Em grupo 

 

 

 A12 Esse tanto ta bom?  

152 A 8 Não pode encharcar de água também 

não 

 

153 A1 Os buracos ta muito pequeno, se colocar 

muita água, já era 

 

154 A1 Acho que na areia a gente coloca mais 

semente pra vê se nasce 

 

155 A8 É difícil de nascer na areia   

156 A1  A gente tem que molhar esse barro pra 

amolecer mais um pouquinho, Davi 

coloca um pouco de água e vai 

amulecendo esse barro logo, ajuda ele 

ai... 

 

157 Professora Gente esse grupo aqui está todo mundo 

se ajudando, todos no grupo devem 

ajudar. 

 

158 Professora Pessoal agora que os experimentos estão 

prontos, vamos colar essa tabela perto 

de cada um, durante um mês vamos 

observar o crescimento das plantas, 

vamos vê se cresce nos três tipos de 

solo ao não, vamos vê quem cresce 

mais, isso tudo a gente vai anotar na 

tabela, ah vamos observar também se 

durante esse tempo a planta vai mudar 

de cor. Todos os dias os grupos deverão 

medir, molhar, colocar pra tomar sol e 

anotar tudo nessa tabela.  

 

159 Professora Agora que todos os grupos realizaram o 

experimento,  quero que vocês converse 

e pensem qual tipo de solo vocês acham 

que vai crescer saudável   

 

160 A 2 Aqui no nosso grupo a gente achou que 

da terra vai crescer mais e só Jamile 

achou que na areia vai crescer também 

 

161 Professora Será? Alguém alem de Jam acha que na 

areia vai crescer também? 

 

162 A 10 Não, só na terra e no barro  

163 Professora Porque ?  

164 A 10 Porque no barro e na terra nasce em um  
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monte de lugar por ai e na areia não 

nasce 

165 Professora Vamos registrar nossas hipóteses para 

no final do experimento a gente vê se 

estávamos certos? 

 

166 AS Vamos ( nesse momento a professora 

entrega aos alunos uma atividade 

impressa onde eles deverão registrar 

suas hipóteses sobre como acham que 

estarão cada experimento depois de um 

mês. 

 

167 Professora Quem gostaria de ler sua previsão de 

como estará o experimento no final do 

mês? 

 

168 A1 O da areia não vai ter nascido porque a 

areia é muito úmida, eu acho. 

O barro é muito duro, acho que nasce 

mais só um pouco, e na terra vai nascer 

bem bonita e vai crescer mais porque a 

terra é o melhor solo pra plantar. 

 

169 Professora Mas para nascer precisamos fazer o 

que? 

 

170 A1 Molhar, regar, colocar casca das coisas, 

sol 

 

171 Professora E o seu grupo keila? chegaram a alguma 

conclusão 

 

172 A 11 Vai nascer na terra, porque a terra é solo 

bom para plantar. 

 

173 Professora  Maria  na hora de molhar a planta você 

acha que vamos colocar a mesma 

quantidade de água em cada potinho? 

Ou vai ser quantidade diferente para 

cada solo 

 

174 A13 Não  

175 Professora Por que?  

176 A 13 Tem que colocar mais água no barro, na 

argila porque é mais difícil pra água 

passar, ta ficando impossada 

 

177 A 4 A areia é molhada demais, só tem de 

pingar 

 

178 Professora  E a terra   

179 A4 Tem que colocar médio  

180 Professora Vocês concordam com as meninas 

turma? 

 

181 Aga Sim  

182 Professora Alguém quer explicar? Gui...  

183 A2 Tem que vê pra não molhar nem muito, 

nem pouco, pra não matar a planta, a 

areia a água passa rápido e enxarca logo 
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(pensou um pouco), o barro pra 

amulecer é mais difici , tem que ir 

colocando e ir parano, divagazinho, a 

terra é o mais fácil de regar do jeito que 

rega um caqueiro ou na horta, quando a 

gente vai molhano a terra vai chupando 

logo a água , por isso que na terra vai 

nascer mais rápido. 

184 Professora Muito bem Gui, então você concorda 

com a explicação das colegas? 

 

185 A2 Concordo  

186 Professora  Eu estou anotando as hipóteses de 

vocês, hipóteses são as opiniões do que 

cada grupo acha, voces estão me 

dizendo como acham que o 

experiemento  vai está daqui a um mês, 

no final do mês a gente vai vê se vocês 

acertaram, se chegaram perto, mas para 

isso precisamos acompanhar todo dia o 

crescimento da planta ta bom? 

 

187 AS Ta bom  

188 A4 Oh tia mas os buraquinhos do nosso ta 

muito pequeno, essa aqui (aponta para o 

potinho que esta com a argila)  a água 

não ta passando direito. 

 

189 Professora Querem fazer mais uns furos?  

190 A4 Quero  

191 Professora Trás ai que vamos furam mais uns... 

olhem vejam se esta tudo ok com os 

experimentos de vocês. 

 

192 Professora Você acha que ta pouco os furos ? isso 

será que vai prejudicar pra planta 

nascer? 

Falando 

individualmente 

com a aluna 

193 A4 Vai  

194 Professora Por que?  

195 A4 Jam que falou  

196 Professora Jam vem aqui me explicar por que 

vocês acham que tem poucos furinhos 

no pote, você acha que pode prejudicar 

a planta? 

 

197 Grupo Risos  

198  Quem vai me explicar? Por que vocês 

querem aumentar os furos do pote? 

 

199 A6 Só do barro, porque o barro é duro e a 

água ta demorando de passa 

 

200 Professora Hum, então ta bom, vamos aumentar 

mais dois então  

 

201 Professora Ta bom ai?  

202 Grupo Ta  
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203 Professora Podem ir colocar La no lugar e colar a 

ficha de observação na parede 

 

204 Professora Pessoal presta atenção agora todo 

mundo, silencio, atenção turma todos 

prestando atenção aqui 

 

205 Professora Vamos escolher o melhor lugar para 

colocar os experimentos aqui na sala, 

onde vocês acham que devemos colocar 

as mesas onde vai ficar os 

experimentos? 

 

206 A4 Perto do quadro tia, na frente  

207 A2 Porque não coloca lá fora no pátio? 

Pode? 

 

208 Professora No pátio é ruim por que quando a gente 

não tiver aqui pode alguém mexer 

 

209 Professora Tem que ser na sala, mas todas as 

manhas vocês podem colocar la fora pra 

tomar um solzinho 

 

210 A6 Perto da janela professora  

211 Professora Ótimo, gostei da ideia  

212 Professora Vamos então... Gostaram da ideia? A professora 

organiza uma 

mesa para cada 

grupo, com a 

ajuda dos 

alunos coloca 

etiquetas com 

identificação 

dos grupos e 

colam as fichas 

de observação 

colada na 

parede. 

213 AS Sim  

214 Professora Pessoal agora nós vamos fazer uma 

atividade, sobre o que a gente fez hoje, 

gostaria que vocês escrevessem ou 

desenhassem tudo que fizemos hoje e 

como você espera encontrar a planta 

depois de um mês, pode desenhar ou 

escrever (pensa um pouco) ou pode 

fazer os dois: desenhar e escrever. 

Os alunos 

continuam em 

grupo, mas a 

atividade escrita 

é individual 

215 A6 Raquel observe essa palavra, ler ai 

(espera um pouco, enquanto Raquel 

soletra) ta certo? Não ta faltando nada 

não? 

Diálogo em 

grupo 

216 A8 (faz gesto com ombros sinalizando que 

não sabe) 

 

217 A6 Você escreveu “platei” é plantei, plan, 

plan... Como se escrevem plan? Pensa 
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ai, que letra ta faltando? 

218 A8 Esse aqui? ( coloca o acento na letra a)  

219 A6 Não, não apaga, oh assim, plan , ta 

faltando o NE, olha como fica plantei e 

não pantei, agora faz o resto que vou 

ajudar Riso agora. 

 

220 A8 Olha aqui ta certo?  

221 A6 Molha não. molhar, falta o que ai?  

222 A8 O re?  

223 A6 Isso  

224 Professora Pessoal, próxima aula vamos vê se a 

semente de alpiste já nasceu e medir 

também o tamanho pra anotar nessas 

fichas. 

Nesse momento 

a aula é 

interrompida 

com a busina do 

carro escolar, a 

professora se 

despede 

rapidamente  

225 Professora Gente, quem tiver régua em casa trás na 

próxima aula, pra medir a planta. 
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Anexo 2                                                                     

 

                                                              AUTORIZAÇÃO 

 

 

 
REGISTRO DE IMAGEM – ALUNO (A) 

 

 

 
 

Eu,   , 

pai/mãe/responsável legal pelo menor   , autorizo a pesquisadora 

Verbênia Almeida Santos a registrar em áudio e vídeo as atividades do menor em sala de 

aula, referentes à coleta de dados da pesquisa “Ensino por Investigação em  classes 

multisseriadas: uma proposta de ensino para uma escola do campo no município de São 

José da Vitória" 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. 

 

 

 

 

São José da Vitória,  de  de 2018. 

 

 

 

Marca do 

polegar 
 

 
 

Assinatura 
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Anexo 3 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

 
REGISTRO DE IMAGEM – PROFESSOR (A) 

 

 

 
 

Eu,   ,  

professor (a) participante de atividades de formação do Projeto “Ensino por Investigação em  

classes multisseriadas: uma proposta de ensino para uma escola do campo no município de 

São José da Vitória" autorizo a pesquisadora Verbênia Almeida Santos a registrar em áudio e 

vídeo as atividades em sala de aula, referentes à coleta de dados da pesquisa, 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 receberei qualquer tipo de remuneração. 

 

 

 
São José da Vitória,  de  de 2018. 

 

 

 
Ass.   
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Anexo 4 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Prezado(a) Senhor(a) 

 

 
Convidamos você para participar, da pesquisa “Ensino por Investigação em  classes 

multisseriadas: uma proposta de ensino para uma escola do campo no município de São José 

da Vitória", coordenada Verbênia Almeida Santos e orientada pela Prof.ª Drª Viviane Brricia 

do Nascimento no âmbito do Programa de Pós-graduação em Formação de Professores da 

Educação Básica da Universidade Estadual de Santa Cruz. 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 assim como 

também possibilita que as aulas de ciências sejam repensada e possam desenvolver 

habilidades de Alfabetização Científica, com propósito de formar cidadãos capazes, desde as 

séries inicias, de tomar decisões acercas de problemas relacionados as Ciências e a suas vidas 

práticas. Temos como objetivo analisar a construção de conhecimento, a partir de um proposta 

de Sequência de Ensino Investigativa, observando processos de investigação científica com 

alunos da Educação do Campo de classes multisseriadas do Ensino Fundamental I. Sua 

participação consistirá em fazer parte dos encontros de formação, aplicar atividades de ensino 

por investigação em suas aulas e concordar em ter ambos registrados em audiovisual, para 

futura análise, porém, apenas suas falas citadas e analisadas ao longo do trabalho de pesquisa. 

Serão filmados todos os sujeitos que aceitarem participar da pesquisa, porém, em nenhum 

momento essas imagens serão divulgadas ou veiculadas. Ao final da pesquisa, os dados 

digitais (imagens) serão descartados. 

Nas aulas, não haverá intervenção da pesquisadora e/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. 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 
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“TCLE [Ensino por investigação em classes multisseriadas: uma proposta de ensino para uma 

escola do campo no município de São José da Vitória] (continuação)” 

 
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 vídeo gravadas. 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 nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, para a realidade em que nos encontramos: escola do 

município de São José da Vitória, interior da Bahia. Além disto, que contribua para sua 

formação continuada 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. 

Assim, se ficou claramente esclarecido (a) em que consiste sua participação, e se 

o(a) senhor(a) concorda em colaborar com a pesquisa, pedimos que assine este 

documento. 

Agradecemos a sua participação e confiança demonstrada para com esta 

equipe de pesquisa. 
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Verbênia Almeida Santos Pesquisador responsável (73) 981047611 

E-mail: verbeniasuzart@hotmail.com 

Prof.ª Dr.ª Viviane Briccia do Nascimento Membro da equipe de pesquisa 
(73) 988152762 

Email: vivianebriccia@gmail.com 
 
 
 

“TCLE [Ensino por investigação em classes multisseriadas: uma proposta de ensino 

para uma escola do campo no município de São José da Vitória] (continuação)” 
 

 

 
 

Eu,  , aceito participar das atividades 

do projeto de pesquisa intitulada “Ensino por Investigação em  classes multisseriadas: uma 

proposta de ensino para uma escola do campo no município de São José da Vitória" Fui 

devidamente informado(a) sobre os objetivos, riscos e benefícios da minha participação na 

pesquisa, a que concordarei em participar voluntariamente. Foi-me garantido(a) que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto resulte em prejuízos 

relacionados a mim e, que os dados de identificação e outros dados relacionados a esta 

pesquisa serão tratados confidencialmente. Fui informado(a) ainda que, todas as despesas 

referentes à pesquisa serão cobertas pela pesquisadora, mas se por acaso houver algum gasto 

meu em decorrência da pesquisa, terei direito ao ressarcimento e que caso eu sofra algum 

dano de qualquer natureza, terei direito a indenização. Fui também informado(a) que este 

documento será emitido em duas vias, ficando uma com a pesquisadora e outra comigo. 

 

 

São José da Vitória,  de  de  .  

Assinatura:       

 

 

 

 

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- 
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5319 E-mail:cep_uesc@uesc.br. Horário de Funcionamento: Segunda a Quinta-feira, de 8:00 

às 12:00 e de 13:30 às 16:00h. 

 

Anexo 5 

 
TALE “Ensino por Investigação em  classes multisseriadas: uma proposta de ensino  para uma escola 

do campo no município de São José da Vitória" 

 
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MENORES  

 

Prezado(a):  
 

Convidamos você para participar, voluntariamente, na pesquisa “Ensino por 

Investigação em  classes multisseriadas: uma proposta de ensino para uma escola do campo 

no município de São José da Vitória", do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), que tem como objetivo principal: Analisar a 

construção de conhecimento, a partir de um proposta de Sequência de Ensino Investigativa, 

observando processos de investigação científica com alunos da Educação do Campo  de 

classes multisseriadas do Ensino Fundamental I. Esta pesquisa é parte dos requisitos 
necessários para a obtenção do título de Mestre em Educação pela aluna Verbênia Almeida 

Santos, que conta com a orientação da Professora Dra. Viviane Briccia do Nascimento. A 

pesquisa se justifica pela importância de promover atividades nas aulas de Ciências, capazes 

de estimular o questionamento, o levantamento de hipóteses, a solução de problemas, a 

capacidade de no futuro buscar alternativas para melhorar a qualidade de vida no campo. A 

pesquisa será realizada em sua escola municipal do Campo, em uma turma de Ensino 

fundamental I de classe multisseriada (essas classes se caracterizam por receber alunos  do 

primeiro ao quinto ano em uma única turma, sob a responsabilidade de um único professor), 

tendo como participantes o professor (a) da turma e todos os alunos que decidirem participar 

voluntariamente. Eu irei acompanhar as aulas de ciências onde será aplicada sequências de 

ensino sem interferir na aplicação. Estas sequêncisa se dará em encontros/aulas semanais, 

com período médio de 80 minutos cada, nos meses de setembro a novembro do seguinte ano. 

A sua participação será 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) 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 classe multisseriada 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 
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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.  

 
(continuação) TALE  “Ensino por Investigação em  classes multisseriadas: uma proposta de ensino 

para uma escola do campo no município de São José da Vitória" 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Verbênia Almeida Santos 

 (Pesquisadora responsável)  

Tel. 73-981047611.  

Email verbeniasuzart@hotmail.com 

 

______________________________________ 

 Prof.ª Dr.ª Viviane Briccia do Nascimento 

(Orientadora) 

(73)988152762 

Email:vivianebriccia@gmail.com 

 

 

 

Eu, ___________________________________________________aceito participar das 

atividades do projeto de pesquisa: “Ensino por Investigação em  classes multisseriadas: uma 

proposta de ensino para uma escola do campo no município de São José da Vitória". 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 _____ 2018                                                      

 

                                                                                                      Marca do polegar 

______________________________________________    

                               Aluno(A) 
 

A rogo do senhor (a) ............................................................... Assinam:  

Assinatura da testemunha 1......................................................................  

Assinatura da testemunha 2......................................................................  
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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. 

 

 

 

Anexo 6 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (A) aluno (a)  está sendo 

convidado a participar de uma pesquisa na área de Educação e Ensino de Ciências, intitulada 

“Ensino por Investigação em  classes multisseriadas: uma proposta de ensino para uma escola 

do campo no município de São José da Vitória", coordenada por Verbênia Almeida Santos e 

orientada pela Prof.ª Drª Viviane Brricia do Nascimento no âmbito do Programa de Pós-

graduação em Formação de Professores da Educação Básica da Universidade Estadual de 

Santa Cruz. 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 assim como também possibilita que as aulas de 

ciências sejam repensada e possam desenvolver  habilidades de  Alfabetização Científica, com 

propósito de formar cidadãos capazes, desde as séries inicias, de tomar decisões acercas de 

problemas relacionados as Ciências e a suas vidas práticas. Temos como objetivo analisar a 

construção de conhecimento, a partir de uma proposta de Sequência de Ensino Investigativa, 

observando processos de investigação científica com alunos da Educação do Campo de 

classes multisseriadas do Ensino Fundamental 

I. 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 citadas e analisadas ao longo do trabalho 

de pesquisa. Serão filmados todos os alunos autorizados pelos responsáveis a participar da 

pesquisa, porém, em nenhum momento essas imagens serão divulgadas ou veiculadas. Ao 

final da pesquisa, os dados digitais (imagens) serão descartados. 

Além disso, vamos observar os textos e desenhos dos alunos, com a finalidade de analisar o 

processo de Ensino-Aprendizagem. Nas aulas, não haverá intervenção da pesquisadora e/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 
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pedagógico, uma vez que participará das aulas e respectivas atividades, porém não terá o 

registro em audiovisual. 

Para evitar a identificação do(a) aluno(a), trocaremos seu nome por outro, fictício, e não 

divulgaremos quaisquer imagens, para evitar constrangimentos e/ou desconfortos. Os dados 

serão tratados com sigilo e confidencialidade para proteger a privacidade de todos os 

envolvidos. É importante que você saiba que a participação  do(a)  aluno(a),  é   totalmente   

voluntária   e,   como   tal,   nem   o(a)   senhor(a),   nem   ele(a), terão nenhum tipo de 

despesa com esta pesquisa, bem como nada será pago por sua permissão nem pela 

participação dele(a).Você poderá retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, 

antes de sua conclusão, inclusive durante o período de pesquisa e mesmo após ter assinado 

esse termo, sem qualquer prejuízo. Sendo a responsável legal por esta pesquisa comprometo-

me em manter sigilo de todos os seus dados pessoais e do(a) aluno(a) em todas as etapas da 

pesquisa. Informo que você tem direito à indenização, caso sofra algum prejuízo físico ou 

moral decorrente dessa pesquisa. Vocês também têm direito ao ressarcimento, se tiverem 

gastos decorrentes desta pesquisa. 

A participação do(a) aluno(a) nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas a 

existência de  riscos pode se dar por possíveis desconfortos gerados, quando ele(a) for 

chamado(a) a se expressar diante dos colegas ou da pesquisadora e/ou assistente, devido a 

uma presumível timidez por estar em público, ou em frente de uma câmera, uma vez que as 

aulas serão vídeo gravadas. 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 nos anos iniciais do Ensino Fundamental, para a realidade em que nos 

encontramos: escola 
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“TCLE [“Ensino por Investigação em  classes multisseriadas: uma proposta de ensino 

para uma escola do campo no município de São José da Vitória"] 

(continuação)” do município de São José da Vitória, interior da Bahia. 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. Assim, se ficou claramente esclarecido(a) em  que  consiste sua participação, 

e se o(a) senhor(a) concorda em colaborar com a pesquisa, pedimos que assine este 

documento. 

Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração. 

 

 

 

Verbênia Almeida Santos 
Pesquisador 

responsável 

(73) 

981047611 
E-mail: verbeniasuzart@hotmail.com 

 

 
Prof.ª Dr.ª Viviane Briccia do Nascimento 
Membro da equipe 

de pesquisa (73) 

988152762 

Email: vivianebriccia@gmail.com 
 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu,   , 

responsável legal pelo (a) aluno(a)  de forma livre e 

esclarecida, manifesto meu consentimento para a participação dele(a) na pesquisa 

“Ensino por Investigação em  classes multisseriadas: uma proposta de ensino para uma 

escola do campo no município de São José da Vitória", e declaro que fui devidamente 

informado(a) sobre a participação dele(a) na mesma bem como sobre nossos direitos. 
São José da Vitória,  /_  /  . 

Marca do 

polegar 
 

 
 

Assinatura 
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Testemunha 1 

 
 

 

Testemunha 2 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa 

Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o 

CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro 

Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-

5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h às 

12h e de 13h30 às 16h. 
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Não Vou Sair do Campo 

 

Não vou sair do campo 

Pra poder ir pra escola 

Educação do campo 

É direito e não esmola 

O povo camponês 

O homem e a mulher 

O negro quilombola 

Com seu canto de afoxé 

Ticuna, Caeté 

Castanheiros, seringueiros 

Pescadores e posseiros 

Nesta luta estão de pé 

Cultura e produção 

Sujeitos da cultura 

A nossa agricultura 

Pro bem da população 

Construir uma nação 

Construir soberania 

Pra viver o novo dia 

Com mais humanização 

Quem vive da floresta 

Dos rios e dos mares 

De todos os lugares 

Onde o sol faz uma fresta 

Quem a sua força empresta 

Nos quilombos nas aldeias 

E quem na terra semeia 

Venha aqui fazer a festa 

 

Não Vou Sair do Campo 

 

Gilvan Santos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Ao escrevermos essas Orientações Pedagógicas para o Ensino de Ciências, voltamos nosso 

olhar para a sala de aula multisseriada da Escola no Campo. Pensamos em você, Educador/ 

Educadora, que constrói a Educação das crianças camponesas e desejam ensinar de forma 

crítica, investigativa e prazerosa. 

Aqui você encontrará desde os fundamentos que concebem o Ensino de Ciências por 

Investigação e o processo de Alfabetização Científica, como também sugestões de 

abordagens didáticas e metodológicas possíveis a realidade da classe multisseriada. 

Nesse sentido, consideramos fundamental que os educadores do Campo, tenham a 

oportunidade de conhecer, testar e avaliar a estratégia de ensinar Ciências com caráter 

investigativo ressaltamos que o Ensino de Ciências crítico é uma demanda dos povos que 

vivem no Campo. 

Contudo, o intuito não é defender uma visão única e fechada desse tipo de ensino. Ao 

contrário, pretende-se que você educador/educadora a partir do material apresentado reflita 

sobre a abordagem investigativa e se necessário faça as adaptações para contribuir para a 

aprendizagem de Ciências de seus educandos. Nossa tentativa é oferecer sugestões para tornar 

as aulas instigantes, estimulando-os a investigar, questionar, levantar e testar hipóteses, 

argumentar, relacionar o fazer cientifico aos saberes cotidianos. 

Esperamos que essas Orientações Pedagógicas para o Ensino de Ciências seja mais uma 

ferramenta de luta em nossas mãos para fazermos Educação do Campo de qualidade! 

 

                                       As autoras 
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1 INTRODUÇÃO 

 

UM OLHAR COMPROMETIDO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NO CAMPO 

 

Nestas Orientações Pedagógicas apresentaremos uma proposta de Ensino de Ciências 

para educadores e educadoras que atuam em Escolas do Campo. Muito se discute a respeito 

de práticas pedagógicas que sejam capazes de fortalecer e ampliar os saberes dos sujeitos do 

campo, contudo, isso demanda um diálogo entre a escola e a comunidade. 

 Nesse sentido, apresentamos uma discussão de importantes estudos sobre o tema, com 

a finalidade de reflexão sobre como a escola pode contribuir, enquanto espaço de luta e 

transformação, para que os educandos desejam provocar mudanças em suas comunidades.  

Para tanto, esse material didático está organizado em três capítulos e apresenta 

sugestões de leituras fundamentais a educadores que desejam um ensino de ciências 

investigativo tendo o educando como protagonista do ensino. 

Procuramos mostrar no primeiro capítulo discussões de temáticas ligadas a pesquisa 

em ensino de Ciências como: Alfabetização Científica enquanto objetivo principal para o 

Ensino de Ciências por Investigação. Fizemos uma breve exposição sobre o Ensino de 

Ciências na Educação do campo e a sua importância para contemplar a Agroecologia nos 

currículos das Escolas do campo. 

O segundo capítulo constitui-se da apresentação da Sequência de Ensino Investigativa 

“O Solo”, de autoria de Carvalho et al. (2011), e adaptação realizada por Santos , com nossas 

observações. Estruturou-se a SEI em 10 aulas nas quais os alunos se deparam com problemas 

científicos nas aulas de ciências e fazem relação com suas vivências cotidianas no campo, em 

uma dinâmica que contempla o trabalho em grupo como elemento potencializador da 

aprendizagem na classe multisseriada. 

O terceiro capítulo traz informações sobre algumas atividades de caráter investigativo 

que possibilitam a inserção do educando em um processo de Alfabetização Científica, tais 

como: trabalho em grupo, atividades interdisciplinares e atividade de campo. Assim como 

também, orienta para o planejamento das aulas de ciências em classes multisseriadas 

sugerindo uma proposta interdisciplinar e por nível de aprendizagem. 

E por fim, Convidamos todos e todas para que com amor e ousadia façam a leitura dos 

textos sugeridos ao final desse material com o compromisso de assumir a construção coletiva 

da Educação do e no Campo.  
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2 ENSINO DE CIÊNCIAS NAS ESCOLAS DO CAMPO COM FOCO NA 

AGROECOLOGIA 

O meio rural brasileiro atualmente possui dois modelos antagônicos de agricultura e de 

sociedade em disputa, de acordo com Guhur e Toná (2012): aquele proposto pelo capital, que 

se dá através do agronegócio e aquele proposto pelos movimentos sociais que se dá pela via 

da Agroecologia. Nesses dois modelos temos dois “Campos Sociais” opostos e em disputa, 

sendo um baseado na dependência do homem aos meios de produção, ao lucro e ao capital e o 

outro tendo o objetivo final construir autonomia e emancipação humana.  

Diante disso, Varanda e Araújo (2004) apontam que nas últimas décadas, passou-se a 

discutir a necessidade de se promover uma educação pensada com e para os povos do campo, 

e os camponeses organizados não abrem mão da educação como direito, mantendo a luta para 

não fechar escolas localizadas em espaços rurais, garantindo assim os marcos legais da 

Educação do Campo. 

Nesta perspectiva, Carcaioli, Tonso e Neto (2017) afirmam que o ensino de Ciências 

da Natureza na sala de aula das escolas do campo é uma demanda política desses povos, em 

decorrência da expansão do agronegócio com suas monoculturas, sementes transgênicas, uso 

agressivo de agrotóxicos, mudanças climáticas, assim como tantos temas em destaque que 

afetam a produção do camponês hoje no campo brasileiro, e por tal razão é necessário 

problematizar essas temáticas nas aulas.  

Contudo, pouco se discute sobre a efetivação do Ensino de Ciências como promotor da 

Alfabetização Científica em classes multisseriadas da Educação do Campo. Um aspecto 

importante diz respeito aos professores, que são generalistas e o único responsáveis, em 

classes com alunos do primeiro ao quinto ano (Cardoso, 2010). Tal forma de trabalho pode 

acarretar dificuldades e barreiras para o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem.  

Na busca por abordagem de ensino para as aulas de ciências, alguns autores como 

Gonçalves e Brick (2017), apontam a abordagem freiriana de investigação temática para 

proporcionar um ensino crítico de Ciências, pautado na realidade concreta na qual o educando 

do campo está imerso. Outro ponto sustentado com base na teoria de Freire é que as aulas 

devem sempre partir de uma determinada situação- problema dentro da realidade do educando 

e é desse problema inicial que surgem as falas consideradas significativas. Ao proporem 

temas geradores para aulas de ciências, completa: 

O trabalho por temas geradores contribui não apenas no que se refere aos aspectos 

formais do Ensino de Ciências, mas também para a apropriação dos conhecimentos 



 

 

11 

 

científicos como elementos que possibilitam ampliar a compreensão de aspectos da 

realidade, a percepção das contradições latentes e construir possibilidades para sua 

superação. (Gonçalves; Brick , 2017, p.9) 
 

Os autores defendem os temas geradores como metodologia didática e afirma que 

estes permitem estabelecer uma interface entre conhecimentos científicos e a realidade social 

de um determinado local. Nesse sentido, em seu Livro Pedagogia do Oprimido Freire diz 

afirma: 

Educação e investigação temática, na concepção problematizadora da educação, se 

tornam momentos de um mesmo processo. Enquanto na prática “bancária” da 

educação, antidialógica por essência, por isto, não comunicativa, o educador 

deposita no educando o conteúdo programático da educação, que ele mesmo elabora 

ou elaboram para ele, na prática problematizadora, dialógica por excelência, este 

conteúdo, que jamais é “depositado”, se organiza e se constitui na visão de mundo 

dos educandos, em que se encontram seus temas geradores (FREIRE, 2015, p. 142). 

 

A perspectiva freireana é necessária para orientar a seleção de conhecimentos 

escolares mais coerentes com as demandas das populações do campo assim, a partir de 

situações problemáticas da vivência dos sujeitos em suas comunidades surgem temas 

geradores que podem estimular o processo de ensino aprendizagem.  
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3 ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO E A PROPOSTA DAS 

SEQUÊNCIAS DE ENSINO INVESTIGATIVAS 

Abordaremos nessa secção os desafios e perspectiva do Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI) com foco para a promoção da Alfabetização Cientifica, além disso, 

discutiremos um pouco sobre como essa abordagem didática pode contribuir para a educação 

dos alunos do campo enquanto sujeitos de direitos, entendendo que a Escola do Campo é um 

espaço de luta e resistência e que por essa razão é necessário levar a reflexão a essas escolas 

sobre os dois modelos de educação antagônicos existentes no campo brasileiro atualmente. 

 

 

3.1 O QUE É ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO? 

 

Carvalho (2018) define o ensino por investigação como o ensino dos conteúdos 

curriculares, mas sustenta que é necessário que o professor crie condições em sua sala de aula 

para os alunos “pensarem, levando em conta a estrutura do conhecimento; lerem, 

entendendo criticamente o conteúdo lido; escreverem, mostrando autoria e clareza nas 

ideias expostas.” (p.5). Desse modo, a autora revela que no ENCI é imprescindível 

perceber se os alunos sabem falar, argumentar, ler e escrever sobre os conteúdos 

estudados sistematicamente, não importa somente a transmissão dos conteúdos, mas 

como os alunos explicam e comunicam esses conceitos apreendidos. 

Essas perspectivas também são encontradas no trabalho de Sasseron (2015) que 

defende o ensino por investigação como uma possibilidade para que ocorra a alfabetização 

científica na sala de aula, assim considera que o ensino por investigação é uma abordagem 

didática inerente às práticas realizadas pelo professor. Desse modo, a pesquisadora do Ensino 

de Ciências considera, 

Cinco principais elementos que se fundem para a ideia de ensino por investigação 

que utilizamos: o papel intelectual e ativo dos estudantes; a aprendizagem para além 

dos conteúdos conceituais; o ensino por meio da apresentação de novas culturas aos 

estudantes; a construção de relações entre práticas cotidianas e práticas para o 

ensino; a aprendizagem para a mudança social. (SASSERON, 2018, p.8) 

Além disso, a estudiosa argumenta que para possibilitar o desenvolvimento de 

raciocínio científico, o ensino por investigação deve considerar as informações que os 

estudantes já possuem a interação entre os alunos durante as aulas e o problema proposto para 
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a investigação. Nesse sentido, o aluno ao vivenciar informações por meio da investigação, 

pode construir novos entendimentos sobre as informações que já possuem e ao analisar 

criticamente as ações, os estudantes estarão desenvolvendo práticas científicas em estreita 

relação com o desenvolvimento do raciocínio científico (Sasseron, 2018). 

Também merece destaque a importância dos conhecimentos prévios dos alunos 

prevista nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Nesse documento fica explícita que as ideias 

e os conhecimentos trazidos pelos alunos quando eles chegam à escola têm papel fundamental 

no processo de aprendizagem, em especial no caso de Ciências.  

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE ATIVIDADES DE CÁRATER INVESTIGATIVO 

 

No Brasil, o trabalho com atividades investigativas em sala de aula, de acordo Strieder 

e Watanabe (2018) surgem a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e 

Orientações Complementares (PCN+). Essas autoras enfatizam que nesses documentos 

oficiais, a investigação é entendida como um processo que permite o desenvolvimento de 

competências e está associada ao princípio pedagógico da pesquisa, que coloca o estudante 

como protagonista na investigação e na busca de respostas em um processo autônomo de 

(re)construção de conhecimentos (Strieder;Watanabe, 2018). 

Pereira (2016), em sua dissertação de mestrado, elaborou um esquema onde aponta 

algumas etapas que podem se aproximar da forma como a Ciência é construída através do 

ENCI: 

                 Figura 1: Etapas do ENCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema representando as etapas do Ensino por Investigação, elaborada por Pereira (2016). 
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Diante disso, o ensino por investigação deve considerar os conhecimentos prévios dos 

alunos, dos problemas propostos para a investigação, das hipóteses levantadas, os modos de 

interação dos estudantes com o problema, com os materiais utilizados, das análises que 

surgem no decorrer das aulas, isso tudo está estritamente relacionado a interação com o 

professor, ao modo como ele propõe e orienta as etapas da investigação, é um trabalho 

realizado em uma parceria entre estudantes e professor.  

Contudo, é importante ressaltar que é a investigação em sala de aula deve propiciar aos 

alunos mudanças conceituais, argumentação “como uma forma de comunicar pensamentos e 

ideias, a linguagem cientifica é por natureza linguagem argumentativa” (Sasseron, 2015). 

 

 

3.3 AS SEQUÊNCIAS DE ENSINO INVESTIGATIVAS (SEI) 

 

Entendemos que as Sequências de Ensino Investigativas - SEI propostas por autores da 

área (CARVALHO; SASSERON, 2012; CARVALHO, 2013), não é uma forma de tornar os 

alunos cientistas, o que se propõem é um ensino investigativo nas aulas de ciências, para 

ampliação da cultura científica. 

O desenvolvimento das SEIs permitem que os alunos levem para as aulas 

conhecimentos prévios para iniciar novos, terem ideias próprias e discuti-las. Fazer ciência 

em sala de aula nos anos iniciais é aproximar os educandos a cultura cientifica no cotidiano 

escolar, o que demanda que o educador desenvolva competências docentes como: dirigir 

situações de aprendizagem e criar um ambiente de aprendizagem que envolva o aluno em seu 

trabalho (Briccia,, Carvalho,  201). 

Nesse sentido, Carvalho (2013) propõe um modelo de ensino com etapas essenciais no 

desenvolvimento de atividades investigativas e Sequências de Ensino Investigativas SEIs, a 

saber: 

Apresentação do material: 

✓ Problema: acompanhado de uma pergunta simples, objetiva, que possa 

desencadear ações nos alunos; 

✓ Familiarização e a Solução do Problema: experimentação e busca  por  

responder  o “como” e o “porquê” – etapa que possibilita aos alunos 

reconhecerem como resolveram o problema e por que conseguiram resolvê-lo, 
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sendo que isso será alcançado a partir das ações manipulativas realizadas e os 

diálogos estabelecido 

✓ Discussões coletivas: momento no qual os alunos em grupo poderão discutir  

sobre  os  eventos  que  observaram  durante o desenvolvimento da etapa. 

✓ Contextualização do problema: apresentação de conceitos por meio de 

estratégias variadas. 

✓ Registro: avaliação que consiste na produção de um relato, desenho que  pode  

estar  acompanhado ou não de  um  texto,  no  qual  o  aluno expressará  seu  

entendimento  acerca  de toda a atividade  proposta. 

 

3.4 A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA PARA ALUNOS DOS ANOS INICIAIS 

 

Alfabetizar cientificamente é o desafio atual para os professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental, pois exige pensar e discutir qual o significado da alfabetização científica, 

por que ela é importante para o currículo e quais os caminhos para promovê-la? 

 Nesse contexto, tornou-se um debate contemporâneo entre os estudiosos da área, o 

papel da alfabetização científica na constituição da cidadania desde séries iniciais (Lorenzetti; 

Delizoicov, 2011, Sasseron; Carvalho 2008), estudos apontam para a necessidade de planejar 

aulas para promover a AC, implementando atividades relacionadas à resolução de problemas 

científicos, levantamento de conhecimentos prévios e hipóteses. 

Para Lorenzetti; Delizoicov (2011) a alfabetização científica pode ser uma aliada para 

que o aluno possa fazer uma leitura do universo quando vinculada as séries inicias do ensino 

fundamental. Tomando como base os estudos de Soares (1985), que considera que o 

letramento é o uso que as pessoas fazem da leitura e da escrita em seu contexto social, é que 

os autores chegam ao conceito de letramento científico: 

É nossa compreensão que esta conceituação de letramento, transcendendo a de 

alfabetização, será de fundamental importância para o entendimento da alfabetização 

científica para as Séries Iniciais. A categoria letramento em Ciências refere-se à 

forma como as pessoas utilizarão os conhecimentos científicos, seja no seu trabalho 

ou na sua vida pessoal e social, melhorando a sua vida ou auxiliando na tomada de 

decisões frente a um mundo em constante mudança. (Lorenzetti; Delizoicov, 2011, 

p. 8) 

Corroborando com os autores, Santana, Morais e Farnzonlin (2018) consideram a 

Alfabetização Científica como um processo que visa a aproximar o aluno da cultura científica. 



 

 

16 

 

Esse processo de aproximação visa a uma formação educacional mais ampla, voltada para o 

desenvolvimento da criticidade e para o pleno exercício da cidadania.  

 

3.5 O QUE DIZ A BNCC SOBRE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA? 

Atualmente no Brasil um novo documento normativo da educação brasileira foi 

aprovado pelo Conselho Nacional de Educação em dezembro de 2017 e publicado pelo 

Ministério da Educação no dia 20 do mesmo mês e ano, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). No texto de apresentação a área Ciências da Natureza, utiliza-se o termo “letramento 

científico” como compromisso da área para o Ensino Fundamental. Dentre as dez 

Competências Gerais, a segunda faz menção ao ensino de Ciências implicitamente ao propor: 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 

e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas (MEC, 2017, p.24). 

Em artigo publicado recentemente por Sasseron (2018), ao discorrer sobre o ensino de 

Ciências da Natureza na BNCC, a autora analisa que “é mencionado que o ensino das ciências 

deva ocorrer na articulação com outros campos de saber e que “precisa assegurar aos alunos 

do Ensino Fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao 

longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e 

procedimentos da investigação científica” (2018, p. 10). A autora analisa o novo documento 

curricular com base em pressupostos teóricos atuais do Ensino por Investigação e aponta 

como aulas de Ciências podem ser planejadas, considerando as indicações presentes na 

BNCC. 

Contudo, a autora em sua análise minuciosa traz algumas críticas sobre a visão de 

ensino de Ciências que implícita a BNCC, dentre elas podemos destacar: 

No que diz respeito ao ensino das Ciências da Natureza, percebemos claramente a 

ênfase pouco efetiva na promoção da investigação, embora ela tenha sido 

mencionada como um dos elementos estruturantes da proposta curricular. Deste 

modo, é esperado que os processos de formação de professores possam atender a 

este tema, de forma que eles possam analisar e produzir materiais didáticos 

adequados para que a investigação científica e as práticas que a acompanham e a 

caracterizam sejam trabalhadas. (Sasseron, 2018, p.15) 

 

A análise da autora é focalizar os cinco anos iniciais do ensino fundamental e não tem 

como objetivo contestar o documento publicado pelo MEC. Fica claro na análise de Sasseron 

que as ações de investigação listadas na BNCC são pouco presentes no contexto das 
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habilidades elencadas para os cinco anos iniciais do Ensino Fundamental e a autora defende 

que o envolvimento mais ativo e autoral dos estudantes com o aprendizado das ciências está 

ligado ao “trabalho contínuo e conjunto com as práticas científicas e as práticas epistêmicas”. 

Contudo, a autora argumenta que o próprio documento faz menção de que a BNCC é um 

parâmetro para a construção do planejamento, mas o professor tem autonomia para conciliar o 

que está expresso no documento e a realidade de sua sala de aula.  

 

4 MODELO DE SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA“O SOLO” 

As contribuições do ENCI para o ensino-aprendizagem de Ciências frente às 

especificidades dessas classes da Educação do campo. Desse modo, algumas inquietações são 

relacionadas à como essas crianças em idades e níveis diferentes interagem com os colegas e 

com o professor, como o trabalho com SEI pode contribuir para a interação social, como esses 

alunos constroem conhecimentos científicos no decorrer da investigação e faz relações com a 

realidade local. 

De acordo com Carvalho (2013), as sequências de ensino investigativas são atividades 

que são planejadas com intuito de proporcionar aos alunos levar as aulas seus conhecimentos 

prévios, passando do conhecimento espontâneo ao científico. Assim, a SEI em geral tem uma 

estrutura básica, geralmente inicia com um problema, que pode partir do aluno ou do 

professor, após o problema é preciso uma atividade de sistematização do conhecimento 

construído, contextualizar esse conhecimento com as vivências do educandos e 

aprofundamento do assunto estudado (Sasseron e Carvalho2012). 

Nesse sentido, a escola da SEI, levou em consideração principalmente a realidade 

local na qual os sujeitos da pesquisa estão inseridos, para que os alunos fossem inseridos no 

universo das ciências e o problema a ser investigado fosse do interesse deles. Trataremos a 

seguir a descrição da SEI. 

 

4.1 JUSTIFICANDO O USO DA SEI “O SOLO” 

 

Após alguns estudos da coleção “Investigar e Aprender Ciências”, livro de Ciências 

para os alunos do 2º ano, das autoras Anna Maria Pessoa de Carvalho et al. (2011), 

escolhemos a Sequência de Ensino Investigativa intitulada “Solo” a ser apresentada neste 

trabalho. Entendemos que a temática é ligada ao dia a dia dos alunos, sendo assim supomos 
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que pode despertar o interesse dos alunos a partir de um problema a ser investigado, podem 

criar novos conhecimentos acerca do solo da região e a partir disso fazer inferências do 

conhecimento empírico com conhecimento científico.  

Além disso, utilizamos como suporte a adaptação feita por SANTOS (2016) onde ela 

propõe atividades especificas relacionadas ao solo cabruca característico da região onde a 

escola está situada. Entretanto, houve a necessidade de fazermos uma adaptação das 

atividades para aplicá-las na turma multisseriada da escola do campo, uma vez que algumas 

atividades estavam distantes da realidade local. Mas tivemos o cuidado em manter a 

originalidade das atividades de caráter investigativo. 

 

4.2 ALGUMAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PROPOSTA 

Os objetivos específicos para o trabalho com essa SEI foram elaborados , de acordo 

com as orientações específicas dadas por Anna Maria Pessoa de Carvalho et al. (2011). 

Segundo a autora ao finalizar as atividades da SEI, espera- se que os alunos sejam capazes de: 

• realizar experimentos simples sobre os materiais do ambiente para 

investigar características e propriedades do solo; 

• comunicar de modo oral perguntas, suposições, dados e conclusões sobre 

os experimentos relacionados às propriedades do solo, respeitando as 

diferentes opiniões e utilizando dados obtidos experimentalmente para 

justificar suas ideias; 

• organizar e registrar informações sobre propriedades do solo por meio de 

desenhos e pequenos textos; 

• localizar e utilizar informações obtidas em pequenos textos sobre o solo; 

• pesquisar, registrar e comunicar semelhanças e diferenças entre os seres 

vivos que andam ou rastejam; 

• observar, registrar e comunicar as características de desenvolvimento das 

plantas em diferentes tipos de solo; 

• compreender que o solo é importante para a sobrevivência dos seres vivos. 

(CARVALHO,2011,p 153) 

 

Diante desses objetivos, apresentaremos a seguir um detalhamento da Sequência 

Didática “O Solo”. 

 

4.2.1 Sequência didática “O Solo” 

4.2.1.1 Aula um: Os tipos de solo 
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A primeira atividade proposta pela SEI foi uma adaptação realizada por Santos (2016) 

com algumas sugestões. Ela tem como objetivo analisar os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre os tipos de solos, apresentando uma maior aproximação do aluno com a temática a ser 

desenvolvida durante as aulas.  

Esta aula inicia-se com uma roda de conversa, através a leitura em voz alta de um livro 

“A viagem da sementinha”, logo após fez perguntas aos alunos sobre a história. Após a 

interpretação oral a professora solicitará aos alunos que pensassem sobre o solo onde a 

semente poderia ser plantada e perguntando aos alunos sobre o que sabem sobre o tema 

“Solo” e se acreditam que o solo é importante para a vida do ser humano. 

Ainda da roda de conversa, parte-se para a próxima atividade, onde a professora 

apresenta aos alunos três vasilhas com três tipos de solos diferentes: terra, areia e argila. Nesta 

atividade é importante que o docente solicite que os alunos analisem os três tipos de solo 

(utilizando a lupa e as mãos), pede para que sinta a textura, o cheiro. Pergunta aos alunos se 

eles acreditam que o solo é importante para a vida do ser humano, e a partir das respostas 

que houve faz inferências e por vezes outras perguntas, possibilitando que os alunos criem 

explicações para suas próprias respostas. 

 

Figura 2: Alunos observam os três tipos de solo utilizando a lupa. 

Outra questão a ser discutida é: o que é preciso para uma planta crescer saudável, faz 

orientações acerca das próximas aulas e solicita que os alunos pesquisem em casa (com os 

pais ou vizinhos), qual o melhor solo para a planta nascer e crescer saudável.  

 

4.2.1.2 Aula dois: Realizando o experimento 
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Nesta próxima aula, inicia-se a discussão sobre levantamento realizado em casa sobre 

o tipo de solo mais adequado para o plantio. À medida que os alunos fazem seus relatos 

surgem temáticas diferentes: adubo natural para o solo, uso de inseticida, qualidade do solo, a 

conversa dura por alguns minutos e histórias do cotidiano dos alunos surgem. 

Após esse momento, a professora dividiu a sala em grupos, podendo, se possível, 

serem múltiplos de 3 grupos, para que essa divisão foi pensada para facilitar a ajuda mútua 

entre os alunos com já exposto anteriormente. Apresenta a cada grupo uma vasilha com um 

tipo de solo: areia, argila e terra. Solicita-se aos alunos que observem a textura de cada tipo de 

solo, que peguem com as mãos. A pergunta que norteará o processo a partir de agora é se os 

alunos já conheciam os três tipos de solos que lhes foram apresentados, em qual local 

tinham visto, fazendo assim um relato de suas experiências oralmente. Nesse momento, os 

alunos fazem relatos de suas vivências e citam em que pontos específicos que se podem 

encontrar esses solos: rio, “beira do rio”, na mata. 

O próximo passo é colocar etiquetas nos vasos e apresentam o material que será 

utilizado no desenvolvimento do trabalho: vasilhas previamente furadas, os três tipos de solo, 

lupa, sementes de alpiste e água. Logo após, escreve no quadro branco o problema a ser 

investigado e ler em voz alta: Qual o tipo de solo que vocês consideram mais adequado 

para se plantar uma semente de alpiste e ela crescer saudável? A professora enfatiza sobre 

a importância do solo para a vida, destacando os tipos de solos existentes; a importância do 

solo para a sociedade.    

Nesse momento os alunos discutem timidamente, opinam, levantam hipóteses, e o 

papel do professor é realizara professora fazia questionamentos para motivar a discussão, 

anotando  cada resposta dos alunos no quadro. Fazer uma foto pode ser uma forma de 

confrontar as respostas que eles deram naquele momento com que realmente vai acontecer no 

desenvolvimento da planta, ou seja, analisar posteriormente as hipóteses dos alunos.Em 

seguida, a atividade é que cada grupo plantar as sementes de alpiste nos três tipos de solos, 

colocando os recipientes com os experimentos no mesmo local, para receberem a mesma 

quantidade de água e luz. Neste momento, são preenchidas tabelas de acompanhamento do 

desenvolvimento da planta foram fixadas na parede para cada grupo e os alunos foram 

orientados a observar e anotar a cada dois dias. 

 Por fim, a professora conversou com os grupos sobre qual o tipo de solo que 

eles consideram mais adequado para o alpiste (escolhemos o alpiste por ser uma planta de 
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desenvolvimento rápido), ter um bom desenvolvimento e crescer saudável. Timidamente os 

grupos apresentaram suas hipóteses. Em seguida, os alunos registraram em papel sulfite, 

através de desenhos ou escrita, detalhes de como acreditam que vão encontrar as plantas 

depois de um mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Alunos em grupo faz registro dos dados da pesquisa na tabela 

 

4.2.1.3 Aula três: Conhecendo algumas medidas de comprimento 

Nesta aula, a proposta é iniciar a atividade entregando uma cópia do poema “A 

Régua”, da autora Jacqueline Garcia (2011), para a leitura coletiva do texto: 

Poema “A régua” 

 

 

 

 

 Fonte: GARCIA, (2011, p.187). 

Após a leitura e apreciação do poema, a professora levantou alguns questionamentos 

sobre o texto e escreve no quadro o nome dos objetos citados no poema e outros que 

A RÉGUA 

COM UMA RÉGUA NA 

MÃO  

POSSO MEDIR QUASE 

TUDO COM PRECISÃO  

A MESA, A PORTA, O 

BALCÃO...  

E ATÉ MESMO O 

TAMANHO DO MEU 

DEDÃO  

MAS EXISTEM ALGUMAS 

COISAS  

QUE A RÉGUA NÃO MEDE 

NÃO  

A TRISTEZA, A ALEGRIA  
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surgiram, pedindo aos alunos que indicassem quais poderiam ser medidos com a régua e quais 

precisariam de outros instrumentos de medida. 

Em roda de conversa, o próximo passo é discutir com os alunos a forma adequada de 

utilização da régua, explicitando o que significa os traços maiores e menores, como iniciar 

uma medida e trabalharam conteúdos matemáticos como milímetro, centímetro, decímetro e 

metro. Em uma sala multisseriada, pode-se voltar para o quadro e solicitar que alunos mais 

novos da educação infantil escrevessem no quadro os números estudados durante aquele 

diálogo, a fim de inserir esses alunos na atividade investigativa. 

Logo após, a professora pode organiza os alunos em grupos (permanecendo os 

mesmos grupos da construção do experimento), de forma que cada aluno tenha uma régua e 

uma atividade impressa e pede para medir utilizando a régua, alguns objetos escolares, tais 

como lápis, borracha, caderno, caneta, mochila. Foi utilizada uma ficha de sugestão para 

registrar as medidas dos objetos. Posteriormente, o professor abre espaço para que os 

componentes dos grupos vão à frente e apresentem os resultados encontrados e anotados, 

debatendo, opinando, comparando e levantando hipóteses. O modelo da atividade segue 

abaixo: 

 

NOME DO OBJETO TAMANHO MEDIDO COM A RÉGUA 

Caderno  

Lápis  

Caneta  

Mesa  

 

Em seguida, os alunos irão se aproximar do experimento (um grupo por vez), para 

medir o tamanho das plantas e registrar na ficha de observação o crescimento, utilizando os 

conhecimentos adquiridos sobre o uso da régua. 

 

 

 



 

 

23 

 

 

Figura 4 e 5: Experimento e ficha de acompanhamento de crescimento da planta. 

A professora orienta sobre os cuidados que devem ter com a planta, relembra aos 

educandos que o registro na tabela deve ser realizado a cada dois dias. Também estimula a 

discussão em grupo, sobre os resultados alcançados até o momento, os alunos se demonstram 

eufóricos, fazem comparações com crescimento das plantas dos outros grupos, buscam entre 

eles explicações de o porquê algumas sementes não terem brotado e alguns continuam usando 

a régua para confirmar as medidas. 

 

4.2.1.4 Aula quatro: Resolva o problema: uma investigação no entorno da escola para 

identificar os três tipos de solo 

 

Nessa atividade da sequência a professora convida os alunos a fazer uma aula de 

campo no entorno da escola e avisa que o objetivo dessa aula é identificar os três tipos de solo 

nas proximidades. É importante solicitar aos alunos a fazerem registro durante a aula de 

campo, entrega o celular a um grupo e diz que eles precisam se revezar para fotografar cada 

momento, entrega pequenos vasos a outro grupo e esses tem a responsabilidade de coletar 

uma amostra do solo encontrado fora da escola para possível comparação, e o último levam as 

lupas e réguas para medir e analisar pequenas plantas e insetos encontrados ( atividade pré- 

campo). 

 

 

 

 

 

Figura 5 e 6: Alunos em uma atividade de campo no entorno da escola identificando os três 

tipos de solo 

 

Os alunos devem indicaram os lugares que poderiam visitar para encontrar os três 

tipos de solo, fazendo observações, comparações entre o material utilizados na sala de aula e o 

solo encontrado na margem do rio, coletaram material para análise, discutindo assuntos sobre 



 

 

24 

 

qualidade do solo e poluição, erosão, importância da conservação do solo para produzir 

alimentos saudáveis, entre outros (atividade durante a aula de campo). 

No retorno para a sala de aula, conversando com a turma a professora deverá propor 

atividades pensadas para cada nível de escrita dos alunos: alguns alunos desenham no 

caderno, outros pequenos textos e outros lista organizada em ordem alfabética sobre os 

alimentos que são plantados no solo e são utilizados para nossa alimentação (atividade pós-

campo). 

 

4.2.1.5 Aula cinco: Conversando com a turma: Observações e anotações dos experimentos 

    A professora inicia a aula retomando a atividade realizada no pós campo, 

problematizando questões relacionadas à conservação do solo para a qualidade alimentar. 

Retoma também a explicação da diferença dos três tipos de solo e as possibilidades que 

permitiram que a semente de alpiste nascesse em um e outro não. 

Feito isso, chama a atenção dos alunos para o experimento, durante o período de um 

mês, foram responsáveis por cuidar das sementes, molhando-as, colocando-as no sol e 

observando o crescimento de cada uma. Os grupos formados durante a construção do 

experimento permaneceram os mesmos. Assim, cada grupo receberão 03 tabelas para registrar 

o crescimento das plantas nos diferentes materiais (areia, argila e terra) e a cada dois dias 

registravam a altura e a cor da planta.          

 

Figura 7: Alunos analisando com a lupa e medindo com a régua a planta. 

 

Durante o período de observação e registro, é importante a professora trabalhar 

conteúdos interdisciplinares (conhecimentos matemáticos, escrita, conhecimentos 

geográficos...), contudo, levando consideração o caráter investigativo da SEI. A professora a 

cada observação deve fomentar a discussão sobre questões locais, possibilitando que os 
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alunos levantem seus conhecimentos prévios ao mesmo tempo em que explica novos assuntos 

que poderá surgir. 

 

4.2.1.6 Aula seis: Para saber mais - Leitura e discussão do texto: por que as plantas 

protegem o solo contra os deslizamentos? Leitura de imagens  

 

A atividade seis refere-se à leitura e discussão do texto “Por que as plantas protegem 

o solo contra os deslizamentos?” (extraído da revista “Ciência Hoje para Crianças”, PAES; 

MARQUES, 2012, p. 12), da leitura de imagens e atividades de coordenação motora, todas 

voltadas para o tema SOLO. Diante do contexto da classe mutisseriada o educador poderá 

guiar as leituras de maneira diversificada, respeitando os níveis de cada aluno.  

Após a leitura os alunos podem ser organizados em círculo para discussão e 

levantamento de hipóteses, indagando a seguinte questão-problema: “Qual a importância do 

solo para a vida no planeta?” Os alunos que já leem, grifaram as palavras que mais lhes 

chamaram a atenção no texto e respondem algumas questões propostas no texto; os alunos 

que fizerem a leitura das imagens trocaram entre si e explicavam o que entendiam da imagem; 

já os alunos da educação infantil, podem realizar uma atividade retomando a explicação dos 

três tipos de solo, uma atividade envolvendo artes, desenvolvimento da coordenação motora e 

conhecimento científicos. 

Ao final, a professora faz leitura dinâmica do texto em voz alta, a cada trecho lido ela 

perguntava se algum aluno tem uma imagem correspondente, essas imagens podem ser 

colocadas no centro da sala para eu todos possam vê. Novos debates surgiram sobre erosão, 

enchentes no campo e nas cidades, deslizamento, desmatamento e reflorestamento. 

 

 

4.2.1.7 Aula sete: Conversando com a turma: observações e anotações dos resultados do 

experimento  

 

A aula sete é a discussão sobre os resultados do experimento. A professora solicita que 

os alunos retornem aos grupos de origem e analisem o plantio e as anotações que eles fizeram 

nas tabelas sobre as cores das folhas e o crescimento das plantas nos diferentes tipos de solos. 
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A professora pode conversar com os alunos levantando alguns questionamentos, como: Agora 

me digam de acordo com os resultados, qual foi o melhor tipo de solo para o desenvolvimento 

da semente de alpiste? Por que vocês acham que esse tipo de solo é o melhor para o 

crescimento saudável da planta, já que a vasilha com os três tipos de solos foram colocadas no 

mesmo lugar e receberam a mesma quantidade de água e luz? A partir das respostas dos 

alunos outros questionamentos surgiam: o que é uma terra fértil? Como podemos tornar uma 

terra fértil, boa para plantar? É preferível que o educador não forneça respostas prontas, a 

partir das conclusões dos alunos ela faz outras indagações. 

Continuando com as discussões sobre as características de cada solo, o educador 

debate com os alunos sobre a importância de nutrientes e da água e do ar dentro do solo para o 

desenvolvimento saudável da maior parte das plantas e os alunos, agora um pouco mais 

desenvoltos, relembram momentos da investigação para dar explicações. 

Em seguida retoma o problema inicial utilizado para a realização do experimento: 

Qual o tipo de solo que vocês consideram mais adequado para se plantar uma semente 

de alpiste e ela crescer saudável? Para retomar algumas ideias das atividades realizadas 

durante as aulas anteriores, pode-se propor um trabalho com texto fatiado, distribui placas 

com desenhos, nomes e frases para os alunos (pensando nos níveis de cada um), estimula a 

leitura antes de iniciar a atividade, pergunta a cada aluno recebeu escrito no papel, ajuda na 

soletração, pergunta sobre as imagens. Após esse exercício, ler a primeira palavra “Solo” e 

constrói com os alunos um mapa conceitual, com palavras que estão relacionadas ao tema. 

Ao final da atividade pedir que os alunos registrem em forma de textos ou desenhos 

em seus cadernos ou em papel sulfite as suas conclusões sobre o experimento do “Alpiste”.  

 

4.2.1.8 Aula oito: Aula de campo: Visita a uma área de Cabruca (Local: Assentamento Terra 

a Vista/ Arataca- Bahia) 

 

A aula de campo constitui uma importante estratégia no ensino de Ciências, 

permitindo explorar vários conteúdos, contribui na motivação dos estudantes, possibilitando a 

proximidade com o ambiente facilitando a compreensão dos fenômenos. No entanto, para a 

atividade de campo se configurar numa alternativa de atuação metodológica que possa 

permitir o trabalhar como o aluno garantindo múltiplas possibilidades de aprendizagem ela 

deve ser planejada e bem elaborada (VIVEIRO E DINIZ, 2009). 
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Durante essa atividade, os alunos são convidados a uma aula de campo, com o 

objetivo de conhecer aspectos do sistema Cabruca e da horta orgânica, assim como seu solo e 

a biodiversidade de fauna e flora presentes nesse Sistema Ecológico.  

Essa atividade de campo pode ser planejada em três momentos: pré- campo, campo e 

pós - campo. No momento do pré-campo explica-se detalhadamente os objetivos e 

importância da aula em outra comunidade, os materiais necessários para a aula forneceram 

dicas sobre aspectos que deveriam ser observados pelos alunos, possíveis questionamentos 

que poderiam ser feitos aos condutores da aula de campo, explicaram o trajeto e o tempo da 

aula de campo, os lugares que iriam visitar e expôs um pouco da história do assentamento 

(local da visita). Vale ressaltar que, para essa aula de campo, é preciso pensar em cuidados 

como: lanche, água, protetor solar e a participação das mães como monitoras, uma vez que a 

professora da classe multisseriada trabalha sozinha. 

A atividade de campo pode ser realizada em dois locais diferentes: o primeiro 

momento em uma horta orgânica e o segundo momento em que os alunos visitam uma região 

de mata ciliar. Depois desse momento, solicita-se aos alunos que fizessem. É recomendável 

que os alunos faça um passeio pela horta, os alunos interagem com o ambiente, conversar 

entre si, tocando nas folhas, classificamos tipos de legumes plantados, faziam perguntas 

quando não identificavam a planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8, 9, 10 e 11: Aula de campo na horta orgânica do Assentamento Terra Vista 
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Durante a aula é importante estimular os alunos fazerem registros fotográficos e 

vídeos, entrevistas com o instrutor se houver (as perguntas podem ser planejadas em sala) 

como: que tipo de solo é bom para plantar? O que fazer para o solo se tornar fértil? Tem como 

colocar remédio na plantação sem prejudicar a planta e o solo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Aula de campo na mata ciliar do Rio Aliança 

 

4.2.1.9 Aula nove: Aula pós-campo: relembrando a aula de campo e conclusão do 

experimento 

Ao retornarem à escola para atividade de pós-campo, solicita-se aos alunos que a partir 

das observações e informações obtidas durante a aula de campo, respondessem à seguinte 

questão-problema: “Quais as características que tornam o solo da área Cabruca 

produtivo?” A intenção é gerar observação, análise, reflexão e fazer os alunos perceberem 

quais os fatores que influenciam a produtividade do solo, comparando com o experimento 

realizado em sala. 

Depois de algumas colocações dos alunos, divide-se a sala em dois grupos, retoma ao 

problema inicial da investigação e fez relação com o solo investigado na aula de campo (Qual 

o tipo de solo que vocês consideram mais adequado para se plantar uma semente de 

alpiste e ela crescer saudável? Quais as características que tornam o solo da área 

Cabruca produtivo?). Em seguida, entrega para cada grupo uma foto, cada foto 

representando um momento da aula de campo (horta e mata ciliar), cada grupo recebe a 

função de fazer análise desses dois momentos, o relato pode ser feito através de desenhos e/ou 
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texto. O objetivo principal da aula proposta é possibilitar que os alunos relacionar o 

experimento “Os tipos de solos” com as observações realizadas na aula de campo e em sala de 

aula. 

Para socializar as informações, pode-se organizar uma roda de conversa para que cada 

grupo apresente seus relatos em relação à aula de campo. Em seguida, ainda na roda de 

conversa pode pegar o experimento para que os alunos discutam entre elas sobre qual foi o 

melhor tipo de solo para o desenvolvimento das sementes, visto que elas foram armazenadas 

no mesmo lugar e tinham recebido a mesma quantidade de água e luz.  

Ao final da aula nove mostram-se nos registros de crescimento e cor da planta as 

diferenças em cada grupo. 

 

4.2.1.10 Aula dez: Conclusão da investigação – pense e resolva: o que e como plantar no 

entorno da escola?  

Para iniciar uma nova investigação na aula 10 buscou discute-se com os alunos quais 

as sementes apropriadas para plantar no entorno da escola. De acordo com Maicá (2012, p. 

703), historicamente as sementes assumiram papel fundamental na vida do homem tornando-

se “vida: base de alimento, de multiplicação, de sobrevivência, de autonomia, de liberdade, de 

perpetuação de poder popular, de independência, de autossuficiência”, nesse sentido, torna-se 

necessário levar para sala de aula, seja da escola do campo ou da cidade, essa discussão, com 

intuito de fazer uma reflexão acerca das sementes enquanto bem comum da humanidade, mas 

que atualmente tornou-se mercadoria e representam a submissão do agricultor ao 

agronegócio. 

  Assim, realiza-se uma exposição de sementes que podem até ser levadas pelos 

alunos. Divide a turma em três grupos e explica como acontecerá o plantio: alguns plantaram 

bem próximo á escola sementes de girassol, outros plantam sementes frutíferas como: goiaba, 

cupuaçu, pinha, entre outros. E outro grupo planta próximo ao rio mudas de árvores nativas. 
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5 ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

AOS EDUCADORES E EDUCADORAS DAS CLASSES 

MULTISSERIADAS 

Quais metodologias podem potencializar o processo de ensino aprendizagem na classe 

multisseriada nas aulas de ciências? 

5.1 VALORIZAÇÃO DA HETEROGENEIDADE 

 

Antunes-Rocha e Hage (2010) nos alertam que a grande vantagem das turmas 

multisseriadas é que o educador pode mediar a inter-relação entre diferentes faixas-etárias e 

de conhecimentos, tornando o fazer pedagógico mais dialógico, com isso fortalece-se o 

respeito pelo outro a valorização das diversidades e o entendimento de que é preciso partir da 

unidade para o todo, sabendo-se que cada um deles é parte importante de um “sistema” que só 

será melhor se tiverem, conhecimento da realidade e se apropriarem desses conhecimentos 

para , então, buscarem possíveis soluções para os problemas impostos pela sociedade. 

(ROCHA e HAGE, 2010, p.136).  

Nesse sentido, percebe-se que para os autores a heterogeneidade de idade e série 

pode ser bem aproveitada no processo de construção do conhecimento, mas para isso é 

preciso estuda, “ler” os alunos que possui e propor atividades que os façam dialogar com os 

outros. Essa não é uma tarefa fácil, é desafiador ensinar alunos com diferentes níveis de 

conhecimentos e garantir o tempo de aprendizagem de cada um. É pensar nos alunos como 

sujeitos em construção, que ao longo do tempo vai modificando a forma como aprende o que 

aprende e amplia os conhecimentos. Essa ampliação do conhecimento se dá na turma 

multisseriada, na relação com o outro, nas interações sociais estabelecidas na sala de aula. 

A heterogeneidade, para os autores que defendem esse tipo de organização escolar não é um 

problema, torna-se uma forma de produção de conhecimentos significativos (Antunes-

ROCHA e HAGE, 2010). 

 

5.2 INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Além disso, Maciel (2012, p.163), a interdisciplinaridade pode permitir um ensino 

mais aberto, criativo e crítico imanente do aprender a aprender. Propõe que ensinar a partir de 

problemas do cotidiano “não é dar aulas, é administrar situações de aprendizagens (...) o 
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professor é mantido, porém, com uma tarefa nova: facilitador, interlocutor de aprendizagens”, 

que busca diante das especificidades dessa modalidade de ensino abordagens metodológicas 

que contribuam para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.  

 

5.3 INTERAÇÕES SOCIAIS NOS TRABALHOS EM GRUPO 

 

Partindo dos estudos de Vigotski pesquisadoras como Sedano e Carvalho (2017), 

investigaram as interações sociais nas aulas de ciências do ensino fundamental, na 

metodologia do trabalho em grupo. Segundo as autoras, atividades investigativas 

proporcionam ao aluno a construção da autonomia moral na medida em que favorecem as 

interações sociais. Segundo as autoras “o trabalho em grupo oportuniza a exposição, troca de 

ideias e hipótese, assim, permite que o processo de aprendizagem se torne mais rico e 

motivador” (p.5). As interações sociais permitem que os alunos vivenciem momentos de 

respeito à coletividade, cotidianamente os alunos lidam opiniões e ações diferentes das suas e 

em alguns momentos tomam decisões, essa tomada de decisão frente aos argumentos do 

grupo é que contribui na formação do sujeito autônomo. 

Nessa linha de pensamento, Freitas (2005), ao defender a práticas pedagógicas para o 

ensino de ciências em classes unidocentes, expõe: 

As interações discursivas no ensino de ciências no contexto da sala de aula são a 

fonte da perene construção de conceitos cotidianos e científicos, relacionados com a 

vida cotidiana, isto é, não há discurso sem intencionalidade, neutro e inocente. O 

discurso é uma construção social, cultural, histórica, ideológica, eivado de interesses 

e de valores de mudanças ou de reprodução das situações concretas dos sujeitos das 

classes multisseriadas. (FREITAS, 2005, p.82) 

As práticas nas aulas de Ciências devem ser pensadas para promover interações 

dialógicas entre os alunos, e permitir vivências dos sujeitos das comunidades tradicionais, no 

ensino de Ciências que contemplem a realidade local, respeite os saberes dos povos 

camponeses.  

 

5.4 ATIVIDADE DE CAMPO 

 

As atividades de campo permitem o contato direto com o ambiente/natureza e/ou 

sociedade pesquisada, possibilitando que o aluno participe e interaja diretamente em situações 

reais do cotidiano. Além disso, surgem oportunidades de reflexão sobre valores, 

imprescindíveis às mudanças comportamentais e, sobretudo, atitudinais dos sujeitos 
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envolvidos (CARVALHO, 1998). Castro et al (2014) ainda ressaltam que inúmeras são as 

situações de ensino, somente uma seria difícil resolver essa diversidade. 

Assim, as atividades de campo sugeridas por Viveiro e Diniz (2009) constituem uma 

importante estratégia no ensino de Ciências, permitindo explorar vários conteúdos, contribui 

na motivação dos estudantes, possibilitando a proximidade com o ambiente facilitando a 

compreensão dos fenômenos. No entanto, para a atividade de campo se configurar numa 

alternativa de atuação metodológica que possa permitir o trabalhar como o aluno garantindo 

múltiplas possibilidades de aprendizagem ela deve ser planejada e bem elaborada (VIVEIRO 

E DINIZ, 2009). Nesse sentido, torna-se necessário um planejamento antecipado, por parte do 

professor, de todas as etapas da aula de campo, com roteiro e proposta de atividades 

diversificadas e adequadas para ser desenvolvidas no local (pré- campo, campo e pós-campo). 
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