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RESUMO 

O ensino por investigação, atualmente, é considerado como uma abordagem didática capaz 

de envolver os participantes em aproximações com a cultura científica, promovendo desta 

maneira o processo de Alfabetização Científica em aulas de Ciências Naturais.  Utilizando-

se do aporte teórico da Alfabetização Científica, este estudo investigou sobre a necessidade 

de contribuir em processos que priorizem o ensino aprendizagem em aulas de Ciências 

Naturais de forma, significativa, contextualizada e, que venha a contemplar um ensino que 

possa inserir o sujeito como protagonista. Neste sentido, a presente pesquisa buscou analisar 

os indicadores da alfabetização Científica de estudantes da educação básica a partir de uma 

Sequência de Ensino Investigativo “Os caminhos da água”, bem como, aproximações com os 

Eixos Estruturantes da AC. Neste contexto, a metodologia consistiu em uma abordagem 

qualitativa sob a perspectiva da pesquisa interventiva de aplicação e foi concretizada no 

contexto de uma escola pública situada no município de Ilhéus-Bahia. Contamos com a 

participação de 35 educandos do 7° ano do ensino Fundamental II. A coleta dos dados foi 

obtida por meio de vídeo gravação em áudio e imagem que foram devidamente transcritas e 

anexadas ao final deste trabalho, e por meio dos relatórios escritos e desenhos dos 

estudantes. Dentre os principais resultados, destaca-se que os alunos estão em processo de 

AC, isto foi legitimado por alguns indicadores e pelas aproximações dos eixos estruturantes, 

identificados tanto nos discursos, quanto nos registros escritos destes. Constatamos, ainda, 

que ao oportunizar novas práticas educativas, onde o aluno tenha participação ativa no 

processo de aprendizagem é possível desenvolver algumas habilidades e competências 

próprias do fazer científico e fazer ciências, além de possibilitar um ensino contextualizado e 

adequado a cada realidade. Uma vez que, em atividades investigativas onde o professor tem 

papel de mediador faz com que os alunos se percebam construtores de conhecimentos 

científicos. 

  

Palavras-chave: Indicadores de Alfabetização Científica. Eixos estruturantes. Ensino por 

investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Teaching by inquiry is considered to be a didactic approach capable of involving participants 

in approximations with scientific culture, thus promoting the process of Scientific Literacy in 

Natural Sciences classes. Using the theoretical contribution of Scientific Literacy, this study 

investigated the need to contribute to processes that prioritize teaching and learning in Natural 

Sciences classes in a meaningful, contextualized way, and that includes teaching that can 

insert the subject as protagonist. In this sense, the present research sought to analyze the 

indicators of Scientific literacy of students of basic education from an Investigative Teaching 

Sequence “The paths of the water”, as well as, approximations with the Structural Axes of 

AC. In this context, the methodology consisted of a qualitative approach from the perspective 

of interventional application research and was implemented in the context of a public school 

located in the municipality of Ilhéus-Bahia. We have the participation of 35 students from the 

7th year of elementary school II. The data collection was obtained by means of video 

recording in audio and image that were duly transcribed and attached to the end of this work, 

and through the written reports and drawings of the students. Among the main results, it is 

highlighted that the students are in the process of CA, this was legitimized by some indicators 

and by the approximations of the structuring axes, identified both in the speeches and in their 

written records. We also found that, by providing new educational practices, where the 

student has an active participation in the learning process, it is possible to develop some skills 

and competences specific to doing science and doing science, in addition to enabling 

contextualized teaching appropriate to each reality. Since, in investigative activities where the 

teacher has the role of mediator, it makes students perceive themselves as builders of 

scientific knowledge. 

 

Keywords: Scientific Literacy Indicators. Structuring axes. Teaching by research. 
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TRAJETÓRIA EM DIREÇÃO A PROBLEMÁTICA DE PESQUISA 
 

 

Lembro-me como se fosse ontem, ingressei no curso de Licenciatura em Pedagogia na 

Universidade Estadual de Santa Cruz em 2014. Durante o decorrer do curso fui descobrindo 

aspectos que me despertavam profundo interesse, em especial pelos processos que envolviam 

práticas didáticas atreladas ao ensino e aprendizagem dos alunos. A partir do 6° semestre, as 

disciplinas obrigatórias do curso estavam voltadas para conteúdos e metodologias específicas 

de cada área de conhecimento, sendo estas: Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Ciências e Geografia. Tais aulas, me forneceram conhecimentos e metodologias de ensino que 

puderam me auxiliar na proposta pedagógica do Estágio Curricular Supervisionado referente 

ao ensino Fundamental I.  Foi assim, que a partir do 7 ° semestre, ao decorrer das aulas da 

disciplina “Conteúdos e Métodos para o Ensino de Ciências” pude conhecer e me interessar 

pela perspectiva de abordagem de ensino por investigação. 

A partir desse interesse, desenvolvi uma proposta para as aulas de ciências 

relacionadas ao ensino por investigação no estágio que estava realizando naquele período. A 

proposta tinha como objetivo discutir uma problemática que afetava diretamente a 

aprendizagem dos alunos, a escassez de água no bairro onde a escola estava situada. Ao 

observar o ambiente escolar como um todo, pude notar uma problemática real que afeta 

diretamente o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. A falta de água na escola, uma 

vez que, em períodos de falta d’água os alunos ficavam sem água, sem o lanche e muitas 

vezes sem aula. Contemplar também discussões com os alunos sobre a presença do rio 

cachoeira, este mesmo que percorre pelo bairro em que os alunos estão inseridos e que, 

atualmente, se encontra bastante poluído. Assim, pude articular a situação que circunda a 

rotina dos alunos envolvendo a água, visto que a mesma faz parte dos conteúdos 

programáticos da escola, além de ser um tema que engloba diversas discussões e que podem 

ser considerados temas transversais ou sociocientíficos, uma vez que, diversos pesquisadores 

destacam como relevante discutir tais questões em sala de aula (VIEIRA; BAZZO, 2007; 

SANTOS; MORTIMER, 2009, JIMÉNEZ-LIZO; DÍAS MORENO, 2014; VISSICARO; 

FIGUEIRÔA; ARAÚJO, 2016). 

Contudo, o relatório final do Estágio Curricular ficou bem elaborado, consegui mesmo 

com pouca experiência com o EnCI,  desenvolver um trabalho significante que foi muito 

elogiado pelos meus colegas de sala e pela minha professora do curso, ao término das 

apresentações orais.  



 

 

 

 

É importante mencionar que durante o período de observações no Estágio Curricular 

pude perceber a prática da professora regente, esta, centrada em aulas expositivas baseadas no 

livro didático. Nesse sentido, ao apresentar a proposta que seria trabalhada no Estágio, percebi 

que a professora regente não havia aceitado muito bem, por não ser uma proposta conteudista 

e nem memorística. Uma vez que, geralmente em aulas de ciências da educação básica, os 

estudantes se sentem obrigados a decorar conceitos e vocabulários que não levam a 

discussões, tão pouco contextualizações de problemas da realidade (RIBEIRO; COSTA; 

ZÔMPERO, 2017). 

Segundo Lorenzetti e Delizoicov (2001), o ensino não se resume em conceituação ou 

vocabulários e informações de fatos envolvendo a Ciência, pelo contrário, inclui 

compreensões referentes aos procedimentos e métodos que fazem da Ciência um campo de 

conhecimento diversificado. Nesse sentido, pude perceber que em aulas investigativas os 

alunos se envolvem mais, se sentem estimulados a querer aprender, a interagir com os outros 

colegas e com o professor, com o foco de descobrir juntamente com o grupo a resposta de 

determinado problema. Por ser uma abordagem mais aberta, os estudantes se percebiam como 

protagonistas de suas próprias aprendizagens.  

Meu interesse foi tão nítido pelo EnCI que pude articular minha inquietação enquanto 

as aulas conteudistas e engessadas no modelo tradicional nas escolas, com meu projeto de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  Meu interesse de pesquisa foi de desenvolver um 

estudo na perspectiva do ensino de Ciências no contexto do ensino Fundamental I, destacando 

o ensino por investigação como elemento propulsor de um ensino mais contextualizado e 

enriquecedor para a aprendizagem, como também para o processo de Alfabetização 

Científica. 

 Entretanto, ao decorrer do curso, houve greve, paralizações, manifestações 

dificultando um pouco este processo de construção. Como o tempo ficou “apertado”, eu só 

tinha um semestre para construir meu trabalho final. Embora o tempo não estivesse ao nosso 

favor, a professora da disciplina de Ciências de conteúdos e métodos do curso da graduação 

em Pedagogia, foi minha orientadora no TCC, e me apresentou alguns relatórios escritos e 

desenhos dos estudantes que tinham sido resultados de uma formação continuada de 

professores de Ilhéus-BA. Estes registros foram o ponta pé inicial para a minha pesquisa, os 

quais pude me debruçar e analisar algumas construções e habilidades científicas presentes nos 

mesmos.  

 É importante salientar que no TCC, só tive contato com as produções escritas dos 

alunos, ou seja, não tive oportunidade de acompanhar as atividades, de aplicar a sequência, de 



 

 

 

 

entender todo o processo de investigação, pois, o estudo tinha sido realizado no ano anterior a 

pesquisa. Por fim, apresentei meu TCC cujo título ficou “Registros escritos e desenhos: 

Construindo Conceitos científicos a partir de atividades investigativas”. Após a apresentação, 

busquei desde então novas perspectivas, novas experiências, juntamente com um desejo de 

dar continuidade ao meu processo formativo. Quando fiquei sabendo da seleção para o 

Mestrado em Educação no Ensino de Ciências da mesma instituição, esta a qual sinto orgulho 

em pertencer.   

Lembram do relatório de Ciências que apresentei ao termino do Estágio? Aquele que 

mencionei a pouco no texto? Pois, então, foi ele mesmo que transformei em pré-projeto e 

submeti ao programa. E, mesmo com poucas esperanças, sendo uma recém-formada com 

poucos trabalhos, pouca experiência na pesquisa, fui aprovada! Para minha surpresa e 

surpresa de muitos, consegui uma vaga em um mestrado acadêmico, confesso que foi um dos 

dias mais felizes da minha vida. 

Diante do exposto, meu interesse se concretizou ainda mais, ao perceber que na Pós-

Graduação, eu mesma, poderia desenvolver a minha pesquisa, acompanhar as aulas, as 

atividades, ou até mesmo aplicá-las, conduzindo todo processo de investigação, interação, na 

troca de conhecimento com os alunos do contexto do Ensino Fundamental, na busca pela 

promoção da Alfabetização Científica. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino de ciências por investigação (ENCI) tem sido apontado por diversos autores 

(AZEVEDO, 2004; BRICCIA, 2013; CAPECCHI, 2013; CARVALHO, 20013; MUNFORD; 

LIMA, 2007; SCARPA; SILVA, 2013, SASSERON, 2013; ZÔMPERO; LABURÚ, 2011; 

OLIVEIRA; OBARA, 2017; CARVALHO, 2018) como uma metodologia de ensino capaz de 

promover resultados positivos relacionados ao ensino-aprendizagem em aulas de Ciências, 

bem como possibilitar o processo da Alfabetização Científica (AC) (SASSERON; 

CARVALHO 2008, CARVALHO, 2013; BRICCIA, 2013; SCARPA; SILVA, 2013; 

SASSERON, 2015; CARVALHO, 2018), já que para alguns autores a AC é atualmente 

considerada como parâmetro para o ensino de Ciências (LORENZETTI; DELIZOICOV, 

2001; SASSERON; CARVALHO, 2008; SASSERON, 2013). 

Alfabetizar cientificamente segundo Lorenzetti (2000) significa criar condições para 

que os indivíduos sejam efetivamente inseridos na sociedade, uma vez que, ao possibilitar o 

acesso à linguagem das Ciências estes estarão ampliando o universo do conhecimento, da 

cultura, e da cidadania, permitindo-lhes uma postura crítica diante de situações que 

demandam decisões conscientes. Nesse contexto, entendendo a escola como espaço de cultura 

e construção de conhecimentos ao contribuir para o processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes desde os anos iniciais de escolaridade, torna-se desse modo, uma instituição 

fundamental para o desenvolvimento do processo de Alfabetização Científica deste público, 

visto a real necessidade de ampliação do pensamento lógico dos estudantes, bem como, a 

formação cidadã na construção de uma consciência mais crítica em questões relacionadas à 

Ciências, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

Sob o ponto de vista, em que a escola aparece como a principal condutora no processo 

de ensino-aprendizagem no contexto educacional, para o ensino de Ciências Carvalho et al. 

(1998) propõem inserir práticas investigativas, uma vez que, tais práticas podem estimular a 

criatividade e o interesse dos estudantes pela Ciência. Em consonância ao exposto, Gil-Pérez 

e Vilches (2006) argumentam que as práticas investigativas, aonde os estudantes indaguem, 

interajam, discutam, problematizem na busca de resolução de um problema relacionado à 

ciência, pode contribuir tanto para a formação de futuros cientistas, quanto para a formação 

crítica de futuros cidadãos que participem da tomada de decisão consciente em sociedade, em 

outras palavras, pode promover, nesse sentido, o processo de Alfabetização Científica. 
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Oliveira e Obara (2017) argumentam que o professor necessita apoiar-se em práticas 

inovadoras que aproximem os alunos de conteúdos conceituais da ciência em questões que 

incluam o cotidiano, além de proporcionar a reflexão como direcionamento da prática 

educativa. Os autores apontam como eixo norteador de uma prática reflexiva e inovadora, o 

estudo baseado no Ensino por Investigação, o que também pretendemos demonstrar, neste 

trabalho. 

Na literatura, não há um consenso sobre o termo investigação (SÁ, 2009; ZÔMPERO; 

LABURÚ, 2011). Porém, o que se tem notado é que diversos autores consideram que a 

investigação científica envolve um problema a ser investigado, o trabalho com dados, 

discussão e interação entre os demais, levantamento e teste de hipóteses, planejamento para a 

realização da atividade investigativa entre outros elementos que devem está presente para a 

edificação de uma explicação (AZEVEDO, 2006; MUNFORD; LIMA, 2007; CARVALHO, 

2013; SASSERON, 2013; ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). É destaque a relação do problema 

com as atividades investigativas, no sentido de estabelecer discussões entre os alunos e o 

professor na busca da construção de um novo conhecimento. 

Umas das alternativas de abordagem das atividades investigativas é a utilização de 

Sequências de Ensino Investigativo (SEI). Segundo Carvalho (2013), a SEI é um conjunto de 

atividades cujo ensino é investigativo e tem por objetivo proporcionar aos estudantes 

condições de mobilizar os seus saberes anteriores para construção de novos, passando da ação 

manipulativa para a ação intelectual na construção do conhecimento.  Em outras palavras, de 

acordo com a autora, as atividades devem ser constituídas por intermédio de um problema 

inicial que incluam jogos, experimentos, leitura, entre outros, onde os alunos possam 

participar diretamente de todo processo de resolução, entretanto, sob orientações do professor. 

Deste modo, segundo Carvalho (2013), uma vez que o aluno tome consciência de como o 

problema foi resolvido a partir de suas próprias ações, o conhecimento é construído.  

Como citado anteriormente, alguns autores consideram a Alfabetização Científica 

como um parâmetro para o ensino de Ciências, uma vez que, esta proporcione aos estudantes 

o desenvolvimento de competências que lhes permitam atuar em sociedade de maneira crítica 

e reflexiva para o exercício da cidadania. Neste viés, conforme Sasseron (2013, p.45), 

“alfabetizar cientificamente os alunos significa oferecer condições para que possam tomar 

decisões conscientes sobre problemas de sua vida e da sociedade relacionada ao 

conhecimento científico”. Assim, pretendemos proporcionar discussões acerca da temática 

água, no objetivo de abordagem de assuntos relacionados à sua realidade na busca de 

consolidar o conhecimento que estes alunos já possuem, em uma visão crítica e reflexiva. 
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 Com o objetivo de alfabetizar cientificamente os estudantes Sasseron e Carvalho 

(2008) nos indicam três (3) blocos, sendo estes chamados de Eixos estruturantes da 

Alfabetização Científica. De acordo com Sasseron (2013, p.45), “esses três eixos são capazes 

de fornecer bases suficientes e necessárias a serem consideradas no momento da elaboração 

do planejamento de propostas de aulas que visem à Alfabetização Científica”. Nesse contexto, 

Carvalho et al. (2011) ao elaborarem suas Sequências de ensino Investigativo que podem ser 

encontradas na coleção “investigar e aprender ciências” do 1° ao 5° ano, tiveram como foco, 

os processos e ações que são desenvolvidas durante a construção do conhecimento, 

possibilitando, neste sentido, condições e oportunidades para o alcance da Alfabetização 

Científica. 

Para analisar o encadeamento de algumas habilidades desenvolvidas no processo da 

AC em sala de aula, Sasseron e Carvalho (2008) elaboraram dez indicadores que mapeiam a 

aparição e edificação da AC que podem ser enfatizada nos relatórios escritos quanto nas falas 

dos alunos, denominados de Indicadores da Alfabetização Científica. Ainda, conforme as 

autoras, estes indicadores desempenham um papel importante, de verificar, se, e como essas 

habilidades estão sendo desenvolvidas em aulas de ciências. Por exemplo, quando há um 

problema a ser investigado, ou seja, por meio deste é possível conhecer as variáveis 

relacionadas ao fenômeno, o porquê do fenômeno ter ocorrido, entre outras indagações na 

atividade científica. Ganham destaque: a seriação de informações; organização de 

informações; classificação de informações; raciocínio lógico; raciocínio proporcional; 

levantamento de hipóteses; teste de hipóteses; justificativa; previsão e explicação 

(SASSERON; CARVALHO, 2008). Argumento e listagem de materiais elaborados por Del-

Corso (2014). 

É interessante destacar que, ao realizarmos dois levantamentos de trabalhos no 

Encontro Nacional de Pesquisa Educação em Ciências (ENPEC) entre os anos de 2009 a 

2017, sendo um levantamento sobre os Indicadores como parâmetros de análises para 

investigar o processo de AC em aulas de Ciências e outro sobre a utilização da SEI como 

abordagem didática em práticas docentes. Constatamos que apenas onze (11) trabalhos em 

nove (9) anos, pesquisaram sobre os Indicadores de Alfabetização Científica, tanto no 

contexto do ensino Fundamental (PIZARRO; JUNIOR, 2009; SASSERON; CARVALHO, 

2009; MENEZES; ROSSIGNOLI; SANTOS, 2013; MEDEIROS; FREITAS; MOTOKANE, 

2015; SILVA; ET AL, 2015), no ensino médio (PENHA; CARVALHO; VIANA, 2009; 

DEL-CORSO; TRIVELATO; SILVA, 2017), quanto no contexto da formação de professores 

(JUNIOR; VERSUTI-STOQUE, 2011; PIZARRO; JUNIOR, 2103; PIZARRO; JUNIOR, 
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2015). Já para o levantamento de Sequências, obtivemos como resultado que maior parte dos 

autores teve como escopo abordar questões conduzidas por meio de Sequências Didáticas 

(SD). Contabilizamos um total de aproximadamente 74% (84) dos trabalhos, sendo 14% (16) 

sobre Sequência de ensino Aprendizagem (SEA), menos de 4% (4) sobre Sequência Interativa 

(SI), e apenas 6% (6) sobre a Sequência de ensino Investigativo (SEI).   

Neste contexto obtivemos como resultado que além de os indicadores auxiliarem os 

professores em investigação de aparecimento da AC em aulas de Ciências, também têm 

contribuído para a investigação no contexto da formação de professores com outras 

finalidades. Ponderamos desta maneira, a necessidade de mais estudos que procurem ressaltar, 

nas produções dos alunos, a Alfabetização Científica amparada pelos indicadores. E o 

segundo levantamento nos permitiram apontar que poucas pesquisas ainda vêm destacando 

como possibilidade didática aplicação da SEI, uma vez que ainda é muito comum no ensino 

de Ciências a utilização da Sequência Didática (SD), ou seja, uma sequência de atividades 

sem cunho investigativo, o que nos faz refletir sobre a importância da formação de 

professores para o ensino de Ciências que contemple novas abordagens capazes de estimular 

algumas habilidades próprias da Ciência. 

A partir do que foi discutido, para problematização desta pesquisa propomos 

responder duas questões:  

 Quais indicadores da Alfabetização Científica (AC) estão 

presentes nas falas e nos relatórios dos estudantes após a realização de uma 

sequência de ensino investigativo “Os caminhos da água”?  

 Que relações são estabelecidas entre os estudantes com os eixos 

estruturantes da Alfabetização Científica no desenvolvimento da Sequência de 

Ensino Investigativo? 

 Para tanto, propusemos como objetivo geral: 

 Analisar os indicadores da alfabetização Científica de 

estudantes da educação básica a partir de uma Sequência de Ensino 

Investigativo “Os caminhos da água”. 

E como objetivos específicos, apresentamos:  

 Caracterizar os indicadores de Alfabetização Científica dos 

estudantes a partir das interações verbais. 
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 Verificar nos registros escritos dos estudantes aproximações 

com o processo de Alfabetização Científica. 

 Analisar se com a realização da SEI, os estudantes apresentam 

relações com os eixos estruturantes da Alfabetização Científica. 

Espera-se que a Sequência de Ensino Investigativo “Os caminhos da água” possibilite 

a formação do conhecimento científico dos estudantes logo, estes apresentarão os indicadores 

de Alfabetização Cientifica. Neste contexto, contribuindo para o desenvolvimento da 

consciência crítica dos estudantes sobre a vida e a sociedade relacionada ao conhecimento 

Científico. Pretendemos ainda demonstrar, que a partir da problemática do cotidiano dos 

alunos é possível desenvolver atividades de ensino investigativo de maneira positiva, criativa 

e atrativa em aulas de Ciências da Natureza.  

Para alcançar os objetivos deste estudo, nossa pesquisa encontra-se organizada em três 

capítulos: 

No primeiro capítulo, relatamos discussões de pesquisadores da área que defendem o 

ensino por investigação para a promoção da Alfabetização Científica (AC) como parâmetro 

para o ensino de Ciências. Destacamos os Eixos estruturantes e os indicadores da 

Alfabetização Científica com base em Sasseron e Carvalho (2008), acrescidos os indicadores 

de Del-Corso (2014) como instrumentos de análise para o aparecimento da AC em aulas 

investigativas, e por fim destacamos a importância da escrita e do desenho em aulas de 

Ciências.  

No segundo capítulo, apresentamos o percurso metodológico desta pesquisa. 

Destacamos a metodologia utilizada, o contexto, os sujeitos, os instrumentos, bem como todo 

o desenvolvimento para a obtenção de dados durante a aplicação da SEI.  

No Terceiro capítulo, analisamos nossos dados de pesquisa, tanto nas discussões orais 

dos alunos, quanto os relatórios escritos e desenhos, momento em que compõe a quinta etapa 

da SEI, por meio dos Eixos Estruturantes e dos Indicadores da Alfabetização Científica. 

 Espera-se que a Sequência de Ensino Investigativo “Os caminhos da água” promova a 

formação do conhecimento científico dos estudantes, logo estes apresentarão os indicadores 

de Alfabetização Cientifica, possibilitando dessa maneira o desenvolvimento da consciência 

crítica sobre a vida em sociedade em situações que demandem decisões conscientes 

relacionadas ao conhecimento Científico. Pretendemos ainda demonstrar, que a partir da 

problemática do cotidiano dos alunos é possível desenvolver atividades de ensino 

investigativo de maneira positiva, criativa e atrativa em aulas de Ciências da Natureza. 
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CAPÍTULO I: O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO NA 

PROMOÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 
 

 

Este capítulo proporciona uma revisão de literatura na perspectiva do ensino de 

Ciências por investigação (ENCI) e Alfabetização Científica (AC) no contexto dos anos finais 

do ensino fundamental. Apresenta uma breve concepção sobre Sequência de Ensino 

Investigativo (SEI) e sua importância em aulas de Ciências. Enfatiza a relevância da 

utilização dos Indicadores de AC como instrumentos de análises para o aparecimento desta. 

Tais indicadores são resultado de uma proposta elaborada por Sasseron e Carvalho (2008) 

acrescidos dois indicadores por Del-Corso (2014). 

 

1.1 O Ensino por Investigação em aulas de Ciências Naturais  
 

 

O ensino por investigação, atualmente, é considerado por diversos autores (SEDANO; 

CARVALHO, 2017; SASSERON, 2015; SOLINO, et al, 2015; MOTOKANE 2015; 

BRICCIA, 2013; CAPECCHI, 2013; CARVALHO, 2013;) como uma abordagem capaz de 

possibilitar interações discursivas em sala, aproximar o conhecimento científico aos do 

cotidiano, estabelecer relações interpessoais (professor-aluno) além de proporcionar uma 

importante contribuição tanto para a formação inicial e continuada de professores 

(OLIVEIRA; OBARA, 2018) quanto para o ensino-aprendizagem em aulas de Ciências. 

Na tentativa de apresentar uma breve retrospectiva sobre o ensino de ciências baseado 

na investigação, os estudos realizados por Trópia (2009), nos revelam que, por um longo 

período, o ensino por investigação, ou inquiry, apresentava relevância apenas em países da 

Europa e nos Estados Unidos.  Deste então, o ensino de Ciências por investigação (ENCI) 

consolidou-se a partir do século XX, devido influências das ideias progressistas do filosofo 

Jhon Dewey. Ainda segundo Trópia (2009), Dewey entendia que a Ciência era estabelecida a 

partir da observação, reflexão e verificação, assim, apropriou-se da concepção do método 

científico como um conjunto de etapas que correspondia à investigação científica.  

Krasilchik (2000) acentua que, somente nas décadas de 1950 e 60, as práticas 

experimentais foram reconhecidas no Brasil, por conta do efeito devido às necessidades da 

falta de recursos naturais e de produtos industrializados durante o período de pós-guerra. 

Neste período, o movimento de industrialização carecia de avanços tecnológicos e científicos 

para se restabelecer e restaurar a o crescimento do país. Assim, a partir do momento de 
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insuficiência econômica, política e social ocorreram grandes reformas curriculares no ensino 

de Ciências. As práticas experimentais passaram a ser desenvolvidas em projetos do Instituto 

Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), que tinha como objetivo preparar os 

jovens para alavancar o progresso brasileiro (KRASILCHIK, 2000; TRÓPIA, 2009). 

Segundo Zômpero e Laburú (2011), a abordagem do ensino envolvendo atividades 

investigativas, no Brasil, só obtém destaque em 1997, por meio dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). De acordo com os PCN (1997) o ensino de Ciências Naturais no Brasil, era 

abordado em sala de aulas como algo neutro e descontextualizado. A qualidade do curso era 

definida pela quantidade de conteúdos trabalhados. O principal foco estava voltado para aulas 

livrescas e decorativas em que os alunos respondiam as questões impostas pelos professores, 

de acordo com que estava escrito no livro didático. Entretanto, sob diversas discussões a 

propósito das necessidades de atender as demandas do conhecimento científico, houve no 

Brasil, debates em que se previa uma modificação no currículo, sob influência da Escola 

Nova. A partir de então, as atividades práticas fizeram parte da aprendizagem juntamente com 

a valorização da participação ativa dos alunos (BRASIL, 1997). Ainda conforme os PCN:  

O objetivo fundamental no ensino de Ciências passou a ser o de dar condições para 

o aluno identificar problemas a partir das observações sobre um fato, levantar 

hipóteses, testá-las, refutá-las e abandoná-las quando fosse o caso, trabalhando de 

forma a tirar conclusões sozinhas. O aluno deveria ser capaz de “redescobrir” o já 

conhecido pela Ciência, apropriando de sua forma de Trabalho, compreendida então 

com “o Método Científico”: Uma sequência rígida de etapas preestabelecidas. É 

com essa perspectiva que se buscava, naquela ocasião, a democratização do 

conhecimento científico, reconhecendo-se a importância da vivência científica não 

apenas para eventuais futuros cientistas, mas também para o cidadão comum 

(BRASIL,1997, p.19). 

 

Neste sentido, tornar-se visível a transformação que ocorreu no currículo do ensino de 

Ciências Naturais no final da década de 90. O ensino de Ciências por investigação (ENCI) 

passou a ser uma abordagem metodológica incluída também na educação brasileira. 

Carvalho (2013) juntamente com o grupo do Laboratório de Física da Universidade de 

São Paulo (LAPEF) vêm se dedicando à pesquisas que estudam a relação entre o ensino-

aprendizagem em sala de aula com a formação de professores para o ensino fundamental e 

para o ensino médio, dentro do contexto do ENCI, na abordagem dos conteúdos de Física . 

Carvalho (2018) juntamente com grupo de pesquisadores do LAPEF, defendem a concepção 

de que o ensino investigativo é aquele em que o professor cria condições para que os alunos 

possam: 

1- Pensarem, levando em conta a estrutura do conhecimento; 

2- Falarem, evidenciando seus argumentos e conhecimentos construídos; 

3- Lerem entendendo criticamente o conteúdo lido 
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4- Escreverem, mostrando autoria e clareza nas ideias expostas (CARVALHO, 2018, 

p.766). 

Não obstante, Zômpero e Laburú (2011) destacam as atividades investigativas como 

um meio de promover a aprendizagem de conteúdos conceituais e procedimentais que estão 

relacionados ao conhecimento científico. Os autores concordam que tais atividades são 

diferentes das que comumente são trabalhadas em aula de Ciências, e ressaltam que a 

contribuição das atividades investigativas são importantes para o desempenho intelectual 

ativo dos alunos. 

Sperandio e Rocha (2017) consideram o ensino por meio da investigação uma das 

estratégias que podem contribuir com as práticas pedagógicas no sentido de proporcionar aos 

educandos momentos de estudos e discussões. Estes estudos podem ser expressos na 

elaboração de hipóteses, interação, na troca de ideias, momentos de debates e diálogos, assim 

como também articular as situações cotidianas com a conceituação científica. Ainda para as 

autoras, os professores que proporcionam este tipo de atividades estão contribuindo na 

participação ativa dos alunos. Momento de expressarem por meio de diversas linguagens que 

podem ser inseridas em diferentes componentes curriculares, como demostraram em um 

trabalho realizado com os alunos do Ensino Fundamental I sobre as contribuições do ensino 

de ciências por investigação interligada com gêneros textuais da língua Portuguesa 

(SPERENCIO; ROCHA, 2017).  

Portanto, Sperandio e Rocha (2017) defendem que o ensino de ciências por 

investigação pode facilmente ser articulado a outras disciplinas do currículo escolar, trazendo 

aspectos científicos e valorizando em diferentes linguagens e contextos em sala de aula.  É 

necessário deixar de lado, a utopia de que o ensino por investigação é uma abordagem 

basicamente desenvolvida por meio de atividades experimentais.  

Munford e Lima (2007) julgam como equivocadas, as ideias de estudos que associam 

o Ensino de Ciência por investigação com direcionamento às atividades e práticas 

experimentais. Destacam que muitas das atividades experimentais não apresentam vestígios 

de atividades investigativas, e, até mesmo, as atividades que não proporcionam uma aula 

prática podem ser até mais investigativas do que as experimentais de fato.  

Pérez e Castro (1996), ao refletirem sobre práticas realizadas em laboratórios 

apresentam de forma resumida dez pontos que segundos os autores podem ser capazes de 

transformar uma atividade experimental em uma atividade investigativa: 

1- Apresentar situações problemáticas abertas com um nível de dificuldade 

adequado (correspondente à zona de desenvolvimento potencial dos estudantes), 

com o objetivo de que os alunos possam tomar decisões especificas, transformando-

as em problemas precisos;  
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2- Incentivar os alunos a refletirem sobre a relevância e possíveis interesses das 

situações propostas, dando sentido ao seu estudo (considerando a possíveis 

implicações sobre CTS, etc.), evitar um estudo descontextualizado; 

 

3- Enfatizar as análises qualitativas, significativas, que ajudem a compreender e a 

limitar as situações planejadas e a formular perguntas operativas sobre o que se 

busca;  

4- Propor a emissão de hipóteses como parte central da atividade de investigação 

suscetível de orientar o tratamento das situações surgidas e de tornar explícitas as 

concepções prévias dos alunos; 

 5- Possibilitar aos alunos o reconhecimento e a importância da elaboração de 

projeto e planificação da atividade experimental; 

 6- Indicar a análise dos resultados à luz do corpo de conhecimentos disponível, das 

hipóteses levantadas e dos resultados dos outros grupos;  

7- Propor considerações de possíveis perspectivas (reelaboração do estudo com 

outro nível de complexidade, problema ou modificações na montagem do 

experimento) e contemplar, em particular, as possíveis implicações CTS do estudo 

realizado;  

8- Solicitar um esforço de integração que considere a contribuição do estudo 

realizado na construção de um corpo coerente de conhecimento, assim como as 

possíveis implicações em outros campos de conhecimentos; 

9- Demonstrar importância ao desenvolvimento de vivências científicas que refletem 

o trabalho realizado e que pode servir de base para destacar o papel da comunidade 

em discussões em atividades científicas; 

10- Potencializar a dimensão coletiva das equipes de trabalho, facilitando a interação 

entre o grupo da comunidade científica (PÉREZ; CASTRO, 1996, p.156). 

Compactuamos com a ideia de que nem todas as atividades escolares terão que 

considerar todos os aspectos acima, tendo como base o ensino por investigação. O que se 

pretende expressar é que o professor necessita estar disposto a novas articulações 

metodológicas como possibilidades de promover novas perspectivas de ensino em sala de aula 

e contribuir para que os estudantes construam seus conhecimentos de maneira sistematizada e 

coerente ao universo científico, que sejam capazes de persuadir na tomada decisão consciente 

em seu cotidiano. Dessa maneira, é necessário promover um ensino mais reflexivo, dialógico, 

interativo, que vá além dos discursos autoritários, prescritivos e dogmáticos da sociedade 

(MUNFORD; LIMA, 2007). 

 

 

1.2 Sequências de Ensino Investigativo (SEI) 
 

 
 

Pesquisas indicam que as atividades investigativas necessitam ser inseridas em aulas 

de Ciências (MUNFORD; LIMA, 2007, CARVALHO, 2013; SASSERON, 2013; 

SASSERON 2015) especialmente a partir dos anos iniciais do ensino fundamental onde os 
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alunos estão em processo de alfabetização e aprendizagem cognitivas (CARVALHO, 2013; 

SASSERON, 2015).  

Aspectos sobre a abordagem em questão, também são defendidos na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) que, atualmente, é considerada como o documento de referência 

nacional para os currículos das redes escolares dos Estados. Este documento nos apresenta 

algumas competências gerais da educação básica, dentre as dez (10) competências, 

destacamos a segunda que é: 

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

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

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

criar e solucionar (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos de diferentes 

áreas (BRASIL, 2017, p.9). 

 

Portanto, sendo este também o documento que objetiva determinar aprendizagens 

essenciais para o desenvolvimento do ensino na educação básica. Destacamos para a 

importância da inclusão destas competências na prática escolar, especialmente em aulas de 

Ciências, visto que tais atividades baseadas na investigação são consideradas como 

competência própria do fazer Ciência. 

Tendo em vista a possibilidade em aproximação do professor a tais práticas em sala de 

aula, Carvalho (2013) propõe Sequências de Ensino Investigativo (SEI) que podem ser 

interpretadas como um conjunto de atividades investigativas que proporciona aos alunos a 

consolidação de seus próprios conhecimentos.  Sasseron (2015, p.59) reforça a ideia de 

Carvalho e ressalta que a SEI pode ser considerada como um “encadeamento de atividades e 

aulas em que um tema é colocado em investigação e as relações entre esse tema, conceitos, 

práticas e relações com outras esferas sociais e de conhecimento que possam ser trabalhados”.  

Sasseron (2015) ainda defende que os professores devem possibilitar a investigação em 

atividades experimentais, até mesmo num texto escrito. Entretanto, um aspecto defendido por 

Carvalho (2013), na proposição destas atividades é que se inicie com um problema, que pode 

ser experimental ou teórico, de maneira contextualizada articulado com a proposta curricular 

da escola, de modo que não fuja da realidade dos alunos. 

O texto do PCN para Ciências Naturais nos explicita tais ideias, e nos indica como um 

dos objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de “questionar a realidade 

formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, 

a criatividade, a intuição, a capacidade de análise, critica, selecionando procedimentos e 

verificando sua adequação”(BRASIL, 1997, p.7). O questionar a realidade na formulação de 
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problemas é uma das vertentes defendidos no ensino por investigação. Concomitante a isto, 

Carvalho (2013) destaca que: 

Propor um problema para que os alunos possam resolvê-los – vai ser o divisor de 

águas entre o ensino expositivo feito pelo professor e o ensino em que proporciona 

condições para que o aluno possa raciocinar e construir seu conhecimento. 

(CARVALHO, 2013, p.2) 

 

A autora ressalta que o problema a ser discutido na atividade, não pode ser uma 

questão qualquer, mas, que motive o aluno a manipular o objeto. Carvalho defende o 

problema experimental como o mais envolvente, em outras palavras, o mesmo que desperta 

curiosidades nos estudantes “obrigando-os” a oferecer uma atenção especial e participação 

ativa para resolvê-lo. E muita das vezes, o problema experimental é percebido como somente 

aqueles feitos em laboratório com utilização de vidrarias e uso de um jaleco branco. É um 

engano pensar desta forma. Podemos desenvolver um experimento também em sala de aula 

sob a manipulação de materiais didáticos de baixo custo e de fácil acesso. 

Santos e Briccia (2017), ao desenvolverem uma adaptação de uma SEI sobre o tema 

“o solo” desenvolvida por Carvalho et al. (2011), constataram que são atividades 

fundamentais para a promoção da AC, bem como uma aproximação com a cultura científica. 

As autoras defendem a utilização de sequências de ensino investigativo em sala de aula, 

principalmente dos anos iniciais, de maneira diversificada, que respeitem e valorizem as 

questões locais nos quais os estudantes estão inseridos.  

Para facilitar a comunicação nas aulas, Carvalho (2013) defende que a administração 

da sala e o planejamento das interações didáticas entre os alunos e o professor são muito 

importantes para o sistema de resolução e, que este deve estar atento para alguns passos a 

serem seguidos.  Para melhor compreensão destas etapas
1
, explicitaremos no Quadro 3, como 

elas podem acontecer conforme indicações de Carvalho (2013; 2018): 

 

Quadro 3:  Planejamento das ações didáticas 
1° MOMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 

DO MATERIAL 

EXPERIMENTAL E 

PROPOSIÇÃO DO PROBLEMA 

PELO PROFESSOR 

Nesta etapa o professor divide a classe em grupos 

pequenos (4 a 5) e distribui os materiais, propõe o 

problema e confere se todos os grupos entenderam o 

problema a ser resolvido. 

2° MOMENTO DE RESOLUÇÃO 

DO PROBLEMA PELOS 

ALUNOS 

Nesta etapa, o importante não é o conceito que se quer 

ensinar, mas as ações manipulativas que dão 

condições aos alunos de levantar hipóteses e os testes 

dessas hipóteses. A pergunta principal do professor 

                                                           
1
É importante destacar que, como observado no Quadro 3, existem as etapas de ensino segundo carvalho (2018), 

porém, elas não precisam ser desenvolvidas obedecendo rigorosamente esta ordem, portanto, este é somente um 

exemplo de como acontece as etapas desta abordagem de ensino. 
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neste momento é “como vocês fizeram para resolver o 

problema?” 

 3° MOMENTO DE 

SISTEMATIZAÇÃO DOS 

CONHECIMENTOS 

ELABORADOS NOS GRUPOS 

Nesta etapa, o papel do professor é muito importante, 

é a passagem da ação manipulativa à ação intelectual. 

A pergunta principal é “porque deu certo?” está 

questão deve levar aos alunos a buscarem a 

causalidade física. 

 

4° RELAÇÕES COM O COTIDIANO Este momento visa a relacionar as questões discutidas 

com o cotidiano dos alunos. Momento em que o 

professor pergunta “aonde vocês vêm isso em nosso 

dia a dia?”. 

 

5° MOMENTO DO ESCREVER E 

DESENHAR 

Esta é a etapa de sistematização individual do 

conhecimento, em que os alunos irão registrar suas 

conclusões. 

Fonte: (CARVALHO, 2013; 2018) 

 

É importante percebemos as etapas de distribuição das atividades, pois cada uma delas 

é ação fundamental na promoção do conhecimento intelectual dos alunos. É possível perceber 

a importância da mediação do professor para estabelecer o diálogo entre os alunos, pois o 

mesmo irá investigar como obtiveram os resultados. Após a resolução de um problema, deve 

haver sempre a sistematização dos conhecimentos construídos. Pra Carvalho (2013): 

Essa sistematização é praticada de preferência por meio da leitura de um texto 

escrito quando os alunos podem novamente discutir, comparando o que fizeram e o 

que pensaram ao resolver o problema, com o relatado no texto. Uma terceira 

atividade importante é a que promove a contextualização do conhecimento no dia a 

dia dos alunos, pois, nesse momento, eles podem sentir a importância da aplicação 

do conhecimento construído do ponto de vista social. (CARVALHO, 2013, p.9) 
 

Neste sentido, a autora enfatiza a importância das SEI serem desenvolvidas nas aulas 

de ciências, possibilitando aos alunos atuarem como protagonistas de suas próprias 

aprendizagens. Ao criar condições em discutir e debater opiniões com os colegas e com o 

professor, de maneira a superar o conhecimento espontâneo para o conhecimento científico. 

As SEI já vêm sendo desenvolvidas há mais de 15 anos (CARVALHO et al, 1998), em 

sala de aula do ensino de ciência por um grupo de pesquisadores  do LAPEF. Culmina na 

divulgação de diversos trabalhos realizados com a participação do ensino Fundamental I em 

atividades que abordam questões como pressão, luz, sombra, equilíbrio, densidade
2
. 

O desenrolamento da SEI em sala de aula, condiciona um ambiente propício ao saber 

científico, pois o professor tem o papel de mediador deste decurso, e não de detentor do 

                                                           
2
 Os vídeos das atividades desenvolvidas pelo LAPEF estão publicados em //http://www.labeduc.fe.usp.br/. 

Acesso em: 13 jan. 2019. 

 
 



25 

 

conhecimento. Consequente a isso, os alunos se percebem como construtores do próprio 

conhecimento e nos dão indicativos de que podem estar inseridos em um processo de 

Alfabetização Científica. 

 

 

1.3 A Alfabetização Científica 

 

Ao considerar a Alfabetização Científica (AC) como um dos parâmetros do ensino de 

ciências, Sasseron (2008) revisou na literatura sobre, o conceito da “Alfabetização Científica” 

e o “porquê” da importância da inserção da AC a partir dos primeiros anos do ensino 

fundamental, em aulas de Ciências. Desta maneira, Sasseron destacou que, embora não há um 

consenso entre os autores enquanto ao uso do termo da Alfabetização Científica, os próprios 

autores empregam diferentes expressões para demonstrar a mesma ideia.  

Sasseron e Carvalho (2008) mencionam alguns pesquisadores da literatura brasileira 

que se apoiam ao uso do termo “Alfabetização Científica” (CHASSOT, 2000; AULER; 

DELIZOICOV, 2001; LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; BRANDI; GURGEL, 2002), e 

outros que preferem utilizar “Letramento Científico” (SANTOS; MORTIMER, 2001, 

MAMEDE; ZIMMERMANN, 2007). Neste mesmo trabalho, as referidas autoras defendem a 

colocação de AC, embasadas na proposta de “alfabetização” defendida por Paulo Freire. E 

assim, Sasseron e Carvalho concebem o processo de alfabetizar como possibilidade de 

organizações de ideias e raciocínios lógicos na promoção da consciência crítica para atuação 

em sociedade.  

 Como mencionado anteriormente, as autoras dão ênfase a importância desta 

abordagem no âmbito escolar e, preferencialmente, em aulas de ciências. Conforme Sasseron 

(2013, p.45), “alfabetizar cientificamente os alunos significa oferecer condições para que 

possam tomar decisões conscientes sobre problemas de sua vida e da sociedade relacionada ao 

conhecimento científico”. Percebe-se, dessa maneira, a relevância da inserção da AC para 

formação dos estudantes desde os anos iniciais do ensino fundamental que podemos 

considerar como etapa base para a promoção da estruturação do conhecimento científico 

(CARVALHO, 2013). 

Autores como Lorenzetti e Delizoicov (2001) argumentam que a Alfabetização 

Científica pode ser desenvolvida com os alunos dos anos iniciais da educação básica antes 

mesmo de alcançarem o domínio do código escrito. Deste modo, a AC pode auxiliar no 
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desenvolvimento da leitura e escrita propiciando condições de progressos culturais no meio 

científico. Uma vez que a alfabetização é defendida pelos autores como uma atividade 

vitalícia, ou seja, sem previsão de término e que se constitui ao longo da vida. Neste 

pressuposto, Lorenzetii e Delizoicov (2001) conceituam o termo Alfabetização Cientifica 

como: 

Um processo que tornará o individuo alfabetizado cientificamente nos assuntos que 

envolvem a Ciência e a tecnologia, ultrapassando a mera reprodução de conceitos 

científicos, destituídos de significados, e sentimentos de aplicabilidade 

(LORENZETII; DELIZOICOV, 2001, p.48). 

 

Chassot (2003) defende a Alfabetização Científica como uma necessidade de inclusão 

social, de maneira que a sociedade compreenda a ciência não como algo a ser apenas 

estudado, mas que seja compreendida como parte do seu mundo. Considera como uma 

dimensão que pode potencializar uma educação mais comprometida com a aprendizagem dos 

alunos que pode ser considerada desde a Educação básica até o Ensino Superior (ZÔMPERO, 

2015; CHASSOT, 2003). Para Chassot (2003, p.91), “ser alfabetizado cientificamente é saber 

ler a linguagem em que está escrita a natureza” e ressalta que aquele que não compreende a 

leitura do universo pode ser considerado um analfabeto científico.  

Del-Corso (2014) enfatiza que a sociedade necessita estar ciente de como a ciência se 

faz presente em tudo que está ao nosso redor, e que muitas vezes nem percebemos os grandes 

feitos, tanto no âmbito intelectual quanto em suas aplicações tecnológicas, entre outros. O 

autor considera que se fosse o inverso, se tivéssemos discernimentos em acompanhar, julgar, 

entender a ciência como algo que faz parte do nosso cotidiano e da nossa realidade, em seu 

ponto de vista, seríamos cientificamente alfabetizados.  

Lemke (2006), ao pensar em uma educação para o século XXI, nos convida a refletir 

em uma maneira de possibilitar uma Alfabetização Científica que não seja rejeitada pela 

maior parte dos alunos. Uma imagem da ciência que não intimide os estudantes. Fazer com 

que eles não apreciem a ciência nem o fazer científico como algo de “outro mundo”, distante 

da sua realidade. Neste pressuposto, na tentativa de provocar uma educação científica 

expressiva desde a Educação Infantil ao ensino Superior, Lemke (2006) apresenta quinze (15) 

propostas para atuação dos professores no âmbito de suas atividades educacionais, das quais 

destacamos cinco (5): 

1) Fazer com que as crianças pequenas experimentam a ciência primeiramente 

com um estudo da natureza baseado em atividades de campo, trabalhando com 

animais vivos e lendo ou escutando histórias surpreendentes sobre o mundo 

natural e avanços tecnológicos. 
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2) Permitir que todos os alunos escolham livremente projetos que tenham um 

componente científico, e os ajudem a realizar investigações autônomas, 

individualmente, em duplas ou em pequenos grupos, por longos períodos de 

tempo (mais de um ano para Alunos de nível superior). 

 

3) Incentivar os alunos a explorarem e aprenderem em comunidades on-line e com 

recursos on-line que fornecem informações sobre o conhecimento científico, 

questões ambientais e tecnológicas. Fazer com que faça parte da sua educação 

científica. 

 

4) Possibilitar aos alunos relacionamentos online diretos e contínuos com adultos 

que fazem ou usam ciência e tecnologia como parte central de seu trabalho e 

vida, abrangendo um amplo leque de carreiras e atividades. 

 

 

5) Incentivar os alunos a testarem seus conhecimentos científicos e tecnológicos 

em problemas práticos de suas vidas e comunidades locais e a se interessarem e 

agirem em relação a preocupações sociais mais amplas onde a compreensão e 

resolução de Ciência e tecnologia são importantes (LEMKE, 2006, p.7-8 

tradução nossa). 

 

Os quinze (15) aspectos, de acordo com o autor, enfatizam tanto à sua própria 

compreensão da natureza da ciência, quanto à relação que defende ser pertinente para a 

educação científica na sociedade atual e do futuro (LEMKE, 2006). Assim como Lemke 

(2006), Ribeiro, Costa e Zômpero (2015) defendem o desenvolvimento de uma educação que 

visa à Alfabetização Científica para o progresso na escolarização que perpasse a Educação 

Infantil até o ensino Superior. No entanto, estes autores consideram que para possibilitar este 

percurso a escola necessita desenvolver: 

[...] Um ensino que oportunizem, além da necessária aprendizagem conceitual e de 

vocabulários pertinentes á Ciência, também discutirem e refletirem sobre problemas 

reais da realidade em que vivem, proporcionando aos alunos um processo de 

enculturação científica e tecnológica. (RIBEIRO; COSTA; ZÔMPERO, 2015, p. 

531). 

 

Ribeiro, Costa e Zômpero (2015) ainda salientam a relevância do papel da escola em 

parceria a comunidade escolar e Projeto Politico Pedagógico (PPP) para então 

proporcionarem o seguimento da AC na escola, estabelecendo subsídios para que os 

estudantes compreendam sobre os fenômenos que os rodeiam, sejam eles físicos, ambientais e 

sociais da região onde residem. 

Motokane (2015) conceitua a Alfabetização Cientifica como: 

Um processo no qual o alunos podem compreender como os cientistas veem, falam e 

explicam os fenômenos naturais. Não se trata de formar “cientistas” na escola, mas, 

sim de promover acesso a uma forma de produção de conhecimento. Nesta 

perspectiva, o acesso a essa cultura promove a inserção do individuo na lógica e na 

prática científicas e lhe proporciona a chance de entender o mundo sob o ponto de 

vista da ciência (MOTOKANE, 2015, p.124-125). 
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        Contudo, Sasseron (2008) enfatiza que alfabetizar cientificamente não é tarefa simples, e 

destaca que os alunos necessitam buscar algumas habilidades que são indispensáveis para “o 

fazer” científico. Para tanto, os professores têm papel considerável na mediação do 

aperfeiçoamento deste seguimento e devem propiciar aos alunos a visão de que a Ciência faz 

parte de sua realidade, e não como algo distante do seu universo (SASSERON, 2008; 

LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001). 

 Sasseron e Carvalho (2008) salientam que a ciência não é algo neutro e nem 

estagnado, é um campo que passa por grandes modificações tecnológicas, alcançando por sua 

vez toda a sociedade. Deste modo, o processo da AC é compreendido como um aliado a partir 

dos anos iniciais quando se espera que os alunos compreendam seu universo até a fase adulta. 

Assim, devem conhecer e refletir sobre as contribuições científicas, as inovações tecnológicas 

que colaboram para o progresso social e econômico, de maneira que eles se reconheçam como 

cidadãos inseridos nesta mesma sociedade. 

 

1.3.1 Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica 

 

    Sasseron e Carvalho (2008) fundamentadas em análises das literaturas 

internacionais e nacionais nos indicam três blocos como norteadores para alcance da AC e 

nomeia-os de “Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica”. De acordo com as autoras, 

estes eixos são instrumentos que dão base ao encadeamento do “fazer científico” bem como 

algumas habilidades fundamentais para promover a AC. Segundo as autoras esses três eixos 

fornecem bases necessárias de serem consideradas no momento da elaboração e planejamento 

das atividades que serão desenvolvidas em sala de aula com o intuído de promover o processo 

de Alfabetização Científica (SASSERON; CARVALHO, 2008). Para compreensão destes 

instrumentos, traçaremos individualmente o que cada um apresenta como componente 

principal para este procedimento: 

 O primeiro destes reporta-se à compreensão básica de termos, conhecimentos e 

conceitos científicos fundamentais. Eixo fundamental na construção de conceitos 

científicos, de modo que os alunos sejam capazes de mencionar conceitos adquiridos na 

escola em diferentes situações cotidianas que, muitas vezes são imprescindíveis serem 

compreendidas na sociedade (SASSERON; CARVALHO, 2008). 

O segundo eixo estruturante compreende na natureza das ciências e nos fatores 

éticos e políticos que circundam sua prática. Sasseron e Carvalho (2008) consideram este 

eixo como peculiar para o ensino fundamental, pois o mesmo oferece possibilidades ao tratar 
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de questões investigativas, não apenas das investigações cientificas, mas também as ligadas 

aos aspectos sociais e humanos. Além de proporcionar aos alunos e professores, 

aperfeiçoamento de suas próprias ações diante das novas situações que requerem reflexões 

críticas na tomada de decisão dentro de determinado contexto (SASSERON; CARVALHO, 

2008). 

E o terceiro eixo, preocupa-se com o entendimento das relações existentes entre 

ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente (CTS). Trabalhar na escola com o 

desdobramento deste eixo é proporcionar aos alunos a consciência de se pensar em um futuro 

sustentável para a sociedade e para o mundo. É fundamental que os estudantes não pensem na 

Ciência como algo isolado, deve haver sempre a ligação entre essas esferas (CTS) garantindo 

desta forma a consolidação na produção de conhecimentos (SASSERON; CARVALHO, 

2008).  

Não obstante, na concepção de Sasseron e Carvalho os profissionais da educação 

(professores, coordenadores, diretores) necessitam desenvolver propostas de ensino que 

possam estabelecer relações a estes três blocos, ou seja, para alcance da AC em sala de aula 

devem ser considerados os eixos da Alfabetização Científica como principais norteadores 

deste processo. No entanto, para comprovação de que a AC está ocorrendo. Sasseron e 

Carvalho (2008) destacam os Indicadores da Alfabetização Cientifica, como procedimento 

de análise quando os alunos trabalham com a investigação de um problema. As autoras 

enfatizam que os indicadores servem de ferramenta para indicar em que momento está 

acontecendo o processo da AC. 

 

1.3.2 Indicadores da Alfabetização Científica: Uma proposta de análise para aferir o processo 

da AC 

 

Para analisar o processo de algumas habilidades desenvolvidas na construção da AC 

em sala de aula, Sasseron e Carvalho (2008) elaboraram dez indicativos que mapeia a 

aparição e edificação da Alfabetização Científica pautadas nas atividades dos alunos. Refere-

se aos Indicadores da Alfabetização Científica. Conforme as autoras os indicadores: 

[...] têm a função de nos mostrar 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 (SASSERON; CARVALHO, 2008, p.338). 
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Os indicadores desempenham um papel importante, de verificar, se, e como essas 

habilidades estão sendo desenvolvidas nas aulas de ciências quando há um problema a ser 

investigado. Por meio destes é possível conhecer as variáveis relacionadas ao fenômeno, o 

porquê do fenômeno ter ocorrido, entre outras indagações na atividade científica.  

As autoras subdividem os indicadores em três grupos: a) o primeiro deles relaciona-se 

com os dados que foram obtidos durante a investigação (organizar, classificar e seriar os 

dados da pesquisa). Sasseron (2010) exemplifica que estes três indicadores nos permitem 

conhecer as variáveis envolvidas no fenômeno. b) O segundo grupo está direcionado a 

estruturação do pensamento (raciocínio lógico, raciocínio proporcional) e podem 

demonstrar “formas de organizar os pensamentos indispensáveis quando se tem por premissa 

a elaboração de uma ideia lógica e objetiva para as relações que regulam o comportamento 

dos fenômenos naturais” (SASSERON, 2010, p.4). c) O terceiro grupo está ligado à 

compreensão da problemática analisada (levantamento de hipóteses, teste de hipóteses, 

justificativa, previsão e explicação). Estes devem ocorrer nas etapas finais das discussões, já 

que são capazes de representar situações do contexto. 

Optamos por destacar os indicadores individualmente em forma de quadro para dar 

maior visibilidade enquanto aos termos e as características próprias de cada um. O quadro 4, 

abaixo, nos mostra os dez indicadores elaborados por Sasseron e Carvalho (2008): 

 

QUADRO 4: Indicadores da Alfabetização Científica 

GRUPOS INDICADOR DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

TRATAMENTO 

 

 

DOS 

 

 

DADOS 

 

 

SERIAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Relaciona-se especificamente ao trabalho 

com os dados obtidos em uma 

investigação. Incorpora então, a ação 

desempenhada nas tarefas de organizar, 

classificar e seriar estes dados. 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES 

 

Discute sobre o modo como um trabalho 

foi realizado. Este indicador pode ser 

vislumbrado quando se buscar mostrar 

um arranjo para informações novas ou já 

elencado anteriormente, por isso, o 

mesmo pode surgir no início de um tema 

ou numa proposição simples. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES 

Ocorre quando se busca conferir 

hierarquias ás informações obtidas. 

Constitui-se em um momento de 

ordenação dos elementos com os quais se 

está trabalhando procurando uma relação 

entre eles. 

 

ESTRUTURAÇÃO 

 

 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Compreende o modo como às ideias são 

desenvolvidas e apresentadas e está 

diretamente relacionada á forma como o 

pensamento é exposto. 
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DO 

 

 

PENSAMENTO 

 

 

RACIOCÍNIO PROPORCIONAL 

Como o raciocínio lógico, o proporcional 

dá conta de mostrar como se estrutura o 

pensamento e refere-se também a 

maneira como variáveis têm relações 

entre si, ilustrando a interdependência 

que pode existir entre elas. 

 

 

 

PROCURA 

 

DO 

 

ENTENDIMENTO 

 

DA 

 

SITUAÇÃO 

 

ANALISADA 

LEVANTAMENTO DE 

HIPÓTESES 

Aponta suposições acerca de certo tema 

em questão. O levantamento de hipóteses 

pode surgir tanto da forma de uma 

afirmação como sendo uma pergunta 

(usado pelos cientistas quando se 

defrontam com um problema). 

TESTE DE HIPÓTESES 

 

Concerne nas etapas em que se coloca à 

prova de suposições anteriormente 

levantadas. Pode ocorrer diante da 

manipulação direta de objetos quanto ao 

nível das ideias, quando o teste é feito 

por meio de atividades de pensamento 

baseadas em conhecimentos anteriores. 

JUSTIFICATIVA Aparece quando 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. 

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. A 

explicação sucede uma justificativa para 

o problema, mas é possível encontrar 

explicações que não se recebem estas 

garantias. 

Fonte: (SASSERON; CARVALHO, 2008, 2010). 

 

Para compor a lista de indicadores para análise dos relatórios realizados pelos alunos, 

elegemos acrescentar mais dois indicadores de AC. Estes propostos por Del-Corso (2015). 

Tais indicadores tratam-se do: Argumento e Listagem de Materiais. Podemos observar 

abaixo como são descritos pelo autor: 

 

QUADRO 5: Novos Indicadores da Alfabetização Científica 

Fonte: (DEL-CORSO; TRIVELATO, 2015) 

 

INDICADOR DESCRIÇÃO 

ARGUMENTO Aparece quando a afirmação é realizada baseada em dados, que 

podem ser afirmações empíricas ou por meio de bases teóricas 

e estes levam a conclusão. 

LISTAGEM DE MATERIAIS Surge quando os materiais para a realização das atividades são 

apresentados. Estes podem aparecer como uma lista ou na 

descrição da montagem das atividades. 



32 

 

Segundo Del-Corso e Trivelato (2015), a justificativa para o acréscimo do argumento 

como um indicador se deu por meio de limitações encontradas a partir de leituras dos 

trabalhos de Osbone e Patterson (2011-2012). Os autores consideram importantes 

delimitações conceituais de argumentos e explicações, já que consistia em lacunas nos 

trabalhos na área de ensino de Ciências. De acordo com Del-Corso e Trivelato (2015): 

A diferenciação entre Argumentos e Explicações se baseia em sua função 

epistêmica: nos Argumentos a conclusão é que está em cheque, é para tentar 

convencer que se está argumentando. Os elementos que levam a Conclusão (C) do 

Argumento são mais plausíveis que a própria Conclusão (C). Já nas Explicações o 

fenômeno ou fato a ser explicado não está sob dúvida, são os elementos que levaram 

a esse fenômeno que podem ser contestados: o fenômeno é mais plausível que os 

elementos apontados como responsáveis por este fenômeno. [..]Inclusive, 

Explicações podem pedir Argumentos que as defendam. Assim, quando houver 

conclusões concorrentes, mesmo que muitas vezes implícitas, espera-se encontrar 

Argumentos e não Explicações. Também quando a intenção da assertiva for 

convencer, esta estará relacionada a um Argumento; já para uma Explicação a 

intenção seria tornar aquele fenômeno mais claro (DEL-CORSO; TRIVELATO, 

2015, p.4). 

 

Portanto, houve uma necessidade em diferenciar estes dois conceitos, já que em 

algumas pesquisas as explicações obtidas dos participantes estavam sendo julgadas como 

argumento de maneira errônea, o que os autores consideram como uma “fraqueza” para o 

conhecimento da grande área do ensino de ciências (DEL-CORSO; TRIVELATO, 2015). 

 Já o indicador de listagem de materiais de acordo com Del-Corso e Trivelato (2015) 

surgiu após a análise de relatórios realizados pelos alunos quando o mesmo contatou o 

aparecimento da listagem de materiais em grande parte dos relatórios analisado. Deste modo 

houve a importância na inserção deste indicador haja vista a relevância na prática presente 

inerentes ao âmbito científico entre os estudantes (DEL-CORSO; TRIVELATO, 2015).  

Nesta perspectiva, defendemos a inclusão destes novos indicadores ao considerarmos 

relevante uma ampliação relevante que nos indique a processo da AC, objetivando assim 

responder nossa questão de pesquisa. 

 Consideramos importante compartilhar uma breve revisão na literatura que realizamos 

a partir dos anais do ENPEC entre os anos de 2009 e 2017, sobre trabalhos que utilizaram os 

Indicadores de Alfabetização Científica como parâmetro de análise. O recorte do período se 

obteve pelo simples fato de não fazer sentido um levantamento de datas anteriores, uma vez 

que os indicadores foram elaborados por Sasseron e Carvalho em 2008.   

Neste levantamento, localizamos um total de onze (11) trabalhos relacionados à 

terminologia em destaque. O que ponderamos como relevante é que os autores dos trabalhos 

estabeleceram diferentes propostas de estudos ao se trabalharem com os indicadores, cada um 

seguindo propósitos distintos. Observou-se tanto em contexto do ensino Fundamental 
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(PIZARRO; JUNIOR, 2009; SASSERON; CARVALHO, 2009; MENEZES; ROSSIGNOLI; 

SANTOS, 2013; MEDEIROS; FREITAS; MOTOKANE, 2015; SILVA; et al, 2015), no 

ensino médio (PENHA; CARVALHO; VIANA, 2009; DEL-CORSO, 2015; SILVA; LIRA-

DA-SILVA, 2014; TRIVELATO; SILVA, 2017), quanto no contexto de formação de 

professores (JUNIOR; VERSUTI-STOQUE, 2011; PIZARRO; JUNIOR, 2103, 2015).  

           Em consonância com a ressalva anterior, Del-Corso, et al. (2017),  ao realizarem uma 

pesquisa objetivaram identificar quais indicadores de Alfabetização Científica foram 

encontrados, nas produções escritas de alunos do 1° ano do ensino médio, após o 

desdobramento de uma SEI. Os resultados permitiram considerar que a ferramenta proposta 

por Sasseron e Carvalho (2008) comportou que o processo da AC estava em desenvolvimento 

comprovados através dos relatórios dos alunos. Os autores sentiram-se confortáveis em 

destacar que os indicadores podem ser utilizados em diversos contextos e situações de 

pesquisa. O que nos leva a refletir que a Alfabetização Científica pode ocorrer em qualquer 

nível de escolarização de ensino (PIZZARRO; JUNIOR, 2015). 

Pizzarro e Junior (2013) ao refletirem sobre as práticas de professores do ensino 

fundamental pontuaram como relevante os estudos dos Indicadores de AC. Conforme os 

autores, os escolares amplificam discussões científicas importantes para a formação inicial na 

tentativa de torná-los cientificamente alfabetizados. Segundo Sasseron (2015), os indicadores 

representam o envolvimento comprovado ao longo do encadeamento de discussões e 

resoluções de problemas ligados ao conhecimento científico em situações de ensino-

aprendizagem. 

 

1.4 Escrita e desenho em  aulas  de ensino investigativo em Ciências 
 

 

A etapa do “escrever e desenhar” vista como o quinto momento da SEI, é considerável 

essencial para o processo de investigação, configura-se desta maneira a construção individual 

do pensamento por meio da escrita e do desenho (CARVALHO, 2018). De acordo com 

Sasseron (2013), o registro escrito é fundamental em duas perspectivas: A dos alunos e a do 

professor, “aos alunos, a elaboração de um registro gráfico pode servir para organizar dados, 

sintetizar informações ou apresentar aos demais colegas o que foi realizado. Ao professor, as 

funções anteriores ajudam no encaminhamento das discussões e avaliações delas” (p.44).  

Percebemos deste modo que é neste momento que o professor irá acompanhar como se obteve 
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o conhecimento dos alunos de maneira individualizada diante do tema abordado, desta forma 

percebemos a escrita como ferramenta valiosa para de o ensino de ciências. 

 É importante salientar que pesquisas veem destacando atribuições destas ferramentas 

na construção de conceitos científicos (OLIVEIRA; CARVALHO, 2005; LIMA; 

CARVALHO, 1998, 2008) na inserção em práticas do processo de Alfabetização Científica 

(SASSERON; CARVALHO, 2008, 2009, 2010; CAPPELLE; MUNFORD, 2015, DEL-

CORSO; TRIVELATO, 2017) bem como a relação entre ambas (SILVA; LIRA-DA-SILVA, 

2014; MORAES; CARVALHO, 2015, 2017). 

Silva e Lira-da-Silva (2014), ao realizarem uma pesquisa com bolsistas de iniciação 

científica júnior do Programa Social de Educação, Vocação e divulgação Científica da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), utilizaram como estratégias a elaboração de relatório 

escrito e desenho tanto para a promoção da AC, quanto também para a construção dos 

conceitos científicos. As autoras constataram que por meio de discussões e interações 

professor-aluno mediante a leitura, indagações, verbalizações do pensamento entre outros, os 

alunos construíram conceitos científicos relativos às suas temáticas de pesquisa.  

Nesse sentido, de acordo com Oliveira e Carvalho (2005), a escrita tende a ser um 

instrumento cognitivo importante na organização e na consolidação de ideias simples que 

podem ser consolidadas quando escritas no papel. Portanto, segundo as autoras, as escritas 

podem ser mais objetivas do que as discussões orais. Cappelle e Munford (2015) ressaltam 

que os cientistas não apresentam e nem organizam informações apenas verbalmente, as 

representações visuais são partes que integram as atividades científicas, deste modo os 

desenhos contribuem para a aprendizagem de conceitos, bem como sobre a Ciência.  
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CAPÍTULO II: CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

 

 

 

Neste presente capítulo, discutimos a delimitação desta pesquisa que se caracteriza 

como qualitativa bem como os procedimentos da pesquisa de aplicação. Iremos abordar as 

etapas desta pesquisa no que tange os sujeitos, o contexto, os instrumentos de obtenção de 

informações, procedimentos de análises entre outros elementos essenciais para compreender 

quais foram os procedimentos adotados para obtenção dos resultados. 

 

 

 

 

2.1  Percurso Metodológico 

 

Para atingir os objetivos gerais e específicos desta pesquisa utilizamos a abordagem 

qualitativa na perspectiva de Lüdke e André (1986, p.11), que consideram “a pesquisa 

qualitativa supõe o contato direto do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada, via de regra o trabalho intensivo de campo”. Deste modo, entendemos que este 

estudo possui aspectos relacionados a esta abordagem, uma vez que fomos à escola 

desenvolver nossa proposta de trabalho, mantendo o contato direto com o nosso objeto de 

estudo.  

Lüdke e André (1984) destacam que um dos pontos para serem considerados como 

pesquisa de abordagem qualitativa é que os dados coletados sejam predominantemente 

descritivos. Podem ser qualificados acontecimentos que incluam entrevistas; questionários; 

fotografias; desenhos entre outros. Neste viés, objetivamos especificar os fenômenos do 

ensino de ciências presentes nas produções dos alunos que os levem a uma Alfabetização 

Científica. Os autores destacam que os dados coletados precisam estar envolvidos diretamente 

com o pesquisador e com a situação observada. E que é importante respeitar e valorizar todo o 

seguimento e não, somente, o produto final, além de atenção ao retratar o ponto de vista dos 

sujeitos envolvidos. 

Quanto aos procedimentos, nos baseamos na Pesquisa de Natureza Interventiva (PNI), 

na modalidade de pesquisa de aplicação. Segundo Teixeira e Megid Neto (2017, p.1068) 

essa modalidade de pesquisa “envolve o planejamento, a aplicação (execução) e análise de 

dados sobre a ação desenvolvida, em geral, tentando delimitar limites e possibilidades daquilo 

que é testado ou desenvolvido na intervenção”. Os autores notaram a necessidade em buscar 
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problematizar por meio de uma densa revisão de literatura a fim de amenizar o uso incerto e 

indiscriminado do termo Pesquisa-ação. Deste modo, um dos objetivos dessa modalidade de 

pesquisas (pesquisa de aplicação) está voltado a contribuições na geração de saberes e práticas 

nos sistemas de ensino aprendizagem em especial na área de Educação em Ciências. Para 

discutir e diferenciar os tipos de pesquisa Teixeira e Megid Neto (2017) deixam claros os 

reais objetivos referentes à pesquisa de aplicação: 

Os objetivos não estão necessariamente voltados para a transformação de uma 

realidade, mas sim, amiúde, dar contribuições para a geração de conhecimentos e 

práticas, envolvendo tanto a formação de professores, quanto questões mais 

diretamente relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem, como a testagem 

de princípios pedagógicos e curriculares (interdisciplinaridade, contextualização, 

transversalidade, avaliação etc.) e recursos didáticos (TEIXEIRA; MEGID NETO, 

2017, p.1069). 

 

A proposta metodológica está pautada no Ensino por Investigação (AZEVEDO, 2004; 

CAPECCHI, 2013; CARVALHO, 20013; MUNFORD; LIMA, 2007; SASSERON, 2015; 

ZÔMPERO, LABURÚ, 2011) e tivemos como ponto de partida a aplicação de uma 

Sequência de Ensino Investigativo “Os caminhos da água”. A referida SEI, é uma proposta 

didática desenvolvida por Carvalho et al. (2011). As atividades contidas na sequência buscou 

relacionar discussões sobre relacionadas à temática água, ao abordar aspectos sobre a falta de 

água, pressão da água, entre outros.  

Nesse sentido, a partir da aplicação da sequência, obtivemos como resultados “os 

registros escritos e desenhos” dos alunos. Registros estes que fizeram parte de uma de nossas 

categorias para análise da pesquisa, onde então investigamos se há indicadores da 

Alfabetização Científica presentes nos relatórios, uma proposta elaborada por Sasseron e 

Carvalho (2008), acrescidos aos indicadores de Del- Corso e Trivelato (2014). 

 

 

2.2 Contexto e participantes da pesquisa 

 

Esta pesquisa se desenvolveu em um contexto de um colégio público de Ilhéus, Bahia, 

situado no bairro do Salobrinho, nas cercanias da Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC). Os participantes da presente pesquisa foram representados por alunos de 11 a 12 

anos de idade, pertencentes ao 7° ano do ensino fundamental II. A turma possuía 35 alunos, 

no qual apontamos, inicialmente, como um desafio para as gravações, entretanto, decidimos 

fazer com a turma em geral, já que a quantidade de alunos matriculados faz parte da realidade 

da maior parte das escolas públicas da região. Justificamos a escolha do colégio, por está 
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localizado próximo à UESC, por oportunizar diversos trabalhos relacionados às atividades 

acadêmicas, e também pelo envolvimento da professora de Ciências da escola, com a 

orientadora desta pesquisa em projetos vinculados à UESC fortalecendo uma comunicação 

com a comunidade escolar. É importante destacar que, a professora de Ciências do 7° ano, 

não teve participação direta
3
 na efetivação da sequência, desse modo, mediei

4
 todo o processo 

de aplicação das atividades com a turma. Possuo graduação em Pedagogia, embora não tenha 

muita experiência como docente da educação básica, atualmente, sou mestranda em Educação 

no Ensino de Ciências, pesquisadora da linha de ensino por investigação considerando deste 

modo, como fundamental minha participação na aplicação da sequência de ensino no sentido 

formativo. Ressalto que todos os registros em áudio e vídeo corroboram para minha conduta 

ética na aplicação das atividades aos estudantes. 

Neste contexto, foi aplicada a SEI
5
 “caminhos da água” (CARVALHO, et al, 2015) 

com a turma do 7° ano do ensino fundamental II, no período matutino. As aulas 

corresponderam a um tempo de 50 minutos, onde foi necessária a participação efetiva de 10 

encontros dispostos em quinze (15) aulas: sendo quatro (4) aulas para observação e 

familiaridade com a classe, totalizando assim, um período de um (1) mês e meio. As aulas 

foram devidamente filmadas em audiovisual para posterior análise e apuração desta pesquisa. 

 

 

2.3 Instrumentos de obtenção de Dados 

 

Para coleta de dados utilizamos como instrumento para análise gravações em áudio e 

vídeo das atividades investigativas e experimentais e os registros escritos e pictóricos dos 

alunos que compõe a SEI. 

           a) Gravação em áudio e vídeo: É relevante salientar que o instrumento destacado foi 

validado como estudo qualitativo e já foi instrumento de análise por vários pesquisadores 

(REY, 2000; OLIVEIRA, 2003; SEDANO, 2005; LOCATELLI, 2006; PADILHA, 2008; 

SASSERON, 2008; BRICCIA, 2012; SOLINO, 2017) do Laboratório de pesquisa e Ensino de 

Física (LAPEF). 

                                                           
3
 A professora somente auxiliou quando necessário na organização dos grupos e nos materiais utilizados para as 

atividades. 
4
 Apareço nas transcrições como “pesquisadora”. 

5
  Disponível em anexo III deste trabalho. 
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Segundo Carvalho (1996), um aspecto importante na utilização da gravação em áudio 

e vídeo é a possibilidade que temos em poder ver e rever quantas vezes for necessário. Ainda, 

segundo a autora “Esse ver e rever traz ás pesquisas em ensino uma coleção de dados novos, 

que não seria registrado pelo melhor observador situado na sala de aula” (CARVALHO, 

1996, p.6). 

Garcez et al. (2011) destacam que a maior vantagem na utilização da vídeo gravação 

está relacionada à possibilidade de realizar um registro e uma codificação de dados com 

detalhes valiosos produzido por mais de um observador. Para os autores, este instrumento nos 

permite (GARCEZ, et al., 2011, p. 260) “maiores confiabilidades, fidedignidade e riqueza na 

produção e na análise do material empírico, sobretudo em pesquisas que lidam com questões e 

temáticas difíceis de serem apreendidas empiricamente”.  

Entretanto, precisamos nos atentar para alguns cuidados que são indispensáveis em 

gravações com áudio e vídeo em sala de aula para que estes possam ser utilizados como dados 

de observação. Carvalho (2004) ressalta a relevância de um planejamento da filmagem, para 

que esta não seja realizada de modo aleatória e desordenada. “planejar a gravação significa 

determinar com antecedência e comunicar ao operador da máquina “o que” e “como” gravar” 

(CARVALHO, 2004, p.6). Nesse mesmo sentido, Ludke e André (1986) afirmam: 

Para que se torne um instrumento válido e fidedigno de investigação científica, a 

observação precisa ser antes de tudo controlada e sistemática. Isso implica a 

existência de um planejamento cuidadoso do trabalho e uma preparação rigorosa do 

observador. (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.25) 

 

Conforme Solino (2017), um aspecto relevante para o uso de gravação em áudio e 

vídeo é o livre acesso que temos para observar as interações, os gestos, entonações da voz, a 

timidez, a expressão corporal entre outras ações realizadas pelos sujeitos da pesquisa. Pois, o 

material não gravado pode ser perdido de vista e estas ações são muito importantes para 

compor o regime de análise. 

b) Produções textuais gráficas: O texto escrito e desenhos elaborados pelos alunos 

compõem uma das etapas da SEI, o momento de “escrever e desenhar”. Deste modo, é 

importante que os alunos descrevam e expliquem individualmente suas próprias conclusões 

sobre as atividades ou experimentos realizados, “como” fizeram e “porque” conseguiram 

obter determinado resultado. Conforme Carvalho et al., (2015) esta atividade é de suma 

relevância  não só para alcance da AC, mas também para uma alfabetização de maneira geral, 

bem como o fortalecimento de uma produção escrita mais elaborada e letrada. Ainda de 

acordo com os autores: 
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O diálogo e a escrita são atividades complementares, além de fundamentais nas 

aulas de Ciências. Enquanto o diálogo é importante para gerar, clarificar, expor e 

compartilhar ideias entre os alunos, o uso da escrita apresenta-se como instrumentos 

de aprendizagens que realça a construção pessoal do conhecimento (CARVALHO, 

et al., 2015, p. 159). 

 

Nesta perspectiva, um dos componentes fundamentais na aprendizagem e habilidades 

científicas é aprender a “escrever Ciência” (CAPPELLE; MUNFORD, 2015; CARVALHO, 

et al, 2015). Concordamos com Carvalho et al. (2015), quando descrevem que um 

conhecimento novo precisa ser divulgado para que outros tenham oportunidades de 

conhecerem o que se tem realizado.  

     Enquanto aos aspectos éticos
6
 dos instrumentos que utilizamos para a nossa 

pesquisa, de acordo com Carvalho (2011) é um dos pontos mais importante para iniciarmos 

com as gravações em sala de aula, pois requer a autorização dos pais ou responsáveis e do 

professor para, então, poder utilizar suas falas, suas imagens e até mesmo os seus registros. 

Deste modo, para dar inicio ao desenvolvimento da SEI, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (anexo I) foram 

devidamente assinados pelos pais e responsáveis permitindo a autorização na participação da 

referida pesquisa. 

 

2.3.1 Episódio e transcrições 

 

Para transformar os vídeos gravações em dados da presente pesquisa utilizamos os 

episódios de ensino (CARVALHO; GIL PÉREZ, 1993; CARVALHO, 2011). De acordo com 

Carvalho (2011), os episódios fazem parte do ensino e podem ser considerados como recortes 

decorrentes a fala do professor e alunos durante a aula. Estas falas correspondem a 

participação dos alunos durante as interações discursivas como, por exemplo: o levantamento 

de hipótese durante a resolução do problema experimental ou investigativo, a argumentação e 

explicação sobre determinado fenômeno durante toda a experiência, as perguntas elaboradas 

pelo professor em momentos de discussões e debate, entre outros elementos que ocorrem 

durante a resolução da sequência de atividades.  

Para dar sentido aos dados, os episódios são subdivididos em turnos.  Conforme 

Carvalho (2011), é importante que os episódios não sejam contínuos e, sim, interrompidos, 

                                                           
6
  Esta pesquisa intitulada “Sequência de Ensino Investigativo para a promoção da Alfabetização Científicas em 

aulas de Ciências” foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) foi aprovado com o processo de n° 

00626818.4.0000.5526. 
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seguindo minutos depois ou até mesmo em aulas posteriores, pois deste modo facilitará na 

organização para o procedimento de análise. Carvalho ainda destaca que (2011, p.30), “[...] as 

discussões em sala de aula não são retilíneas e temos que tomar consciência da dificuldade da 

construção do conhecimento pelos alunos e da lentidão com que se processam as mudanças 

dos conhecimentos espontâneos para os científicos [...]”. Desse modo, consideramos a 

importância dos turnos para a organização das transcrições das falas dos professores e alunos
7
 

ao possibilitar maior compreensão em momentos de aulas. 

 Outro elemento importante que devemos considerar é a transcrição de dados. Para 

alguns autores a transcrição é um instrumento fundamental para o procedimento de análise, é 

por meio desta que ocorre a interpretação não somente das falas e escritas, mas também das 

diversas linguagens que ocorrem durante as aulas como, por exemplo, as linguagens corporais 

(gestuais) e as orais podendo está mais clara durante a transcrição. Segundo Carvalho (2011), 

as transcrições devem ser totalmente fieis as falas dos participantes da pesquisa, e neste 

momento não podemos fazer nenhum tipo de alteração nem mesmo com a utilização de 

sinônimos.  

Devemos atentar para algumas normas que foram estabelecidas pela comunidade 

científica da área para facilitar a organização das transcrições. A seguir no quadro 10, 

apontamos os principais sinais fundamentados em Carvalho (2011), que, em geral, servem 

para apontar marcações linguísticas presentes nas falas dos participantes, os quais serão 

utilizados nas transcrições da presente pesquisa: 

 

Quadro 6: Marcações linguísticas para traduzir as transcrições 

N° Marcações linguísticas Códigos Sinais 

 

1  Para indicar qualquer tipo de pausa 

como:       ponto (.), vírgula (,), dois 

pontos (:), exclamação (!) e ponto e 

vírgula (;). 

Empregar a reticências 

 

Obs: o único sinal a ser mantido é o 

ponto de interrogação (?) 

... 

2  Para hipótese do que se ouviu  Empregar parêntese  ( ) 

3 Para inserir comentários  Empregar o sinal de parêntese duplo ((  )) 

4 Para indicar prolongamento de vogal ou 

consoante  

Empregar dois pontos duplos 

Ex: eh :: 

:: 

5 Para indicar truncamento de palavras   Empregar o sinal de barras  

Ex: O pro/... Procedimento. 

/ 

                                                           
7
 É necessário ressaltar que foram utilizados nomes fictícios para identificar os estudantes. 
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6 Para silabação de palavras  Empregar o hífen sobre as sílabas  

Ex: di-la-ta-ção. 

- 

7 Para quebras na sequência temática com 

inserções de comentários  

Empregar o sinal de travessão 

Ex: As partículas do arame – que é 

um solido – se afastam.  

– 

8 Para indicar entonação enfática  Empregar letras maiúsculas  MAIÚSCULAS  

9 Para falas sobrepostas  Empregar deslocamento  

No caso de falas simultâneas 

empregar colchetes  

___ 

[ ] 

10 Para representar simultaneamente 

diversas linguagens (oral e gestual) 

Alterar a formatação da fonte 

empregada  

Negrito,itálico e 

sublinhado  

Fonte: Carvalho, Solino (2015, 2017). 

 

 

 

2.4 Procedimento de análise 

 

 

Para analisar a ocorrência do processo de AC, dentre as oito (8) atividades dispostas 

na Sequência de Ensino Investigativo (SEI) “Caminhos da água”, escolhemos as atividades 3 

e 4  denominadas “Torre de água”; a atividade 5 “O Problema da torre de água e o nosso dia a 

dia” e a  atividade 6 “A falta de água”. Justificamos a escolha de tais atividades ao perceber 

que, nos momentos de realização, os alunos se interessaram mais pela proposta didática. 

Nesse sentido, apresentaram consideráveis interações discursivas entre os sujeitos nos quais 

envolveram dúvidas, conflitos, levantamento de hipóteses e teste delas, perguntas, 

engajamento que, ao nosso olhar, pode nos ajudar a perceber a aproximação com o âmbito 

científico (CAPECCHI, 2004; KRASILCHIK; MARANDINO, 2004; CARVALHO, 2005; 

SASSERON, 2015, MOTOKANE, 2015). Dessa maneira, levantamos a hipótese de que 

houve um maior engajamento dos estudantes na realização das atividades 3 e 4 por serem de 

caráter experimental, e, a  atividade 6, por fazer relação com à realidade local. 

As atividades 3 e 4 da SEI como supracitadas, são de caráter experimental, requer a 

manipulação direta  dos estudantes com os objetos e consiste na resolução de um problema, 

que neste caso  “O problema da torre de água”. O objetivo desta atividade segundo Carvalho 

et al. (2015), é trabalhar o conceito de pressão, que é o resultado da força aplicada em 

determinada área. Já as atividades 5 e 6, consistem em discussões envolvendo texto escrito e 

imagem: duas notícias jornalísticas sendo uma (1) da região de Ilhéus-BA, a qual os 

estudantes residem e, uma (1) outra de uma região diferente. Esta discussão tem como 



42 

 

objetivo fazer com que os alunos entendam a importância da água da chuva para o 

abastecimento dos rios e, consequentemente, das cidades e casas.  

Como procedimento de análise, as aulas foram transcritas e categorizadas com base 

nos Indicadores de Alfabetização Científica (IAC). Estes elementos integram a ferramenta de 

análise elaborada por Sasseron e Carvalho (2008) acrescidos ao de Del- Corso (2014). 

Segundo Sasseron e Carvalho (2008): 

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 (SASSERON; CARVALHO, 2008, p.338). 

 

Os indicadores são representados por: a) seriação de informações; b) organização de 

informações; c) classificação de informações; d) raciocínio lógico; e) raciocínio proporcional; 

f) levantamento de hipóteses; g) teste de hipóteses; h) justificativa; i) previsão; j) explicação 

(SASSERON; CARVALHO, 2008), acrescidos aos indicadores de l) listagem de materiais e 

m) Argumento (DEL-CORSO, 2014).  

Para analisar a relação da “Escrita e do desenho” nos registros dos alunos utilizamos o 

que Bargallô et al., (2003) denominam de cooperação e especialização. Segundo Bargallô et 

al., (2003): 

[...] a relação de cooperação é quando os modelos de comunicação e ou linguagem 

contribuem para dar sentido ao mesmo tipo de processo em seu espaço semiótico 

executam as mesmas funções [...] e a relação de especialização é quando os modelos 

semióticos contribuem para dar significado ao mesmo processo desempenham 

diferentes funções” (BARGALLÔ et al., 2003, p. 378. Tradução nossa) 

 

 Carvalho (2013) ressalta que quando há a cooperação entre as linguagens, uma 

reforça a ideia da outra. Um exemplo que podemos usar: Quando o professor está explicando 

um assunto, e reforça a ideia de sua explicação utilizando gestos e, ou, figuras, estes 

contribuem para a tal afirmação. Já, a especialização é quando uma das linguagens dá um 

novo sentido à outra.  

 

 

2.5 Apresentando a SEI Caminhos da Água 
 

 

A Sequência de Ensino Investigativo (SEI) discutida nesta pesquisa tem como objetivo 

destacar os caminhos que a água percorre até chegar as nossas casas, levando em 

consideração o conceito do fenômeno físico pressão da água. Esta Sequência se organiza com 
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base a um tema Os caminhos da Água
8
 composta por 8 atividades. Segundo Carvalho et al., 

(2015) o objetivo desta SEI é fazer com que os alunos sejam capazes de: 

Comunicar oralmente, perguntas, suposições, dados e conclusões sobre pressão da 

água, respeitando as diferentes opiniões e utilizando dados obtidos 

experimentalmente para justificar suas ideias; 

 

Observar, registrar e comunicar alguns processos de distribuição da água nas 

torneiras; 

 

Reconhecer a necessidade de fazer uso racional da água para preservá-las no planeta 

Terra; 

 

Organizar e registrar informações sobre a falta de água nas cidades, com ou sem 

ajuda do (a) professor (a), dependendo do menor ou maior domínio da escrita dos 

alunos (CARVALHO et al., 2015, p. 169). 

 

 

As autoras estão estabelecendo relações com a cultura científica, ou seja, introduzindo 

os alunos em um processo de Alfabetização científica, uma vez que estes alunos serão 

estimulados a pensar sobre os fenômenos da ciência em sua vivência. 

No Quadro 7, apresentamos a estrutura da SEI “Os caminhos da Água”, a qual 

reproduzimos de maneira similar a proposta de Carvalho et al. (2015), alterando apenas a 

“atividade 6” ao introduzir uma notícia jornalística da região, juntamente com algumas 

imagens que retratavam a realidade do local dos estudantes. Dessa forma, é importante 

observar como a SEI está organizada. Entretanto, é importante salientar que tal sequência “Os 

caminhos da água” não foi testada pelo grupo LAPEF, porém, a sequência pode ser 

encontrada no livro aprender e investigar Ciências 4° ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Para melhores informações sobre está sequência, consultar o livro “Investigar e aprender Ciência” apresentada 

no 1° capítulo do 4° ano (CARVALHO et al., 2015). 
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QUADRO 7: Organização da SEI Caminhos da Água 

 

SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVO CAMINHOS DA ÁGUA 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: CARVALHO, et al., 2015. 

 

 

Esta SEI apresenta 8 atividades,  que seguem uma sequência lógica. A atividade 1 

denominada “desafio do arquiteto” auxiliam os alunos a refletirem sobre os pontos de água 

em uma construção. Segundo Carvalho et al (2015. p. 169), “ o objetivo é que eles percebam 

semelhanças e diferenças entre os desenhos e algumas características, com número e 

disposição de cômodos, de janelas e portas”.  Esta atividade também auxilia na busca da 

localização de rede hidráulica e aproximações com os pontos da casa, tais como: cozinha, 

banheiros, lavanderia e propõe que os alunos investiguem e construam plantas agindo desta 

maneira como arquitetos e engenheiros.  

Já atividade 2, é uma continuação da atividade 1. Trata da investigação dos pontos de 

água na escola pelos alunos. É proposto um passeio em grupos pela escola com o auxílio da 

professora de Ciências para que os alunos investiguem os locais onde está localizada a rede 

hidrográfica. Esta atividade é bem divertida e dinâmica exigindo aos estudantes o trabalho 

coletivo e organizado. 

A atividade 3 denominada “o problema da torre de água”, é uma atividade 

experimental e requer a cooperação de todos para a busca da resolução de um problema. Esta 

atividade é organizada em grupos e promove a manipulação de materiais que fazem parte do 

ATIVIDADE 1: 

Desafio do arquiteto 

ATIVIDADE 2: 

Passeio de  

Investigação nos 

pontos de água da 

escola. 

ATIVIDADE 3: 

Problema da torre 

de Água  

ATIVIDADE 4: 

Leitura do texto de 

sistematização do 

problema da torre de 

água. 

ATIVIDADE 5: 

 “O Problema da torre de água e o nosso 

dia a dia”.  

ATIVIDADE 6: 

Leitura de uma noticia jornalística “A 

falta de água”, e discussão de imagens. 

ATIVIDADE 7: 

Leitura do texto: 

“outra forma de guardar água” 

ATIVIDADE 8: 

Atividade de revisão 

“vamos recordar?” 
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desafio. Os alunos são estimulados a responderem “Como fazer um recipiente furado ficar 

sempre cheio de água, só jogando água na torre?”. Nesta atividade o propósito é fazer com 

que os alunos percebam que existe relação entre a altura da coluna de água colocada na torre e 

o alcance do jato: quanto mais alta a coluna de água, maior o alcance do jato. Após o 

experimento os alunos desenvolveram seus relatórios de conclusões. 

A atividade 4 consiste na sistematização do problema da torre de água. Nesta atividade 

os alunos irão organizar as suas ideias selecionando informações do texto escrito. Na referida 

atividade eles terão oportunidade de relatar como fizeram para resolver e porque conseguiram, 

é o momento para expor suas ações. 

O problema didático da atividade 5 faz referência às atividades 3 e 4, porém, de  

caráter teórico, é composto por um texto escrito sobre a temática abordada estimulando novas 

descobertas, em seguida a resolução de perguntas de acordo com o texto já mencionado, 

entretanto, com respostas interligadas a sua própria experiência. 

A atividade de número 6 é composta por uma notícia jornalística sobre “A falta de 

Água” 
9
 e leitura de imagens. Tais atividades exigem dos alunos a interpretação sobre o que se 

retratou a reportagem e a descrição da imagem com em suas experiências. Depois, hora de 

escrever e desenhar as suas conclusões.  

As atividades de número 7 e a de número 8 são os momentos em que os alunos irão 

recordar tudo que já foi trabalhado durante a SEI, ou seja, uma revisão de todo o assunto 

abordado. Esta atividade é composta de perguntas e respostas sobre os assuntos anteriores. 

Para melhor compreensão da aplicação da SEI “Caminhos da água”, elaboramos um 

quadro descritivo (Quadro 8) dos momentos das aulas, datas, e atividades desenvolvidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Esta notícia em especial, foi adaptada com uma reportagem da região (Ilhéus) dos alunos, já que faz parte da 

realidade deles. Esta se encontra disponível no “Blog do Gusmão”. Este blog é muito divulgado e retrata notícias 

de Ilhéus e região. 

Disponível em: http://www.blogdogusmao.com.br/tag/falta-de-agua-em-ilheus/ 

Acesso em: 01 de abr. 2019. 

http://www.blogdogusmao.com.br/tag/falta-de-agua-em-ilheus/
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QUADRO 8: Planejamento das atividades desenvolvidas da SEI Caminhos da Água. 

Encontro Aulas  Datas  Atividades  Descrição das atividades  

1° 

 

 

1 e 2 26/03/2019 Observação da turma Apresentação 

2° 

 

 

3 27/03/2019 Observação da turma Entregar os termos aos alunos. 

3° 

 

4 03/04/2019 Observação da turma Receber os termos já assinados 

pelos alunos e pais. 

 

4°  5 e 6 09/04/2019 Problema: desafio do 

arquiteto (p.8 -14). 

Atividade de conhecimento 

físico da proposição do 

problema ao registro escrito. 

5° 7 10/04/2019 Pense e resolva (p.15-17). Passeio investigativo na escola. 

6° 8 e 9 16/04/2019 Problema: Torre de água 

(EXPERIMENTO) (18-20). 

Atividade de conhecimento 

físico da proposição do 

problema ao registro escrito. 

7° 10  17/04/2019 - Entenda o problema 

- Atividade  (p.21-24). 

Selecionando informações do 

texto, momento de leitura e 

discussão de textos. 

- 0 23/04/2019 FERIADO 

 

 

 

- 0  24/04/2019 PARALIZAÇÃO 

 

 

. 

 

8° 11 e 12 30/04/2019 - Problema: a torre de água e 

o nosso dia a dia. 

- Atividade (p.24-27). 

- De onde vem a água que 

chega até as nossas torneiras? 

- Mapa mental 

 

 

Selecionando informações do 

texto, e elaboração de um mapa 

mental sobre alguma temática 

que já foi trabalhada em aula. 

 

-  0 01/05/2019 FERIADO  

9° 13 e 14 07/05/2019 - A falta de água  

- Outra forma de guardar água 

(p. 28-32). 

Momento de leitura e discussão 

dos textos e imagens em grupo. 

10° 15 08/05/2019 - Hora de recordar (p. 33-34). Momento de recordar e anotar 

as conclusões.  

Confraternização de 

encerramento. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

2.6 Descrição das aulas 

 

 

AULA 5 e 6 - O desafio do arquiteto 
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Iniciamos a SEI Caminhos da água com o desafio do arquiteto buscando conhecer a 

percepção dos alunos a respeito da temática. O objetivo desta atividade foi destacar as 

diferenças e semelhanças entre os desenhos e algumas características próprias de casas e 

apartamentos, como por exemplo: o número e a disposição de cômodos, portas, janelas, 

torneiras, tanques etc. A referida atividade visou destacar a localização da rede hidráulica da 

casa e a discussão sobre a relação entre as proximidades dos banheiros, cozinha, lavanderia.  

“Você já ouviu falar em planta de uma casa ou de um apartamento?”. Os alunos foram 

conduzidos a observarem diversas plantas circulando os locais onde possuía saídas de água, e 

em seguida discutiram a relação das proximidades dos cômodos e a rede hidráulica da planta. 

Após observar as plantas e responderem algumas atividades a respeito das mesmas, foram 

conduzidos a formar grupos para trabalhar em equipe na elaboração de uma planta baixa. Este 

momento foi muito importante, pois, teve características práticas onde os alunos depois de 

discutirem sobre a organização de uma planta tiveram oportunidade atuarem como 

“arquitetos” como podemos observar (Figura 1).  

 

Figura 1: Alunos reunidos em grupo para elaboração de uma planta baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Apesar do tempo de aula não ser favorável a este tipo de trabalho, nos empenhamos e 

nos organizamos para que tudo fosse seguido conforme o planejamento. Fizemos uma pausa 

na elaboração das plantas,
10

 para retornamos às atividades programadas para aquela aula. 

                                                           
10

 Os alunos foram conduzidos a concluírem os desenhos das plantas nos dois últimos horários que seriam da 

professora de Matemática, visto que a mesma permitiu e aproveitou os desenhos e os grupos para trabalharem 

sobre o conteúdo de Geometria. 
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Após trabalharem em grupo, realizamos uma leitura compartilhada do texto 

“entendendo o problema”, esse texto objetivou problematizar a relação entre as proximidades 

dos cômodos com saída de água e porque isso era necessário, foi momento de discussão entre 

os alunos e professor. Foram realizadas algumas perguntas do tipo: Na sua casa também é 

assim? Os banheiros ficam próximos à cozinha? Por que isso ocorre? Em seguida foi 

solicitada uma nova planta dessa vez da sua própria casa
11

. 

 

AULA 7- Passeio investigativo na escola 

 

Esta atividade consistiu em investigar os pontos de saída de água da escola. Os alunos 

foram separados em dois grupos grandes, em seguida foram solicitados a fazerem um passeio 

pela escola buscando os pontos, aqui, já mencionados. Para incentivar a procura e 

participação na investigação foram estabelecidas quatro perguntas: 

1- Descubram quais locais existem torneiras e escrevam os nomes destes locais; 

2- Estes locais estão posicionados próximos aos outros? 

3- Investigue onde se localiza a caixa d’água da escola. Ela fica perto ou longe dos 

locais onde existem torneiras? Fica em locais mais alto do que esses pontos de saída 

de água? 

4- [...] De onde vem à água que chega até as torneiras da escola? E a água da caixa-

d’água, de que reservatório de água ela vem? (CARVALHO, 2015, p. 17). 

Na figura 2, os alunos estão investigando os locais apontados na atividade na tentativa 

de responder as indagações anteriores. 

Figura 2: Passeio investigativo na escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

                                                           
11

Apesar de não nos atentar sobre habilidades artísticas, os alunos foram bem caprichosos nos desenhos e 

pinturas das plantas baixas.  
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Após o passeio investigativo, retornamos para a sala de aula e foram discutidas as 

perguntas anteriores. Esse momento foi muito importante para consolidar os conhecimentos, 

compartilhando com os colegas as respostas e ponto de vista de cada um juntamente com a 

mediação do professor nas discussões. 

 

AULA 8 e 9 –  Problema da  Torre de Água 

 

Nesta atividade experimental, os alunos investigaram a relação existente entre a altura 

da coluna de água colocada na torre e o alcance do jato. Assim, eles perceberam que quanto 

maior a coluna de água, maior o alcance do jato de água que escapava pelo orifício da torre. 

Para resolver o desafio, era preciso que os alunos se reunissem em grupos de 5 a 6 

pessoas. Cada grupo recebeu os seguintes materiais: 

 1 bacia (ou outro tipo de recipiente aberto); 

 1 torre de água feita com garrafa pet (2 litros) com um furinho na lateral; 

 1 recipiente furado feito com uma garrafa pet pequena (500 ml); 

 2 copos de plástico rígido (pode ser um recipiente rígido); 

 

Figura 3: material utilizado na aula 8 e 9 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

 

Em seguida, foi proposto o seguinte problema aos grupos: 

 

 

 

 

Como fazer o recipiente furado ficar sempre cheio de água, só jogando Água na Torre? 
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A partir do problema proposto, os alunos testaram as hipóteses e discutiram em grupo, 

até, a resolução do problema investigativo.  Após a resolução, conversei com a turma 

procurando entender “como” fizeram para manter o recipiente furado sempre cheio de água, e 

“porque” isso aconteceu? 

Após, discutirem e relatarem o que fizeram, foi o momento de “escrever e desenhar”. 

Os alunos foram conduzidos a produzirem um relatório individual, relatando de maneira 

organizada o que foi realizado, como foi, porque conseguiu etc., Este momento, foi o da 

sistematização do conhecimento. 

Figura 4: Aluno elaborando o relatório escrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

 

 

AULA 10- Entendendo o problema e selecionando informações do texto 

 

 

Essa aula foi dedicada a explicação do problema apresentado na aula anterior e 

explicação sobre o fenômeno físico que envolvia a atividade experimental: Pressão da água. 

Nesta aula, fui à lousa e expliquei de forma clara a relação da coluna de água com a força do 

jato que saia pelo orifício da torre. Os alunos entenderam e responderam a questão ressaltando 

a pressão como causa do problema. Após a explicação, todos realizaram uma leitura 

compartilhada “entendendo o problema” e em seguida responderam uma atividade 

relacionada ao texto. Em seguida a resolução, fiz as correções juntamente com a turma 

esclarecendo todas as dúvidas. 

 

AULA 11 E 12 - Problema: a torre de água e o nosso dia a dia 
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Essa aula reforçou a ideia que os próprios alunos já haviam abordado em discussão, 

sobre a relação da atividade torre da água em seu cotidiano. Na atividade torre da água, 

percebeu-se que a água chegava até o recipiente furado por meio do jato, já nas casas para 

chegar até as torneiras a água tem que passar por tubos e canos. Desse modo, enfatizei mais 

uma vez, sobre a relação com a realidade por meio da leitura de um texto escrito da própria 

sequência seguido de uma atividade. A atividade buscou selecionar informações do texto. 

Após a leitura, foram discutidas as considerações dos alunos. 

No segundo momento da aula, solicitei aos alunos a elaboração de um mapa mental de 

um tema que foi abordado na sala de aula. Os estudantes tiveram livre arbítrio para a escolha 

da temática, e assim foram organizados em grupos de cinco a seis alunos. Primeiro, perguntei 

a turma se sabiam o que era o mapa, e se já haviam elaborado em aulas anteriores. Todos 

responderam que não sabiam do que se tratava, no entanto, foram realizadas as demais 

explicações sobre o conceito e elaboração de um mapa mental e, por fim, propus um desafio 

para construção do mesmo.  

Os grupos se reuniram e construíram corretamente os mapas como podemos observar 

na Figura 5, e, em seguida, cada grupo apresentou a sua proposta para todos os colegas da 

turma.  

Figura 5: Elaboração do mapa mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

AULA 13 E 14 – A falta de Água 

 

A atividade consistiu na leitura de duas notícias sobre a “falta de água” devido a 

estiagem em dois locais do Brasil: na cidade de Ilhéus (município em que os alunos residem) 
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e no Paraná. Consideramos importante utilizar uma notícia contextualizada da região dos 

alunos, a permitir maiores envolvimentos com as atividades realizadas, uma vez que, ao 

retratar um fato realístico, os alunos se sentem mais estimulados em querer investigar, 

discutir, interagir, pesquisar entre outros. Após a leitura, apresentei algumas imagens da 

represa do Iguape, responsável pelo abastecimento em muitos bairros de Ilhéus- BA, e, 

imagens antigas e atuais do Rio Cachoeira, que percorre a cidade de Itabuna-BA, foram feitas 

algumas perguntas sobre as imagens e os alunos discutiram a respeito. A atividade foi 

realizada em grupos de cinco a seis alunos para a resolução de um problema. Em seguida, os 

grupos foram instruídos a responder:  

 

 

Após a resolução do problema, todos os grupos apresentaram suas opiniões oralmente 

enfatizando a relação entre a chuva e o abastecimento de água nas cidades, e concluíram seus 

argumentos por meio da produção de um relatório escrito e individual. 

 

AULA 15 - Hora de recordar  

 

O último encontro constituiu em um momento de recordar tudo que havia sido 

discutido durante a Sequência de ensino investigativo “Caminhos da água”. A discussão se 

deu por meio de algumas perguntas destacadas na atividade “vamos recordar?”. Esse 

momento possibilitou aos alunos a sistematização de suas ideias durante toda a temática 

abordada. Em seguida, finalizamos as atividades com uma pequena confraternização. 

Figura 6: Alunos respondendo o questionário hora de recordar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Porque a falta de chuvas acarreta problemas de abastecimento de água nas cidades? 
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CAPÍTULO III: ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

 

 
Neste capítulo, analisamos se há indicativo do processo de Alfabetização Científica na 

oralidade e nos registros escritos/desenhos a partir do desenvolvimento de uma Sequência de 

Ensino Investigativo com alunos do 7° ano do ensino fundamental. Para tanto, utilizamos 

como instrumento analítico os Indicadores de Alfabetização Científica propostos por Sasseron 

e Carvalho (2008) acrescidos aos de Del-Corso (2014), sendo estes, entendidos como algumas 

habilidades próprias do fazer ciência e, ainda, analisar aproximações com os eixos 

estruturantes da Alfabetização Científica (SASSERON; CARVALHO, 2008). 

 

3.1 Análises das discussões orais dos estudantes 

 
Embora tenhamos realizado 15 aulas, calculadas inicialmente acopladas às 

observações que pude fazer da turma e ao decorrer de toda a SEI, centralizamos nossa análise 

para as aulas 9, 10, 13 e 14. Tivemos como critério de escolha das atividades, as quais 

evidenciaram maiores interações, bem como envolvimento da turma na resolução dos 

problemas, sendo um experimental e outras imaginativas incluindo discussões dos textos. A 

aula 11 e 12 não foram analisadas, pois priorizamos os momentos em que mais houve 

discussões entre os estudantes. 

 No Quadro 8,  denominado “Planejamento das atividades desenvolvidas da SEI 

Caminhos da Água”  disposto no capítulo 3 desta pesquisa, podem ser melhor observadas a 

organização dessas aulas e atividades. Estas foram constituídas: 

 Aula 9 – Resolução do problema experimental torre de água ( apresentação do 

problema, manipulação dos objetos, sistematização do conhecimento, relação 

com o cotidiano, registro escrito e desenho); 

 Aula 10 – Entendendo o problema (leitura e discussão do texto); 

 Aula 13 e 14 - A falta de Água (discussão de uma notícia jornalística, discussão 

entre os grupos, leitura de imagens, resolução do problema imaginativo, registro 

escrito e desenho). 

Organizamos as falas transcritas para análise, conforme o quadro abaixo: 
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Quadro 9: Organização dos dados obtidos 

Turno Identificação Falas Descrição Indicadores 

     

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

As transcrições das aulas e atividades se encontram devidamente descritas no apêndice 

II deste trabalho. Nesta atividade, analisamos episódios e turnos das aulas, bem como os 

registros escritos e desenhos elaborados pelos participantes da pesquisa. Os dados 

selecionados foram aqueles em que se tornaram mais evidentes e perceptíveis o emprego de 

algumas habilidades próprias do fazer científico, que puderam ser confirmados por meio de 

nossos instrumentos de análise. 

 

3.2 Análise da aula 9 

 

3.2.1 Problema da torre de água
12

 

 

 

A atividade analisada denominada de “problema da torre de água” é uma atividade de 

cunho experimental e requer a manipulação direta dos alunos com os objetos já descritos no 

capítulo anterior. Apesar da presente atividade está direcionada para área de conhecimento 

físico, tendo em vista o envolvimento do fenômeno “pressão da água” como resultado na 

resolução do problema apresentado, tivemos como finalidade provocar discussões que 

serviram para que os estudantes percebessem os problemas ligados ao seu cotidiano, que 

podem ser configurados como: a falta de água na escola, nas casas e cidades. Desse modo, 

podemos dizer que o objetivo principal desta terceira atividade da SEI “Os caminhos da 

água”, incidiu para que os alunos pudessem relacionar a presença deste fenômeno físico como 

um dos principais motivos no abastecimento de água dos reservatórios, em outras palavras, 

para que percebessem a ciência presente em sua realidade. 

De acordo com Carvalho (2018), em aulas experimentais, o problema deve 

proporcionar aos alunos condições para que passem da ação manipulativa para às ações 

                                                           
12

Este encontro consistiu na resolução do problema experimental “Torre de água”. A turma, de aproximadamente 

32 alunos, foi dividida em sete grupos de 5 a 6 participantes cada.  Os grupos receberam os devidos materiais 

indicados para aquela atividade, que teve como problema “Como fazer o recipiente furado ficar sempre cheio de 

água, só jogando Água na Torre?”. 
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intelectuais, em outras palavras, para que os alunos tenham condições de elaborar e testar 

hipóteses, desenvolver o raciocínio lógico e proporcional na busca da linguagem científica. 

As transcrições dos quadros a seguir representam os episódios selecionados da aula 

nove que podem ser investigadas nos quadros 10, 11, 12, 13 deste capítulo:  

 

5.2 Momento de manipulação com os materiais 
 

 

Quadro 10: Agindo sob os materiais 

Turno Identificação Falas Descrição Indicadores 

9 Pesquisadora ((A pesquisadora vai até a um grupo 

e começa a fazer perguntas)) Porque 

você está afastando o recipiente 

furado? 

  

10 Eduarda Porque a água ficou mais forte... Aluna afasta o 

recipiente da torre de 

água 

Raciocínio lógico 

Teste de hipótese 

Justificativa 

 

11 Pesquisadora E agora o fluxo de água está mais 

baixo, o que vocês precisam fazer 

para deixá-lo mais forte? 

  

12 Helen Devemos colocar mais água dentro 

da garrafa... 

Aponta para a torre 

de água 

Raciocínio lógico 

Levantamento de 

hipótese 

 

13 Pesquisadora ((se aproxima de outro grupo)) 

Agora me conte, porque você 

assoprou em cima da torre de água? 

  

14 Marcelo Para água sair mais rápido... Aluno assoprou em 

cima da torre de 

água fazendo com 

que o jato de água 

caísse mais forte no 

recipiente furado. 

Raciocino Lógico 

Raciocínio 

Levantamento de 

hipótese 

Teste de hipótese 

Justificativa 

15 Théo Porque a pressão da água ia ficar 

maior... 

 Previsão 

Justificativa 

Explicação 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O episódio, em destaque, inicia com uma pergunta a um dos grupos referente à ação 

dos alunos na manipulação direta com os objetos. Desta maneira, entre os turnos 9 e 15 

encontramos respostas que apresentaram alguns Indicadores de Alfabetização Científica como 

ratificamos a seguir: 

A primeira colocação neste episódio ocorre no turno 10, Pedro 
13

 responde: 

 

                                                           
13

 Os nomes dos alunos foram alterados para manter a anonimato, obedecendo a questões éticas. 
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Porque a água ficou mais forte... 

 

Sua fala apresenta em primeiro momento uma justificativa
14

para a pergunta, no 

entanto, suas ações como podemos analisar na “coluna de descrição” deste turno, quando a 

aluna “afasta o recipiente furado da torre de água”, ela está utilizando o raciocínio lógico, 

pois, percebe que deve afastar o recipiente para que o mesmo alcance o jato de água da torre, 

e teste de hipótese que de acordo com Sasseron e Carvalho (2008), compreende nas etapas 

em que se coloca á prova de suposições anteriormente levantadas.  Em resposta ao 

questionamento, no turno 12 Helen responde: 

 

Devemos colocar mais água dentro da garrafa... 

 

 A aluna emprega o raciocínio lógico ao perceber que a coluna de água da torre está 

baixando, fazendo com que o jato perca a força ao sair pelo orifício. Permite-nos afirmar que 

ela também faz levantamento de hipótese quando ressalta “devemos colocar mais água”, 

para desta maneira, o jato voltar a ter força para alcance do recipiente furado.  

No turno 14, na coluna de descrição revela-se que Marcelo “assoprou em cima da 

torre de água fazendo com que o jato de água caísse mais forte no recipiente furado” 

destacamos em sua ação o raciocínio lógico que segundo Sasseron (2008), refere quando o 

sujeito da conta de mostrar como o pensamento é exposto.  Teste de hipótese, de acordo com 

Sasseron (2008, p.66) é uma “atitude muito usada entre os cientistas quando se defrontam 

com um problema”. E, em sua interação oral, encontramos a justificativa para suas ações, 

quando afirma: 

 

Para água sair mais rápido... 

 

Este indicador permite maior aval em suas atuações tornando-a mais segura. Em 

seguida, no turno 15 o aluno Theo diz: 

 

Porque a pressão da água ia ficar maior... 

 

                                                           
14

 Destacamos em negrito todos os Indicadores de Alfabetização que aparecem ao decorrer do texto. 
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A fala do aluno Theo, indica uma justificativa à ação do colega Marcelo “fazendo 

com que o jato de água caísse mais forte no recipiente furado”, apresenta também o 

indicador da previsão que é o momento em que ele percebe o fenômeno associado ao 

acontecimento. Carvalho (2018) defende que um “bom” problema é aquele que dá condições 

aos participantes resolverem permitindo-lhes condições de explicarem o fenômeno envolvido 

no desafio. Neste caso, Théo explicitou em sua fala essa relação, utilizando o fenômeno físico 

“pressão da água” sendo o motivo principal daquela ocorrência. 

É importante salientar com essa breve análise, a relevância da “coluna de descrição” 

descrita nos quadros como componente essencial dos episódios transcritos. As transcrições 

destas informações são fundamentais para o procedimento de investigação dos dados obtidos 

por meio dos vídeos gravados. Carvalho (2011) enfatiza a importância das transcrições tanto 

das falas quantos dos gestos e ações dos alunos, pois, podem nos permitir maiores detalhes, 

que são importantes para o procedimento de análise. Nesse sentido, percebemos a presença de 

indicadores que só foram permitidas com o auxilio desde recurso. 

 

3.2.2 Momento de Discussão e sistematização do conhecimento 
 

 

Quadro 11: Discutindo sobre o problema 

Turno Identificação Falas Descrição Indicadores 

24 Pesquisadora Vamos lá gente... Alguém pode 

comentar como que fez? 
  

25 Bruna A gente colocou água na torre com o 

potinho que a senhora nos deu... e a 

água foi saindo pelo buraquinho do 

outro pote....só que o pote não queria 

transbordar... aí a gente começou a 

assoprar para o potinho começar a 

(transbordar)... só que mesmo assim a 

gente não estava entendo... aí a gente 

parou o pouco e a gente viu que a água 

que estava no recipiente onde estava a 

torre e o recipiente furado ela ia subir e 

iria entrar nos buraquinhos e aí ela 

transbordar.... mesmo, assim, a gente 

começou a assoprar por causa da 

pressão para ir mais rápido... 

 Organização e 

Classificação de 

informações 

Raciocínio lógico 

Teste de hipótese 

Justificativa 

Previsão e Explicação 

Argumento 

26 Pesquisadora A colega de vocês relatou como ela fez 

para resolver o problema, e vocês nem 

ouviram não foi? Vou pedir para outra 

pessoa falar o que ela fez dessa vez 

prestem atenção.... vamos lá alguém 

pode nos contar? Vai. Ele vai falar. Nos 

conte como você fez? 

  

27 Rogério Com as mãos.... Aluno 

levanta as 

Nenhum indicador 
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mãos 

28 Pesquisadora Sim... Mas eu gostaria de saber como 

você fez para que o recipiente furado 

ficasse sempre cheio? É só relatar o que 

vocês fizeram.... 

  

29 Eduarda Eu botei água que estava no balde... e 

botamos na torre.... aí eu esperei aquele 

potinho furado encher... aí eu fiquei 

observando.... 

 Organização e 

Classificação de 

Informações 

Listagem de materiais  

30 Pesquisadora Sim... e quando o jato ficava fraco o que 

vocês faziam? 
  

31 Gabriel Botava mais água....  Raciocínio lógico 

32 Pesquisadora E quando o jato ficava bem forte o que 

vocês faziam? 
  

33 Gabriel Parava de botar água  Raciocínio lógico 

34 Pesquisadora Mas o que vocês faziam com o 

recipiente? 
  

35 Gabriel Aaaaa: afastava  Classificação de 

Informação 

36 Pesquisadora Afastava e A-pro-xi-mava não era isso?   

37 Alguns Sim   

38 Pesquisadora Então... Porque isso aconteceu gente?   

39 Pedro Por causa da pressão... a Pres/são 

quando tem muita água... a água fica 

mais forte... e quando tem pouca água a 

pressão fica mais fraca. 

 Justificativa  

explicação 

40 Pesquisadora Sim... muito bem... e porque será que 

vocês conseguiram resolver o problema? 

Porque será que o recipiente que estava 

furado ficou cheio de água? 

  

41 Pedro Porque a água do tanque estava caindo e 

estava derramando pelo recipiente que 

tinha o buraco....aí...ia derramando na 

bandejinha... 

 Classificação de 

informações  

Explicação 

Listagem de materiais  

 

42 Pesquisadora Ia derramando na bandeja... e aí?   

43 Pedro E aí :: que ia subindo o nível da água e 

encheu.... aí o recipiente furado não 

estava mais saindo água. 

 Explicação 

44 Bruna Não estava mais tendo força para sair... 

a água entrava e ele transbordava.. 
 Justificativa Explicação 

45 Pesquisadora Alguém mais fez diferente?   

46 Jeferson Eu acho que quando ele encheu não 

tinha mais ponto de saída a gravidade 

puxava ela para baixo... aí já que os 

buraquinhos estavam tapados não tinha 

mais ponto de saída... Porque a água 

tampou ai parou... aí a água 

transbordou... eu acho isso... 

Gestos com 

as mãos 

Levantamento de 

hipótese Justificativa 

Previsão 

Explicação 

Argumento 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

As transcrições estabelecidas neste episódio, descritos no quadro 10, abrangem as 

discussões já detalhadas no anterior. Este trecho nos revela “como” os alunos fizeram para 
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resolver o problema e “porque” conseguiram. De acordo com Carvalho et al. (2015), este é o 

momento em que  professor  deve mediar as discussões com a turma de maneira coletiva, a 

pergunta de “como” e “porque” servem para estimular as discussões, fazendo com que os 

alunos tragam suas suposições de como e porque conseguiram resolver o problema 

investigado. Para os autores, este momento é fundamental na construção e sistematização do 

conhecimento. 

No turno 24, pergunto: Alguém pode comentar como que fez? A discussão foi aberta à 

turma e todos tinham o direito de explicar como fizeram de maneira voluntária. No turno 25, 

Bruna diz: 

 

A gente colocou água na torre com o potinho que a senhora nos deu... e a 

água foi saindo pelo buraquinho do outro pote... só que o pote não queria 

transbordar... aí a gente começou a assoprar para o potinho começar a 

(transbordar)... só que mesmo assim a gente não estava entendo... aí a gente 

parou o pouco e a gente viu que a água que estava no recipiente onde estava 

a torre e o recipiente furado ela ia subir e iria entrar nos buraquinhos e aí 

ela transbordar... mesmo assim a gente começou a assoprar por causa da 

pressão para ir mais rápido... 
 

Na fala “a gente colocou água na torre com o potinho que a senhora nos deu... e a 

água foi saindo pelo buraquinho do outro pote...” encontramos os indicadores organização e 

classificação de informações no momento em que a aluna organiza as suas ideias e as elenca 

de maneira hierárquica, ao fazer uma ordenação dos elementos ao quais se trabalhou 

(SASSERON, 2018).  Bruna destaca [...] só que o pote não queria transbordar...aí a gente 

começou a assoprar para o potinho começar a (transbordar)...nesta fala, ela faz uso do 

indicador de teste de hipótese no momento que o sopro foi utilizado como forma de teste 

para vê se algo iria aconteceria. Em sua fala [...] só que mesmo assim a gente não estava 

entendo... aí a gente parou o pouco e a gente viu que a água que estava no recipiente onde 

estava a torre e o recipiente furado ela ia subir e iria entrar nos buraquinhos e aí ela 

transbordar...ela nos indica um raciocínio lógico quando compreende o modo como as ideais 

estavam sendo desenvolvidas e apresentadas, estabelece uma previsão e aí ela transborda 

que, segundo Sasseron (2009), associa os acontecimentos que sucederiam a partir da 

manipulação dos objetos. A aluna faz relações entre as informações quando fala [...] mesmo 

assim a gente começou a assoprar por causa da pressão explicitando suas informações 

anteriores na busca de uma explicação, justifica ao dizer [...] para ir mais rápido... No 

entanto, percebemos também o indicador de argumento, este presente em momentos de 

afirmações que foram feitas baseadas em dados.  De acordo com Del- Corso (2014), o 
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indicador de argumento pode ser percebido comumente quando o objetivo do discurso é de 

defender e justificar suas próprias opiniões como é percebido na fala em destaque. No turno 

29, Eduarda diz: 

 

Eu botei água que estava no balde... e botamos na torre... aí eu esperei 

aquele potinho furado encher... aí eu fiquei observando... 

. 

Neste trecho, podemos perceber a presença do indicador de classificação das 

informações, que pode ser entendido no momento em que participante elenca os elementos 

com que se trabalhou de maneira hierárquica.  E o indicador de listagem de materiais, pois, 

segundo Del- Corso (2014), aparecem quando os materiais utilizados para o seguimento da 

atividade são apresentados, tais como: água, balde, torre e “potinho furado” referindo-se ao 

recipiente. 

Gabriel no turno 31, respondeu a pergunta a respeito da força do jato quando ficava 

fraca: 

 

Botava mais água... 

 

O aluno especifica sua resposta com o indicador raciocino lógico, no momento em 

que percebe que, quanto mais baixa a coluna de água da torre, menor será a força ao sair pelo 

orifício na formação do jato. Já no turno 33 e 35 Gabriel responde: 

 

Parava de botar água... 

 

Especificando um raciocínio lógico, em resposta a pergunta.  E emprega o indicador 

de classificação de informação quando compreende a pergunta.  

 

Ah... afastava... 

 

Um aspecto importante no procedimento de investigação é a proposição da pergunta 

“porque”. De acordo com Carvalho (2018) é uma pergunta chave, pois tem o objetivo de fazer 

com que os alunos encontrem a causalidade física de modo a iniciar o desenvolvimento na 

construção de conceitos. Após discutirem “como” os alunos fizeram, no turno 38, pergunto: 

Então... Por que isso aconteceu gente? Tais perguntas são fundamentais quando se almeja 
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estabelecer relações com os eixos estruturantes da Alfabetização Científica, bem como, no 

desenvolvimento da argumentação em sala de aula.  

Nesse sentido, confirmamos que no turno 39, Pedro especifica em sua fala a 

justificativa: 

 

Por causa da pressão... 

 

Momento em que ele afirma gerando uma causalidade física para a pergunta (foi o que 

mencionamos do parágrafo anterior). Ainda no turno 39, especifica a explicação: 

 

[...] pres/são quando tem muita água... a água fica mais forte... e quando 

tem pouca água a pressão fica mais fraca. 

 

Neste contexto, exprime suas ideias buscando confirmar a sua justificativa 

anteriormente colocada. No turno 41, Pedro admite a presença do indicador de classificação 

de informação, bem como a explicação em sua fala: 

 

Porque a água do tanque estava caindo e estava derramando pelo recipiente 

que tinha o buraco... ai ia derramando na bandejinha... 

 

 O aluno adequa neste trecho a listagem de materiais quando os apresenta: água, 

recipiente e bandejinha. Ainda em sua fala, notamos a palavra “tanque” quando se refere à 

“torre de água”, desse modo compreendemos que o aluno estabeleceu uma relação do 

experimento com o seu próprio cotidiano. Carvalho (2018) destaca como um ponto 

importante, quando os alunos conseguem relacionar o que aprenderam em sala, durante a 

resolução de um problema investigativo, com sua realidade. 

Dando continuidade a este turno, em resposta a pergunta: “Ia derramando na 

bandeja.... E aí?”, no turno 43 Pedro responde: 

 

E aí :: que ia subindo o nível da água e encheu.... aí o recipiente furado não 

estava mais saindo água. 

 

 Suscitando outra explicação para rebater a pergunta. No turno seguinte, Bruna 

responde: 

 Não estava mais tendo força para sair... 
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Desenvolvendo uma justificativa para a explicação de Pedro, e uma explicação para a 

sua fala [...] a água entrava e ele transbordava. 

No turno 44, pergunto: Alguém mais fez diferente? Oferecendo oportunidade de 

resposta a outro aluno, fortalecendo desta maneira as interações bem como a participação dos 

demais. No turno seguinte o Jeferson responde: 

 

Eu acho que quando ele encheu não tinha mais ponto de saída à gravidade 

puxava ela para baixo... ai já que os buraquinhos estavam tapados não tinha 

mais ponto de saída... Porque a água tampou ai parou... ai a água 

transbordou... eu acho isso... 

 

Jeferson apresentou de início o indicador levantamento de hipótese quando 

menciona: eu acho que quando ele encheu não tinha mais ponto de saída a gravidade puxava 

ela para baixo.... Sasseron e Carvalho (2008) descrevem que este indicador distingue 

instantes em que são alcançadas suposições, podendo emergir em forma de afirmação ou de 

uma pergunta. Neste caso, o aluno fez uma suposição quando proferiu eu acho. Constitui uma 

justificativa para a hipótese levantava anteriormente porque a água tampou ai parou..., 

acompanhada de uma previsão aí, já que, os buraquinhos estavam tapados não tinha mais 

ponto de saída... Uma explicação porque a água tampou ai parou...a í a água transbordou... 

eu acho isso... Exercendo em sua fala um argumento que pode ser percebido em momentos 

que o estudante “justifica que avalizam a relação entre a conclusão e os dados que levam a 

ela” (DEL-CORSO et al, 2017, p.4).  

Não podemos deixar de notar na fala do aluno Jeferson ao confundir o conceito de 

“gravidade” ao conceito de “pressão”, ao falar puxava ela para baixo enfatizamos em sua fala 

esse conflito. A construção de conceitos científicos está relacionada ao desempenho dos 

estudantes em atividades envolvendo a investigação, de acordo com Nascimento e Gomes 

(2018), os participantes ao interagirem com o mundo físico, mesmo não tendo embasamento 

teórico construído sobre aspectos consideráveis para o conhecimento conceitual das coisas, 

eles formulam hipóteses, desenvolvem estratégias, adquirem um “senso de mecanismos” o 

que para Koslowski (1996), serve para reforçar sua ideia de como as coisas funcionam. 

Mesmo detectando um “erro” na fala do aluno enquanto ao termo correto devemos considerar 

o erro como parte do processo para a aprendizagem (CARVALHO, 2013). Além de 

considerar este processo na aproximação do aluno com o primeiro eixo estruturante da AC, 

referente à compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos 

fundamentais. Segundo Sasseron e Carvalho (2011), esse eixo é essencial no processo de 
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construção do conhecimento científico ao possibilitar a compreensão e aplicabilidade de 

conceitos em situações diversas do seu dia a dia. 

 

3.2.3 Momento de relacionar o que aprendeu com a realidade 
 

 

Quadro 12: Relacionando o experimento com o cotidiano 

Turnos Identificação Falas Descrição Indicadores 

55 Pesquisadora Então... muito bem todos os 

grupos conseguiram resolver o 

problema... Então mais uma 

coisinha.. vocês imaginam que 

esse problema que vocês 

resolveram é parecido com 

algum problema que acontece 

com a gente em nosso 

cotidiano? 

  

56 Danilo Sim... com o tanque em casa...  Organização de 

informação 

57 Jeferson A diferença é que o buraquinho 

tem um cano e desce... 
 Explicação 

58 Pesquisadora Vocês conseguiram então 

associar esse experimento com 

a vida de vocês em casa ? 

  

59 Todos Sim   

60 Pesquisadora Então o que seria a torre de 

água? 
  

61 Bruna O tanque  Raciocínio 

lógico 

62 Pesquisadora O que seria o recipiente?   

63 Bruna A nossa casa... as nossas 

torneiras.. os nossos negócios.. 
 Classificação de 

Informações 

64 Gabriel A pia?  Levantamento de 

hipótese 

65 Pesquisadora E o jato de água?   

66 Pedro O cano  Raciocínio 

lógico 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Este episódio revela a “etapa quatro” da metodologia de ensino de aulas experimentais 

de acordo com Carvalho (2018). Deste modo, entre os turnos 55 a 66 podem ser percebidas 

interações verbais com intuito de relacionar a aula experimental com o cotidiano dos 

participantes. No turno 55, questiono: 

 

Vocês imaginam que esse problema que vocês resolveram é parecido com 

algum problema que acontece com a gente em nosso cotidiano? 
 

No turno 56 Danilo respondeu: 
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Sim... com o tanque em casa... 

 

A partir desta colocação, no turno 57, Jeferson apresenta um complemento à fala do 

colega: 

 

A diferença é que o buraquinho tem um cano e desce...  

 

Percebemos que a colocação de Daniel apresenta uma classificação de informação, 

quando ele estabelece características próprias do cotidiano com o problema investigado. Em 

seguida Jeferson no turno 57, acrescenta uma explicação para a fala do colega a diferença é 

que o buraquinho tem um cano e desce... Acreditamos que essa complementação a fala do 

outro é importante, pois, reforça a ideia de colaboração em discussão entre os grupos que se 

encaixa na perspectiva da aprendizagem colaborativa proposta por Gokhale (1995). De acordo 

com a autora, a atividade em colaboração com os grupos desenvolve melhor o pensamento 

crítico dos alunos contribuindo positivamente para o processo de aprendizagem. Gokhale 

(1995), ao analisar o processo de aprendizagem dos participantes da pesquisa, concluiu que os 

grupos que estavam engajados em processos de ações cooperativas tiveram maiores 

envolvimentos e melhores desempenhos durantes as discussões. A autora salienta a 

importância do professor na mediação durante o desenvolvimento de atividades: 

Para que a aprendizagem colaborativa seja efetiva, o educador deve considerar o 

ensino como um processo de desenvolvimento e aprimoramento da capacidade de 

aprender dos alunos. O papel do docente não é transmitir informação, mas servir 

como um facilitador para a aprendizagem. Isso envolve criar e gerenciar 

experiências de aprendizado significativas e estimular o pensamento dos alunos por 

meio de problemas do mundo real (GOKHALE, 1995, p.30 Tradução nossa). 

 

Nesse sentido, reforçamos a contribuição das atividades que envolvam as discussões, 

interações e práticas de engajamento por meio de atividades em grupos que podem ser 

desenvolvidos no contexto do ensino por investigação bem como na formação de professores 

de ciências que tenham a aprendizagem colaborativa como pressuposto (BRASIL; LEITE, 

2015).  

No turno 60 perguntei: Então o que seria a torre de água?, Bruna responde:  

O tanque... 

 

Percebemos o raciocínio lógico em sua afirmação, no momento que ela associa a torre 

de água que no experimento seria o reservatório e em sua casa significaria o tanque, como a 

aluna corretamente explicitou. No turno 62 perguntei: O que seria o recipiente? no turno 

seguinte Bruna respondeu: 
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A nossa casa... as nossas torneiras... os nossos negócios... 

 

Identificamos, nesta fala, a presença do indicador de classificação de informação, 

pois, segundo Sasseron e Carvalho (2008), ocorre quando se quer buscar características para 

os dados obtidos. Em seguida, Gabriel faz um levantamento de hipótese com a sua fala: 

 

A pia? 

 

Classificamos como levantamento de hipótese, de acordo com Sasseron e Carvalho 

(2009) este indicador pode aparecer tanto para uma afirmação quanto para uma indagação.  

Neste caso, em especifico, o aluno quando diz: A pia? Ele não exerce o sentido de afirmação 

em sua fala, mas, sim, um sentido de dúvida, quando percebemos pela sua entonação de voz o 

emprego de uma pergunta, que nas falas transcritas sinalizamos com o ponto de interrogação 

após, a palavra.  

Nos últimos turnos dos episódios 64 e 65, questionei: E o jato de água? Noturno 65, 

Pedro afirma: 

 

O cano... 

 

Especificando o raciocínio lógico, quando ele percebe que se a torre de água é o 

tanque, o jato que sai do “tanque” deve passar pela rede hidráulica da casa para, então, poder 

chegar até as torneiras, que neste contexto é representada pelo “cano”. 

 

5.2.4 Momento de escrever e desenhar 

 

Quadro 13: Registrando conclusões 

Turnos  Identificação  Falas Descrição  Indicadores  

69 Pesquisadora O que você está escrevendo em 

seu relatório? 

Se aproxima da 

aluna Helen e 

pergunta o que ela 

escreveu 
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70  

Helen 

 

Quando mais a gente jogar 

água mais a velocidade 

aumenta... se eu jogar a água 

forte tipo assim... se eu jogar a 

água fraca ela não vai 

aumentar...mas eu fiz/ e joguei 

a água do alto... aí pegou e foi 

mais rápido aqui...e eu jogando 

ela em baixo assim junto com a 

garrafa ela demorou... aí eu 

peguei e derramei assim ó 

((movimento com as mãos)) e 

aumentou a velocidade... 

 

Gesticula com as 

mãos sua fala 

Organização de 

informação 

Levantamento de 

hipótese 

Teste de hipótese 

Previsão 

Justificativa 

Explicação 

Argumento 

71 Pesquisadora E quando você colocou a água 

do alto Helen... aconteceu o 

quê? 

  

72 Helen Aí a velocidade aumentou... 

começou a sair mais água ficou 

mais longe o jato... 

 Explicação 

73 Pesquisadora E a velocidade aumentou por 

conta do quê? 
  

74 Helen Por conta da distância que eu 

joguei a água... quanto mais a 

água tiver mais forte mais o 

jato aumenta e a pressão... 

 Explicação 

Previsão 

75 Pesquisadora Ótimo trabalho... ((Helen responde-a 

com um sorriso)) 
 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

O quadro 13, alude às interações verbais da quinta e última etapa metodológica da 

SEI. Momento de “escrever e desenhar” individualmente suas conclusões sobre a atividade 

experimental. O episódio acima, descrito a partir do turno 69, refere-se aos turnos no 

momento em que questiono individualmente a aluna Helen com a pergunta: O que você está 

escrevendo em seu relatório? Helen responde: 

 

Quando mais a gente jogar água mais a velocidade aumenta... se eu jogar a 

água forte tipo assim... se eu jogar a água fraca ela não vai aumentar...mas 

eu fiz/ e joguei a água do alto... aí pegou e foi mais rápido aqui...e eu 

jogando ela em baixo assim junto com a garrafa ela demorou... aí eu peguei 

e derramei assim óh ((movimento com as mãos)) e aumentou a velocidade... 

 

O indicador de AC organização de informação fica evidente durante todo o seu 

discurso, ao elencar cuidadosamente os passos que foram seguidos obedecendo a uma ordem 

hierárquica da situação.  Se eu jogar a água forte tipo assim... se eu jogar a água fraca ela 

não vai aumentar... ela especializa o indicador levantamento de hipótese marcado 

especificamente pela palavra “se”. Teste de hipótese quando em sua fala apresenta a palavra 

“fiz” quando a aluna diz: mas eu fiz/ e joguei a água do alto... aí pegou e foi mais rápido 
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aqui..., percebemos que ela levanta e, em seguida, testa as hipóteses para, então, justificar o 

porquê da previsão que estabeleceu no início de seu discurso: quanto mais a gente jogar 

água mais a velocidade aumenta.... Identificamos em sua alocução a explicação para as suas 

ações quando Helen diz: E eu jogando ela embaixo, assim, junto com a garrafa ela 

demorou... aí eu peguei e derramei assim Ó ((movimento com as mãos)) e aumentou a 

velocidade....Bem como o desenvolvimento de um argumento, ao decorrer de suas 

afirmações. 

No turno seguinte, problematizei o porquê do acontecimento descrito pela aluna com a 

pergunta “E quando você colocou a água do alto Helen... aconteceu o quê?”, no turno 75 

Helen respondeu:  

 

Aí a velocidade aumentou... Começou a sair mais água, ficou mais longe o 

jato... 

 

 

Compreendemos o indicador da explicação em sua fala para a, então, pergunta. No 

turno 73,  lanço outra pergunta no sentido de conduzir a aproximação da aluna com o primeiro 

eixo estruturante da AC, ou seja, reconhecer a presença do fenômeno físico visando á 

construção de conceitos científicos. Pergunto: E a velocidade aumentou por conta do quê? 

Helen respondeu: 

 

Por conta da distância que eu joguei a água... Quanto mais a água tiver 

mais forte, mais o jato aumenta e a pressão... 

 

Em sua interação verbal, apresenta os indicadores explicação por conta da distância 

que eu joguei a água... Ao responder a pergunta, estabelece uma previsão de causa e efeito ao 

explicar a aparição do fenômeno físico, “Quanto mais a água tiver mais forte, mais o jato 

aumenta e a pressão...”.  

 

3. 3 Análise da Aula 10 

 

3.3.1 Entendendo o problema “Torre da água” 

 

Antes de iniciarmos a leitura do texto escrito “entendendo o problema da torre de 

água” almejei explicar na lousa com desenhos e escritas sobre o fenômeno físico evidenciado 

nas falas dos alunos. Eles conseguiram relacionar a ação do fenômeno pressão da água, 
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durante a realização da atividade experimental “torre de água”. No episódio selecionado 

abaixo, entendendo a importância da explicação, já que para alguns alunos o conceito 

“pressão” ainda não estava consolidado. 

 

Quadro 14: Entendendo o fenômeno físico 

Turnos Identificação Falas Descrição Indicadores 

4 Pesquisadora Vamos agora entender o problema?   

5 Pesquisadora Vou explicar... vo/vocês eh:: muito de 

vocês me explicaram um pouco sobre o 

experimento e porque aconteceu...então 

vamos agora observar.... vou fazer um 

desenho aqui no quadro para melhor 

compreensão.... não quero que se atente 

a minhas habilidades artísticas porque 

eu não tenho muitas...diferente de vocês 

que pelo relatório deu para perceber que 

desenham super bem... 

Se dirige a lousa 

para desenhar e 

explicar o 

experimento 

 

6 Pesquisadora Então vamos lá... vou tentar desenhar 

aqui a torre de água... não vou fazer em 

formato de garrafa não... vamos dizer 

que isso aqui é a torre de água.... aqui 

é o recipiente furado... aqui vamos 

dizer que é a bacia... 

Desenha na 

lousa. 

 

7 Eduarda Parece...  Nenhum 

indicador 

8 Pesquisadora O que aconteceu? O furinho estava 

aqui não foi?... Quando a água estava 

aqui em cima... o que acontecia?... 

  

9 

 

Bruna 

 

A água do furinho saia mais forte...  Explicação 

10 Pesquisadora O jato de água saia mais forte.... Mas 

porque acontecia isso? Alguém saberia 

me responder? 

  

11 

 

Alguns A pressão...   

12 

 

Pedro Eu já falei isso já rapaz...oh::  Nenhum 

indicador 

13 

 

Pesquisadora E aqui estava a pressão uma força né 

isso?.... O que é pressão? 
  

14 

 

Pedro Tipo a velocidade para a água sair mais 

rápido... 
 Levantamento 

de hipótese 

15 

 

Pesquisadora O quê? Repete aí para todos ouvirem...   

16 

 

Pedro Tipo uma força que está empurrando a 

água para sair pelo buraco... 
 Explicação 

17 Pesquisadora Isso mesmo... Vamos anotar aqui 

embaixo...  A pressão é o resultado da 

força  aplicada em determinada área... 

Anotações na 

lousa do conceito 

de pressão 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Nos turnos 4 a 8, as explicações são diretas, referentes ao conceito de pressão, 

demandava-se que os alunos relembrem o que eles fizeram e o que acontecia quando eles 

colocavam a água na torre. O desenho na lousa representava a torre de água, no turno 8  

questiono: O que aconteceu? O furinho estava aqui não foi?... Quando a água estava aqui em 

cima... o que acontecia?...No Turno 9 Bruna responde: 

 

A água do furinho saia mais forte... 

 

Na fala de Bruna, apresenta uma explicação para a pergunta. Porém, para fazer os 

alunos responderem o conceito de pressão, era preciso instigar discussões que levassem para o 

caminho do que se almejava, desse modo perguntei: O jato de água saia mais forte.... mas... 

por que acontecia isso? Alguém saberia me responder? 

No turno 11,“alguns” alunos responderam: 

 

A pressão... 

 

Ao perceber que somente alguns dos alunos responderam, subtendia-se naquele 

momento que nem todos da turma tinham alcançado a razão principal do problema. Para 

consolidar o conceito, novas discussões foram realizadas. Novamente perguntei: E aqui 

estava a pressão uma força né isso?.... O que é pressão?. Neste momento, os alunos deveriam 

apresentar o conceito de pressão com suas próprias palavras, ou ao menos a ideia de que eles 

teriam sobre o fenômeno. No turno 14, Pedro respondeu previamente como ele idealizou: 

 

Tipo a velocidade para a água sair mais rápido... 
 

Nesta fala, identificamos um levantamento de hipótese já que interpretamos como 

uma suposição do que o aluno quis apresentar para o conceito de pressão. Segundo Sasseron 

(2008) o teste de hipótese pode surgir como forma de afirmação. No turno 16, Pedro apontou 

uma explicação para a sua hipótese: 

 

Tipo uma força que está empurrando a água para sair pelo buraco... 

 

Nesta fala, consideramos o indicador de explicação de como ocorre o fenômeno 

pressão da água. Logo em seguida, após a explicação do aluno, reforço à ideia para que toda a 



70 

 

turma compreenda como acontece esse fenômeno e teço anotações na lousa a respeito deste. 

Isso mesmo... Vamos anotar aqui em baixo... A pressão é o resultado da força aplicada em 

determinada área...Onde a torre de água era a área e a força aplicada era obtida por meio do 

orifício que estava na torre. 

Logo em seguida, fizemos a leitura do texto escrito “entendendo o problema da torre 

de água” somente para consolidar a explicação que já tinha sido discutida na lousa com o 

auxílio do desenho e da escrita. 

 

3.4  Análise das aulas 13 e 14  

 

3.4.1 A falta de Água 

 

A atividade denominada “A falta de água” está disposta na SEI na seção “pense e 

resolva” que tem como objetivo trabalhar com os alunos de maneiras variadas.  A primeira 

atividade abordada foi à leitura de uma notícia jornalística do estado de Paraná “Estiagem 

causa falta de chuva em cidades paranaenses”. Entretanto, como a notícia não era próxima do 

contexto dos alunos, uma vez que o estado da qual se tratava não era o mesmo em que 

residiam, resolvi levar para sala de aula uma notícia da região de Ilhéus localizada no estado 

da Bahia
15

para que pudessem tecer discussões próximas de seu cotidiano. 

Neste contexto, não descartamos a notícia da sequência, pelo contrário consideramos 

trabalhar com as duas notícias já que as mesmas se referiam a um problema que, atualmente, 

afeta milhões de brasileiros. Nesta atividade, a classe foi dividida em seis grupos, cada equipe 

agrupava de 5 a 6 alunos. 

A atividade seguinte consistiu na leitura de imagens
16

, tais imagens representavam a 

represa do Iguape (represa que abastece o bairro Salobrinho) e algumas imagens de fotos 

antigas e atuais do principal rio de Itabuna- BA (cidade vizinha), o mesmo rio que percorre o 

bairro Salobrinho o qual os alunos residem e onde a escola está situada. 

O objetivo de tais atividades foi gerar discussões acerca da falta de chuva, com 

instituto de perceberem que o abastecimento das cidades e casas dependia das chuvas, trazer 

discussões para aquele fato e de que maneira poderia afetar na sua rotina. 

                                                           
15

 A notícia em destaque se encontra no anexo IV desta pesquisa. 
16

 As imagens estão dispostas no anexo V desta pesquisa. 
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Após a discussão dos grupos sobre as imagens, os alunos foram solicitados a 

responderem em grupos: 

 

 

Após algumas discussões entre as respostas de cada grupo, os alunos de maneira 

individual foram solicitados a registrar em seus relatórios escritos e desenhos “A importância 

da chuva para a distribuição de água nas casas”.  

Os episódios seguintes são referentes às aulas 13 e 14 do planejamento de aulas 

 

Quadro 15: motivo da falta de água 

Turnos Identificação Falas Descrição Indicadores  

1 Pesquisadora Bom dia turma... Estamos, aqui, mais uma 

manhã para dar continuidade a nossa 

sequência.... Hoje, vamos discutir sobre a 

questão da falta de água... Vamos montar 

os grupos para dar inicio as atividades.... 

Cada grupo irá receber duas noticias: uma 

regional, daqui do município, e a de outro 

de outro estado do Brasil... preciso que 

vocês prestem atenção nestas duas 

noticias para poder, então, 

discutirmos....Após as discursões, iremos 

observar algumas imagens que também 

fazem  parte das discussões ... 

  

2 Pesquisadora Antes de começarmos....Alguém poderia 

me responder qual o principal motivo da 

falta de água em nossas casas? 

  

3 Helen O sol...  Levantamento de 

hipótese 

4 João Victor Não pagar... Tom de 

ironia. 

Sem indicador 

5 Gustavo A pessoa não paga aí a água corta...  Levantamento de 

hipótese 

6 Pesquisadora O colega está dizendo que porque não 

paga e a água corta... Esse é o motivo da 

falta de água ? 

  

7 Beatriz Não... é porque  nós gastamos muita 

água... 

 Raciocínio proporcional 

8 João E não economiza... 

 
 Raciocínio Lógico 

9 Eduarda Não chove...  Levantamento de 

hipótese 

10 Pesquisadora Sim... mas tem um motivo aí óh... alguém 

falou ai ... NÃO CHOVE.... Quem falou? 
  

11 Eduarda EU....   

12 Pesquisadora Por que você acha que é por causa da 

chuva? 
  

13 Eduarda Porque aí não chove...eh....não enche os 

rios... 
 Explicação  

Justificativa 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Por que a falta de chuvas acarreta problemas no abastecimento de água nas cidades? 
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Para iniciarmos as discussões questionei aos alunos “qual o principal motivo da falta 

de água em nossas casas?”, até chegarmos ao ponto que iríamos discutir, em seguida, que era 

“a relação da chuva no abastecimento de água das casas”. No turno 3, Helen responde: 

 

O sol... 

 

Pra esta resposta, mesmo que sucinta, consideramos empregar o indicador de 

levantamento de hipótese, já que entendemos que o sol faz parte do ciclo para a formação da 

chuva, bem como, a presença deste fenômeno natural acarreta a falta dela. No turno seguinte 

João Victor responde com tom de ironia como enfatiza o quadro de descrição: 

 

Não pagar... 

 

Não identificamos nenhum indicador de AC em sua resposta, já que o aluno não 

interpretou o sentido da pergunta, ou mesmo quis caçoar o viés da aula. Gabriel, no turno 

seguinte, justifica a resposta de seu colega João Victor. Nesta resposta, identificamos o 

indicador de levantamento de hipótese: 

 

A pessoa não paga ai a água corta... 

 

Mesmo sob influência, não pudemos deixar de considerar a hipótese levantada, pois 

naquele momento, era o aluno tentado esclarecer a resposta do seu colega, trazendo-lhes 

justificativas, entretanto, não era esse o real motivo da falta de água. No turno 7 Beatriz 

responde: 

 

Não... é porque  nós gastamos muita água... 

 

Beatriz consegue empregar em sua fala o raciocínio proporcional segundo Sasseron 

(2008, p.67), este indicador permite “mostrar o modo que se estrutura o pensamento, além de 

referir com a maneira de como as variáveis tem relações, ilustra a interdependência que pode 

existir entre eles”. No turno 8, Gustavo traz uma palavra que engloba a frase de Beatriz 

apresentando um raciocínio lógico.  

 

E não economiza... 
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Beatriz e Gustavo em suas falas demonstram preocupação com o consumo de água 

pelas pessoas, ao falar que “nós gastamos muita água” “não economizamos”, percebemos 

preocupações futuras, associado ao aparecimento de um novo problema com esse consumo 

exagerado, a escassez de água no planeta. Desse modo, destacamos uma possível 

aproximação com o terceiro eixo estruturante, que se refere ao entendimento das relações 

existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente (SASSERON; 

CARVALHO, 2011).  

 

Nos turnos 9 e 12 Eduarda responde: 

 

Não chove...  [...] Porque ai não chove...eh....não enche os rios... 

 

Nestes turnos, a aluna apresenta o indicador de levantamento de hipótese. No 

segundo trecho, uma explicação e uma justificativa para a sua resposta coerente para este 

episódio, que deu início as nossas discussões. 

No episódio seguinte, expomos o momento em que os alunos conseguem interpretar, 

compreendendo o escopo da notícia. 

 

Quadro 16: Selecionando Informações do texto 

Turnos Identificação Falas Descrição Indicadores 

26 Pesquisadora Então, gente, depois da leitura, vamos 

agora discutir a notícia... aonde que 

aconteceu essa falta de água? 

Após um 

tempo para 

discussão a 

pesquisadora 

questiona 

sobre a 

notícia. 

 

 

 

28 João Victor Na Bahia....  Sem indicador 

29 Alana No Vilela e no Banco da Vitória...  Sem indicador 

30 Pesquisadora E qual foi a principal causa aí que a 

noticia está evidenciando? 
  

31 Bruna Da pressão que não é suficiente para 

chegar até as casas.... 
 Explicação 

32 Pesquisadora Para o abastecimento de água nas casas 

não é isso? 
  

33 Todos SIM   

34 Pesquisadora Mas, aí, o que causou essa insuficiência 

da pressão da água nas casas? Por quê? 
  

35 Todos ((Silêncio))   

36 Pesquisadora Vocês sabem me informar porque que o 

rio estava seco? 
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37 Bruna Porque não estava chovendo...  Justificativa 

38 Pesquisadora Todos concordam com a colega?   

39 Alguns Sim   

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Neste episódio, percebemos que os alunos compreenderam a influência da “pressão” 

para o abastecimento da água. No turno 30, pergunto “Qual foi a principal causa aí que a 

notícia está evidenciando?”, Bruna responde: 

 

Da pressão que não é suficiente para chegar até as casas... 

 

Neste trecho da aula, a aluna explica o principal motivo da falta de água das casas, em 

sua resposta entendemos, a explicação de que sem a quantidade de água necessária na represa 

não teria pressão suficiente para o abastecimento nas casas, e  faz uma justificativa no turno 

37: 

 

Porque não estava chovendo... 

 

Após uma breve discussão acerca da notícia, selecionamos um episódio que consistiu 

na leitura, interpretação crítica e reflexiva de algumas imagens da represa Iguape localizada 

em Ilhéus-BA e do rio Cachoeira localizado em Itabuna –BA. 

 

Quadro 17: Leitura de Imagens 

Turnos Identificação Falas Descrição Indicadores 

81 Pesquisadora Gente! Silêncio! O colega está dizendo 

aqui ó... que tem mais terra do que 

água...Isso mesmo... e vocês sabiam que 

se trata do mesmo lugar das imagens que 

mostrei a pouco? A represa que abastece 

parte da cidade de Ilhéus inclusive o 

Salobrinho... Alguém sabe me responder 

porque ela fica assim? 

  

82 Marcelo Porque não choveu aí não encheu o rio...  Explicação 

83 Pesquisadora Isso mesmo... Por esse motivo que muitas 

vezes ficamos sem água em casa... na 

escola.. porque não tem pressão 

suficiente para o abastecimento como 

vimos também na reportagem e que a 

colega de vocês falou... 

  

84 Pesquisadora E essa imagem aqui ó.... ((mostra a 

todos)) 

 

85 Beatriz Um rio poluído....  Raciocínio lógico 
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86 Helen Eca... cheio de lixo...  Sem indicador 

87 Pesquisadora E quem faz isso com os rios?   

88 Alguns As pessoas...   

89 Pesquisadora E essa outra aqui... Alguém conhece esse 

rio? 
  

90 Vitória O rio cachoeira em Itabuna....  Sem indicador 

91 Pesquisadora Gente por favor os colegas estão 

falando... Alguém mais já viu esse rio? 

((alunos 

inquietos)) 

 

92 Gustavo Eu...minha prima mora lá....  Sem indicador 

93 Pesquisadora Vocês sabiam que a foto que eu mostrei 

antes do rio cheio de lixo também é o rio 

Cachoeira? 

  

94 João  Professora o rio cachoeira fede... quando 

eu passo de ônibus pela aquela parte da 

ponte... fica com um fedor de lixo de 

coisa podre... 

((risadas da 

turma)) 

Sem indicador  

95 Pesquisadora Isso mesmo... Infelizmente perdemos a 

beleza do nosso rio... isso acontece 

porque parte esgoto da cidade desagua do 

rio cachoeira... pessoas jogam lixo nos 

rios... Uma pergunta...O que vocês acham 

que acontecem com os peixes? Será que 

existe vida no Rio Cachoeira? 

  

96 Todos Não...   

97 Bruna Os peixes morrem com a poluição...           Explicação 

98 Erick Os peixes não sobrevivem porque comem 

lixo... 
 Justificativa 

99 Pesquisadora Esses dias eu estava passando pela 

avenida Beira Rio lá em Itabuna, e vi um 

homem pescando em uma jangada.. Aí eu 

fiquei me perguntando se ele está 

pescando, então, significa que tem vida 

no rio.. Será possível? 

  

100 Alguns Não   

101 Marcelo Tem peixes que ainda conseguem 

sobreviver... 
 Teste de hipótese 

102 Pesquisadora E vocês acham que o peixe é próprio para 

o consumo? 
  

103 Alguns Não...   

104 Pesquisadora E o que pode acontece se a pessoa comer 

o peixe? 
  

105 Beatriz Pode pegar doenças...  Explicação 

106 Pesquisadora Muito bem... podem  pegar doenças e, até 

mesmo, morrer com infeções intestinais... 

Agora, vamos para próxima imagem... 

Essa outra imagem aqui do rio Cachoeira 

? O que vocês podem perceber? 

  

107 Gustavo Uma mulher e um homem tomando 

banho.... 
 Sem indicador 

108 Helen Não... tá lavando os pratos olha ali em 

cima da pedra... 

((aluna aponta 

para imagem)) 

Sem indicador 

109 Beatriz Lavando os pratos na água de lixo?  Levantamento de 

hipótese  

110 Pesquisadora Não.... não.... Esta imagem foi 

fotografada aqui...  pertinho de 
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vocês...longe  da cidade... 

111 Beatriz Aaaaaaa... pensei que fosse do rio 

Cachoeira... 
 Levantamento de 

hipótese  

112 Pesquisadora Mas é o rio Cachoeira... o rio Cachoeira 

percorre um longo caminho... essa parte 

aqui próximo do Salobrinho é mais limpa 

do que as próximas da cidade.... Vocês 

não sabiam que esse rio, aqui,  atrás, faz 

parte também do Rio cachoeira? 

  

113 Alguns Não...   

114 Thiago Eu sabia...  Sem indicador 

115 Vitória Eu também professora...  Sem indicador  

116 Marcelo Quem não sabia é burro...  Sem indicador 

117 Pesquisadora Sem confusão... Agora quem  não sabia já 

sabe.. sem brigas...Vamos para a próxima 

atividade? 

((muita 

conversa)) 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

O episódio relata os caminhos da discussão, estes levaram aos alunos a responderem o 

que eles viam nas imagens, a primeira foi da represa Iguape, onde eles conseguiram relacionar 

que durante a época de estiagem a represa seca ocasionando a falta de água nas casas. No 

turno 82, Marcelo tece uma breve explicação para essa relação: 

 

Porque não choveu ai não encheu o rio... 

 

Ao apresentar a imagem do Iguape os alunos nos turnos anteriores, relatam a falta de 

água, e apontam que a imagem tem mais terra do que água. A imagem seguinte evidenciou o 

rio cachoeira com sacos de lixo submersos e em seu entorno. No turno 85 Beatriz responde: 

 

Um rio poluído.... 

 

Identificamos o termo “poluição” como um emprego do raciocínio lógico, já que a 

imagem ilustrava um rio com diversos sacos de lixo e sujeira. A partir da pergunta que fiz a 

turma: O que vocês acham que acontecem com os peixes? Será que existe vida no Rio 

Cachoeira? No turno 97 Bruna explica: 

 

Os peixes morrem com a poluição... 

 

Em seguida Marcelo justifica a resposta da colega:  
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Os peixes não sobrevivem porque comem lixo... 

 

Beatriz enfatiza e enuncia uma explicação em sua resposta, de acordo com a pergunta: 

O que acontece com as pessoas que se alimentam desses peixes? 

 

Pode pegar doenças... 

 

Tais discussões nos forneceram bases suficientes para destacar que os alunos 

começam a se aproximar do terceiro eixo da Alfabetização Científica, tal eixo compete no 

entendimento das relações existentes entre ciências, tecnologia, sociedade e meio- 

ambiente. De acordo com Sasseron (2008), trata-se da identificação do entrelaçamento entre 

as esperas supracitadas, quando os alunos percebem que um rio poluído pode ocasionar a não 

sobrevivência dos seres vivos, e que estes, ao serem consumidos pelos homens, podem gerar 

doenças. Eles entendem a relação existente entre sociedade e meio-ambiente, onde a 

sociedade transforma o meio ambiente tanto positivamente, quanto negativamente.  

Os episódios, a seguir, relatam as apresentações orais dos 6 grupos organizados, cada 

representante do grupo leram em voz alta suas respectivas respostas pra o problema 

apresentado: 

 

 

Quadro 18: Apresentação dos grupos 

Turnos Identificação Falas Descrição Indicadores 

5 Pesquisadora Gente é hora de compartilhar respostas 

cada grupo...Grupo um.... porque a falta 

de chuva acarreta problemas nas 

distribuições de água nas cidades? Grupo 

um vai responder aqui oh... 

  

6 Pedro Vou ler o que ela fez viu?   

7 Pesquisadora Responda o que o seu grupo fez...   

8 Pedro É..:: o que o grupo fez....Porque sem a 

chuva não tem como encher os tanques.... 

os rios... as bacias e outros... sem a chuva 

a pressão da água fica muito fraca e não 

chega as casas das pessoas... 

((cada 

integrante dos 

grupos leram as 

resposta do 

respectivo)) 

Explicação  

Previsão 

Justificativa 

9 

 

Pesquisadora Essa foi a resposta do grupo um.. agora 

vamos observar a resposta do grupo 

dois... 

  

10 Gustavo Professora a gente colocou três 

respostas... 
 Sem indicador 

11 

 

Pesquisadora Não tem problema... podem ler....   

12 

 

Gustavo Primeira... porque a chuva abastece o 

reservatório.... segunda....quando o 
 Organização de 

Informações  

Por que a falta de chuvas acarreta problemas no abastecimento de água nas cidades? 
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reservatório está cheio a pressão é 

maior... e quando o reservatório está 

cheio consegue distribuir água para as 

casas.... 

Explicação 

Justificativa 

 

13 

 

Pesquisadora Muito bem... vamos ouvir agora a 

resposta do próximo grupo...podem ler a 

resposta de vocês.... 

  

14 

 

Aline Porque quando não chove a represa fica 

baixa e não cai água nas casas.... 
 Explicação  

15 Pesquisadora Muito bem... vamos lá para esse grupo 

agora.... 

Dirige-se ao 

grupo 

 

16 Beatriz Porque os rios podem secar... e.... alguns 

rios são poluídos... algumas pessoas não 

sabem administrar a água que vai para 

suas casas... e porque as barragens podem 

secar se parar de chover... 

 Levantamento de 

hipótese  

Justificativa 

Explicação 

17 Pesquisadora Muito bem... Próximo...   

18 Matheus Por causa da falta de chuva e a represa 

não enche... 

 Explicação 

19 Pesquisadora Tá... próximo...agora o grupo das 

meninas aí do fundo... 
  

20 Bruna Porque com a falta de chuva não haverá 

água... o rio vai secar... o nível de água da 

represa vai diminuir... e não haverá 

pressão suficiente para chegar água nas 

casas... 

 Explicação 

Previsão 

Justificativa 

Argumento 

21 Pesquisadora Então, como vocês puderam perceber a 

mesma pergunta foi lançada.. porém, 

cada grupo apresentou respostas 

diferentes não foi isso? Mais também, 

houve muitas respostas que tiveram 

relações entre outras... alguns grupos 

falaram sobre a questão da pressão 

insuficiente... alguns grupos comentaram 

sobre a relação com os rios... com os 

lagos... e barragens... com o nível baixo 

de água...então, houve algumas relações.. 

então, agora no segundo ponto desta 

atividade conversando com a turma.... 

  

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Pedro foi o primeiro representante do grupo a compartilhar sua resposta ao discutir 

juntamente com a sua equipe foi possível encontrar alguns indicadores de AC: 

 

É: o que o grupo fez.... Porque sem a chuva não tem como encher os 

tanques.... os rios... as bacias e outros... sem a chuva a pressão da 

água fica muito fraca e não chega as casas das pessoas... 
 

Nesta resposta identificamos a explicação “porque sem a chuva não tem como encher 

os tanques.... os rios... as bacias e outros...”  nesse sentido o grupo enuncia uma previsão 

para as suas ideias anteriores “sem a chuva a pressão da água fica muito fraca”, nos revela a 
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condição do rio cheio para a pressão auxiliar no abastecimento das casas  ao justificar no 

final da resposta “e não chega as casas das pessoas...”.  

No turno 12, Gustavo compartilha a resposta de sua equipe: 

 

Primeira... porque a chuva abastece o reservatório.... segunda....quando o 

reservatório está cheio a pressão é maior... e quando o reservatório está 

cheio consegue distribuir água para as casas.... 
 

Encontramos nas respostas do grupo de Gustavo alguns indicadores de AC, entre eles 

a organização de informações quando percebemos a ordenação das falas “primeira” 

“segunda”, organizando as informações obtidas pelo grupo. Identificamos também a emissão 

de uma explicação “porque a chuva abastece o reservatório.... segunda....quando o 

reservatório está cheio a pressão é maior...” explica a relação do abastecimento com o nível 

da água , e justifica sua explicação enfatizando “quando o reservatório está cheio consegue 

distribuir água para as casas....”.  

O terceiro grupo é mais sucinto, apontando somente uma explicação, Aline responde: 

Porque quando não chove a represa fica baixa e não cai água nas casas.... 

 

No turno 16, Beatriz representa a equipe: 

 

Porque os rios podem secar... e.... alguns rios são poluídos... algumas 

pessoas não sabem administrar a água que vai para suas casas... e porque 

as barragens podem secar se parar de chover... 
 

Consideramos em sua resposta o levantamento de hipótese “porque os rios podem 

secar...”. Trazendo uma percepção de como as coisas poderiam ocorrer devido a falta da 

chuva, logo após justificam suas hipóteses “e.... alguns rios são poluídos...” entendemos que 

os alunos queriam abordar se caso, os rios secassem outros não poderiam ser utilizados 

devido a poluição. Por fim, sugerem uma explicação para o ocorrido “algumas pessoas não 

sabem administrar a água que vai para suas casas... e porque as barragens podem secar se 

parar de chover...”. 

O grupo de Matheus também é sucinto, identificamos apenas uma explicação em sua 

resposta: 

 

Por causa da falta de chuva e a represa não enche... 
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O ultimo grupo a se apresentar foi o de Bruna. Este foi o mais elaborado e o que mais 

apresentou indicadores de AC: 

 

Porque com a falta de chuva não haverá água... o rio vai secar... o nível de 

água da represa vai diminuir... e não haverá pressão suficiente para chegar 

água nas casas... 
 

Identificamos, inicialmente, a explicação para o problema solicitado “Porque com a 

falta de chuva não haverá água...” uma breve previsão do que poderia acontecer com essa 

falta de chuva “o rio vai secar... o nível de água da represa vai diminuir...” Uma 

justificativa previa para todas as ideias destacadas “e não haverá pressão suficiente para 

chegar água nas casas...” enfatizando a presença do fenômeno físico em suas argumentações, 

consequentemente, o grupo apresentou um indicador de argumento, conforme Del-Corso, 

(2014).  

Dos seis grupos que se apresentaram, somente dois grupos enfatizaram a relação da 

pressão da água no abastecimento de água nas casas e cidades: o grupo de Bruna e o grupo de 

Gustavo. 

 

3.5  Síntese das discussões dos alunos  
 

 

Após análises das aulas 9, 10, 13 e 14 podemos inferir de início, atividades onde o 

ensino é baseado na investigação possibilitam diversas problematizações entre os grupos. Foi 

visível notar o interesse dos alunos ao resolver a situação problema.  O experimento torre da 

água oportunizou momentos de discussões, interações, levantamento de hipótese, teste de 

hipótese, manipulação direta dos estudantes com os materiais, bem como a relação com a 

realidade local.  

Os episódios destacados da aula 9, nos mostrou passo a passo de como os estudantes 

fizeram para resolver o problema da torre de água, elencamos todas as etapas que segundo 

Carvalho (2018), são imprescindíveis no processo de investigação, desde o momento de 

apresentação dos materiais ao relatório escrito e desenhado. Consideramos necessário esse 

arranjo, no sentido de organizar os episódios ao demarcar cada etapa do ensino por 

investigação. 

Na aula 10, foi o momento em que era solicitada na sequência a leitura de um texto 

escrito “entendendo o problema”, porém, antes mesmo de ler o texto, considerei importante 
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explicar aos alunos de uma forma mais dinâmica o conceito de “pressão”, já que para alguns 

estudantes o conceito ainda não estava tão claro. Logo, após as explicações dos alunos sobre o 

que era pressão, enfatizei a respeito e, em seguida, lemos o texto por meio de uma leitura 

compartilhada. 

Nas aulas 13 e 14, evidenciamos o problema “da falta de água” em dois locais do 

Brasil, sendo um regional (Ilhéus) e o outro em outro estado (Paraná). A atividade foi 

efetuada em grupos, que ficaram responsáveis de lerem e discutirem duas notícias jornalística, 

referente à falta de água nos locais supracitados. Após as discussões, mostrei algumas 

imagens no sentido de problematizar a importância da chuva para aos rios, represas e lagos. 

Novas discussões surgiram, como poluição entre outras. Logo após, os estudantes foram 

orientados a realizarem relatórios escritos e desenhos em resposta a uma pergunta central: 

Qual a relação da chuva para o abastecimento de água nas cidades? 

Um dos aspectos importantes na proposição de atividades, cujo ensino é voltado para a 

investigação, é a comprovação de aprendizagens conceituais, como algo a compreendido e 

internalizado com a prática. Prevíamos com tais atividades envolver os alunos ao primeiro 

eixo da Alfabetização Científica, Compreensão básica de Conceitos e Termos Científicos 

(SASSERON; CARVALHO, 2008). Assim, como esperado com experimento realizado, foi 

possível notar a construção conceitual referente à “pressão da água”, na medida em que foram 

dadas algumas explicações sobre o acontecimento deste fenômeno físico, permitindo-lhes 

nesse sentido, aplicar em situações diversas. Neste sentido, a atividade torre de água 

proporcionou situar os estudantes ao primeiro eixo estruturante.  

Foi possível perceber aproximações de alguns alunos com o terceiro eixo da AC, 

referente ao entendimento das relações existentes entre Ciências, Tecnologia, Sociedade e 

meio-ambiente (CTS). Analisamos que durante alguns momentos de falas, inquietações 

foram apontadas, revelando algumas problemáticas relacionadas à sociedade e meio ambiente 

ao destacarem alguns impactos presentes que podem gerar danos futuros. Segundo Sasseron e 

Carvalho (2011),é fundamental que o trabalho nas escolas possa proporcionar relações entre 

este eixo, no sentido de fazer com que os estudantes reflitam sobre maneiras de possibilitar 

um futuro mais sustentável para sociedade e para o meio ambiente.  

Neste contexto, constatamos nas interações discursivas uma relação dos alunos com a 

algumas habilidades e competências próprias inerentes ao âmbito científico ao percebemos 

uma quantidade satisfatória de indicadores de AC, tanto nas falas durante os episódios 

analisados referentes à aula nove, quanto nos relatórios escritos e desenhos.  Contudo, 

pontuamos com a análise referente às falas, maior incidência dos indicadores: raciocínio 
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lógico, levantamento de hipótese, teste de hipótese, justificativa, previsão e explicação 

estes pertencentes ao grupo 2 e 3  de indicadores de AC (ver Quadro 4).  Quando os alunos 

apresentam indicadores referentes a estes dois grupos, de acordo com Sasseron (2008) nos 

permite estabelecer confirmações que indicam o aperfeiçoamento da estruturação do 

pensamento e na procura do entendimento da situação analisada, que em outras palavras, 

concerne em associações que englobam os acontecimentos mediantes dos resultados, aos 

fenômenos naturais. 

 

3.6  Análise dos relatórios escritos e desenhos dos alunos 

 

Assim como nas interações verbais, temos como objetivo analisar o aparecimento dos 

indicadores da Alfabetização Científica presentes nos relatórios escritos
17

 e desenhos 

elaborados ao término da aula nove (9) “O problema da torre da água” e o da aula quatorze e 

treze (14 - 13) “A falta de Água” da SEI Os caminhos da água. Destes 4 momentos de 

aplicação que foi selecionado para a análise das transcrições somente a aula 10 não será 

analisada os registros, pois, esta não houve necessidade de relatório escrito,  neste sentido, 

somente as discussões orais foram analisadas. Neste contexto, foram 2 relatórios escritos e 

desenhos por cada um dos estudantes, de trinta e cinco (35) alunos da turma estiveram 

presentes  trinta e dois (32) no problema da “Torre de água”, e  trinta e quatro (34) presentes 

no problema “ A falta de água” , totalizando 66 relatórios. 

Sasseron e Carvalho (2008), em seu trabalho “Alfabetização Científica no ensino 

fundamental: Estrutura e Indicadores deste processo em sala de aula” optaram por analisar 

todos os relatórios escritos e desenhados no sentido de não exclusão, entretanto, as autoras 

dividem em três grupos de acordo com a participação dos alunos. Seguindo essa direção, 

optamos em separar em três grupos com os mesmo critérios utilizados pelas autoras, a 

participação nas discussões orais. 

No primeiro grupo, reunimos os registros escritos e desenhos dos estudantes que 

Constantemente Participaram das Discussões (CPD). Este grupo é composto pelos alunos: 

Beatriz, Bruna, Helen, Jeferson e Pedro. 

                                                           
17

 Reproduzimos o texto escritos dos alunos tal qual podemos encontrar no original. Deste modo, os erros 

ortográficos não foram corrigidos. 
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No segundo grupo, reunimos os relatórios dos estudantes que Eventualmente 

Participaram das Discussões (EPD), compostos pelos participantes: Daniel, Eduarda, Gabriel, 

Gustavo e Marcelo. 

No terceiro e último grupo, reunimos os relatórios dos estudantes que Dificilmente ou 

Nunca Participaram das Discussões (DNPD), este grupo foi composto pela maioria dos alunos 

da sala de aula. 

 Cabe destacar ainda, iremos analisar três (3) relatórios de cada um dos três (3)  grupos 

supracitados de maneira individualizada, ou seja, com mais detalhes de todo o processo, pois 

queremos apresentar os resultados e as divergências de cada grupo. Como critério de escolhas 

dos relatórios a serem analisados individualmente, optamos por aqueles que obtiveram 

características divergentes mesmo pertencendo ao mesmo Grupo, os relatórios foram 

apresentados obedecendo a uma ordem alfabética. 

 

3.7  Análise dos relatórios escritos e desenhos da Atividade “O problema da Torre de 

Água” (aula 9) 

 
 

Após a resolução do “Problema torre da água”, discutimos sobre “como” fizeram, e 

“porquê” conseguiram resolver o problema, em seguida orientei na escrita dos relatórios, o 

trecho dos turnos 67 e 68 retirado das transcrições referente à aula 9 explicita melhor a 

maneira como ocorreu a solicitação: 

 
[67] Gente vocês estão de parabéns... Agora a gente vai fazer – como vocês 

já me descreveram tudo isso aqui... Preciso que vocês façam um relatório 

relatando como vocês fizeram, por que funcionou? Por que isso aconteceu?  

o que vocês fizeram.... escrevam de maneira organizada.. Podem escrever o 

que vocês acharem importante anotar.... Escrever e desenhar tá? é um 

relatório... Esse trabalho é individual viu gente? [68]Vocês irão escrever e 

desenhar no mesmo verso da folha de papel ofício. 

 

Nesta aula de 35 alunos previstos, 32 estavam presentes e todos entregaram seus 

relatórios, a seguir selecionamos alguns trechos dos textos escritos por Grupo. 

 

3.7.1 – Grupo 1 – Alunos que Constantemente Participaram das Discussões (CPD) 

 
 

[...] Ia passando para o recipiente furado até encher a bacia de água, 

conforme a pressão da água. (BEATRIZ). 
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[....] Conforme íamos enchendo, a água foi passando pelo buraco e indo 

para o recipiente pequeno, e como o recipiente estava furado a água que 

estava nele passou para a bandeja.(BRUNA) 

 

Quanto mais água estiver mais forte mais o jato aumenta e aumenta a 

pressão da água. (HELEN) 

 

Coloquei a água na torre com um buraquinho no meio da torre dai saio 

água do buraquinho em baicho tinha uma vasilha[...] (JEFERSON) 

 

Eu observei que quanto mais enchia mais demorava, mas quando agente 

colocou a água na bandeja parou de demorar.(PEDRO) 

 

Percebemos que só as alunas Beatriz e Hellen mencionaram o fenômeno “pressão” da 

água como o resultado e emitiram o indicador de explicação para o problema apresentado. Os 

alunos Jeferson e Bruna também explicaram como eles fizeram para resolver o problema e 

no texto de Pedro encontramos um levantamento de hipótese e teste de hipótese, quando o 

aluno primeiro observa que ao colocar a água na torre demorava mais para encher a bandeja 

do que se ele e o grupo colocassem diretamente na bandeja. 

Dos cinco (5) relatórios, todos apresentaram registro escrito e desenho, os desenhos 

estavam relacionados aos materiais disponíveis no momento do experimento sendo estes: 

torre de água, bandeja, balde e o recipiente furado, nos demostrando o indicador apontado por 

Del-Corso (2015) listagem de materiais. Somente o desenho de Jeferson apresentou relação 

texto escrito e desenho (TXD) de maneira especializada. Uma vez que, o desenho trouxe 

novas informações para o texto, informações estas que consideramos mais elaboradas do que 

seu próprio texto escrito. Neste caso o desenho de Jeferson apresentou a relação de como 

ocorreu naquele experimento o fenômeno físico “pressão da água”. De acordo com Sasseron e 

Carvalho (2010), o desenho pode trazer essa especialização destacada anteriormente, já que 

alguns alunos ainda não conseguem expressar suas ideias em um texto escrito. 
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3.7.1.2 Análise individual do Grupo 1 – (CPD) 

 

3.7.1.2.1 Análise do relatório de Bruna 

 
 

Figura 6: Relatório de Bruna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nele podemos ler: 

 
Bom, primeiro nós pegamos uma bandeja, e dentro dela colocamos a torre de água que é 

feita com uma garrafa plástica de 2l com um furinho na lateral, depois nós colocamos 

um pouco afastada da torre de água um recipiente furado feito com uma garrafa plástica 

pequena e nós começamos a encher a torre de água e conforme íamos enchendo a água 

foi passando pelo o buraco e indo para o recipiente pequeno, e com o recipiente pequeno 

também estava furado, a água que estava nele passou para a bandeja. 

 

Atividade torre de água- Bruna 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

No registro de Bruna, aparece o indicador de organização de informação quando a 

aluna organiza suas ideias no sentido de situar o leitor passo a passo de suas ações. Apresenta 

de maneira desordenada o indicador de listagem de materiais, em outras palavras, não 

apresenta de maneira explicita como os demais colegas apresentaram, porém, na leitura do seu 

texto escrito, é possível identificar os materiais que a aluna Bruna e seu grupo utilizaram para 

a realização de seu experimento, tais como: bandeja, torre de água, garrafa plástica de 2l, 

água, recipiente furado. 

A aluna especificou uma explicação ao escrever: conforme íamos enchendo a água foi 

passando pelo o buraco e indo para o recipiente pequeno, e com o recipiente pequeno 

também estava furado, a água que estava nele passou para a bandeja. Seu desenhou 
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possibilitou uma cooperação ao desenhar de maneira sucinta, porém, detalhada a ação 

descrita em seu registro escrito, que podemos perceber a contextualização do desenho nesta 

escrita: nós pegamos uma bandeja, e dentro dela colocamos a torre de água que é feita com 

uma garrafa plástica de 2l com um furinho na lateral, depois nós colocamos um pouco 

afastada da torre de água um recipiente furado feito com uma garrafa plástica pequena. 

 

3.7.1.2.2 Relatório de Helen 
 

Figura 7: Relatório de Helen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nele podemos ler: 

Água 

Materiais 

 

1 garrafa pet de 2 l, 1 garrafa pet de 250 ml 

Água, bacia, copo descartável. 

Como fazer = pegue a garrafa pet de 2l faça um buraco e na de 250 ml faça três buracos. 

O que você aprendeu? 

Eo aprendi que quanto mais joga água na torre a velocidade aumenta. 

Quanto mais água estive mais forte mais o jato aumenta e aumenta a pressão da água. 

 

Atividade torre da água- Helen 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

No relatório de Helen também pertencente ao grupo 1 (alunos que participaram 

constantemente das discussões) pudemos notar inicialmente a presença do indicador listagem 

de materiais quando a aluna destacou os materiais utilizados para resolução do problema 

proposto (DEL-CORSO, 2014), tais como é descrito em seu registro escrito:1 garrafa pet de 

2l, 1 garrafa pet de 250 ml; Água, bacia, copo descartável. Em seguida, a aluna faz uma alta 
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avaliação sobre o que ela aprendeu, e responde: Eu aprendi que quanto mais joga água na 

torre a velocidade aumenta, quanto mais água estive mais forte mais o jato aumenta e 

aumenta a pressão da água, apresentando o indicador de teste de hipótese, quando joga água 

na torre para a velocidade aumentar, previsão quando estabelece a relação de suas ações para 

o acarretamento do aumento da pressão da água, e explicação no sentido de validar suas 

hipóteses. De forma geral, Helen apresenta estrutura argumentativa (DEL- CORSO,  2014), 

ao relacionar os dados à conclusão. 

Em seu desenho, destacamos a relação de cooperação, já que o desenho converge com 

a escrita no relatório, bem como, a apresentação dos materiais também explicitados no 

registro escrito (CARVALHO, 2013). 

 

3.7.1.2.3 Relatório de Jeferson 

 
 

Figura 8: Relatório de Jeferson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nele podemos ler:  

1- A esperiensia eu cologuei uma torre um poti dentro da basia. 

2- Eu depois eu coloquei agua na torre com um buraquenho no meio da torre ai saiu agua 

do buraquinho em baicho tinha uma vasilha aquela saiu agua no vazinha tinha três 

buraco no meio da vasilha a água saia pelo buraco. 

 

Atividade: torre de água- Jeferson. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019)  
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Ao analisar o relatório de Jeferson, identificamos em seu registro escrito somente a 

presença dos indicadores de organização de informação, que ocorre quando o participante 

apresenta informações sobre como o trabalho foi realizado e classificação de informação 

sendo este classificador de elementos com os quais se trabalhou na procura de uma relação 

(SASSERON; CARVALHO, 2008).  De acordo com Sasseron e Carvalho (2010), estes 

indicadores fazem parte do primeiro grupo referente ao trabalho com as informações advindas 

de uma investigação. As autoras ressaltam que com o aparecimento destes indicadores “é 

possível conhecer as variáveis envolvidas no fenômeno mesmo que, neste momento, o 

trabalho com elas ainda não estejam centralizados em encontrar relações entre elas e o porquê 

do fenômeno ter ocorrido” (SASSERON; CARVALHO, 2010, p. 4).  

Na figura 7, pode ser observado o desenho do aluno Jeferson. Nele encontramos 

corretamente uma detalhada esquematização do experimento relacionado ao fenômeno físico 

pressão da água. O desenho por si só apresenta uma explicação de como foi o processo na 

resolução do problema torre de água, bem como a utilização de palavras e setas para indicar 

como ele fez e porquê conseguiu resolver o problema. O desenho também apresentou o teste 

de hipótese, quando desenha a marca da coluna de água no topo da torre, ao perceber que 

quanto maior a coluna de água maior será a pressão da água. Para Moraes e Carvalho (2017), 

quando o aluno desenha de maneira bem minuciosa, com riqueza nos detalhes, nos demonstra 

que estão organizando suas ideias e pensando sobre questões científicas, buscando estabelecer 

relações com alguns conceitos científicos. Nesse sentido, ao analisar o contexto do registro 

percebemos que o desenho apresentou novas informações e uma maior quantidade de 

indicadores. Vale salientar, ainda, que o aluno Jeferson corrigiu a confusão que havia 

cometido nas discussões orais e em seu desenho apresentou o fenômeno “pressão” e não 

“gravidade”. 

 

3.7.2 – Grupo 2 – Alunos que Eventualmente Participaram das Discussões (EPD) 
 

 

[...] Enchia e a velocidade aumentava fazendo a bacinha encher e prender o 

ar do potinho fazendo o ar encher mais rapidamente (DANIEL). 

 
[...] Cada vez que eu colocava água caia mais forte e derrepente com o 

vazamento e a pressão da água a bacia encheu e deu tudo certo. 

(EDUARDA). 

 

[...] Quando a torre enchia a água que estava nela ficava forte e quando 

estava esgotando a água da torre ela ficava fraca.(GABRIEL). 
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[...]Quando a gente parava de colocar água o jato ficava fraco, e ajente 

tinha que colocar perto do vaso bequeno quando colocava mais ága tinha 

que afastar o vaso pequeno do grande. (GUSTAVO). 

 

Agente assoprou para a água ir mais rápido, só que não deu muito certo, a 

gente pegou e apertou até que conseguimos encher o copinho.[...] 

(MARCELO) 

 

Percebemos uma semelhança nos registros deste grupo, embora só a aluna Eduarda, 

em seu texto escrito mencionou o fenômeno pressão no sentido de explicar suas ações. 

Entretanto os demais alunos construíram explicações de como fizeram para resolver o 

problema, somente Marcelo nos indicou o levantamento de hipóteses e teste delas referentes 

ao que o grupo fez para conseguir resolver: Agente assoprou para a água ir mais rápido, só 

que não deu muito certo, a gente pegou e apertou até que conseguimos encher o copinho [...], 

primeira hipótese testada pelo grupo foi o sopro, não deu certo, segunda foi a compressão que 

fizeram na torre de água, sendo a segunda a “que deu certo”. Podemos considerar que o grupo 

das duas maneiras utilizou a pressão em suas ações, embora no texto escrito não tenha 

aparecido. 

Nestes trechos encontramos os conceitos “força” e “velocidade” para a explicação do 

fenômeno ocorrido, percebemos que estes alunos ainda não conseguiram encontrar o conceito 

de “pressão” nos textos, cabe analisar no desenho se aparece. 

Os relatórios escritos destes 5 participantes também apresentaram escrita e desenho, 

escolhemos os relatórios de Daniel, Eduarda e Gustavo para análise minuciosa obedecendo os 

critérios estabelecidos anteriormente.  
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3.7.2.1 Análise Individual do Grupo 2 (EPC) 
 

3.7.2.1.1 Relatório de Daniel 
 

Figura 9: Relatório de Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nele podemos ler: 
 

Eu peguei o copinho de água e fui enchendo o vaso de dois litros e a água ia caindo no 

potinho furado, e cada vez que chegava água o vaso de dois litros enchia e a velocidade 

aumentava fazendo a bacinha encher e prender o ar do potinho fazendo ele encher mais 

rapidamente. 

 

Atividade torre da água- Daniel 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O registro de Daniel apresenta uma síntese de tudo o que ele fez no experimento. 

Desse modo, encontramos a classificação de informação quando elenca os passos que foram 

obtidos no momento da realização. Apresenta o indicador de listagem de materiais 

exemplificados por: copinho de água; vaso de dois litros; potinho furado e a “bacinha”. E 

por fim, encontramos em sua escrita o indicador de raciocínio lógico no trecho: a velocidade 

aumentava fazendo a bacinha encher e prender o ar do potinho fazendo ele encher mais 

rapidamente, é evidente a utilização deste indicador, porque o aluno ao perceber que a bacia 

estava enchendo de água,  ia bloqueando a passagem da saída de água do orifício do 

recipiente, observou,  desta maneira, que o  recipiente furado estava enchendo bem mais 

rápido do que quando a bacia estava vazia. E o indicador de explicação, quando percebemos 

que o estudante explica suas ações da maneira que ocorreu até chegar ao resultado. 
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3.7.2.1.2 Relatório de Eduarda 

 
 

Figura 10: Relatório de Eduarda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nele podemos ler:  

 
Primeiro eu comecei a colocar água na torre para que a água vase por um pequeno furo 

e que caia em um outro copo pequeno cheio de furinhos, cada vez que colocava água 

caia mais forte e derrepente com o vazamento e a pressão da água a bacia encheu e deu 

tudo certo. 

 

Atividade torre de água- Eduarda 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No registro escrito do relatório de Eduarda, encontramos o indicador de classificação 

de informação que segundo Sasseron e Carvalho (2010), busca elencar as etapas de como 

ocorreu à atividade, bem como, o indicador de teste de hipótese quando a aluna relata as 

iniciativas que sucederam para testar as suposições já por ela levantadas, como podem ser 

apresentadas na escrita: Primeiro eu comecei a colocar água na torre para que a água vase 

por um pequeno furo e que caia em um outro copo pequeno cheio de furinhos. No final de seu 

texto escrito, encontramos uma explicação para a hipótese testada, para contemplar o acerto 

do problema proposto: cada vez que colocava água caia mais forte e derrepente com o 

vazamento e a pressão da água a bacia encheu e deu tudo certo. Entretanto, seu desenho 

apresenta somente a imagem dos materiais de maneira sucinta não exercendo nenhuma 

relação com a escrita. 
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3.7.2.1.3 Relatório de Gustavo 
 

 

Figura 11: Relatório de Gustavo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nele podemos ler: 
 

Torre de água 

O experimento torre de água foi muito bem, aprendemos muitas coisas, colocamos água 

na torre de água que é um vaso de 2 litros cortado que tinha um buraco, quando enchia 

caia no outro pequeno cheio de buracos e vasava água caia. 

Quando ajente parava de colocar água o jato ficava fraco, e ajente tinha que colocar 

perto o vaso pequeno, quando colocava mais água tinha que encher o vaso pequeno do 

grande. 

Material 

1 garrafa per de 2 litros 

1garrafa pet pequena 

2 vasos pequenos 

1 vasilia grande aberta. 
 

Atividade torre da água- Gustavo 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Ao analisar o registro de Gustavo, percebemos a presença do indicador de 

organização de informação quando o aluno apresenta como fez para realizar o experimento. 

Teste de hipótese quando percebemos a presença de suas ações que podem ser evidenciadas 

em sua escrita: quando enchia caia no outro pequeno cheio de buracos e vasava água caia. 

Quando ajente parava de colocar água o jato ficava fraco, e ajente tinha que colocar perto o 

vaso pequeno, quando colocava mais água tinha que encher o vaso pequeno do grande. Não 

podemos deixar de notar a locução pronominal representada pela palavra “ajente” que se 

referia a colocação correta “agente”, o que nos indica que Gabriel estabeleceu uma percepção 
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de coletividade ao trabalhar em grupo. Destacamos como positivo a problematização 

determinadas pelo ENCI por intermédio de grupos onde é possível perceber as interações na 

troca de ideias, importantes também para o processo de socialização (BRICCIA; 

CARVALHO, 2004). 

 Podem ser percebidos os materiais utilizados no experimento indicando a presença do 

indicador listagem de materiais proposto por Del-corso (2014; 2017), tais como são 

elencados no registro: 1 garrafa per de 2 litros; 1garrafa pet pequena; 2 vasos pequenos1; 

vasilia grande aberta. Estes também estão descritos em seu desenho indicando uma relação de 

cooperação entre o seu registro escrito e desenho. 

 

3.7.3 Análise do Grupo 3 – Dificilmente ou Nunca Participaram das Discussões (DNPD) 
 

 

Como anteriormente mencionado o grupo 3 é o mais extenso, totalizando  22 alunos. 

Este grupo é composto por alunos que dificilmente participaram das discussões orais e 

aqueles que nunca participaram. Entretanto, todos os 32 estudantes que estavam presentes na 

atividade experimental “torre da água”, elaboraram seu relatório como solicitado ao término 

da atividade. Dos 22 registros 7 apresentaram pontos semelhantes: O processo tal qual o 

recipiente furado ficou cheio de água. 

 

[...] Para o recipiente ficar cheio foi preciso a badexa ficar cheia de água 

para tapar o buraco do recipiente (ALANA). 

 

[...] Quando o recipiente enche transborda para a bandeija que enche e 

pode transborda (ERICK). 

 

[...] Quando eu jogava mais densidade d’água ficava forte e o potinho 

vasava e com isso o recipiente furado ficando sempre cheio de água, so 

jogando na torre (JÉSSICA). 

 

[...]Quando o recipiente começou a vasar a badeja ia enchendo e quando a 

bandeja encheo o recipiente parou de vasar água e foi assim como o 

recipiente ficou cheio (JOÃO). 

 

[...] Coloquei um recipiente furado dentro da bacia. Logo após coloquei 

água dentro da torre e foi enchendo o recipiente furado (JOÃO VICTOR). 

 

[...] O recipiente que tava  embaixo. O recipiente enbaixo foi enchendo e a 

bacia encheo e o recipiente que estava furado ia derramando paro de 

derama e foi assim (MIGUEL). 

 

[...] Precisamos encher todo a bacia, quando ela encheu a água tampou o 

furo e então assim encheu todo o recipiente (VITÓRIA). 
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Todos os relatórios acima nos mostram trechos que evidenciam o processo de 

construção de uma explicação para a pergunta da professora de “como” fizeram e “por que” 

conseguiram resolver o problema. É visível que em todos os textos os alunos ressaltam a 

palavra “recipiente” o que podemos levar em consideração a construção de conceitos, visto 

que logo no inicios das discussões orais muitos deles ainda associavam o termo “recipiente” 

com o termo “potinho”. 

Conseguimos identificar que nos relatórios escritos de Alana, Erick, João e Vitória a 

explicação foi mais direta ressaltando as condições a qual a bandeja cheia era fator chave para 

que conseguissem resolver o problema. No texto de Alana: “Para o recipiente ficar cheio foi 

preciso a badexa ficar cheia de água para tapar o buraco do recipiente”, converge com a 

explicação dada por Vitória “Precisamos encher toda a bacia, quando ela encheu a água 

tampou o furo e então assim encheu todo o recipiente”, tais condições funcionam como 

justificativas para as ideias apresentadas. 

 

3.7.3.1 Análise Individual do Grupo 3- DNPD 

 

3.7.3.1.1 Relatório de Alana 
 

 

Figura 12: Relatório de Alana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nele podemos ler: 



95 

 

Nesse desafio eu fiz o recipiente furado ficar sempre cheio de água. Primeiro eu joguei 

água na torre até o recipiente furado ficar cheio. Para o recipiente ficar cheio foi preciso 

a badexa ficar cheia de água para tapar o buraco do recipiente. 

Atividade torre da água- Alana 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No registro escrito de Alana percebemos o indicador de classificação de informações 

presente no trecho destacado: Nesse desafio eu fiz o recipiente furado ficar sempre cheio de 

água, surge no inicio do texto quando as ideias são relembradas como forma de organizar o 

que estar por vir. Primeiro eu joguei água na torre até o recipiente furado ficar cheio, neste 

trecho encontramos uma explicação, elencando os passos que foram seguidos em busca do 

resultado, logo ressalta uma justificativa para cada passo tomado: Para o recipiente ficar 

cheio foi preciso a badexa ficar cheia de água para tapar o buraco do recipiente. Em seu 

desenho encontramos o indicador de listagem de materiais, nesse sentido a estudante traz em 

seu registro a relação desenho e texto de cooperação. 

 

3.7.3.1.2 Relatório de Bruno 

 

Figura 13: Relatório de Bruno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nele Podemos ler: 

Hoje eu fiz uma esperiença da torre e eu aprende que como fazer um torre com um vazo de 2 

litro faz a torre fura um buraco pegar um vazo pequeno cortado põe agua no resibiente até o 

vazo pequeno encher essa foi minha esperiença. 
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Atividade Torre da água- Bruno 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Como podemos ler no relatório escrito, Bruno apresenta relatos desconexos com a 

atividade realizada e com as discussões em sala de aula. No primeiro trecho ele escreve: Hoje 

eu fiz uma esperiença da torre e eu aprende que como fazer um torre com um vazo de 2 litro 

faz a torre fura um buraco pegar um vazo pequeno cortado põe agua no resibiente até o vazo 

pequeno encher essa foi minha esperiença. É importante salientar que tais informações não 

condizem com a proposta da atividade experimental, são informações confusas. Em momento 

algum, orientei a turma a fazer a torre de água com a garrafa pet, pois, os materiais para a 

realização da atividade já estavam todos prontos. Por esse motivo, não conseguimos 

identificar nenhum indicador de Alfabetização Científica, muito menos a presença da relação 

do desenho com o texto escrito. Pelo fato deste aluno não apresentar em seu registro escrito 

nenhum indicador de AC, e não ter se pronunciado em momentos de discussões, 

consideramos que este não esteja inserido no processo de Alfabetização Científica. 

 

 

3.7.3.1.3 Relatório de João Victor  

 

Figura 14: Relatório de João Victor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nele podemos ler:  
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Coloquei água dentro de uma bacia uma torre de água e depois coloquei um recipiente 

furado dentro da bacia. Logo após coloquei água dentro da torre e foi enchendo o recipiente 

furado. 

Atividade torre da água: João Victor 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 2019. 

 

No relatório de João Victor, encontramos somente o indicador de organização de 

informações segundo Sasseron 2008, aparece quando se procura preparar os dados existentes 

sobre o problema investigado: Coloquei água dentro de uma bacia uma torre de água e 

depois coloquei um recipiente furado dentro da bacia. Logo após coloquei água dentro da 

torre e foi enchendo o recipiente furado. Nesse sentido, o aluno organiza suas informações 

relatando como ele fez, porém não estabelece uma resposta do que aconteceu, nem explica 

como conseguiu chegar a algum resultado, entre outros aspectos em que caberia destacar. Esta 

falta de exploração nos chama atenção para a ausência na participação do aluno durante as 

discussões orais em sala de aula. Enquanto, seu registro gráfico não apresenta relação texto e 

desenho. 

 

3.8  Análise geral de cada Grupo 

 

3.8.1 Grupo 1 – CPD 

 

Quadro 19 – Relatórios referente ao Grupo 1 

ALUNOS TEXTO DESENHO RELAÇÃO 

 T X D 

INDICADORES DE AC 

1 BEATRIZ X X Não há Organização de Informações 

Explicação 

Justificativa 

2 BRUNA X X Cooperação Organização de Informações 

Listagem de materiais 

Explicação 

3 HELEN X X Cooperação Listagem de materiais 

Teste de hipótese 

Previsão 

Explicação 

4 JEFERSON X X Especialização Organização de Informações 

Classificação 

Explicação 

Teste de hipótese 

5 PEDRO X X Cooperação Explicação 

Teste de hipótese 

Raciocínio lógico 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Percebemos que as características dos relatórios deste grupo são bem diversificadas, 

entretanto todos exercem uma explicação, o conteúdo dos registros foi bem elaborado 

apresentando indicadores referente aos três grupos. O registro escrito de Helen foi o que 

apresentou mais indicadores de AC, bem rico de informações como já observamos, 

anteriormente, por meio da análise individual. Somente, o registro da aluna Bruna não 

relacionou a escrita ao desenho e, apenas, o relatório de Jeferson apresentou de maneira 

especializada (BARGALLÔ et al., 2003). 

 

3.8.2 Grupo 2 – EPD 

 

Quadro 20: Relatórios referentes ao Grupo 2 

ALUNOS TEXTO DESENHO RELAÇÃO  

T X D 

INDICADORES DE AC 

1 DANIEL X X Cooperação Classificação de Informações 

Listagem de materiais 

Raciocínio lógico 

Explicação 

2 EDUARDA X X Não há Classificação de Informações 

Teste de hipótese 

Explicação 

3 GABRIEL X X Não há Classificação de Informações 

Listagem de Materiais 

Explicação 

4 GUSTAVO X X Cooperação Organização de Informações 

Teste de hipótese 

Listagem de materiais 

Explicação 

5 MARCELO X X Não há Levantamento de hipótese 

Teste de hipótese 

Explicação 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

As características deste grupo são bem similares a do grupo 1, apresentaram também 

um número satisfatório de indicadores de AC referentes aos três grupos. Chamamos a atenção 

para os registros de Daniel e Gustavo, além de apresentarem maior número de indicadores de 

AC, ambos apresentaram em seu registro gráfico, a relação escrita e desenho de cooperação 

(BARGALLÔ ET AL., 2003). Os demais não nos indicaram relações deste processo. 

 

3.8.3 Grupo 3 – DNPD 

 

Quadro 21 –Relatórios referentes  ao Grupo 3 

ALUNOS TEXTO DESENHO RELAÇÃO  

T X D 

INDICADORES DE AC 
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1 ALANA X X Cooperação Organização de Informação 

Explicação 

Justificativa 

Listagem de materiais 

2 ALINE X X Não há Teste de hipótese 

Explicação 

3 AMANDA X X Não há Teste de hipótese 

Explicação 

4 BRUNO X X Não há Não há. 

5 DANILO X X Não há Listagem de materiais 

Explicação 

6 DEBORA X X Não há Teste de hipótese 

Explicação 

Justificativa 

7 ERICK X X Cooperação Listagem de materiais 

Classificação de Informação 

Explicação 

8 GEOVANA X X Não há Organização de Informação 

9 INGRIDY X X Não há Classificação de Informações 

Teste de hipótese 

Justificativa 

10 JOÃO X X Não há Organização de Informações 

Classificação 

Raciocínio lógico 

Explicação 

11 JOÃO 

VICTOR 

X X Não há Organização de Informações 

12 

 

JESSICA X X Cooperação Classificação de Informação 

Teste de hipótese 

Explicação 

13 LARISSA X X Não há Organização de Informação 

14 MATHEUS X X Não há Não há 

15 MIGUEL X X Não há Seriação de Informações 

Explicação 

16 RAFAELA X X Não há Não há 

17 ROBERTO X X Cooperação Explicação 

18 ROBSON X X Não há Não há 

19 ROGÉRIO X X Cooperação Classificação de Informação 

Explicação 

Justificativa 

Previsão 

20 THÉO X X Não há Teste de hipótese 

Explicação 

21 THIAGO X X Não há Não há 

22 VITÓRIA X X Cooperação Explicação 

Listagem de materiais 

Justificativa 

Teste de hipótese 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O grupo 3 é o mais extenso, entre os 22 relatórios 8 apresentaram mais de dois 

indicadores (36%),  e 13 alunos apresentaram mais de um indicador, ou seja,60% deste grupo 
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apresentaram informações que pudemos avaliar como algumas habilidades que caracterizam a 

busca do processo de AC. 

 Somente, 5 alunos (Thiago, Robson, Rafaela, Matheus e Bruno) não apresentaram 

indicadores em seu registro, ou seja, 22% dos alunos que dificilmente ou nunca participaram 

das discussões, em seus registros escritos apresentaram apenas percepções pessoais da 

atividade, não agregando valor e nem sentido para o que realmente foi solicitado. Para 

simplificar, de 32 alunos que participaram da atividade torre da água 15% destes não 

alcançaram nenhum dos indicadores, podemos afirmar que estes alunos não nos dão indícios 

de que estejam inseridos em um processo de AC. Ressaltamos que não buscamos informações 

junto à professora da turma, se esses estudantes apresentavam dificuldades em relação ao 

comportamento, à aprendizagem e à interação com os demais colegas. 

De 22 pertencentes ao terceiro grupo de relatórios, cinco alunos conseguiram construir 

relações escrita e desenho de cooperação sendo estes: Vitória, Rogério, Jessica, Erick e 

Alana, nenhum destes obteve a relação escrita e desenho de maneira especializada. 

 

3.9  Análise dos relatórios escritos e desenhos referente “A falta de água” 
 

 

 

Ao final da aula, solicitei aos alunos que registrassem suas conclusões relacionando as 

discussões que ocorreram durante as aulas 13 e 14 em torno do conteúdo “a falta de água”, 

para tanto os alunos deveriam responder a seguinte pergunta da seção “é hora de escrever e 

desenhar”: 

 

Qual a importância das chuvas para o abastecimento de água nas 

casas? 
 

 

Nesta aula, havia 34 alunos presentes o que resultou um total de 34 relatórios, muitos 

destes, com ilustrações. Apenas, dois (2) registros apresentaram, somente, o desenho. 

 

 

3.10 Análise do Grupo 1 – Alunos que Constantemente  Participaram das discussões (CPD) 
 

 
 

A água é importante para várias coisas como, beber, tomar banho, escovar 

os dentes, lavar roupa, cozinhar etc (BRUNA). 
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A água é muito importante para lavar louça, para beber, para escovar os 

dentes, para tomar banho, para lavar roupas para muitas outras coisas 

(BEATRIZ). 

 

No desenho mostra o caminho da água d chuva na terra. Primeiro ela 

choveu, passa pelas nossas mãos depois ela evapora e faz o mesmo trajeto 

até hoje (HELEN) 
18

. 

 

É importante que chova para abastece a represa e ter a pressão suficiente 

para chegar até as caixas d’agua, e também para não secar os rios 

(PEDRO).  
 

 

Como podemos observar nos relatórios escrito acima, referente aos alunos que 

constantemente participaram das discussões, dois relatórios escritos apresentaram aspectos 

importantes relacionadas às nossas atividades diárias, o quanto a água ela é importante para a 

nossa sobrevivência para o nosso consumo cotidiano. Assim os textos escritos de Beatriz e 

Bruna apresentam elementos semelhantes trazendo somente o indicador de explicação ao 

demonstrar a fundamental importância da água para a vida.  

Helen nos apresentou dois textos. O primeiro texto, destacamos, acima, juntamente 

com os demais componentes do grupo. O segundo, encontrado no verso da folha e aparece na 

pesquisa de maneira individualizada, pois este nos revelou variadas características e 

aproximações com o conhecimento científico. O primeiro texto, destacou apenas o indicador 

de explicação ao fenômeno natural ciclo da água. A aluna esquematiza tanto no texto escrito, 

quanto no desenho, o papel da chuva para o processo de transformação da água na natureza. 

Esta relação nos possibilitou a análise de cooperação entre os discursos (BARGALLÔ et al., 

2003). 

 No relatório de Jeferson não apresenta texto escrito, entretanto seu desenho 

esquematiza como ocorre o ciclo da água proporcionando aspectos importantes da 

evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração, com isso Jeferson nos 

indica um indicador de explicação para o fenômeno natural. 

É importante destacar que o registro escrito de Pedro faz menção ao fenômeno pressão 

da água e a sua relação para auxiliar no processo de abastecimento das casas, desse modo 

frisamos para a questão de que o aluno Pedro em especial conseguiu estabelecer relações com 

as atividades anteriores e ressaltar a importância das chuvas nesta condição. Em seu registro 

escrito encontramos o indicador de explicação, previsão e justificativa, bem como 

aproximações com o primeiro eixo estruturante da AC, este refere-se a compreensão básica 

                                                           
18

 A aluna elaborou dois textos escritos, este corresponde ao primeiro texto. 
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de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. Quando o aluno apresenta 

a construção de um determinado conceito relacionando este com situações de seu cotidiano 

ele consegue expor evidências desta aproximação (SASSERON; CARVALHO, 2011). O 

desenho apresenta relação de cooperação, já que ambos especificam a mesma ideia.  

 

 

3.10.1 Análise individualizada do Grupo 1 

 

3.10.1.2 Relatório de Helen 
 

Figura 15: Frente e verso do relatório de Helen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nele podemos ler:  

A água 

Muitos acham que pode gastar água avontade, mas não é assim temos que 

economizar para a água não faltar. 

A água é importante para todos nós, porque sem a água não tem vida, a 

água limpa serve para beber, tomar banho e fazer as obrigações de casa, se 

divertir. 

A importância da chuva é que se não chover como as barragens vão se 

abastecer e como nós teremos água? 

Então temos que cuidar da natureza, porque ela ajuda na vinda da chuva. 

 

Atividade – A falta da água – Helen 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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O relatório de Helen, como já destacado anteriormente, nos apresentou dois textos: O 

primeiro texto refere-se à ilustração número 1 juntamente com o desenho, este, já foi 

devidamente estudado com as demais análises do grupo. O segundo texto, encontramos, no 

verso do primeiro registro e este contém muito mais detalhes, os quais consideramos destacar. 

Ao iniciar seu texto, Helen tece uma crítica direcionando para as pessoas que gastam 

água em abundancia, e defende a economia de água para que não venha a faltar futuramente. 

Nos atentamos ao destacar este trecho, para  apontar a utilização do indicador de previsão 

“temos que economizar para a água não faltar” no momento em que a estudante percebe que 

o uso inconsciente da água, pode gerar danos ao afetar diretamente na sobrevivência de todos 

os seres vivos. Traz uma justificativa defendendo assim a sua previsão “A água é importante 

para todos nós, porque sem a água não tem vida”, o que vem a confirmar nossa afirmação 

mencionada anteriormente. Apresenta uma explicação em seguida, ao destacar as vantagens 

que podemos usufruir por meio da água potável “tomar banho e fazer as obrigações de casa, 

se divertir”. Ficou evidenciada a estrutura argumentativa na fala de Helen, conforme Del-

Corso (2014). 

No próximo tópico, Helen destaca uma pergunta ao leitor no sentido de reflexão 

acerca do da importância da chuva para a manutenção social “A importância da chuva é que 

se não chover como as barragens vão se abastecer e como nós teremos água?” a aluna 

demonstra preocupações e cuidados que podemos ter com a natureza diante das ameaças que 

afligem o meio ambiente, tudo isso sob a forte influência do homem na modificação do meio. 

 Neste relatório, foi possível encontrarmos evidências de aproximações com o segundo 

e terceiro eixos estruturantes da AC. De acordo Sasseron e Carvalho (2008), ao apontar 

informações e circunstâncias que exigem reflexões e análises considerando o contexto antes 

de tomar decisões que podem ameaçar o futuro social, este aluno está demonstrando a 

construção do caráter social e humano ligado ao segundo eixo compreensão da natureza das 

ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática.  Ainda para as autoras, 

quando os estudantes demonstram inquietações, problematizações diante questões sociais 

vinculadas ao meio ambiente, estes, vêm nos dando indícios de percepção que eles possuem 

relacionadas à sociedade e meio ambiente, e preocupações com um futuro que se importe com 

as questões sustentáveis, ao abordar a maneira como se deve agir em relação à natureza, o que 

coincide diretamente com as questões vinculadas ao terceiro eixo entendimento das relações 

existentes entre ciências, tecnologia, sociedade e meio-ambiente “o trabalho desse eixo 

deve ser garantido na escola quando se tem em mente o desejo e o futuro sustentável para a 

sociedade e para o planeta” (SASSERON, 2008, p.65).  
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3.10.2 Análise do Grupo 2 – Alunos que Eventualmente Participaram das Discussões 

(EPD) 

 

Começamos mantendo uma ordem alfabética para apresentação dos relatórios, o 

primeiro deles é o de Daniel. O registro do aluno é extenso e consideramos uma análise 

individualizada e detalhada no próximo subitem desta pesquisa. 

O próximo relatório é o de Eduarda, nele podemos ler: 

 
A chuva é muito importante paras as pessoas sem a chuva não tem como 

encher os reservatórios que abastece as casas, tanques e fábricas, que com 

a chuva abastece s famílias que depende desses objetos para poder 

sobreviver. 
 

Percebemos de início, uma explicação acerca da importância da chuva para o 

abastecimento dos reservatórios de casas e fábricas como justificativa plausível no quesito 

sobrevivência das famílias que dependem desta. O desenho de Eduarda demonstra o caminho 

que a água percorre até o abastecimento das casas, isso nos demonstra uma relação de 

cooperação entre os discursos.  

O próximo texto foi o de Gabriel, nele foi possível ler: 

A importância da chuva para as casas é por que a chuva abastece as 

represas o que facilita a distribuição de água para as casas, por que avera 

pressão suficiente para isso ocorrer. 

 

O relatório escrito de Gabriel apresentou semelhanças com o registro de Eduarda, 

porém, Gabriel enfatizou a relação da pressão para o fornecimento de água. No texto, 

evidenciamos a presença de dois indicadores, sendo estes: explicação ao apontar a 

importância das chuvas para a distribuição de água nas casas e justificativa, ao se referir a 

pressão da água como propulsora do abastecimento. No relatório, não foi possível visualizar a 

relação entre ambos, pois seu desenho apresenta uma ilustração de nuvens com chuvas. 

No trabalho elaborado por Gustavo, encontramos o seguinte texto: 

 

Quando chove, a pressão fica forte. A água passa pelo processo de limpeza 

e chega nas cidades e vai para as casas, para ser utilizada.  

 

 

Em seu texto escrito, foi possível perceber o indicador de organização de 

informações e explicação destas. Entretanto, percebemos que assim como Gabriel, o aluno 

consegue concretizar a relação com as discussões em sala, ao envolver o fenômeno físico 
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pressão da água, sinal de que as discussões foram pertinentes e que o processo de ensino 

aprendizagem foi satisfatoriamente positivo. 

No relatório escrito de Marcelo podemos ler: 

 

A importância da chuva para a distribuição nas casas é que quando a chuva 

vem mais forte a água da rua vem cada vez mais forte, mas não enche o 

tanque a água que chega as torneira vem do tanque que captam do lago. As 

cisternas são como grandes caixas d’água feitas de concreto. 

 

O texto escrito de Marcelo apresenta características sobre a importância da chuva para 

a distribuição de casas. Proporciona uma explicação sobre o trajeto da água até o tanque 

“quando a chuva vem mais forte a água da rua vem cada vez mais forte, mas não enche o 

tanque a água que chega as torneira vem do tanque que captam do lago”, entretanto, o aluno 

não utiliza o termo “pressão” como a propulsora para o abastecimento de água nas casas, 

utiliza o termo “força”  e não aplica o que aprendeu durante as discussões. 

Constatamos que os relatórios do grupo 1 se assemelha aos relatórios do grupo 2. 

Enquanto, alguns alunos elucidam discussões sobre a importância da água como elemento 

essencial para a sobrevivência humana ao interferir diretamente na alimentação, higiene, e 

outras necessidades fisiológicas, outros alunos destacam a função da chuva para a manutenção 

da vida no planeta. Apresentam, também, o ciclo da água, visto que este tem função direta ao 

determinar a variação climática, bem como na interferência no nível dos rios, lagos, mares e 

oceanos.  

O texto escrito de Gabriel e Gustavo apresenta aproximações com o primeiro eixo 

estruturante de AC, uma vez que ele demonstra a construção do conceito de pressão 

relacionando situações que ocorrem no dia-a-dia. 
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3.10.2.1 Análise individualizada do Grupo 2 

 

3.10.2.2 Análise do Relatório de Daniel 

 

Figura 16: Relatório de Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nele podemos ler: 

A importância da chuva 

A chuva é muito importante para mim e para todos, porque quando vem a 

chuva enche as represas que leva água até as nossas casas. Sem a chuva a 

gente usa ela para beber para lavar roupas, as prantas. Dar banho nos 

bichinhos etc. Mais também a gente não pode gastar muita água porque tem 

gente que também precisa. E a gente também não pode gastar muita água 

para lavar calçada, carros, bicicletas, motos, porque a gente tem que 

lembrar que tem muita gente que precisar dessa água. 

 

Atividade a falta da água- Daniel 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

O relatório de Daniel, este pertencente ao grupo 2 nos revela, logo de início, uma 

explicação. Essa explicação consiste no modo que ele consegue compreender a importância 

da chuva para a humanidade “A chuva é muito importante para mim e para todos, porque quando 

vem a chuva enche as represas que leva água até as nossas casas. Sem a chuva a gente usa ela para 

beber para lavar roupas, as prantas, dar banho nos bichinhos etc.”, o aluno destaca em seu texto a 

essencial relevância  da chuva para o abastecimento das represas para nosso consumo diário e 

também para as plantas e os bichinhos nos dando indícios de uma possível aproximação com 

o eixo 3, este referente ao entendimento das relações existentes entre Ciência, Tecnologia, 
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Sociedade e Meio-ambiente, conforme (SASSERON, 2008). Entendemos esta construção, 

ao considerar a percepção do aluno ao destacar a relação existente sobre a influência das 

chuvas no abastecimento de água, bem como a dependência desta, para o consumo social e 

manutenção da natureza.  

No seguinte trecho, “Mais também a gente não pode gastar muita água porque tem 

gente que também precisa. E a gente também não pode gastar muita água para lavar 

calçada, carros, bicicletas, motos, porque a gente tem que lembrar que tem muita gente que 

precisar dessa água”, o Daniel evidencia a construção de uma postura crítica, na construção 

da cidadania por meio da ética pessoal e politica para as situações que requerem reflexões 

conscientes para a utilização da água, nos dando indícios de uma aproximação também com o 

segundo eixo estruturante, este, preocupa-se com a compreensão da natureza das ciências e 

com os fatores éticos e políticos que circundam sua prática. 

 
 

3.10.3  Análise do Grupo 3 – Alunos que Dificilmente ou Nunca Participaram das 

Discussões (DNPD) 
 

 

Para compor a análise do grupo 3, selecionamos os registros que puderam representar 

todos os outros. Alguns registros foram bem semelhantes tantos nas abordagens escritas como 

também nos desenhos.  Desse modo, agrupamos aqueles que possibilitaram representar o 

restante dos alunos, uma vez que, por ser um mais extenso a análise de todos seria um 

processo bem exaustivo e repetitivo para os leitores. Nesse sentido, de 24 componentes, 

efetuamos a análise de 5 relatórios escritos e desenhos dos alunos, segue os textos transcritos 

a seguir.   

Os lençóis de água também armazenam água da chuva e está água chega 

até ali após se infiltrar na terra. Nos meses chuvosos a água que cai no 

telhado das casas chega até as cisternas por meio de encanamentos. Os rios 

e lagos, em sua maioria recebem a água que vem da chuva. Podem fornecer 

água família pelo resto do ano, no período da seca (ALINE). 

 

A importância de um rio, represa, lago lagoa e riacho para servir, é preciso 

que a embasa recarregue os reservatórios da represa para passar pelos 

vários tratamento para chegar nas casas (DÉBORA). 

 

Nós precisamos de água para beber, para tomar banho, para encher aos 

tanques, para encher os rios. Para preservar a natureza, para encher as 

cisternas, para os agricultores regar as plantações , para dar aos animais e 

etc...(JOÃO). 

 

A chuva é importante por causa do abastecimento dos rios e das represas, 

para encher o tanque de casa, por exemplo: o rio que abastece o nosso 



108 

 

bairro e a represa do Iguape e ela precisa da chuva para ficar cheia e a 

pressão ser influente (ROBERTO). 

 

As cisternas localizam no chão. Elas servem para captar a água das chuvas 

que cai nos telhados das casas. No período de estiagem. É necessário usar 

uma bomba para que a água suba (THIAGO). 

 

Como mencionado, anteriormente, os relatórios desses alunos puderam representar aos 

dos demais, no trabalho elaborado por Aline encontramos alguns indicadores de AC, sendo 

estes de explicação do discurso “Os lençóis de água também armazenam água da chuva e 

está água chega até ali após se infiltrar na terra” organização de informações no momento 

em que a aluna fornece informações de modo a organizar as ideias discutidas na sequência 

“Nos meses chuvosos a água que cai no telhado das casas chega até as cisternas por meio de 

encanamentos”.  E após, faz um levantamento de hipótese enquanto a utilização da água da 

cisterna “Podem fornecer água família pelo resto do ano, no período da seca”. O desenho de 

Aline não nos forneceu indícios na relação registro escrito e desenho.  

No relatório,  Débora demostrou a importância das águas dos rios, lagos e represa para 

o abastecimento das cidades. Entretanto, a aluna destaca o importante processo de tratamento 

adequado para o consumo humano. Ela cita o nome da empresa responsável por este 

tratamento “é preciso que a embasa recarregue os reservatórios da represa para passar pelos 

vários tratamento para chegar nas casas”. Em seu texto escrito, encontramos os indicadores 

organização informações e explicação. O seu desenho não nos aponta indicadores. 

Logo, na primeira oração do relatório de João, encontramos uma breve explicação 

para a importância da água em afazeres essenciais para a vida, “como tomar banho, beber 

água”. Em seguida, João cita um fator essencial que é a importância das chuvas para a 

preservação da natureza, este, relacionado ao ciclo da água, em seguida menciona “a 

importância para os agricultores regar as plantações, para dar aos animais e etc...” ao 

apresentar em seu registro aspectos relacionado à preocupação com a manutenção da natureza 

por meio do ciclo da água, ao demonstrar também o seu cuidado com os animais e pelos 

agricultores que dependem da água para o cultivo dos alimentos, João nos indica 

aproximações com o segundo eixo referente a compreensão da natureza das ciências e dos 

fatores éticos e políticos que circundam sua prática. De acordo com Sasseron e Carvalho 

(2011), esse eixo é fundamental, pois fornece subsídios para formação de caráter humano e 

social. 

Roberto responde a pergunta sobre a importância da chuva para o abastecimento nas 

casas, traz uma explicação de como este fato ocorre “A chuva é importante por causa do 
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abastecimento dos rios e das represas, para encher o tanque de casa” e relata um exemplo da 

sua realidade “por exemplo: o rio que abastece o nosso bairro e a represa do Iguape e ela 

precisa da chuva para ficar cheia e a pressão ser influente” para justificar a explicação 

destacada anteriormente apontando a pressão da água como fator influente desse processo. 

Ao perceber influência da pressão para o abastecimento de água das casas, Roberto nos revela 

aproximações com o primeiro eixo estruturante de AC, sendo este eixo responsável pela 

compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos fundamentais, com isso ele 

compreende que aquele conceito se aplica em algumas situações do dia-a-dia. 

O ultimo relatório é o de Thiago, nele encontramos evidências de aproximações com o 

terceiro eixo estruturante da AC, o aluno relata em seu texto sobre as cisternas “As cisternas 

localizam no chão. Elas servem para captar a água das chuvas que cai nos telhados das 

casas. No período de estiagem. É necessário usar uma bomba para que a água suba”, 

consideramos destacar que o aluno ao perceber o pressurizador de água, que aparece no texto 

como “bomba de água”, aponta como instrumento ideal para solucionar problemas referentes 

à pressão d’água, causado pela escassa altura da cisterna.  Com isso, Thiago consegue fazer a 

relação com o terceiro eixo estruturante que se refere ao entendimento das relações 

existentes entre ciências, tecnologia, sociedade e meio-ambiente, além de apresentar 

estrutura argumentativa, conforme Del-Corso (2014).  

 

3.10.3.1Análise Individualizada do Grupo 3 

 

3.10.3.2 Relatório de Alana 

 
Figura 17: Relatório de Alana 
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Nele podemos ler: 

 

A chuva é importante para a represa ficar cheia para encher o tanque de 

nossas casas (nossa cidade) e também a chuva não serve só para isso mas 

para regar as plantas... etc. 

 

Atividade a falta de água: Alana 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Como podemos perceber, o texto de Alana que representa o grupo 3 é mais sucinto 

referente ao textos dos outros dois grupos (1 e 2). A aluna destaca, assim, como os demais 

alunos deste grupo, a importância da chuva para a represa para então nos fornecer água 

potável, e emite uma explicação também a importância da água da chuva para regar as 

plantas. Contatamos assim apenas um indicador de AC, embora assim como os demais alunos 

ela também nos indica possíveis aproximações com o que descreve o eixo 3 ,este referente ao 

entendimento das relações existentes entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio-

ambiente, segundo Sasseron (2008).  Ao mencionar como a água da chuva influencia no 

abastecimento das represas para a manutenção da vida em sociedade e meio ambiente, no 

regar nas plantas que ela destaca também em seu relatório.  

Em seu desenho, encontramos a relação de cooperação, ao desenhar o sistema 

responsável pela captação de água das represas no abastecimento das cidades. 

 

3.11  Análise Geral de cada grupo  

 

3.11.1  Grupo 1 – (CPD) 

 
Quadro 22 – Relatórios referente ao Grupo 1 

ALUNOS TEXTO DESENHO RELAÇÃO 

 T X D 

INDICADORES DE AC 

1 BEATRIZ X X Não há Explicação 

2 BRUNA X X Cooperação Explicação 

3 HELEN X X Cooperação Organização de informações 

Classificação de informações 

Explicação 

Previsão 

Justificativa 

Argumento  

4 JEFERSON  X Especialização Explicação 

Justificativa 

 

5 PEDRO X X Cooperação Explicação  

Previsão 

Justificativa 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 

Como pudemos notar no quadro geral dos registros deste grupo, todos empregam uma 

explicação tanto para os textos escritos, quanto para o desenho, como foi o caso de Jeferson. 

Embora, o aluno não tenha realizado o texto escrito, em seu desenho encontramos 

informações suficientes ao alcançar dois indicadores de AC: explicação e justificativa. 

Jeferson e Helen optaram pelo desenho esquemático do ciclo da água trazendo novas 

informações para o seu texto escrito. Assim, como o desenho de Jeferson e Helen, Pedro e 

Bruna apresentam também uma relação cooperação escrita e desenho, o que nos demostram 

estes, estão buscando confirmar suas ideias em duas formas de discurso. 

O registro de Helen foi o que conseguimos constatar a presença de vários indicadores 

de AC, o que nos revela que a aluna estabeleceu relações com as discussões em sala, 

preocupação com relacionamento existente entre sociedade e meio-ambiente, deixando claras 

aproximações estreitas com os eixos estruturantes. 

Podemos afirmar, ao unirmos informações obtidas também de outras atividades da 

SEI, que estes estão inseridos no processo de Alfabetização Científica, de acordo Sasseron 

(2008). 

 

3.11.2 Grupo 2 – EPD 

 

                                     Quadro 23: Relatórios referentes ao Grupo 2 

ALUNOS TEXTO DESENHO RELAÇÃO  

T X D 

INDICADORES DE AC 

1 DANIEL X X Não há Classificação das 

informações 

Justificativa 

Explicação 

2 EDUARDA X X Não há Classificação de informações  

Explicação  

Justificativa 

3 GABRIEL X X Não há Explicação  

Justificativa 

4 GUSTAVO X X Cooperação Classificação de Informações 

Explicação 

Justificativa 

5 MARCELO X X Não há Classificação de Informações 

Explicação 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os registros deste grupo nos demostram um desenvolvimento um tanto que satisfatório 

referente ao primeiro problema analisado. Os relatórios foram bem elaborados, e nos 
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revelaram uma variedade de indicadores de AC, inclusive em relação ao grupo 1 (alunos que 

constantemente participaram das discussões).  

Os trabalhos elaborados por Daniel, Eduarda e Gustavo, estão bem detalhados e todos 

apresentam os indicadores de Classificação de informações, explicação e justificativa. 

Podemos, claramente, afirmar que estes estão inseridos no processo de Alfabetização 

Científica, conforme Sasseron (2008), ao demonstrarem nos registros gerais da atividade 

Torre da água, nas discussões obtidas por meio das análises das transcrições, como também 

nos relatórios da atividade da aula com a temática “A falta de água”.  

 Os demais alunos, sendo estes Gabriel e Marcelo, nos revelaram dois indicadores 

importantes para o processo de tratamento dos dados obtidos e o entendimento da situação 

analisada. Deste grupo, apenas Gustavo apresenta relações de cooperação com os discursos. 

 

3.11.3 Grupo 3 – DNPD 

 

Quadro 24:  Referente aos relatórios do Grupo 3 

ALUNOS TEXTO DESENHO RELAÇÃO  

T X D 

INDICADORES DE AC 

1 ALANA X X Cooperação Explicação 

2 ALINE X X Não há Classificação 

Explicação 

Justificativa 

3 AMANDA X X Não há Explicação 

4 BRUNO X X Não há Seriação de informações 

5 DANILO X X Não há Explicação 

6 DEBORA X X Não há Organização de informações 

Explicação 

7 ERICK X X Não há Classificação de Informação 

Explicação 

Justificativa  

8 GEOVANA X X Cooperação  Justificativa 

9 INGRIDY X X Não há Seriação de informações 

10 JOÃO X X Não há Organização de Informações 

Explicação 

11 JOÃO 

VICTOR 

X X Cooperação Classificação de Informações 

12 

 

JESSICA X X Cooperação Classificação de Informação 

Explicação 

Justificativa 

Previsão 

13 LARISSA X X Cooperação Justificativa 

14 MATHEUS X X Não há Não há 

15 MIGUEL X X Cooperação Explicação 

16 RAFAELA X X Não há Organização de informações 

Classificação de Informações 

17 ROBERTO X X Cooperação Explicação 

Previsão 
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Justificativa 

18 ROBSON X X Não há Não há 

19 ROGÉRIO X X Cooperação Organização de Informações 

Explicação 

Justificativa 

20 THÉO X X Cooperação Explicação 

21 THIAGO X X Cooperação Explicação  

Justificativa 

22 VINÍCIOS  X X Cooperação Explicação 

23  VIRGINIA  X X Cooperação Seriação de informações  

23 VITÓRIA X X Cooperação Classificação de Informações 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os trabalhos elaborados referente ao grupo 3 foram bastante variados. No geral, nos 

revelaram bons textos: Uns indicaram sobre a importância da água da chuva para o 

abastecimento das casas, outros consideraram a água e sua importância para o consumo 

humano, relacionados às atividades diárias como: beber água, tomar banho, escovar os dentes, 

lavar louças entre outras. Muitos destes relatórios apontaram alguns indicadores de AC, bem 

como transições entre os eixos estruturantes de AC.  

Como podemos visualizar no quadro 24, o relatório de Jéssica foi o que obteve mais 

indícios de algumas habilidades do processo científico, estes, percebidos por meio dos 

indicadores. Os demais relatórios consistiram em apontar os indicadores de explicação para 

os dados obtidos. Muitos, também, apresentaram uma justificava para suas possíveis 

explicações. Os indicadores de Organização e Classificação foram também muito utilizados 

pelos estudantes. 

É possível visualizar que a relação de cooperação foi altamente aplicada por este 

grupo, de 24 alunos 13 tiveram relações entre a escrita e o desenho, correspondendo ao 

equivalente de 54% dos estudantes.  Apenas os alunos Robson e Matheus não apresentaram 

indicadores em seus relatórios correspondendo ao total de 8% do montante que não 

conseguiram demonstrar evidências de inserção durante o processo de Alfabetização 

Científica. Ou seja, do grupo de alunos que pouco participaram das discussões, embora 

tenham participado na construção dos registos, 92% destes alunos apresentaram um (1) ou 

mais indicadores de AC. 
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3.12  Síntese dos relatórios escritos e desenhos: Algumas considerações  

 

 

É importante salientar neste tópico, algumas considerações sobre aspectos 

relacionados a erros ortográficos da língua portuguesa encontrados nos relatórios dos 

estudantes. Almejamos ressaltar quê, embora haja definições de Alfabetização Científica 

como a capacidade de os indivíduos lerem, compreenderem, e expressarem suas opiniões 

sobre determinado assunto, subtende-se que este, já deve ter passado pelo processo de 

alfabetização e letramento escolar, dominando desta forma o código escrito. Entretanto, 

concordamos com Lorenzetti e Delizoicov (2001) quando ressaltam que é possível 

desenvolver uma Alfabetização Científica antes mesmo de o aluno ter domínio sobre o código 

escrito, uma vez que, o processo de Alfabetização Científica poderá contribuir efetivamente 

no desenvolvimento da língua materna e do código escrito, bem como, possibilitar maiores 

condições de ampliação de seus conhecimentos relacionados à Ciência, Tecnologia, e 

Sociedade. Dimensão da ciência. 

É relevante destacar que o ensino de Ciência necessita ocasionar momentos diversos 

com a leitura em sala de aula, onde os alunos possam ampliar sua capacidade leitora, 

adquirindo conhecimentos que podem contribuir de maneira significativa para a sua escrita. 

Conforme Abreu (2008), para que o estudante aprenda a ler e a escrever ele deve ter contato 

com o universo da leitura e da escrita, assim “só aprende a ler, lendo, e a escrever, 

escrevendo” (p.33). Neste contexto, podemos inferir algumas hipóteses para os erros 

frequentemente encontrados, podendo estar ligados à ausência de aulas que reforcem a 

importância da leitura e da escrita nestes espaços.    

  O ensino de Ciências por investigação, tendo em vista aos aspectos anteriormente 

abordados, por sua vez traz como objetivo de intervenção e parte da etapa base do EnCI a 

produção de relatórios escritos e desenhos. Ao escreverem os seus respectivos relatórios sobre 

as aulas experimentais e imaginativas, os alunos terão contato com a escrita auxiliando no 

processo de construção da autonomia e capacidades cognitivas, como interpretação, 

sistematização, e organização de seu próprio pensamento.  

Neste contexto, os relatórios escritos e desenhos assim como nas falas referentes as 

aula nove, dez, treze e quatorze (9, 10, 13 e 14) da sequência “Os caminhos da água”, nos 

permitiram encontrar uma quantidade expressiva de indicadores de Alfabetização. 

Ressaltamos desse modo que, mesmo com os erros ortográficos podemos considerar que o 

processo de Alfabetização Científica pode está em processo, já que este pode contribuir para o 
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desenvolvimento da língua e código escrito. De acordo com Lorenzetti e Delizoicov (2001), é 

relevante saber diferenciar os processos de aquisição da língua oral e escrita com o 

desenvolvimento destas. Uma vez que, o desenvolvimento tanto da língua oral quando do 

código escrito é um processo vitalício, ou seja, ele dura a vida inteira. Contudo, ao refletir 

sobre os apontamentos dos autores supracitados, o que não podemos é desconsiderar 

habilidades e competências do fazer científico, encontrados nos registros e desenhos dos 

estudantes por conta de alguns erros cometidos pelos estudantes. 

 Assim, nos registros analisados percebemos a predominância dos indicadores de 

listagem de materiais, teste de hipótese e explicação. Segundo Del-Corso (2014), listagem 

de materiais corresponde ao grupo 1 de indicadores, e este diz respeito ao trabalho direto 

com os dados empíricos. Teste de hipótese e explicação compõem o grupo 3 e estão ligados 

a procura do entendimento da situação analisada (SASSERON, 2008), o que nos permite 

afirmar que os estudantes também conseguem  sistematizar suas ideias expressas  na  

linguagem escrita e desenho.  

Enquanto a relação escrita e desenho, inferimos que muitos dos relatórios não fazem 

relação com desenho e texto, onde apenas alguns fazem relação de cooperação, sendo apenas 

um (1) com relação especializada (desenho de Jeferson), o que nos comprovam que os alunos 

apresentam tanto nas discussões orais, ou seja, nas falas ao explicarem como foi realizada a 

atividade, quanto nos registros escritos e desenhos, quando eles trazem em suas conclusões 

alguns elementos relacionados ao meio científico, estes evidenciados pelos indicadores de 

AC. 

Para concluir com as nossas breves considerações gerais referentes aos relatórios dos 

estudantes, ressaltamos que o grupo 3 (Dificilmente ou Nunca participaram das 

discussões)sendo  este, o grupo mais extenso, o que corrobora também com os achados de 

Sasseron e Carvalho (2008).  Salientamos que, embora, os componentes do grupo 3 

dificilmente participassem das discussões analisadas por meio das transcrições dos  vídeos, 

podemos constatar que os relatórios deste grupo refletem, em parte,  nas suas ações em sala de 

aula. Os dados analisados nos dizem que os grupos 1 e 2 apresentam mais elementos 

característicos do conhecimento científico (indicadores e argumentos) do que aos do grupo 

3. Embora, estes também apresentem uma quantidade considerável de indicadores de AC em 

seus registros escritos e desenhos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a partir da aplicação de uma Sequência de 

Ensino Investigativo “Os caminhos da água” realizada com estudantes do 7°ano de uma 

escola pública do município de Ilhéus, Bahia, se estes, possuem indícios de que estão 

inseridos em um processo de alfabetização Científica. 

 A sequência “Os caminhos da água” possibilitou aos alunos discussões sobre questões 

que envolvia fenômenos físicos as quais eles puderam relacionar com situações que 

circundavam seus próprios cotidianos, tais como: “A importância da água”, “Por que 

geralmente a cozinha fica próxima ao banheiro?”, “Da onde vem à água que chega até as 

torneiras?”, “a falta de água nas escolas, nas casas, hospitais”, “como acontece o 

abastecimento de água nas cidades e casas?” “A relação da chuva para o abastecimento de 

água” entre outros aspectos. 

Para atender aos nossos objetivos de estudo, elaboramos duas perguntas que definimos 

como nosso problema de pesquisa: 

“Quais indicadores da Alfabetização Científica (AC) estão presentes nas 

interações verbais e nos relatórios dos estudantes após a realização de uma 

sequência de ensino investigativo “Caminhos da água”? Que aproximações 

são estabelecidas entre os estudantes com os eixos estruturantes da 

Alfabetização Científica no desenvolvimento da Sequência de Ensino 

Investigativo?”. 

 

Antes mesmo de respondermos as perguntas supracitadas, queremos expor alguns 

desafios e ou limitações que encontramos ao longo desta pesquisa, desafios estes que 

consideramos necessários o destaque.  

Este estudo trouxe alguns obstáculos a serem enfrentados diante da proposta de 

intervenção, tais como: Longo processo de intervenção, a quantidade de alunos e 

consequentemente a quantidade de dados de pesquisa.  A seguir discorremos sobre cada um 

deles. 

 

4.1 Alguns apontamentos a serem considerados diante da proposta de intervenção  

 

 

A Sequência de Ensino Investigativo como anteriormente já discutidas, é um 

encadeamento de atividades em torno de uma temática que serão trabalhadas ao longo de 
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determinado período, como o nome já descreve deve-se obedecer a uma “sequência” lógica 

para tal conteúdo. Apontamos como desafiador a aplicação de uma sequência ao percebermos 

a quantidade de aulas que ela demanda, bem como, a preparação que o professor necessita 

possuir ao concretizar tal proposta. Carvalho (2018) nos revela que as atividades por se só, 

não dão conta de um ensino investigativo, por isso, a presença do professor como mediador 

deste processo é fundamental. 

 Como já mencionado no capítulo 3, também fui a mediadora da aplicação da SEI. 

Diante disso, percebi que a insuficiência de prática docente foi um elemento desafiador 

enquanto aplicadora da SEI. Uma vez que mesmo diante de uma formação continuada em 

Ensino de Ciências enquanto pesquisadora da linha de estudo “ensino por investigação”, os 

conteúdos relacionados ao conhecimento físico provocaram-me desconforto, foi preciso muito 

estudo e dedicação para superar alguns destes desafios. Cheguei à conclusão que o professor 

de Ciências com formação generalista (Português, Matemática, Ciências, História, Geografia, 

Artes, Redação) necessita investir em formação continuada que lhe dê mais segurança e 

consistência para ensinar disciplinas que requerem aprendizagens de conceitos científicos.  

Entretanto, mesmo com pouca experiência na docência consegui aplicar a sequência 

por meio de minhas bases teóricas relacionado ao ensino por investigação e suas 5 etapas 

básicas. Agora, suponhamos a hipótese de que um professor, ainda que experiente na 

educação básica, porém sem a formação necessária para orientar um ensino investigativo em 

aulas de Ciências, dificilmente conseguiria promover um ensino que realmente fosse 

investigativo para seus alunos. Diante deste desafio, mesmo após aplicação da sequência, 

tiveram momentos em que eu me fiz uma autocrítica enquanto a minha atuação como 

professora mediadora de um ensino baseado na investigação. Provoquei-me em diversos 

momentos, toda vez que transcrevia meus dados a partir dos vídeos recém-gravados das aulas 

da SEI, refletir diversas vezes que, em dados momentos de aulas, poderia ter provocado um 

pouco mais os estudantes, ter instigado a realizarem maiores discussões. Contudo, pude 

compreender com todo esse processo que também é formativo, que realizar tais reflexões 

acerca de minha própria prática como professora recém-formada é um ganho enriquecedor, 

tanto para o meu processo de aprendizagem, quanto para o meu próprio desenvolvimento 

docente. Inserir-me desta maneira nesta pesquisa, trouxe contribuições positivas no sentido de 

formação de autonomia, identidade e profissionalismo, entendi, desta maneira, que não há 

forma melhor de aprender do que ensinando. 

Outro aspecto defendido como desafiador relacionado ao trabalho de intervenção, é 

referente a distribuição das disciplinas na grade curricular da escola, uma vez que as aulas de 
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ciências (especificamente falando sobre ensino de ciências) são fragmentadas, dificultando  a 

prática docente quando a mesma está pautada em uma proposta baseada em uma sequência 

didática. Por este motivo, um planejamento sistematizado e bem estruturado é fundamental 

para atender a todo o processo de ensino. 

Encontrei algumas limitações enquanto aplicação de uma proposta de ensino baseado 

na investigação, dentre elas a questão da quantidade de alunos em sala de aula. Trabalhei com 

35 estudantes em sala. Notei o quanto é desafiador para um professor iniciar uma proposta 

nova com este número de estudantes. Entretanto, consideramos importante para a pesquisa, a 

não seleção de um público menor, uma vez que tal quantidade de alunos em sala é também a 

real situação do professor na educação básica. Portanto, não faria sentido para nós 

desenvolver uma proposta excluindo metade da classe, até porque, sabemos que aquele 

número de alunos corresponde à realidade de muitas escolas dentro do contexto educacional 

brasileiro. 

Um ponto negativo ainda relacionado a este aspecto consistiu diante da dificuldade 

que encontrei para que os estudantes trabalhassem em grupos, no sentido de muita euforia e 

desentendimentos.  Assim, levantei algumas hipóteses para tal problema: competitividade, 

aversão entre ambos, como também a ausência de aulas que envolvam trabalhos em equipes. 

Neste contexto, é importante destacar que em aulas apenas investigativas como na leitura de 

um texto, seja ele escrito, ou, por meio de imagens, entre outros, não era tão convidativo 

quanto em aulas práticas. Percebemos, desse modo, que os alunos ficavam dispersos em 

momentos de atividades não práticas, dificultando, assim, o diálogo. 

 

4.2 Respondendo as nossas perguntas de pesquisa 
 

 

“Quais indicadores da Alfabetização Científica (AC) estão presentes 

nas discussões orais e nos relatórios dos estudantes após a realização 

de uma sequência de ensino investigativo Caminhos da água?”. 

 

Como já elencados nas sínteses (Capítulo 3) dos resultados referentes às interações 

verbais e dos relatórios escritos e desenho, nos permitiram afirmar a presença de Indicadores 

de Alfabetização Científica. Alguns com maiores ocorrências como: listagem de materiais, 

raciocínio lógico, levantamento de hipótese, teste de hipótese, previsão, justificativa, 

explicação, outros com menores: Seriação de Informações, Organização de Informação, 
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Classificação de informação, raciocínio proporcional e argumento. De modo geral, os 

indicadores predominantes durante as falas e registros fazem parte do grupo 3 referente a 

procura do entendimento da situação analisada (SASSERON, 2008). Assim, caracterizamos 

estes indicadores em ações em que são evidenciadas maiores relações de algumas habilidades 

próprias do fazer ciência. 

Contudo, podemos dizer que as interações encontradas contribuíram para o que se 

objetivou neste trabalho, que foi auxiliar no processo de Alfabetização Científica destes 

alunos, uma vez que, houve discussão de conteúdos científicos, busca da resolução de 

problemas, problematização com as hipóteses, debate sobre as inter-relações entre 

conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e ambientais. Ao demonstrarem estes 

indicadores, os estudantes nos apresentaram aspectos de que estão em ascensão no processo 

de AC. É relevante deixar claro que, embora este trabalho defenda a utilização da SEI para a 

promoção da AC, não esperávamos que ao final da aplicação desta SEI os alunos estivessem 

cientificamente alfabetizados, até porque como já discutimos (Capítulo 1) a Alfabetização 

Científica não é algo instantâneo, pelo contrário, é um processo que vai se desenvolvendo ao 

longo da vida. Desse modo, ao pensar no desenvolvimento da AC defendemos que escola 

necessita desenvolver algumas estratégias que estimulem o processo da argumentação para os 

estudantes, estratégias estas que podem ser conquistadas em contextos de formações 

continuadas de professores para o Ensino de Ciências, assim defendemos o Ensino por 

Investigação como uma possibilidade. 

Consideramos estudos que ponderem como fundamentais o ensino por investigação na 

prática de professores de ciências, podendo ser trabalhados por meio de utilizações de 

Sequências de Ensino Investigativos para a promoção da AC, sabendo que ainda existem 

poucas pesquisas que pontuem o emprego da SEI para algum destes processos. Nesta 

perspectiva, defendemos como essenciais atividades que envolvam a manipulação direta dos 

alunos com os objetos, pois percebemos que durante a aplicação da SEI os participantes 

apresentaram estar mais envolvidos em aulas experimentais que demandava a participação 

ativa do sujeito na busca da resolução de um problema, do que em aulas cujo ensino era 

apenas investigativo sem a experimentação. 

Para responder o segundo ponto da pergunta: 

“Que aproximações são estabelecidas entre os estudantes com os 

eixos estruturantes da Alfabetização Científica no desenvolvimento da 

Sequência de Ensino Investigativo?”. 
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Cabe destacar de início, o que se refere cada um deles (ver mais detalhado no Capítulo 

1). O primeiro destes reporta-se à compreensão básica de termos, conhecimentos e 

conceitos científicos fundamentais. O segundo eixo estruturante compreende na natureza 

das ciências e nos fatores éticos e políticos que circundam sua prática. E o terceiro eixo 

preocupa-se com o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, 

sociedade e meio ambiente (CTS). 

É necessário ressaltar segundo Sasseron e Carvalho (2008), a dificuldade em se 

trabalhar com os três eixos estruturantes em uma única atividade, pois cada atividade possui 

seu objetivo. Ao aplicarmos a sequência de ensino “Os caminhos da água”, percebemos que 

os eixos aparecem ao longo das oito (8) atividades dispostas na SEI, entretanto, cada atividade 

atende um ou mais eixos especificamente, ou seja, a depender da finalidade da proposta. 

Assim, diante dos dados analisados referentes à atividade “problema da torre de água”, 

consideramos uma maior relação com o primeiro eixo estruturante referente à compreensão 

básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, em momentos em 

que se tornou evidente, atribuições em relação ao conceito científico “pressão” com o 

resultado do problema investigado. Ao relacionar “torre de água” com o “tanque de casa”, o 

“jato” com o “cano” e o “orifício” como a “torneira” passam a reconhecer a construção do 

trabalho científico em seu cotidiano. Contudo, embora as atividades da SEI, fossem 

planejadas com base ao eixos estruturantes, estes, somente atribuirão significados se o 

educador conseguir desenvolver com  turma discussões  que permitam introduzir os 

estudantes no universo das Ciências ao auxiliar no desenvolvimento da Alfabetização 

Científica. 

No desenrolar das aulas, especificamente nas aulas 13 e 14 relacionadas à falta de 

água, inferimos uma maior aproximação com os demais eixos estruturantes da AC. O segundo 

eixo compreende na natureza das ciências e nos fatores éticos e políticos que circundam 

sua prática e o terceiro eixo entendimento das relações existentes entre ciência, 

tecnologia, sociedade e meio ambiente (CTS). Uma vez que, tais atividades puderam gerar 

reflexões acerca da importância da água da chuva para o abastecimento das represas que são 

responsáveis pela distribuição de água nas casas e nas cidades. Promoveu discussões sobre o 

uso consciente de água potável pelos cidadãos que dependem dela. Houve exemplificações de 

atividades que poderíamos realizar por meio deste recurso natural e essencial para a 

sobrevivência da humanidade e conservação do planeta terra. Possibilitou relações com o 

ciclo da água, entre outros fatores que puderam evidenciar a construção da Alfabetização 

Científica. 
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Para sintetizar as discussões, relatamos que as atividades nos permitiram perceber em 

que eixo estruturante da Alfabetização Científica os estudantes estariam inseridos. 

Ressaltamos desta maneira, a atividade torre da água ao possibilitar de início situar os alunos 

no primeiro eixo estruturante, enquanto as demais atividades possibilitaram a transição de 

alguns alunos ao segundo e terceiro eixo de AC. Neste sentido, ponderamos importante 

realizar essa seleção referente às atividades para compreendermos o nível de ampliação e 

consciência sóciocientífica dos estudantes. Embora não seja o objetivo da pesquisa, foi o que 

conseguimos constatar com a aplicação desta Sequência de Ensino Investigativo, uma vez 

que, tal ensino possibilitou aos estudantes ampliação de discussões que desenvolvessem seu 

pensamento e postura crítica, construção de opiniões e cidadania, contribuindo, 

possivelmente, para o seu crescimento ético, politico e social. 

Concluímos esta pesquisa, em defesa da abordagem investigativa como necessária 

para o ensino de ciências de modo a ser desenvolvida em espaços educacionais, bem como 

discutidas e planejadas em formação inicial e continuada. 

Ao oportunizar novas práticas educativas, onde o aluno tenha participação ativa no 

processo de aprendizagem é possível desenvolver algumas habilidades e competências 

próprias do fazer científico e fazer ciências, além de possibilitar um ensino contextualizado e 

adequado a cada realidade. Uma vez que, em atividades investigativas onde o professor tem 

papel de mediador faz com que os alunos se percebam como protagonista deste processo e 

consequentemente, construtores de conhecimentos científicos. 

 Não podemos deixar de salientar que, diante as dificuldades dos estudantes 

relacionados à ausência de domínio do código escrito, apontamos que a presente abordagem 

pode contribuir de maneira significativa para o processo de leitura e escrita em aulas de 

Ciências, pois, da forma que este processo é explorado na escola não há uma interação com 

outros campos de conhecimento, restringindo-se apenas em aulas de Língua Portuguesa. 

Dessa maneira, apontamos como possibilidades que podem ser discutidas em outros estudos o 

ensino de Ciências de maneira interdisciplinar. 
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ANEXO I: TCLE 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
Prezado (a) Sr (a), convido o (a) Sr (a) a permitir a participação do (a) estudante que está sob 

sua responsabilidade, a participar da pesquisa que tem o título “Sequências de ensino 

investigativas na promoção da Alfabetização Científica em aulas de Ciências”
19

, sob a 

responsabilidade da pesquisadoraJuliana de Oliveira Silva, tendo como orientadora a Prof.ª 

Drª Miríades Augusto da Silva. A pesquisa tem finalidade o desenvolvimento de uma 

sequência de ensino investigativa, com intenção de oportunizar condições de aprendizagens 

contextualizadas, com discussões, levantamento de hipótese, problematizações do mundo que 

nos cerca. O objetivo dessa pesquisa consiste analisar a construção do conhecimento 

científico dos estudantes, a partir do desenvolvimento de Sequências de Ensino Investigativas 

envolvendo a temática água. No ensino Fundamental, e especialmente na disciplina de 

Ciências existem elementos que são essenciais, ou seja, são importantes para um trabalho 

pedagógico que possibilita a produção de conhecimentos dos alunos, as atividades 

envolvendo investigações é um desses elementos. Esta pesquisa será realizada por meio de 

uma sequência de atividades investigativas que será desenvolvida pela pesquisadora em 

colaboração da professora de Ciências. As atividades de cunho investigativo, cujo foco será a 

abordagem do tema “água”, considera importante o seu desenvolvimento visto que o colégio 

está localizado próximo ao rio cachoeira e em área de riquezas naturais que precisa ser 

valorizada. Ao permitir que o menor, pelo qual você é responsável, participe desta pesquisa, o 

(a) Sr permitirá que todas as produções desenvolvidas por ele, durante a implementação da 

pesquisa, sejam utilizadas como dados a serem analisados pela pesquisadora Juliana de 

Oliveira Silva. O (a) Sr (a) tem liberdade de se recusar a permitir a participação da criança, 

pela qual é responsável, bem como interromper a participação da criança em qualquer fase da 

pesquisa, sem qualquer prejuízo. Assim, caso desista basta avisar ao pesquisador e este termo 

de consentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas serão destruídas. 

Sempre que quiser poderá pedir mais informações e esclarecimentos à pesquisadora Juliana 

de Oliveira Silva. O aluno (a) devidamente autorizado pelos pais ou responsáveis legais, 

participará de dez (10) aulas de ciências por meio de atividades investigativas em que 

deverão, durante a implementação desta sequência em sala de aula, produzir algumas 

atividades. Além disso, as demais expressões como a fala, comportamento etc., também 

observadas para sabermos como o aluno está compreendendo as atividades que iremos 

realizar. Se em alguma ocasião o aluno (a) se sentir constrangido ou desejar interromper a sua 

participação na pesquisa ele poderá fazê-lo sem nenhum prejuízo. É importante destacar que a 

participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas. Essas atividades serão 

organizadas no próprio ambiente escolar, ou seja, na sala de aula. Para isso, serão usados 

materiais que farão parte da atividade investigativa. O uso dos materiais é considerado seguro, 

mas é preciso termos consciência dos riscos mínimos. Desse modo, as Pesquisadoras estarão 

atentas para que os alunos (as) não faça uso indevido dos materiais. Vale ressaltar que a 

participação do aluno é voluntária, e como tal, não prevê qualquer tipo de remuneração, nem 

custo. Se houver algum gasto decorrente da pesquisa, será ressarcido. Os procedimentos 

                                                           
19

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias 

de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, 
Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de 

funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 
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adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

conforme Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde
20

. Nenhum dos 

procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade nem a do aluno (a) pela qual você é 

responsável. Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. 

Somente o (a) pesquisador (a) e seu (sua) orientador (a) (e\ou equipe de pesquisa) terão 

conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os 

resultados dessa pesquisa. Nós nos comprometemos a divulgar os resultados obtidos, 

respeitando o sigilo das informações coletadas, conforme previsto no item anterior. O (a) Sr 

(a) e o menor, não terão nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como 

nada será pago pela participação.  

Cabe informar que os dados desta pesquisa serão guardados por cinco (5) anos e após serão 

descartados. O aluno (a) devidamente autorizado pelos pais ou responsáveis legais terá direito 

a indenização caso sofra algum prejuízo físico ou moral decorrente do mesmo. Este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido será impresso em duas vias iguais para que uma via fique 

com o participante e a segunda via com o responsável da pesquisa. Após estes 

esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para autorizar a participação 

do menor pela qual você é responsável a participar desta pesquisa. Portanto, ao preencher os 

itens que se seguem confirmo que recebi uma via deste termo de consentimento e autorizo a 

execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

Eu,____________________________________________ Responsável pelo 
menor____________________, autorizo a participar das atividades da pesquisa: Sequências de 

ensino investigativas na promoção da Alfabetização Científica em aulas de Ciências, bem como o 
uso da imagem e do registro escrito e desenho produzidos nas aulas, e declaro que fui 
devidamente informado sobre a participação do mesmo bem como sobre os direitos. 
 

 

Ilhéus, _____de ________de 20_______ 

 

_______________________________________ 
Pesquisadora responsável  
Juliana de Oliveira Silva  
Mat. 201810934 
CPF: 056.716.415-27  
Contato: (73) 988540994  

 

_________________________________________  
                         Assinatura   

 

 

TESTEMUNHAS: Digital 

_______________________________________  
                 Assinatura Testemunha 1 

 

_____________________________________  
                     Assinatura Testemunha  
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ANEXOS II: TRANSCRIÇÃO DE AULAS 

 
 

AULA 5 – PROBLEMA DO ARQUITETO 

TURNOS INDICAÇÃO FALAS DESCRIÇÃO 

1 Pesquisadora Bom dia pessoal...todos já estão com as folhas 

das atividades? 

 

2 Todos SIM  

3 Pesquisadora Então... Como já havia dito iremos trabalhar 

com a sequência de ensino investigativo 

caminhos da água... na primeira folha tem 

esse pequeno texto ai para introdução da 

sequencia vocês podem me ajudar tá... 

(Pesquisadora ler o texto da primeira 

página da sequência) 

4 Pesquisadora ((leitura do texto da sequência p.7)) Esta foto 

mostra as lagoas nos lençóis maranhenses 

cercadas por dunas de areias... como será que 

essa lagoa se formou alguém sabe responder? 

Pesquisadora mostra foto retirada do 

texto da primeira página. 

5 Pedro Por chuvas... eh:: lençóis freáticos.  

6 Pesquisadora Muito bem... mas alguém? A turma ficou silenciosa 

7 Pesquisadora ((continua a leitura do texto)) Continua a leitura do texto 

8 Pesquisadora Vou precisar da ajuda de vocês.... vamos fazer 

uma leitura compartilhada... virando a folha... 

agora vamos resolver o desafio do arquiteto... 

Alguém sabe me dizer o que faz um 

arquiteto? 

 

9 Bruna É o povo que faz/que faz  a:: planta  

10 Pesquisadora Muito bem... alguém mais quer contribuir?  

11 Alana Professora....  

12 Pesquisadora Vocês já ouviram falar de uma planta de uma 

casa ou de um apartamento? Já ouviram? 

 

13 Todos Já::  

14 Debora Já.... já morei  

15 Pedro Já morou em TUDO. Aluno fala com tom de ironia 

16 Pesquisadora ((leitura)) Quando os arquitetos e engenheiros 

planejam a construção de prédios eles fazem 

um desenho que mostra como espaço será 

aproveitado.... este desenhos eles chamam 

de?. 

 

17 Todos PLANTA::  
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18 Pesquisadora Isso mesmo Planta baixa. Pesquisadora corrige 

19 Bruna ((continua a leitura do texto))  

20 Rafaela ((continua no próximo paragrafo))  

21 Pesquisadora Agora vamos observas as imagens a seguir.... 

O que tem na imagem abaixo gente? 

 

22 Pedro Um pedreiro...  

23 Pesquisadora 

 

Será que é um pedreiro? 

 

 

 

24 

 

Todos Um arquiteto  

25 Pesquisadora O quê mais?  

26 

 

Bruna Olhando a planta da casa  

27 Pesquisadora Em que lugar ele está?  

28 TODOS 

 

Local da construção  

 

29 

 

Pesquisadora Porque vocês acham que ele é um arquiteto e 

não um pedreiro? 

 

 

30 

 

Rafaela 

 

Tem embaixo da foto professora. 

 

 

 

31 

 

Pesquisadora 

 

Pode ler em voz alta para a turma ouvir? 

 

 

 

32 Rafaela ((leitura da legenda da foto p.8))  

33 Pesquisadora Muito bem... vamos para próxima pagina?... 

((leitura da questão)) observem a primeira 

imagem o que vocês estão vendo ai na 

primeira imagem... 

Próxima pagina 

34 Debora Cada cômodo da casa... a planta da casa. 

 

 

35 Todos A planta da casa 

 

 

36 Pesquisadora Muito bem... agora vamos ler o que está 

pedindo a atividade para poder responder.... 

((leitura das questões))... 

 

37 Debora Pode responder de lápis?....  

38 Pesquisadora Sim pode... podem começar a responderem 

qualquer dúvida pode perguntar 

 

39 TODOS Respondendo a atividade alguns alunos olham para os dos outros 

para vê se estão acertando, outros 

conversam enquanto resolvem..... 

 

 

AULA 6 

Turnos Indicação Falas Descrição 

40° Pesquisadora Gente:: observem bem a planta....estou vendo 

gente apenas circulando as janelas....leiam a 

questão e vejam o que ela está pedindo... 

PORTAS, JANELAS PIAS E CHUVEIROS. 

 

41 Pedro Pesquisadora não tem porta...  
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42 Pesquisadora Será que não tem porta? (E como as pessoas 

irão entrar nos cômodos?) 

 

43 Bruna Vão entrar pelo telhado.... Risos 

44 Pesquisadora Então observem bem a planta e vocês irão 

circular onde acham que é uma porta 

 

45 Debora ACABEI....  

46 Pesquisadora Aqui é o quê? Não é um quarto? Cadê a posta 

para entrar no quarto? Aqui não é um 

banheiro? Cadê a porta para entrar no 

banheiro? 

Vai até a mesa de uma aluna e explica a 

atividade 

47 Ingridy Ah:: tá esses espaços vazios... pode desenhar a 

porta? 

 

48 Pesquisadora NÃO... Gente não é para desenhar a porta é 

para apenas identificar onde está localizada a 

porta na planta..... 

Pesquisadora argumenta para a turma que 

não precisa  desenhar 

49 Pesquisadora ((depois de um tempo)) Todos já conseguiram 

encontrar ? 

 

50 Roberto Televisão, sofá, mesa, janela, cama, armário 

((descreve o que tem na imagem da planta)) 

Conversando com a colega do lado 

51 Pesquisadora Todos conseguiram ai gente?.....  

55 Todos SIM::  

53 Pesquisadora Vamos lá para letra b.... quais outras 

informações sobre a casa vocês podem ver 

nesta planta? 

 

54 Jeferson Guarda-roupa.... cama  

55 Thiago Sofá... televisão...  

56 Pesquisadora Então descrevam ai na questão da letra b...o eu 

vocês podem encontrar de informações da 

planta.... 

 

57 Debora Oh Pesquisadora? É os moveis da casa? 

 

 

58 Pesquisadora Vocês vão escrever as informações que acham 

importantes anota-las. 

 

59 

 

Todos Discutem sobre a atividade.  

60 Pesquisadora Na planta de número um qual é o maior 

cômodo da casa? 

 

61 Pedro A sala.... (alunos concentrados na resolução da 

atividade) 

62 Pesquisadora ((tempo suficiente para responder)) Vamos lá 

então... próxima pagina...todos 

virando....Agora vamos para a pergunta 

dois...Observem as plantas a seguir.... elas 

mostram duas casas e dois apartamentos... 

letra A localizem os lugares que há torneiras... 

vamos lá 

 

63 Todos ((discussão)) Muita conversa e discussão 

64 Pedro Oh tia só é duas é?  
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65 Pesquisadora Não.... você precisa virar a página tem quatro 

plantas duas casa e dois apartamentos. 

 

66 Pesquisadora Porque será que os cômodos cozinha e 

banheiro costumam está perto um dos outros? 

 

67 Thiago Por causa da construção...  

68 João Por causa do encanamento..  

69 Pesquisadora Ooh:: O colega falou por causa do 

encanamento... vocês concordam? 

 

70 Debora GRUPOS... Grupos só trazem problemas Ao perceber que  próxima atividade seria 

desenvolvida em grupo conversou com a 

sua colega que estava ao lado. 

71 Pesquisadora Podemos partir para próxima questão?  

72 TODOS SIM::  

73 Pesquisadora Agora que vocês estão por dentro do que seria 

uma planta reúnam em grupos com os seus 

colegas e desenhe uma planta baixa de uma 

casa ou de um apartamento... é hora de atuar 

como arquitetos... 

A sala se reúnem em pequenos grupos de 

5 alunos e cada grupo recebe uma 

cartolina para desenvolverem seus 

projetos. 

Depois a pesquisadora anota no quadro o 

que eles terão que seguir ao desenhar a 

planta baixa. 

74 Pesquisadora Gente prestem atenção aqui nesta questão Pede para os alunos lerem no quadro 

75 TODOS ATENÇÃO.... Não se esqueçam de pensar 

onde serão os banheiros e a cozinha...onde 

ficará o tanque de lavar as roupas e as 

torneiras. 

Após a instrução os alunos começam a 

trabalhar em grupo na construção da 

planta baixa. 

 

AULA 7 
21

 

 

AULA 8 

TURNOS INDICAÇÃO FALAS DESCRIÇÃO 

 

1 

 

Pesquisadora 

Bom dia pessoal como estão? Vamos 

lembrar um pouquinho da nossa ultima aula 

da semana passada, o que nós fizemos ? 

 

2 

 

 

Alguns 

 

Um passeio na escola 
 

3 

 

 

Pesquisadora 

Isso:: um passeio na escola...e um passeio 

por 

quê? Qual o proposito do passeio? 

 

4 Gabriel Pa/ra ver onde tinha água na escola  

5 Pesquisadora Para ver o que tinha o que? Saída de água 

na escola não é mesmo? Vocês notaram que 

aqui na escola tem uma caixa d’água? 

 

6 Todos Sim  

7 Pesquisadora Ela é o que? Um reservatório né? Da água 

que chega aqui em nossas torneiras... no 

bebedouro... Nos banheiros... É a água que 

utilizamos para as nossas necessidades não 

 

                                                           
21

 A vídeo gravação da aula 7 não foi executada visto que no dia foi feito um passeio na escola, foram somente 

fotografadas e todas as anotações feita pelos alunos foram registradas na atividade para aquela aula.  
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é isso? 

8 Alguns Éeeh::  

9 Pesquisadora Então nesta atividades vamos descobrir... 

investigar...para quê serve os 

reser/vatórios.... E o que acontece antes 

daquela água chegar na escola, o que 

acontece também antes de chegar em nossas 

casas... em hospitais...... nos lugares que 

tem a necessidade de haver água 

 

10 Pesquisadora Então agora vamos ver ai na página 18.. 

onde tem ai resolva o problema a torre de 

água... quero que vocês me ajudem na 

leitura 

 

11 Pesquisadora ((leitura do texto da página 18)) Alguém 

pode continuar? 

Reforça a ideia de alguns cuidados 

que devem ser levados em conta ao 

construir uma casa 

12 

 

Bianca E o que acontece antes de a água chegar ás 

nossas casas? 
 

13 

 

Pesquisadora Então gente vocês sabem o que acontece 

antes da água chegar em nossas casas.... na 

escola? 

 

14 João Victor Ela passa pela embasa Levanta a mão antes de dizer 

15 Pesquisadora Ela passa pela embasa... e depois?  

16 João Victor Passa pelo cano...ai liga a água bota no 

balde e vai para nossa casa 

Descreveu como acontece na casa dele 

17 Pesquisadora E depois desse processo da embasa antes de 

chegar em nossas casas essa água vai para 

onde ? 

 

18 Miguel Ela é filtrada...  

19 João Victor Ela é tratada não sei o que diacho lá...  

20 Pesquisadora Então depois desse processo de tratamento 

da água da embasa, antes dela chegar em 

nossas torneiras ela vai para onde ? 

 

21 Alguns Entra pelo cano::  

22  E fica onde? A água da escola antes de vim 

para as torneiras fica armazenada onde? 
 

23 Alguns Em um tanque...  

24 Pesquisadora Isso em um tanque... em um reservatório.... 

do bairro... Então este problema vai nos 

ajudar a entender como a água é 

armazenada e distribuída para as várias 

casas da cidade... ((continua com a leitura 

do texto)) 

Agora para saber como este problema 

funciona reúna com seus colegas para 

investigar.. foi o que nós fizemos nos 

dividimos em grupos..... como o total de 

alunos é igual a 32 fizemos 6 grupos de 5 a 

6 para resolver o problema.... pessoas tudo 

bem? 
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25 Alguns Sim  

26 Pesquisadora Alguém pode ler a legenda da figura 

número um? 
 

27 Bruna ((leitura da legenda))  

27 Pesquisadora O que tem nessa figura um?  

29 Aline Um cano e uma torneira... desperdiçando 

água... quem tirou essa foto estava doido 
 

30 Pesquisadora E na segunda legenda quem pode ler?... 

outra pessoa.... 
 

31 Jessica EU  

32 Bruna ((começou a ler novamente))  

33 Jessica É outra pessoa você já leu... Irritada 

34 Bruna Vai então ler  

35 Jessica Não quero mais não.. agora continue.... Irritada 

36 Bruna ((continua a leitura)) Irônica 

37 Pesquisadora Então gente aqui no Salobrinho vocês 

conhecem ou já ouviram falar de algum 

poço de água? 

 

38 Gabriel O da melancia  

39 Rafaela Na rua da fonte professora  

40 Pesquisadora Aaa:: Legal...  

41 Pesquisadora Vamos agora passar para próxima página 

...todos viraram a página? 
 

42 Todos SIM  

 

 

AULA 9 

Turnos Identificação Falas Descrição 

1 

 

 

Pesquisadora 

O nosso desafio de hoje será... Como fazer o 

recipiente furado ficar sempre cheio de água 

só jogando água na torre? 

 

 

2 

 

 

Pesquisadora 

 

Agora vamos ler os matérias que vamos 

precisar para resolver o nosso desafio... essa 

atividade gente é prática... por isso vocês vão 

ter que manipular os matérias que eu irei 

distribuir tá? Vamos ler agora o que vamos 

precisar ? 

 

3 Todos Uma bacia Ler a lista de materiais 

4  No nosso caso vamos utilizar esse recipiente 

aberto... não é uma bacia... mas é um 

recipiente aberto para poder resolver o 

problema 

Mostra os materiais 

5 Pesquisadora Uma torre de água... mais o quê? Um 

recipiente furado... esse recipiente aqui óh tá 

Mostra o objeto para a turma 
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cheio de furinhos tá? Todos estão vendo?... 

dois copos plásticos rígidos.. 

6 Pesquisadora Então vamos utilizar essas vasilhinhas aqui 

ó:: com um material mais rígido... Agora vou 

começar a distribuir os materiais quero que 

vocês por gentileza guardem essas folhas e 

seus cadernos para não molhar, iremos 

utilizar água. 

Distribuição dos materiais. 

7 Pesquisadora Gente mais uma coisa... é importante que 

mantenha os materiais dentro do recipiente 

aberto, para resolver o problema e não 

molhar a mesa... podem começar 

gente...Coloquei o problema no quadro para 

vocês não precisarem olhar na folha.... 

Anotação no quadro. 

8 TODOS ((momento de resolução do problema))  

9 Pesquisadora ((Pesquisadora vai até a um grupo e começa 

a fazer perguntas)) Porque você está 

afastando o recipiente furado? 

 

10 Eduarda Porque a água ficou mais forte... Aluna afasta o recipiente da torre de 

água 

11 Pesquisadora E agora o fluxo de água está mais baixa o 

que vocês precisam fazer para deixa-lo mais 

forte? 

 

12 Helen Devemos colocar mais água dentro da 

garrafa... 

Aponta para a torre de água 

13 Pesquisadora ((se aproxima de outro grupo )) Agora me 

conte porque você assoprou em cima da torre 

de água? 

Aluno começou a assoprar em cima da 

torre de água fazendo com que o jato 

de água caísse mais forte no recipiente 

furado 

14 Marcelo Para água sair mais rápido...  

15 Théo Porque a pressão da água ia ficar maior...  

16 Pesquisadora ((se aproxima de um outro grupo que 

completou o desafio)) Como vocês fizeram ? 

e porque isso aconteceu ? 

O problema havia sido resolvido 

17 Erick Agente pegou jogou água e a água desceu e 

encheu tudo... a bacia e tapou os 

buraquinhos. 

 

18 Pesquisadora Depois que os outros grupos conseguirem 

resolver vocês explicarão para turma o que 

vocês fizeram e como conseguiram tá? Pode 

derramar a água de volta no balde com 

cuidado para não molhar a mesa. 

 

19 Pesquisadora ((se aproxima do outro grupo))  Tá ficando 

fraco.... por quê? Para esse jato ai ficar forte 

tem que fazer o que ? 

Aí  João Victor arrastou o recipiente.... 

20 Gabriel Encher.... Aponta para a torre de água 

21 João Victor Aaaa:: agora que eu vi tem que encher o 

bagulho. 

 

22 Pesquisadora Agora que todos conseguiram resolver o 

problema quero saber de vocês como vocês 

fizeram para manter o recipiente sempre 

cheio de água? 

 

23 Gabriel Colou água na torre  

24 Pesquisadora Vamos lá gente alguém pode comentar como  
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que fez? 

25 Bruna A gente colocou água na torre com o potinho 

que a senhora nos deu... e a água foi saindo 

pelo buraquinho do outro pote....só que o 

pote não queria transbordar... ai a gente 

começou a assoprar para o potinho começar 

a (transbordar)... só que mesmo assim a 

gente não estava entendo... ai a gente parou o 

pouco e a gente viu que a água que estava no 

recipiente onde estava a torre e o recipiente 

furado ela ia subir e iria entrar nos 

buraquinhos e ai ela transbordar.... mesmo 

assim a gente começou a assoprar por causa 

da pressão para ir mais rápido. 

 

26 Pesquisadora A colega de vocês me relatou como ela fez 

para resolver o problema, e vocês nem 

ouviram não foi? Vou pedir para outra 

pessoa falar o que ela fez dessa vez prestem 

atenção.... vamos lá alguém pode nos contar? 

Vai ele vai falar nos conte como você fez? 

 

27 Rogério Com as mãos.... Aluno levanta as mãos 

28 Pesquisadora Sim... Mas eu gostaria de saber como você 

fez para que o recipiente furado ficasse 

cheio? É só relatar o que vocês fizeram.... 

 

29 Eduarda Eu botei água que estava no balde... e 

botamos na torre.... ai eu esperei aquele 

potinho furado encher... ai eu fiquei 

observando.... 

 

30 Pesquisadora Sim e quando o jato ficava fraco o que vocês 

faziam? 
 

31 Gabriel Botava mais água....  

32 Pesquisadora E quando o jato ficava bem forte o que vocês 

faziam? 
 

33 Gabriel Parava de botar água  

34 Pesquisadora Mas o que vocês faziam com o recipiente?  

35 Gabriel Aaaaa: afastava  

36 Pesquisadora Afastava e A-pro-xi-mava não era isso?  

37 Alguns Sim  

38 Pesquisadora Então... Porque isso aconteceu gente ?  

39 Pedro Por causa da pressão... a Pres/são quando 

tem muita água... a água fica mais forte... e 

quando tem pouca água a pressão fica mais 

fraca. 

 

40 Pesquisadora Sim... muito bem... e porque será que vocês 

conseguiram resolver o problema? Porque 

será que o recipiente que estava furado ficou 

cheio de água? 

 

41 Pedro Porque a água do tanque estava caindo e 

estava derramando pelo recipiente que tinha 

o buraco....ai ia derramando na bandejinha... 

 

42 Pesquisadora Ia derramando na bandeja e ai?  

43 Pedro E ai :: que ia subindo o nível da água e 

encheu.... ai o recipiente furado não estava 

mais saindo água. 
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44 Bruna Não estava mais tendo força para sair... a 

água entrava e ele transbordava.. 
 

45 Pesquisadora Alguém mais fez diferente ?  

46 Jeferson Eu acho que quando ele encheu não tinha 

mais ponto de saída a gravidade puxava ela 

para baixo... ai já que os buraquinhos 

estavam tapados não tinha mais ponto de 

saída... porque a água tampou ai parou... ai a 

água transbordou... eu acho isso... 

Gestos com as mãos 

47 Pesquisadora Alguém mais quer comentar?  

48 Todos ((ficam em silêncio))  

49 Pesquisadora Porque quando a gente colocava mais água o 

jato saia mais forte? 
 

50 Alguns Por conta da pressão  

51 Pesquisadora Por conta da pressão da água...E quando essa 

água estava bem baixa o que acontecia com 

o jato? 

 

52 Alguns Ficava mais fraca...  

53 Pesquisadora Ai vocês teriam que fazer o que com o 

recipiente ? 
 

54 Daniel Colocar mais água para ele ficar mais forte.  

55 Pesquisadora Então OH... muito bem todos os grupos 

conseguiram resolver o problema... Então 

mais uma coisinha.. vocês imaginam que 

esse problema que vocês resolveram é 

parecido com algum problema que acontece 

com a gente em nosso cotidiano? 

 

56 Danilo Sim... com o tanque em casa  

57 Jeferson A diferença é que o buraquinho tem um cano 

e desce... 
 

58 Pesquisadora Vocês conseguiram então associar esse 

experimento com a vida de vocês em casa? 
 

59 Todos Sim  

60 Pesquisadora Então o que seria a torre de água?  

61 Bruna O tanque  

62 Pesquisadora O que seria o recipiente?  

63 Bruna A nossa casa... as nossas torneiras.. os nossos 

negócios.. 
 

64 Gabriel A pia  

65 Pesquisadora E o jato de água?  

66 Pedro O cano  

67 Pesquisadora Gente vocês estão de parabéns... agora a 

gente vai fazer – como vocês já me 

descreveram tudo isso aqui... preciso que 

vocês façam um relatório relatando como 

vocês fizeram, por que funcionou? Por que 

isso aconteceu?  o que vocês fizeram 

escrevam de maneira organizada.. podem 

escrever o que vocês acharem importante 

anotar.... escrever e desenhar tá? é um 

relatório.. Esse trabalho é individual viu 

gente? 

 

68 Pesquisadora Vocês irão escrever e desenhar no mesmo 

verso da folha de papel oficio 

A Pesquisadora entrega as folhas de 

papel oficio em branco. 

69 Pesquisadora O que você está escrevendo em seu 

relatório? 

Se aproxima da aluna Helen e 

pergunta o que ela escreveu 

70 Helen Quando mais a gente jogar água mais a Gesticula com as mãos sua explicação 
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velocidade aumenta...se eu jogar a água forte 

tipo assim... se eu jogar a água fraca ela não 

vai aumentar...mas eu fiz/ e joguei a água do 

alto... ai pegou e foi mais rápido aqui...e eu 

jogando ela em baixo assim junto com a 

garrafa ela demorou... ai eu peguei e 

derramei assim óh ((movimento com as 

mãos) e aumentou a velocidade 

71 Pesquisadora E quando você colocou a água do alto Helen 

aconteceu o quê? 
 

72 Helen Ai a velocidade aumentou... começou a sair 

mais água ficou mais longe o jato... 
 

73 Pesquisadora E a velocidade aumentou por conta do quê?  

74 Helen Por conta da distância que eu joguei a água... 

quando mais a água tiver mais forte mais o 

jato aumenta e a pressão... 

 

75 Pesquisadora Ótimo trabalho... ((Helen responde-a com um sorriso)) 

76 Pesquisadora Gente nosso tempo acabou podem me 

devolver os relatórios... até a próxima aula 
 

 

 

AULA 10 “entendendo o problema” 

 

TURNOS IDENTIFICAÇÃO FALAS DESCRIÇÃO 

1 Pesquisadora Bom dia gente o que vocês acharam do 

experimento de ontem? 
 

2 Jessica BOM  

3 Rogério LEGAL  

4 Pesquisadora Vamos agora entender o problema?  

5 Pesquisadora Vou explicar... vo/vocês eh:: muito de 

vocês me explicaram um pouco sobre o 

experimento e porque aconteceu...então 

vamos agora observar.... vou fazer um 

desenho aqui no quadro para melhor 

compreensão.... não quero que se atente a 

minhas habilidades artísticas porque eu 

não tenho muitas...diferente de vocês que 

pelo relatório deu para perceber que 

desenham super bem... 

Se dirige a lousa para desenhar e 

explicar o experimento 

6 Pesquisadora Então vamos lá... vou tentar desenhar 

aqui a torre de água... não vou fazer em 

formato de garrafa não... vamos dizer que 

isso aqui é a torre de água.... aqui é o 

recipiente furado... aqui vamos dizer que 

é a bacia... 

Desenha na lousa. 

7 João Victor Parece   

8 Pesquisadora O que aconteceu? O furinho estava aqui 

não foi?... Quando a água estava aqui 

em cima... o que acontecia?... 

 

9 

 

Bruna 

 

A água do furinho saia mais forte  

10 Pesquisadora O jato de água saia mais forte.... mas 

porque acontecia isso? Alguém saberia 

me responder? 

 

11 

 

Alguns A pressão  
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12 

 

Pedro Eu já falei isso já rapaz...oh::  

13 

 

Pesquisadora E aqui estava a pressão uma força né 

isso?.... O que é pressão? 
 

14 

 

Pedro Tipo a velocidade para a água sair mais 

rápido... 
 

15 

 

Pesquisadora O quê? Repete ai para todos ouvirem...  

16 

 

Pedro Tipo uma força que está empurrando a 

água para sair pelo buraco... 
 

17 Pesquisadora Isso mesmo... Vamos anotar aqui em 

baixo...  A pressão é o resultado da força 

em determinada área... 

Anotações na lousa do conceito de 

pressão 

18 Pesquisadora Então aqui é nossa área... essa força ela 

está empurrando para baixo.. então 

quando maior a coluna de água maior a 

pressão... e se esse buraquinho estivesse 

aqui? ((faz um buraquinho mais  

próxima da coluna de água)) o jato ia 

sair como? 

Aponta para o desenho para dar a 

explicação 

19 TODOS Fraco...  

20 Pesquisadora Por que?  

21 Alguns [a velocidade iria ser menor]  

22 Pesquisadora Não teria força suficiente não é isso?  

23 Todos SIM  

24 Pesquisadora Para a água sair... então ia sair bem 

fraquinho... E aqui a mesma coisa 

((aponta para o recipiente pequeno e 

furado)) Então quando a bacia encheu de 

água e fez isso aqui ó ((desenha a bacia 

cheia de água)) aconteceu o quê? 

 

25 Pedro O recipiente furado parou de vazar  

26 Pesquisadora O recipi-ente.... tapando né?.. então essa 

força daqui oh.. foi maior que a força que 

estava no recipiente furado... então essa 

água aqui da bacia tapou os buraquinhos 

impedindo de vazar.. então vocês teriam 

que fazer o Quê? Deixar a bacia encher 

não é isso? para poder tapar os 

buraquinhos... 

 

27 Pesquisadora ... mas teve uma pessoa aqui na sala que 

assoprou aqui ó, na boca da torre de 

água...Porque ele fez isso? 

 

28 Daniel Para a pressão ser maior  

29 Pesquisadora Isso mesmo... porque ele assoprando a 

força iria ser bem maior...ai o jato saia 

bem mais forte... então ele fez isso... ele 

fez uma pressão a mais... 

 

30 Pesquisadora Então quando essa coluna de água ela 

ficava mais baixa vocês tinham que fazer 

o quê com isso aqui? ((apronta para o 

desenho do recipiente furado)) 

 

31 Pedro Aproximar  

32 Pesquisadora Aproximar.... e assim vise e versa...  
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33 Pesquisadora Pronto... peguem ai agora o texto de 

vocês... aqui ó entenda o problema... vãos 

ler ai... quem pode começar? 

 

34 Bruna Eu... eu...eu...eu...  

35 Pesquisadora Então vai....  

36 Bruna ((começa a fazer a leitura do texto))  

37 Pesquisadora Daniel Pede para outra pessoa 

38 Daniel ((faz a leitura do segundo paragrafo)) Tosse um pouco e começa 

39 Pesquisadora Outra pessoa  

40 Gabriel ((ler o terceiro parágrafo))  

41 Pesquisadora Outra pessoa  

42 Todos Silencio  

43 Professor a Pode ser eu? Então tá... (( leitura do  

quarto parágrafo)) 
 

44 Beatriz ((leitura do quinto parágrafo))  

45 Pesquisadora Outra pessoa na próxima página... Quem 

quer ler? 
 

46 Bruna ((leitura))  

47 Pesquisadora Como já explicamos aqui no quadro né? 

((continua a leitura)) 
 

48 Beatriz ((finaliza a leitura))  

49 Pesquisadora Então na próxima folha tem uma 

atividade que iremos responder agora....é 

bem fácil porque já resolvemos essa 

atividade no experimento e aqui junto no 

quadro...É só vocês lembrarem... 

 

50 Pesquisadora ((Ler as questões da atividade))  

51 Pesquisadora Então é bem fácil... são questões de sua 

própria experiência...podem começar... 

Os alunos começam a atividade e 

logo após algum tempo o sinal 

toca.... 

    

 

AULA 11 

 

TURNOS IDENTIFICAÇÃO FALAS DESCRIÇÃO 

1 Pesquisadora Bom dia gente... vamos retornar as nossas 

atividades? Vou passar aqui agora as 

atividades de onde paramos... 

Chama pelos nomes para receber as 

atividades 

2 Pesquisadora Vamos acompanhar aqui óh.. pagina 

24...Leiam ai para mim o titulo deste 

texto... 

 

3 Todos O problema da torre de água no nosso dia 

a dia... 

 

4 Pesquisadora Então agora eu vou ler o primeiro 

parágrafo... daí a gente vai fazer aquela 

dinâmica de novo...Prestem atenção... 

((começa a ler o primeiro parágrafo))... 

quem vai ler o próximo? 
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5 Beatriz ((leitura do segundo parágrafo))  

6 Pesquisadora Agora observem ai a imagem ao lado... o 

que vocês estão vendo? 

 

7 Bruno Um tanque a casa de João e a casa de 

Maria.... 
 

8 Pesquisadora Um reservatório né... em cima... e a casa 

de João e de Maria... Agora eu vou fazer 

uma pergunta...Em qual das casas vocês 

acham que a força da água é maior ao 

ligar a torneira? 

 

9 

 

Gabriel A de João que está mais em cima...  

10 Alguns JOÃO...  

11 

 

Alguns MARIA...  

12 

 

Pesquisadora Quem respondeu que era a casa de Maria 

poderiam responder o porquê? 
 

13 

 

Pesquisadora Por que você acha Matheus que é a de 

Maria que vai vim mais forte? 
 

14 

 

Gabriel Eu acho que é a de João...é mais perto do 

tanque... 

A Pesquisadoranão ouviu, mas deu 

para captar a voz do aluno no vídeo. 

15 Pesquisadora Ele quer responder... ((Bruno levanta a mão)) 

16 

 

Jeferson Eu acho que é a de Maria por causa da 

pressão da água 
 

17 Pesquisadora Ok ... por causa da pressão da água... e 

porque isso acontece? 

 

18 Jeferson Por causa da distancia entre o tanque e a 

casa de Maria que é maior... 

 

19 João Victor Porque o cano é maior...  

20 Pesquisadora Gente vamos ouvir o colega...Porque 

você acha que é a de Maria? 
 

21 Danilo Porque aqui tá mais longe... a água vai 

descer forte... 
 

22 Pesquisadora E quem falou a de João?  

23 Gustavo EU  

 Pesquisadora Porque você acha que é a de João?  

24 Jessica  Porque a de João está mais perto....  

25 Pesquisadora Alguém mais acha que é a de João?  

26 Gabriel Eu também falei que era a de João... 

Porque está mais perto... Ela foi lá e 

respondeu por mim... 

 

27 Pesquisadora Gente olhem aqui... tem gente que está 

apostando na casa de João outros na de 

Maria... certo? Lembrem ai do problema 

que a gente resolveu da torre de água... 

no problema era quanto maior a coluna 

de água mais forte a água sai pelo jato... 

Então se o tanque de água desta imagem 

está aqui em cima...a força maior da água 

vai ser para quem? 

 

28 Maioria dos alunos MARIA:: ((aflitos)) 

29 Pesquisadora Para Maria.. porque a casa dela fica lá em  
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baixo... mais distante do tanque fazendo 

com que a pressão da água seja maior no 

impacto da descida...como a de João está 

mais próxima do tanque então a pressão 

da água vai ser mais baixa... Entenderam? 

30 Todos Sim...  

31 Pesquisadora Próxima pagina ((leitura do texto))... 

quem pode ser o próximo? 
 

32 Eduarda ((continuação))  

33 Pesquisadora Então lembrem ai da primeira atividade 

que vocês tiveram que desenhar a 

planta... A importância maior era o quê? 

Acabamos de ler agora... 

 

34 Beatriz Com a localização...  

35 Pesquisadora Localização de quê?  

36 Gabriel Do banheiro perto da cozinha  

37 Pesquisadora Muito bem... Na casa de vocês é desta 

forma? 

 

38 Alguns Sim...  

39 Pesquisadora E os tanques de água ficam em cima?  

40 Todos Sim...  

41 Pesquisadora E por que será que ele fica em cima?  

42 Jeferson Para descer mais forte tia...  

43 Pesquisadora Muito bem... ((continua a leitura))... 

Próxima pagina... Agora selecionando 

informações do texto... agora iremos 

responder essas 3 questões do texto 

certo? Individualmente quero que vocês 

respondam... 

Pesquisadora faz a leitura das 

questões e explica a atividade. 

44 Pesquisadora Podemos começar?...Vamos para a 

primeira questão... No problema torre de 

água... o que acontecia quando a torre 

estava muito cheia de água?...Quem 

respondeu ?? 

Depois de um tempo para 

responderem, a Pesquisadora 

faz as perguntas novamente para 

que respondam para a turma. 

45 Gustavo A água saia mais forte...  

46 Jeferson A pressão era mais forte...  

47 Pesquisadora Alguém mais fez diferente? .... não?.... 

Então é isso mesmo... Quando havia 

muita água na torre o jato de água saia 

mais forte por conta da pressão que era 

maior...Vamos para questão dois... 

 

48 Pesquisadora Quando o recipiente furado estava 

próximo da torre... qual deveria ser o 

nível de água da torre para mantê-lo 

cheio? 

 

49 Todos Baixo...  

50 Pesquisadora Todos responderam dessa forma?... ok 

correto... Agora vamos para a terceira... 

Qual a relação entre o problema a torre 

de água e o abastecimento de água nas 

casas e nos edifícios? 

 



143 

 

51 Helen Que a torre de água é como as nossas 

casas e o recipiente furado é como a 

torneira... 

 

52 Pesquisadora E o cano é o quê?  

53 Helen O cano é o jato...  

54 Pesquisadora Muito bem... É isso mesmo...  

55 Pesquisadora Próxima pagina... de onde vem água que 

vem até as nossas torneiras? 
 

56 Danilo Da embasa... do reservatório...  

57 Pesquisadora Isso ai... ((continuando a leitura)) 

Olhando para essa imagem aqui... onde 

está o reservatório? 

 

58 João Victor O maior de todos... lá em cima...  

59 Pesquisadora Será que aqui no salobrinho existe um 

reservatório? 
 

60 Jeferson Tem sim... o da UESC...  

61 Pesquisadora Vocês acham que é o da UESC que 

abastece aqui? 
 

62 Alana Não... Abastece a UESC...  

63 Pesquisadora E o da escola vocês já me contaram que é 

a caixa d’água de lá de fora próximo ao 

portão... E de onde vem a água ? 

 

64 Beatriz Em baixo Professora... tem um poço que 

a água sobe para a caixa d’água. 
 

65 Pesquisadora E como essa água sobe?  

66 Danilo Pelo cano...  

67 Pesquisadora Sim pelo Cano... mas o cano vai ter força 

para impulsionar até a caixa? 
 

68 Jeferson Pela Bomba...  

69 Pesquisadora Isso mesmo pela bomba elétrica né..... 

Então agora vou pedir para vocês 

formarem os mesmos grupos das 

atividades anteriores... 

 

70 Gustavo Aaaah:: de novo grupo... Não lembro 

não... 
 

 

AULA 12 

 

TURNOS IDENTIFICAÇÃO FALAS DESCRIÇÃO 

1 Pesquisadora Todos os grupos receberam a cartolina 

Branca? 

Depois de formado os grupos 

2 Todos SIM...  
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3 Pesquisadora Então nessa cartolina quero que vocês 

façam um mapa mental... Quem já ouviu 

falar no mapa mental? 

 

4 Todos Não...  

5 Pesquisadora E o que vocês acham que seria um mapa 

mental? 

 

6 Gustavo Um mapa da mente...  

7 Matheus Professoraé um mapa que a pessoa 

pensa e escreve... 
 

8 Pesquisadora A ideia é essa mesmo Matheus... Um 

mapa mental é a organização das ideias 

da pessoa... é uma técnica de 

memorização e fixação do conteúdo 

segundo o autor Tony Buzan psicólogo 

Inglês especialista em atividade mental e 

aprendizado...  Quando você lembra e 

vai organizando o seu pensamento sobre 

determinado tema ou situação... Vou 

tentar desenhar um mapa aqui no 

quadro... 

Desenho de uma explicação do que 

seria um mapa mental 

9 

 

Pesquisadora O que esse autor nos indica é que 

primeiro vocês devem  escolher um 

tema central... que pode ser uma palavra 

chave ou até mesmo imagens... essa 

palavra ela vai puxar as outras 

palavras... O que eu quero é que vocês 

escolham  uma de nossas atividades que 

já fizemos e construa o mapa de vocês 

de acordo com  que vocês aprenderam... 

Após da escolha de um tema vocês 

deveram lincar essas ideias... ou seja, 

ligações a estas ideias e assim seu mapa 

estará sendo construído... vou anotar 

aqui no quadro as atividades que nós já 

fizemos... 

 

10 Pesquisadora Então cada grupo vai ter uma palavra 

chave diferente... esse mapa vai ajudar 

vocês a fazerem reflexões...vai fazer 

com que vocês lembrem tudo aquilo que 

estudamos até este momento...  Podem 

começar...se estiverem alguma dúvida 

podem me chamar... 

Pesquisadora passa na mesa de 

todos os grupos para ver se 

entenderam o desafio da 

construção do mapa mental. 

11 

 

Pesquisadora ((após um tempo para elaborarem os 

mapas a pesquisadorapropôs a 

apresentação dos mesmos de cada 

grupo)) Gente vamos ouvir o que os 

colegas de vocês pensaram para o 

mapa...O que vocês fizeram? 

Apresentação dos grupos. 

12 Debora Nosso tema chave foi a torre de água... 

ai... fala ai Roberto... 

((alunos tímidos)) 

13 

 

Debora Ai fizemos o reservatório...ai depois do 

reservatório vem o jato....depois vem a 

pressão depois da pressão vem o 

recipiente...o cano... a torneira... depois 

da torneira vem a água... 

 

14 

 

 

Pesquisadora Muito bem.. Então pelo que nós 

podemos perceber os colegas de vocês 

fizeram o mapa associando o problema 

da torre de água com a casa de 
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vocês...muito bem... próximo grupo.... 

((palmas)) 

15 

 

Beatriz Bom... primeiro bom dia...aqui nós 

fizemos sobre a água... a água ela vai 

para a torre de água... após ir para a 

torre de água ela forma pressão que 

forma o jato... depois do jato que vem 

direto para o cano... do cano vai para as 

torneiras das torneiras chega a nossa 

casa... 

 

16 

 

Pesquisadora Porque vocês colocaram esse sinal de 

mais e de menos? 
 

17 Beatriz Porque quando o jato está forte a 

pressão é forte... e quando o jato está 

fraco a pressão é menos... 

 

18 Pesquisadora Muito bem palmas para as meninas.... 

Próximo grupo.... 

 

19 Pesquisadora Vamos escutar aqui gente o grupo dos 

colegas... VAMOS RESPEITAR OS 

COLEGAS? 

Barulho na sala. 

20 Pesquisadora Vamos lá... qual foi a palavra chave de 

vocês? 
 

21 Bruna A gente utilizou o desafio do 

arquiteto...aqui a gente colocou o 

planejar antes de construir...depois 

desenha a planta da casa...depois que ele 

desenha ele vai melhorar a 

planta...depois ele passa a planta para o 

engenheiro...o engenheiro vai contratar 

os pedreiros para construir a casa... 

 

22 Pesquisadora Então eles fizeram aqui óh:: um 

esquema de como é a construção da 

casa.. muito bem gente... ((palmas))... 

próximo grupo rapidinho... 

 

23 Pesquisadora Gente sinal bateu então vamos deixar 

para próxima aula. 

Sinal tocou. 

 

 

AULA 13 

FALTA DE ÁGUA 

TURNOS IDENTIFICAÇÃO FALAS DESCRIÇÃO 

1 Pesquisadora Bom dia turma... estamos aqui mais uma 

manhã para dar continuidade a nossa 

sequência.... hoje vamos discutir sobre a 

questão da falta de água... vamos montar 

os grupos para dar inicio as atividades.... 

cada grupo irão receber duas noticias 

uma regional daqui do município e a 

outro de outro estado do Brasil... preciso 

que vocês prestem atenção nestas duas 

noticias para poder então 

discutimos....Apos as discursões iremos 

observar algumas imagens que também 

fazem  parte das discussões ... 
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2 Pesquisadora Antes de começarmos....Alguém poderia 

me responder qual o principal motivo da 

falta de água em nossas casas? 

 

3 Helen O sol...  

4 João Victor Não pagar... Tom de ironia. 

5 Gustavo A pessoa não paga ai a água corta...  

6 Pesquisadora O colega está dizendo que porque não 

paga e a agua corta... esse é o motivo da 

falta de água ? 

 

7 Beatriz Não... é porque  nós gastamos muita 

água... 

 

8 João E não economiza... 

 
 

9 Eduarda Não chove...  

10 Pesquisadora Sim... mas tem um motivo ai óh... alguém 

falou ai ... NÃO CHOVE.... Quem falou? 
 

11 Eduarda EU....  

12 Pesquisadora Porque você acha que é por causa da 

chuva? 
 

13 Eduarda Porque ai não chove...eh....não enche os 

rio... 
 

14 Pesquisadora Isso mesmo... um dos principais motivos 

é a falta de chuva...e isso ocorre bastante 

em alguns locais do Brasil... Então todos  

ai estão com a noticia regional da falta de 

água em casas do Vilela... Alguém sabe 

onde fica o Vilela? 

 

 

15 

Helen Eu... minha tia mora lá...  

16 

 

Pesquisadora Um bairro de Ilhéus...Então os grupos 

primeiro irão ler a notícia da falta de água 

no Vilela... 

 

17 Regente Só esses três parágrafos?  

18 

 

Pesquisadora Sim... e após a outra notícia que irei 

distribuir para os grupos juntamente com 

as imagens... 

 

19 

 

Bruna Tia.. essa noticia tá atrasada...  

20 

 

Pesquisadora Então.. essa noticia é de 2016 gente... 

devido a seca que teve aqui em Ilhéus e 

também  no município de Itabuna... vocês 

lembram? 

 

21 Alguns Lembro  

22 Gustavo Ana clara batendo balde na fontinha... no 

meio do caminho lá no sol derramando 

água... só o trabalho que eu tinha para 

voltar... 

Aluno faz comentário com o 

colega((Pesquisadora não ouviu)) 

23 João Victor Para tomar banho era?  

24 Rafaela Mainha todo dia batia balde vei... Conversando com o grupo 

25 Todos ((lendo a noticia e conversando com os 

grupos)) 
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26 Pesquisadora Então gente depois da leitura vamos 

agora discutir a noticia... a onde que 

aconteceu essa falta de água? 

Após um tempo para discussão a 

pesquisadora questiona sobre a 

notícia. 

28 João Victor Na Bahia....  

29 Alana No Vilela e no Banco da Vitória...  

30 Pesquisadora E qual foi a principal causa ai que a 

noticia está evidenciando? 
 

31 Bruna Da pressão que não é suficiente para 

chegar até as casas.... 
 

32 Pesquisadora Para o abastecimento de água nas casas 

não é isso? 
 

33 Todos SIM  

34 Pesquisadora Mas ai o que causou essa insuficiência da 

pressão da água nas casas? Por quê? 
 

35 Todos ((Silêncio))  

36 Pesquisadora Vocês sabem me informar porque que o 

rio estava seco? 
 

37 Bruna Porque não estava chovendo?  

38 Pesquisadora Todos concordam com a colega?  

39 Alguns Sim  

40 Pesquisadora Podemos observar nesta imagem ai ao 

lado... o que ela retrata? 

 

41 Alana Não dar para ver muito... ta em preto e 

branco... 

 

42 Pesquisadora Dá uma olhadinha na legenda...  

43 Helen A represa do Iguape...  

44 Pesquisadora Vocês sabiam que essa represa é uma das 

represas que abastecem Ilhéus? 

 

45 Gustavo Eu sabia...  

46 Pesquisadora E quando essa represa está seca o que 

acontece? 

 

47 Todos Fica sem água...  

48 Alana Não tem como distribuir para as casas...  

49 Pesquisadora É isso mesmo... Então agora iremos ler a 

outra notícia... essa próxima não é da 

região é de outro estado do Brasil... 

 

50 Alunos ((inquietos))  

51 Pesquisadora Gente vamos colaborar... está é a última 

atividade da sequência...por favor vamos 

acompanhar a leitura...((Pesquisadora ler 

o parágrafo)) 

Pede compreensão aos alunos 

52 Pesquisadora ((pós ler o parágrafo)) O que seria esse 

consumo consciente que aparece na 

noticia? 

 

53 Helen Não gastar muita água...  

54 Gustavo Economizar...  

55 Pesquisadora Alguém mais?  
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56 Alunos ((muita conversa paralela))  

57 Pesquisadora Vamos continuar a leitura... quem 

poderia continuar? 

 

58 Beatriz EU.. onde está? Demonstrando falta de atenção e 

interesse 

59 Pesquisadora Segundo parágrafo do texto  

60 Beatriz ((faz a leitura do paragrafo))  

61 Pesquisadora Acompanhem a leitura da colega  

62 Pesquisadora 

regente 

Pessoal... Por favor..... Chama atenção em detrimento do 

barulho da sala. 

63 Bruna ((continua a leitura))  

64 Pesquisadora Agora uma pessoa de outro grupo...  

65 Pedro Ela vai ler aqui professora...  

66 Ingirdy ((continua a leitura))  

67 Pesquisadora Então vocês perceberam o quê? Que tem 

algumas medidas para esse consumo 

consciente...que ela falou no texto que 

é..... evitar banhos demorados.... lavar 

maior número possível de louças....então 

olha só olhando para essa imagem aqui 

abaixo do texto o que podemos perceber 

nesta imagem? 

 

68 Beatriz Uma mulher pegando água... é que não 

dá pra vê direito... 

 

69 Miguel Ela está lavando prato...  

70 Rafaela Ela está tentando pegar água...  

71 Pesquisadora Isso mesmo.... com falta de água ela está 

tendo que pegar água em outras fontes... 

Agora vou mostrar algumas imagens... 

prestem muita atenção em cada uma 

delas.... 

 

72 Pesquisadora Gente essa imagem aqui o que ela está 

nos mostrando? 

((exibe a imagem para a turma para 

que todos possam visualizar e 

acompanhar a leitura de imagem)) 

73 Marcelo Um rio...  

74 Eduarda Um lago...  

75 Pesquisadora Uma represa... Ela está cheia ou vazia?  

76 Alguns Cheia...  

77 Pesquisadora E essa outra imagem aqui.... ((mostra a imagem)) 

78 Marcelo Agora um rio seco...  

79 Pesquisadora Gente silêncio....O quê mais?  
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80 Beatriz Professora tem  mais terra do quê água....  

81 Pesquisadora Gente silêncio o colega está dizendo aqui 

ó... que tem mais terra do que água...Isso 

mesmo... e vocês sabiam que se trata do 

mesmo lugar das imagens que mostrei a 

pouco? A represa que abastece parte da 

cidade de Ilhéus inclusive o Salobrinho... 

alguém sabe me responder porque ela 

fica assim? 

 

82 Marcelo Porque não choveu ai não encheu o rio...  

83 Pesquisadora Isso mesmo... Por esse motivo que muitas 

vezes ficamos sem água em casa... na 

escola.. porque não tem pressão 

suficiente para o abastecimento como 

vimos também na reportagem e que a 

colega de vocês falou... 

 

84 Pesquisadora E essa imagem aqui ó.... ((mostra a todos)) 

85 Beatriz Um rio poluído....  

86 Helen Eca... cheio de lixo...  

87 Pesquisadora E quem faz isso com os rios?  

88 Alguns As pessoas...  

89 Pesquisadora E essa outra aqui... Alguém conhece esse 

rio? 
 

90 Vitória O rio cachoeira em Itabuna....  

91 Pesquisadora Gente por favor os colegas estão 

falando... Alguém mais já viu esse rio? 

((alunos inquietos)) 

92 Gustavo Eu...minha prima mora lá....  

93 Pesquisadora Vocês sabiam que a foto que eu mostrei 

antes do rio cheio de lixo também é o rio 

Cachoeira? 

 

94 João  Professora o rio cachoeira fede... quando 

eu passo de ônibus pela aquela parte da 

ponte... fica com um fedor de lixo de 

coisa podre... 

((risadas da turma)) 

95 Pesquisadora Isso mesmo... Infelizmente perdemos a 

beleza do nosso rio... isso acontece 

porque parte esgoto da cidade desagua do 

rio cachoeira... pessoas jogam lixo nos 

rios... Uma pergunta...O que vocês acham 

que acontecem com os peixes? Será que 

existe vida no Rio Cachoeira? 

 

96 Todos Não...  

97 Bruna Os peixes morrem com a poluição...  

98 Erick Os peixes não sobrevivem porque comem 

lixo... 
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99 Pesquisadora Esses dias eu estava passando pela 

avenida beira rio lá em Itabuna e vi um 

homem pescando em uma jangada.. Ai eu 

fiquei me perguntando se ele está 

pescando então significa que tem vida no 

rio.. será possível? 

 

100 Alguns Não  

101 Marcelo Tem peixes que ainda conseguem 

sobreviver... 
 

102 Pesquisadora E vocês acham que o peixe é próprio para 

o consumo? 
 

103 Alguns Não...  

104 Pesquisadora E o que pode acontece se a pessoa comer 

o peixe? 
 

105 Beatriz Pode pegar doenças...  

106 Pesquisadora Muito bem... podem  pegar doenças e até 

mesmo morrer com infeções intestinais... 

Agora vamos para próxima imagem... 

essa outra imagem aqui do rio cachoeira ? 

o que vocês podem perceber? 

 

107 Gustavo Uma mulher e um homem tomando 

banho.... 
 

108 Helen Não... tá lavando os pratos olha ali em 

cima da pedra... 
((aluna aponta para imagem)) 

109 Beatriz Lavando os pratos na água de lixo?  

110 Pesquisadora Não.... não.... está imagem foi 

fotografada aqui  pertinho de 

vocês...longe  da cidade... 

 

111 Beatriz Aaaaaaa... pensei que fosse do rio 

cachoeira... 
 

112 Pesquisadora Mas é o Rio cachoeira... o rio cachoeira 

percorre um longo caminho... essa parte 

aqui próximo do Salobrinho é mais limpa 

do quê as próximas da cidade.... vocês 

não sabiam que esse rio aqui  de trás faz 

parte também do Rio cachoeira? 

 

113 Alguns Não...  

114 Thiago Eu sabia...  

115 Vitória Eu também professora...  

116 Marcelo Quem não sabia é burro...  

117 Pesquisadora Sem confusão... agora quem  não sabia já 

sabe.. sem brigas...Vamos para a próxima 

atividade? 

((muita conversa)) 

118 Pesquisadora Agora pense e resolva... Em grupo vocês 

irão pensar e tentar resolver.... 
 

119 Pesquisadora A fotografia e as notícias que vocês leram 

na sessão anterior relatam problemas de 

falta de água em duas regiões do 

Brasil...Porque a falta de chuva acarreta 

problemas nas distribuições de água na 
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cidade? 

120 Gustavo Onde vamos responder?  

121 Pesquisadora Já está passando ai a folha de oficio para 

vocês responderem.... 

 

distribuição de folhas de papel 

oficio para os grupos responderem o 

problema proposto. 

 

 

AULA 14 

 

TURNOS IDENTIFICAÇÃO FALAS DESCRIÇÃO 

1 Pesquisadora  ((após um momento para discussão em 

grupo e resposta do problema)) E ai 

gente podemos começar a discutir juntos 

sobre o que vocês responderam? 

 

2 Alguns PODEMOS  

3 Pesquisadora  Então vamos prestar atenção na resposta 

do grupo um... 

 

4 Regente Pessoal vamos fazer silêncio...  

5 Pesquisadora Gente é hora de compartilhar respostas 

cada grupo...Grupo um.... porque a falta 

de chuva acarreta problemas nas 

distribuições de água nas cidades? 

Grupo um vai responder aqui óh... 

 

6 Pedro Vou ler o que ela fez viu?  

7 Pesquisadora Responda o que o seu grupo fez...  

8 Pedro Éh:: o que o grupo fez....Porque sem a 

chuva não tem como encher os 

tanques.... os rios... as bacias e outros... 

sem a chuva a pressão da água fica 

muito fraca e não chega as casas das 

pessoas... 

((cada integrante dos grupos leram 

as resposta do respectivo)) 

9 

 

Pesquisadora Essa foi a resposta do grupo um.. agora 

vamos observar a resposta do grupo 

dois... 

 

10 Gustavo Professora a gente colocou três 

respostas... 
 

11 

 

Pesquisadora Não tem problema... podem ler....  

12 

 

Gustavo Primeira... porque a chuva abastece o 

reservatório.... segunda....quando o 

reservatório está cheio a pressão é 

maior... e quando o reservatório está 

cheio consegue distribuir água para as 

casas.... 

 

13 

 

Pesquisadora Muito bem... vamos ouvir agora a 

resposta do próximo grupo...podem ler a 

resposta de vocês.... 

 

14 

 

Aline Porque quando não chove a represa fica 

baixa e não cai água nas casas.... 
 

15 Pesquisadora Muito bem... vamos lá para esse grupo 

agora.... 

Dirige-se ao grupo 

 

16 

Beatriz Porque os rios podem secar... e.... alguns 

rios são poluídos... algumas pessoas não 

sabem administrar a água que vai para 
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suas casas... e porque as barragens 

podem secar se parar de chover... 

17 Pesquisadora Muito bem... Próximo...  

18 Matheus Por causa da falta de chuva e a represa 

não enche... 

 

19 Pesquisadora Tá... próximo...agora o grupo das 

meninas ai do fundo... 
 

20 Bruna Porque com a falta de chuva não haverá 

água... o rio vai secar... o nível de água 

da represa vai diminuir... e não haverá 

pressão suficiente para chegar água nas 

casas... 

 

21 Pesquisadora Então como vocês puderam perceber a 

mesma pergunta foi lançada.. porém 

cada grupo apresentaram respostas 

diferentes não foi isso? Mas também 

houve muitas respostas que tiveram 

relações entre outras... alguns grupos 

falaram sobre a questão da pressão 

insuficiente... alguns grupos 

comentaram sobre a relação com os 

rios... com os lagos... e barragens... com 

o nível baixo de água...então houveram 

algumas relações.. então agora no 

segundo ponto desta atividade 

conversando com a turma.... 

 

22 Pesquisadora Agora que você já respondeu junto com 

os seus colegas o problema pense e 

resolva....então discuta com a turma toda 

sobre a relação das chuvas e o 

abastecimento das cidades....qual essa 

relação? Alguns grupos 

responderam....só que agora iremos 

discutir a relação principal...Porque 

vocês acham que não chove? 

 

23 Beatriz Porque Deus não está chorando...  

24 Pesquisadora  Porque vocês acham que não chove em 

alguns locais do Brasil? 
 

25 Pesquisadora Alguém sabe me responder sem fazer 

relação com a questão religiosa? 
 

26 Gustavo A água que fica na terra não evaporou... 

não subiu para o céu.. 
 

27 Pesquisadora Não ocasionando a formação da chuva...  

28 Pesquisadora Então o colega de vocês quis dizer o 

que? ... Exatamente isso... Quando não 

tem água... Nessas regiões secas de que 

podemos evidenciar na região do 

nordeste... Quando são muito áridas 

essas regiões chovem bem pouco... 

Porque não tem água na terra suficiente 

para acontecer o processo de evaporação 

para poder se transformar em 

chuvas...então é justamente a não 

ocorrência do processo de vaporização... 

 

29 Pesquisadora Então podemos explicar por essa 

relação... Quando chove muito o que 

acontece? 
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30 Matheus Enche a represa...  

31 Pesquisadora Enche a represa... a formação de 

pequenos lagos... Poças de água... Enche 

os rios... algumas pessoas colocam 

bacias para aproveitar a água da chuva... 

 

32 Pesquisadora Em 2016 vivemos em um período de 

muita seca... assim como foi reportado 

na noticia que vocês leram... vocês 

lembram? 

 

33 Matheus 2015 não?  

34 Pesquisadora 2016... Assim como na notícia...  

35 Pedro Eu botava bacia na biqueira...  

36 Gustavo O professora aqui no bairro tinha 

aqueles tanques grandes... se eu não me 

engano foi o governo que mandou os 

tanques de 20 mil litros para colocar nos 

bairros... em pequenas ruas ai  carro pipa 

ia abastecendo e os moradores iam 

pegando as águas.... 

 

37 Pesquisadora Gente o colega lembrou aqui de um 

ponto muito importante durante a falta 

de água...Ele lembrou que em 2016 a 

prefeitura enviou para todos os bairros 

em algumas ruas tanques de 20 mil litros 

... onde os carros pipas abasteciam 

quando terminava a água.... 

 

38 Pedro Causavam confusões nas filas...  

39 Pesquisadoras Isso mesmo existiam muitas confusões 

pela falta de água.... agora que vocês já 

discutiram vamos para o próximo ponto 

da atividade.... hora de escrever e 

desenhar as suas conclusões... 

 

40 Alguns áaaa:: professora  

41 Pesquisadora Vocês acharam que não iam fazer mais 

isso não era? ... mas é importante esse 

registro gente... o relatório é algo 

fundamental no processo de 

aprendizagem... 

 

42 Pesquisadora Escrevam um texto e façam um desenho 

da importância da chuva para a 

distribuição de água nas casas. 

 

43 Alunos ((alunos desenham pintam e escreve o 

relatório)) 
 

22
 

 

 

 

 
 

                                                           
22

 A aula 15 desta SEI não foi filmada, pois não houveram necessidade para gravação. Neste dia só tivemos uma 

única aula para o encerramento da SEI, os alunos responderam um pequeno questionário na folha de atividade 

sobre o momento “é hora de recordar”, e ao final celebramos com bolo e refrigerante.  
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ANEXO III: SEI CAMINHOS DA ÁGUA 
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ANEXO: IV – NOTÍCIA JORNALÍSTICA DA REGIÃO DE ILHÉUS – 

BA 
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ANEXO V – IMAGENS APRESENTADAS A TURMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESA DO IGUAPE – ILHÉUS BAHIA 
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Fonte: Marina Vieira/ ARCEVO EMBASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Cachoeira – ITABUNA- BA 
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