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“Cada vez que escuto que as crianças pequenas não podem aprender ciências, 

entendo que essa afirmação comporta não somente a incompreensão das 

características psicológicas do pensamento infantil, mas também a 
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RESUMO 

A cada dia o processo educacional em que o professor pensa e executa as atividades de forma 

solitária e desconexa da realidade em que sua turma esta inserida é refutada ao passo que se 

apresentam caminhos em que a atividade docente passa a ser construída coletivamente. Ao 

buscar romper o histórico processo em que o aluno se adequa ao modelo educacional 

oferecido temos a figura do professor reflexivo que avalia sua prática e busca formas de 

adequar a estrutura curricular de sua escola as necessidades de seus alunos e da sociedade que 

os rodeia. Nessa perspectiva, este trabalho tem o objetivo de propor momentos de 

alfabetização científica em aulas de ciências na qual fazemos uso de experimentos químicos. 

Adotou-se a pesquisa do tipo qualitativa, a utilização de questionários semiestruturados e a 

observação participante como técnicas de coletas de dados. Inicialmente, realizou-se o estudo 

bibliográfico que discute a temática em questão tendo por base a legislação educacional em 

vigor, tais quais, Plano Nacional de Educação, Parâmetros Nacionais Curriculares, Diretrizes 

Curriculares Nacionais, etc. bem como os trabalhos desenvolvidos por autores como Demétrio 

Delizoicovisc, Marta Maria Castanho Pernambuco, Ana Maria Pessoa de Carvalho, 

Lorenzetti, etc. Com base no referencial teórico foram vivenciados cinco encontros em uma 

turma do 5º ano do ensino fundamental de uma escola da rede Estadual de Educação do Rio 

Grande do Norte. Os resultados são animadores ao se apresentar o interesse dos alunos por 

conhecer com mais propriedade os conceitos que foram estudados (suco gástrico, arroto, 

digestão, etc.) e apontam para possibilidades de fomentar processos de alfabetização científica 

nos anos iniciais do ensino fundamental concatenadas com as ideias defendidas pelo enfoque 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização científica. CTS. Experimentos científicos. 



 
 

ABSTRACT 

 As the educational process in which the teacher thinks and performs the activities lonely and 

disconnected from the reality in which his/her class is inserted it is rejected, some paths are 

presented in which the teaching activity happens to be built collectively. In trying to break the 

historical process in which the student fits him/herself to the educational model offered, we 

have the image of the reflective teacher who evaluates his/her practice and seeks ways to 

adapt the curriculum structure of the school he/she works in to the needs of his/her students 

and the society that surrounds them. In this perspective, this study aims to propose moments 

of scientific literacy in science classes in which scientific experiments were used. It was 

adopted the qualitative type of research, the use of semi-structured questionnaires and the 

participant observation as data collection techniques. Initially, the bibliographical study that 

discusses the subject in question having as basis the current educational legislation such as the 

National Education Plan (Brazil), National Curriculum Parameters (Brazil), National 

Curriculum Guidelines (Brazil), as well as studies developed by authors such as Demétrio 

Delizoicovi, Marta Maria Castanho A. Pernambuco, José André Peres Angotti, Ana Maria 

Pessoa de Carvalho and Leonir Lorenzetti.  Concerning the literature on scientific literacy, it 

was planned a sequence of lessons that were experienced during five meetings in a fifth grade 

group in a elementary school from the educational state network in Rio Grande do Norte. The 

results are encouraging as they present the interests of the students to get to know more 

properly concepts that have been studied (gastric juice, belching, digestion, etc.) and show 

possibilities of fostering the scientific literacy processes, in elementary school initial years, 

concatenated with the propositions defended by the focus in Science, Technology and Society 

(STS). 

Keywords: Scientific Literacy; STS; Scientific Experiments. 
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1 APRESENTAÇÃO 

Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar 

seria menor se lhe faltasse uma gota. 

Madre Teresa de Calcutá 

Ser professor, na minha concepção, é ter a oportunidade de construir junto, de modo 

que a partilha seja um principio mobilizador, destituindo a hierarquia autoritária ou 

necessidade de mostrar força, manifestada pelas mais diferentes formas, diante da posição que 

ocupa. É ver no meu trabalho a felicidade dos alunos a cada descoberta, mas também, o olhar 

curioso quando as coisas não saem como esperado. É ir dormir com uma aula pronta e ao 

chegar à escola perceber que algo mudou, que aquela aula, da forma como está, não se adequa 

mais para aquele momento, tendo em vista que o conhecimento é um fazer e se refazer 

constante. 

Ser professor, na minha experiência, é ter sempre a certeza que aprendo muito mais 

com meus alunos do que eles comigo e ter a convicção de que o pouco que eu posso 

apresentar a eles pode contribuir na mudança de suas vidas. É enfim, renascer a cada dia na 

busca de uma educação melhor para todos e esperar por um mundo em que as diferenças 

sociais, raciais, étnicas, entre tantas outras, não sejam pré-requisito para o acesso e a 

permanência em escolas que cumpram seu papel ao oferecer educação de qualidade. 

Utopia? Talvez... Mas sem essa utopia o meu sonho de viabilizar uma educação para 

mudança já teria enfraquecido e eu estaria ocupando uma sala de aula de forma burocrática, 

autoritária, sem qualquer emoção ou sentido. 

Tendo como ponto de partida a utopia de uma educação que liberte, irei debruçar-me 

agora em apresentar um pouco da minha trajetória, vivida enquanto profissional e eterno 

aprendente, no intuito de oferecer ao leitor uma breve contextualização para que se percebam 

os elos existentes entre os quase 12 anos de magistério em que transitei da educação infantil 

ao ensino superior com a pesquisa a que me propus desbravar.  

Tive toda minha formação em escolas públicas e para esse momento decidi apresentar 

um recorte do período que compreende o Ensino Médio e ingresso na academia. 

 No ano de 2002 comecei a cursar o Ensino Médio Normal (Magistério), decisão 

tomada em função do horário da manhã só funcionar o Magistério. Com o passar dos dias o 

contato com as crianças começou a despertar em mim o interesse pela docência e mal sabia eu 

que já tinha escolhido essa missão para minha vida. 
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As aulas no Magistério eram sempre muito dinâmicas; isso se devia ao fato de 

estarmos estudando em uma escola que tinha um vasto laboratório à nossa disposição. No 

mesmo horário que funcionava o nível médio também funcionava o Ensino Fundamental da 1ª 

a 4ª série, hoje 1º ao 5º ano. Dessa forma, sempre estávamos dialogando e unindo teoria e 

prática. 

Ao fim do Ensino Médio, prestei vestibular e ingressei no Curso de Pedagogia na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nessa época comecei a trabalhar na escola de 

Ensino Médio em que me formei para turmas do Magistério e assim passei um tempo sem 

trabalhar diretamente com crianças. Ao concluir minha Graduação, no ano de 2012, já estava 

novamente trabalhando com crianças e já tinha um pouco mais de experiência nessa missão. 

No ano de 2013 fui aprovado em concurso público para o cargo de Professor da Rede 

Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte e mais uma vez regressei para minha escola de 

Ensino Médio para trabalhar com alunos do 5º ano, onde permaneço nesta função até os dias 

de hoje. 

O trabalho ganhou mais força e com o tempo alguns questionamentos foram surgindo. 

Essas questões ganhavam vida nas reuniões pedagógicas da escola e sempre me angustiava a 

questão da alfabetização das crianças que deveria acontecer até o 3º ano do Ensino 

Fundamental I, no entanto não era a realidade da nossa escola.  

Estratégias eram pensadas e toda equipe sempre assumia as responsabilidades em 

conjunto, no intuito de orquestrar soluções possíveis e que no futuro beneficiaria todas as 

séries. 

Questões como: Por que se prioriza tanto o ensino de matemática e português nos anos 

iniciais e as ciências naturais perdem visibilidade? Ao estudar ciências as crianças não 

estariam, também, alfabetizando-se? Em que medida a formação docente e as convicções 

pedagógicas surgem como barreira para essa inter-relação?  

Questões como essas deram norte ao desenvolvimento da nossa pesquisa que avista 

apresentar mais argumentos e experiência prática acerca da necessidade de se estudar ciências 

naturais de forma mais profunda e relacionada com a sociedade em que os alunos estão 

inseridos. 

No ano de 2014 iniciei, na UFRN, o curso de Especialização em Educação em Direitos 

Humanos, recebendo o título de especialista no ano seguinte. 

Em 2015 ingressei no Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte para cursar Mestrado, e como a maioria dos que estão 
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ingressando, comecei a cursar as disciplinas da estrutura curricular e discutir o objeto de 

estudo da dissertação.  

Foram muitas idas e vindas com minha orientadora, até o momento em que 

conseguimos casar as minhas experiências enquanto docente, os questionamentos que eu tinha 

relacionado à importância do ensino de ciências nos anos iniciais e as questões discutidas no 

nosso grupo de pesquisa. 

Nessa perspectiva, será apresentada, primeiramente, uma discussão sobre a 

importância do ensino de ciências naturais nos anos inicias tendo como aliado o processo de 

alfabetização científica e o enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade. Em conseguinte será 

apresentada a experiência vivenciada no transcorrer de uma 
1
sequência de aulas com reflexões 

e sugestões para a implementação das ideias aqui apresentadas.  

No I Capítulo são apresentadas as questões relacionadas ao processo de alfabetização 

da língua materna e científica nos anos iniciais; a importância do estudo nas ciências naturais 

enquanto porta de entrada para a alfabetização científica; a utilização do enfoque Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) como aliado na construção dos saberes científicos.  

No II Capítulo são apresentados os objetivos do nosso trabalho, a caracterização do 

campo empírico e o percurso metodológico adotado na pesquisa. 

O III Capítulo traz a sequência de aulas que foram planejadas para a validação da ideia 

que defendemos, os registros que foram feitos por professores que acompanham todo o 

desdobramento das aulas e as análises dos resultados da experiência. 

Nas considerações finais são apresentadas algumas reflexões acerca da discussão 

transcorrida durante todo o trabalho e deixaremos alguns apontamentos e inquietações que 

circundam a escolarização nos anos inicias do Ensino Fundamental perante a emergente 

necessidade de intensificar a qualificação e aprofundamento que deve ser dado ao ensino de 

ciências nesse nível de ensino, tendo como um norte o enfoque Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. 

 

 

                                                           
1
 Em alguns momentos deste trabalho a expressão “sequência de aulas” poderá ser substituída por “oficina 

pedagógica” devido o recorte feito para a implementação de aulas e sua posterior análise. 
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2 O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS INICIAIS 

A construção de saberes relacionadas à apreensão da língua materna nos anos inicias 

do Ensino Fundamental ainda vem se apresentando como uma difícil e árdua tarefa, na 

medida em que muitas práticas adotadas dentro de sala de aula comungam de ideais 

tradicionais e mecanizadas, minimizando esse processo a decodificação e reprodução 

sistemática de palavras. 

Defende-se neste trabalho a pertinência e necessidade do aprofundamento do estudo 

das ciências desde o início do processo de escolarização formal, atuando, esta, de maneira 

interdisciplinar na busca de garantir processos em que as questões ambientais, científicas e 

tecnológicas se façam presentes na formação crítica das pessoas, a fim de viabilizar a 

construção de atitudes comprometidas com as decisões que interferem diretamente nas nossas 

vidas. 

Este primeiro capítulo é constituído de algumas considerações que norteiam o 

processo de alfabetização da língua materna, bem como as relações que podem e devem ser 

estabelecidas com o processo de alfabetização científica com o vislumbre de estarmos 

formando crianças com horizontes mais amplos e perceptíveis ao desenvolvimento intelectual, 

humano, cultural e crítico. Traremos também as concepções que envolvem a utilização do 

Enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) nesse processo. Porem, não foi possível, 

nesse trabalho, inserir a discussão CTS efetivamente e aparece nesta dissertação por 

entendermos a sua importância e possibilidades de sua inserção em trabalhos futuros. 

2.1 ALFABETIZAR NA LÍNGUA MATERNA E SUA RELAÇÃO COM O ENSINO DE 

CIÊNCIAS  

A alfabetização assume importante papel no inicio do processo de escolarização 

formal e não podemos resumi-lo à simples aquisição do código gráfico (letras, sílabas, 

palavras) descontextualizado com o meio social em que as crianças estão inseridas e nele 

atuam diariamente. Nesse sentido, para que consigamos avançar rumo a uma alfabetização 

coerente com as demandas sociais, é pertinente deixar de lado práticas que, em muitos casos, 

atuam de forma excludente, hierárquica, restrita e limitada. Dessa forma, entendemos que: 

Alfabetizar é propiciar condições para que o indivíduo-criança ou adulto tenham 

acesso ao mundo da escrita, tornando-se capaz não só de ler e escrever, enquanto 

habilidade de decodificação e codificação do sistema de escrita, mas, sobretudo, de 

fazer uso real e adequado da escrita em todas as funções em que ela tem em nossa 

sociedade, também como instrumento de luta pela conquista da cidadania 

(SOARES, 2002). 
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Essa tarefa tem exigido desses e de tantos outros autores, bem como dos professores 

que estão na linha de frente do processo uma renovação de estratégias que apontem a 

superação do arcaico modelo de alfabetização que se firma na junção de letras para formar 

sílabas, sílabas para formar palavras, palavras para formar frases, que em muitos casos não 

denotam qualquer sentido para as crianças.  

Posto no lugar desse modelo nos é apresentado um processo de alfabetização que vai 

além da decifração de códigos e se amplia a um processo de alfabetização e letramento. 

Assim,  

Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário; o 

ideal seria alfabetizar letrando; ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das 

práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao 

mesmo tempo, alfabetizado e letrado (SOARES, 2002). 

Destacamos uma das ações concretas na busca de garantir um processo de 

alfabetização conexo com o modelo social que está posto, apresentada pelo Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa 
2
(PNAIC) que é uma proposta do Governo Federal em que 

todos os professores que estão atuando do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental recebam 

formação adequada para atuarem nesse nível de ensino. Esse pacto dá sustentação à 5ª meta 

prevista no Plano Nacional de Educação, que propõe “Alfabetizar todas as crianças, no 

máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental” (BRASIL, 2014) e em sua 

estratégia 5.1 escreve que: 

Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com 

qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio 

pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças. 

(BRASIL, 2014). 

Deliberações legais, dessa natureza, buscam garantir a alfabetização das crianças 

pertencentes a esse nível de escolaridade e elevar o índice de analfabetismo do nosso país a 

índices próximos a zero. No entanto, para que esse resultado seja alcançado, políticas como o 

PENAIC devem ser adotadas com mais regularidade e estendidas a todos os professores do 

Ensino Fundamental I. Defendemos essa questão ao entender que a criança que chega ao 4º e 

5º ano e ainda não está alfabetizada precisará que seu professor tenha as competências 

pedagógicas e didáticas para gerir esse processo que não se deu nos anos anteriores. 

                                                           
2
 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos 

federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas 

até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. (http://pacto.mec.gov.br/o-pacto) 

http://pacto.mec.gov.br/o-pacto
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MORAIS e ALBUQUERQUE (2004) destacam que o processo de alfabetizar 

letrando, bem como a democratização de vivências e práticas de uso da leitura e escrita 

podem ajudar as crianças a reconstruir essa invenção social que é a escrita alfabética. Esses 

autores ressaltam o papel da escola na sua ação pedagógica no sentido de direcionar seu 

trabalho de modo mais profundo sobre aspectos constitutivos de uma prática de alfabetização 

na perspectiva do letramento. 

Diante dessa difícil tarefa é comum observar nas escolas de ensino fundamental uma 

priorização das disciplinas de Português e Matemática, que são tidas como básicas, para que a 

partir do entendimento delas, se inicie os estudos relacionados ao campo das ciências, da 

3
história e da geografia. 

No passo em que as crianças, principalmente do 1º ao 3º ano tem contato mínimo com 

as ciências naturais - muitas vezes se restringindo a noções de higiene e o processo de 

memorizar os membros que compõem o corpo humano - a demanda de saberes que devem ser 

construídos no decorrer de todo o ensino fundamental I passam a ser responsabilidade apenas 

do 4º e 5º ano, gerando, dessa forma, uma alta demanda de conteúdos que poderiam ser 

distribuídos durante todo o processo. 

Defendem-se neste trabalho os ganhos e possibilidades de agregar o estudo das 

ciências naturais ao processo de alfabetização sem gerar prejuízos para as crianças ao 

entendemos que na prática alfabetizadora se desdobra as possibilidades do estudo das ciências 

naturais na medida em que o contato que as crianças têm com o meio ambiente passa a existir 

desde o seu nascimento, bem como afirma Vygotsky (1998) que o aprendizado das crianças 

começa muito antes de elas freqüentarem as escolas. “Qualquer situação de aprendizado com 

a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia.”. Sobre isso Fumagalli 

(1998) argumenta: 

As crianças exigem o conhecimento das ciências naturais porque vivem num mundo 

no qual ocorre uma enorme quantidade de fenômenos naturais para os quais a 

própria criança deseja encontrar uma explicação; um meio no qual todos estamos 

cercados de uma infinidade de produtos da ciência e da tecnologia que a própria 

criança usa diariamente e sobre os quais se faz inúmeras perguntas; um mundo no 

qual os meios de informação social a bombardeiam com notícias e -conhecimentos, 

alguns dos quais não são realmente científicos, sendo a maioria supostamente 

cientificas, mas de qualquer forma contendo dados e problemas que amiúde a 

preocupam e angustiam. (FUMAGALLI, 1998, p. 17-18). 

Nessa direção, é necessário que além de se fazer perceber a ausência do ensino de 

ciências de maneira mais contextualizada e científica nos anos iniciais e o prejuízo dessa falta, 

                                                           
3
 Aqui compreendemos a falta de atenção dada não só as ciências naturais, mas também as disciplinas de 

Geografia e História, no entanto, por nossa pesquisa se delimitar no campo das ciências naturais, a partir de 

agora ao tratar dessa questão faremos referência apenas às ciências naturais. 
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seja pensado também as causas dessa situação. Tendo por base a experiência vivenciada na 

educação básica e as leituras, apontamos como algumas causas, a falta de formação inicial e 

continuada dos professores e o medo de “perder” tempo com aulas de ciências em detrimento 

da urgente demanda de alfabetizar. 

Na literatura elencamos alguns autores que defendem e fomentam a importância do 

estudo das ciências naturais desde o início da escolarização das crianças ao entenderem que a 

alfabetização da língua materna e o estudo das ciências podem caminhar juntos. Destacamos 

autores como (CARVALHO et al., 1998; LORENZETTI, DELIZOICOV, 2001; BRANDI, 

GURGEL, 2002. 

Nessa linha de trabalho temos desde a década de 1980 os trabalhos produzidos por 

educadores como Marta Pernambuco e Demétrio Delizoicov, por exemplo, que trazem essa 

discussão e apresentam, com argumentos sólidos, estratégias e os benefícios da inserção do 

estudo das ciências naturais desde o inicio da formação escolar.  

Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 9) apresentam dez princípios basilares para o ensino 

de ciências nos anos inicias, são eles: 

a) O conhecimento e o desenvolvimento intelectual da criança se constroem através 

da sua capacidade de explorar o ambiente/realidade que a cerca. 

b) A função do professor deve ser o de facilitador da aprendizagem, criando 

condições para a construção do conhecimento.  

c) A construção do conhecimento se dá através de atividades que priorizem a 

observação e a experimentação, levando a criança a descobrir resultados, sempre 

partindo de sua realidade e de seus interesses.  

d) É fundamental partir da realidade das crianças, sempre levando em consideração 

os conhecimentos já existentes para, a partir destes, construírem os novos 

conhecimentos. 

e) A experimentação é uma atividade que, além de propiciar a aquisição de 

conhecimentos, oportuniza o desenvolvimento das habilidades e atitudes científicas. 

f) Os conteúdos do ensino de Ciências também devem partir da realidade dos alunos, 

fazendo-se sempre uma ligação entre aquilo que se está aprendendo com a aplicação 

na vida diária das crianças. 

g) Uma constante inter-relação entre o ensino de Ciências e demais disciplinas 

torna-se vital. Também nas aulas de Ciências deve-se priorizar a reflexão, a 

comunicação oral e a escrita, entre outras. 

h) O professor precisa estar sempre predisposto a aprender junto com os alunos. 

i) A leitura do mundo também se faz presente no ensino de Ciências. Através da 

observação, da construção de conceitos e da aquisição de habilidades de 

pensamento, o aluno desenvolve a capacidade de solucionar problemas. 

j) O ensino de Ciências deve proporcionar uma compreensão ampla do mundo e da 

realidade, contribuindo de maneira efetiva para que o aluno se torne sujeito de sua 

própria história. 

Esses princípios reforçam, dentre outras questões, a importância da parceria que deve 

existir entre professor e aluno; reafirma também o importante papel do estudo das ciências no 

processo de aquisição da linguagem oral e escrita das crianças.  
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Posto isso, buscamos nesse trabalho, com base na literatura e na experiência empírica, 

reforçar os benefícios dessa salutar articulação no processo de alfabetização, aproximação do 

conhecimento científico na construção de saberes das crianças.  

2.2 A INTERLOCUÇÃO ENTRE A ALFABETIZAÇÃO DA LÍNGUA MATERNA E A 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA  

A apropriação da língua materna segue o tempo cognitivo de cada criança no processo 

de construção de saberes. Defendemos que ao passo que ela está inserida no processo de 

alfabetização da língua materna se configura como pertinente iniciar o processo de 

alfabetização científica. 

A compreensão dos acontecimentos que cercam o dia a dia das crianças e estender 

esses saberes para além de decorar nomes e esquemas se apresenta como importante parte do 

processo de alfabetização científica. Partir dos conhecimentos prévios dos alunos e conduzir 

aulas em que as curiosidades podem ser o ponto de partida fomenta o interesse e deixam de 

lado o modelo educacional em que o aluno não pode colaborar de forma ativa sobre suas 

curiosidades na pesquisa.  

Nessa perspectiva, Lorenzetti esclarece que: 

A alfabetização científica que está sendo proposta preocupa-se com os 

conhecimentos científicos, e sua respectiva abordagem, que sendo veiculados nas 

primeiras séries do Ensino Fundamental, se constituam num aliado para que o aluno 

possa ler e compreender o seu universo. Pensar e transformar o mundo que nos 

rodeia tem como pressuposto conhecer os aportes científicos, tecnológicos, assim 

como a realidade social e política. Portanto, a alfabetização científica no ensino de 

Ciências Naturais nas Séries Iniciais é aqui compreendida como o processo pelo 

qual a linguagem das Ciências Naturais adquire significados, constituindo-se um 

meio para o indivíduo ampliar o seu universo de conhecimento, a sua cultura, como 

cidadão inserido na sociedade. (LORENZETTI, 2001). 

Na literatura nacional e internacional é possível encontrar além da expressão 

alfabetização científica outras como, letramento científico e esculturação científica. Neste 

trabalho, ante as leituras realizadas, optamos por utilizar o termo alfabetização cientifica, para 

tanto nos apoiamos na ideia de alfabetização apontada por Freire (1980) e alfabetização 

científica apresentada por Lorenzetti (2001).  

A alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de 

escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos conscientes. (...) Implica 

numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do homem sobre 

seu contexto. (FREIRE, 1980) 

Segundo Lorenzetti (2001)  
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a alfabetização científica e tecnológica no Brasil é o reflexo do processo da 

globalização, “entendida como o que um público específico – o público escolar -- 

deve saber sobre ciência, tecnologia e sociedade (CTS) com base em conhecimentos 

adquiridos em contextos diversos (escola, museu, revista, etc.); atitude pública sobre 

ciência e tecnologia e, informações obtidas em meios de divulgação científica e 

tecnológica. (LORENZETTI, 2001). 

A permanente necessidade de garantir aos nossos alunos a oportunidade de construir 

conhecimentos relativos à Ciência e Tecnologia, além de ser algo defendido por autores já 

referenciados nesse trabalho, também encontra base em documentos oficiais tais como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ao orientar que, 

Desde o início do processo de escolarização e alfabetização, os temas de natureza 

científica e técnica, por sua presença variada, podem ser de grande ajuda, por 

permitirem diferentes formas de expressão. Não se trata somente de ensinar a ler e 

escrever para que os alunos possam aprender Ciências, mas também de fazer uso das 

Ciências para que os alunos possam aprender a ler e a escrever (BRASIL, 1997, p. 

136). 

A interlocução entre esses dois importantes processos se configura como possível e 

importante para as crianças que estão cada vez mais imersas no mundo tecnológico e também 

devem ter ciência de que suas decisões influenciam a vida de todos. Assim, a educação 

oferecida necessita compreender e fomentar o desenvolvimento intelectual, científico, 

tecnológico e social das crianças.   

Além dos PCN’s a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO) em 1983 apresentou argumentos para a introdução e aprofundamento dos 

estudos relacionados à Ciência e Tecnologia (CT) nas estruturas curriculares da escola. São 

elas: 

As ciências podem ajudar as crianças a pensar de maneira lógica sobre os fatos 

cotidianos e a resolver problemas práticos simples. Estas técnicas individuais têm 

resultados valiosos em qualquer lugar onde vivem e em todo trabalho que 

desenvolvem; as ciências e suas aplicações da tecnologia, podem ajudar a melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. As ciências e a tecnologia são atividades socialmente 

úteis que esperamos sejam familiares às crianças; dado que o mundo tende a 

orientar-se cada vez mais num sentido cientifico e tecnológico, é importante que os 

futuros cidadãos se preparem para viver nele; as ciências, como pensamento, podem 

promover o desenvolvimento intelectual das crianças; as ciências podem ajudar 

positivamente as crianças em outras áreas, especialmente em linguagem e 

matemática; numerosas crianças de muitos países deixam de estudar ao acabar a 

escola primária, sendo esta a única oportunidade de que dispõem para explorar seu 

ambiente de um modo lógico e sistemático; as ciências nas escolas primárias podem 

ser realmente divertidas (LORENZETTI, 2000).  

Nessa perspectiva, a alfabetização científica aqui defendida, tem suas bases 

fundamentadas em um processo de construção de conhecimento que vislumbra a apropriação 

do conhecimento científico para que a partir dele seja possível a sua utilização na leitura, 

interpretação e atitude frente ao universo que os rodeia. Para isso, as aulas de ciências 
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necessitam ter significado real para os alunos, mostrando-se concreta perante a sociedade em 

que ele está inserido e nela atua. 

Outrossim, o processo de alfabetização científica destinado às crianças não demanda 

ter a profundidade requerida para formar jovens e adultos, nem deve ser fundamentada 

somente no senso comum. É necessário buscar o grau de profundidade que seja coerente com 

a idade a quem o conhecimento é destinado, nesse sentido, 

Ao ensinar ciências às crianças, não devemos nos preocupar com a precisão e a 

sistematização do conhecimento em níveis da rigorosidade do mundo científico, já 

que essas crianças evoluirão de modo a reconstruir seus conceitos e significados 

sobre os fenômenos estudados. O fundamental no processo é a criança estar em 

contato com a ciência, não remetendo essa tarefa a níveis escolares mais adiantados 

(ROSA; PEREZ; DRUM, 2007, p. 362). 

Esse entendimento é fundamental para que o professor não sobrecarregue seus alunos 

com conceitos que ainda não fazem significado para eles. É importante também para que o 

educador não se frustre ao achar que seu aluno não consegue construir os conhecimentos 

relacionados aos temas estudados.  

2.3 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E O ENFOQUE CTS 

Frente à urgente necessidade de formar cidadãos conscientes e comprometidos com os 

rumos tecnológicos e científicos e seus impactos na nossa sociedade, defendemos a utilização 

do enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade
4
 como possível na construção de saberes junto às 

crianças dos anos iniciais.  

Por meio da utilização do enfoque CTS se propõe a construção de saberes que 

possibilitem aos alunos momentos de discussão e reflexões de questões atuais, das quais eles 

precisam compreender qual seu papel e como podem atuar na tomada de decisão e na 

construção de atitudes que sejam coerentes com o bom funcionamento da sociedade e do meio 

ambiente.  

Assim, com a construção de saberes, o aluno tem a oportunidade de criar subsídios 

para ter a informação, compreendê-la e sobre ela se posicionar de forma crítica.  

Nas últimas décadas a educação brasileira vem passando por contínuos processos de 

mudanças de práticas que em outrora eram vistas como eficazes no processo educacional; tais 

modelos como o tecnicista e o tradicional, hoje são refutados e em seus lugares são colocados, 

                                                           
4
 Ressaltamos que na realização das aulas que deram sustentação a esta pesquisa não se trabalhou, diretamente, 

com o enfoque CTS e a discussão é fomentada nesta dissertação como referência para realização de trabalhos 

futuros. 
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ou eram para ser, modelos em que os conhecimentos prévios dos alunos são importantes no 

processo educacional, bem como a sua participação ativa e crítica na construção de saberes. 

Ainda nas últimas décadas tivemos avanços significativos relacionados à promulgação 

de leis e decretos que institucionalizam a educação como um direito humano intrínseco a 

condição do homem. Podemos citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1946, 

Carta Magna de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), 

Diretrizes Curriculares Nacionais, Parâmetros Curriculares Nacionais, Plano Nacional de 

Educação 2014-2024, além de diversos pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

No entanto, ao passo que temos avanços legais, na prática as coisas ainda estão se 

ajustando e a falta de fiscalização e apoio por parte do Estado garante que muitas instituições 

de ensino deixem de construírem coisas basilares de uma prática democrática, como seus 

Projetos Pedagógicos, seus Regimentos, bem como a formação e atuação do Conselho escolar 

nas decisões coletivas. 

Outra coisa de suma importância que é responsabilidade das instituições públicas, 

como Universidades, Institutos e Secretarias de Educação que é a oferta da formação 

continuada para professores e profissionais que atual direta ou indiretamente nos processo 

educacional ainda precisa ser fomentada e atingir números maiores de profissionais. 

Naturalmente todo esse processo pode ser enriquecido quando se fertiliza em 

sistemas de formação com perfil sistêmico. Ou seja, de modo sumário, a formação 

de professores implica praticar a teoria (sobretudo na formação inicial) e teorizar a 

prática (sobretudo na formação contínua). As duas vertentes são indissociáveis. Só 

que no nível do sistema de formação é raro encontrar exemplos de uma visão 

sistêmica em que a formação inicial e a formação contínua formam um todo 

coerente, ou seja, em que a segunda “comece” onde a primeira “acabou” 

(CARVALHO, 2003). 

Nesse sentido, a formação inicial e continuada é parte fundamental quando se deseja 

construir espaços educativos críticos e participativos, com qualidade, engajamento, dialogo e 

respeito a todos os envolvidos num processo de construção coletiva e cientifica. A profissão 

docente exige formação e fundamentação para os desdobramentos didáticos inerentes ao 

processo educacional formal. 

Dentro do âmbito educacional, agora tangenciando a discussão para o ensino de 

ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental trazemos mais algumas questões para o 

corpo deste trabalho. Por que ensinar Ciências? Como ensinar ciências? Tais questões 

podem nortear a construção desta pesquisa no sentido de apresentar discussões que já vêm 

sendo tecidas por autores como Delizoicov, Anigotti e Pernambuco (2002), Carvalho 

(2010), Maldaner (2006), Bizzo (2008).  
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Nessa perspectiva a utilização do Enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade nos anos 

iniciais do ensino fundamental, que tem como um de seus objetivos colocar a tomada de 

decisões em relação à CT em um plano de discussão democrático e menos tecnocrático. 

Assim, busca-se fomentar processos educacionais em que a não neutralidade da ciência e 

tecnologia seja resguardada. Essa não neutralidade 

Constitui-se no pano de fundo de uma outra concepção sobre a interação entre 

Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). Três construções históricas, aqui 

consideradas como mitos: superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, 

perspectiva salvacionista da Ciência e Tecnologia (CT) e o determinismo 

tecnológico, são manifestações originadas direta ou indiretamente, dessa concepção 

de neutralidade, ou do que se denomina de “mito original”. (AULER, 2002). 

Nesse sentido o ensino de ciências deixa de assumir um papel salvacionista, e neutro e 

dá lugar a um ensino questionador, reflexivo e conexo com a realidade em que os partícipes 

do processo educacional estão inseridos. 

A abordagem CTS, como vem se configurando na atualidade dentro dos espaços 

educacionais brasileiros, é fruto de discussões iniciadas há mais de 50 anos nos Estados 

Unidos da América, na Europa e em países da América Latina, como Chile, Bogotá, etc. No 

Brasil, especificamente, essa discussão ainda vem ganhando força, e sendo necessário atingir 

o grau de profundidade e repercussão que a importância desse enfoque requer. 

CTS se origina hace tres décadas a partir de nuevas corrientes de 

investigación empírica en filosofía y sociología, y de un incremento en la 

sensibilidad social e institucional sobre la necesidad de una regulación 

pública del cambio científico-tecnológico. CTS define hoy un campo de 

trabajo bien consolidado institucionalmente en universidades, 

administraciones públicas y centros educativos de numerosos países 

industrializados. (CEREZO, 1998) 

O surgimento do enfoque CTS nos EUA, Europa e América Latina apresentam 

percursos e linhas de desenvolvimento que em alguns momentos podem compartilhar as 

mesmas ideais ou ter nuances que se diferenciam.  

Os primeiros movimentos na perspectiva do enfoque CTS insurgem nas décadas de 

1960 e 1970.  

É amplamente aceito que os estudos CTS, ou estudos sociais da ciência e da 

tecnologia começam a tomar um novo e importante rumo a partir de meados de 

1960 e início dos anos 1970, como resposta ao crescimento do sentimento 

generalizado de que o desenvolvimento científico e tecnológico não possuía uma 

relação linear com o bem-estar social, como se tinha feito crer desde o século 19. 

O sonho de que o avanço científico e tecnológico geraria a redenção dos males da 

humanidade estava chegando ao fim, por conta da tomada de consciência dos 

acontecimentos sociais e ambientais associados a tais atividades. Tanto na 

América do Norte quanto na Europa, os estudos CTS surgem como uma 
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reconsideração crítica do papel da ciência e da tecnologia na sociedade, embora 

com orientações distintas (MITCHAM, 1990). 

Os ideais CTS se desdobram para três vertentes: o campo da investigação; o campo da 

formulação de políticas públicas para a Ciência e Tecnologia (PCT) e o campo educacional. 

Sobre essas três vertentes, Cerezo (1998) esclarece cada uma delas:  

En el campo de la investigación, los estudios CTS se han adelantado como una 

alternativa a la reflexión tradicional en filosofía y sociologia de la ciencia, 

promoviendo una nueva visión no esencialista ycontextualizada de la actividad 

científica como proceso social.  

En el campo de las políticas públicas, los estudios CTS han defendido la regulación 

pública de la ciencia y la tecnología, promoviendo la creación de diversos 

mecanismos democráticos que faciliten la apertura de los procesos de toma de 

decisiones em cuestiones concernientes a políticas científico-tecnológicas.  

En el campo de la educación, esta nueva imagen de la ciencia y la tecnología en 

sociedad ha cristalizado en la aparición, en numerosos países, de programas y 

materiales CTS en enseñanza secundaria y universitária. 

A utilização do enfoque CTS nos anos inicias do Ensino Fundamental ainda é pouco 

difundida e utilizada, talvez por questões já discutidas no inicio dessa dissertação e que 

podem estar relacionadas ao pouco tempo e profundidade destinada ao ensino de ciências, 

bem como a discussão CTS na formação inicial e continuada de professores. 

No entanto, é possível elencar algumas iniciativas que surgem no Brasil desde a 

década de 1960 em que os moldes de organização do conhecimento e realização de aulas são 

coerentes com o que é proposto pelo enfoque CTS e não recebem esta denominação por serem 

anteriores ao seu surgimento. 

Iniciativas como a criação, no ano de 1965, de seis Centros de Ciências nas principais 

capitais do país; a Criação da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de 

Ciências (FUNBEC), em 1967, que atuou na produção e comercialização de materiais para 

ensino de Ciências. 

A produção de material de ensino e os programas de formação continuada 

desenvolvidos, sobretudo, pela ação do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 

(IBECC), da FUNBEC, dos Centros de Ciências e Programa de Expansão e Melhoria do 

Ensino (PREMEN), nas décadas de 1960 a 1980, com a participação das Universidades, 

exerceram importante papel em defesa da qualidade para as aulas de ciências. 

Entre as décadas de 1960 e 1980 observa-se um aumento significativo na quantidade e 

variedade de projetos de ensino, na disseminação de material e construção de espaços físicos 

para as aulas de ciências, como por exemplo: Laboratório Básico Polivalente; Ciências 

Ambientais para o 1º. grau; Ciências na Pré-Escola; Subsídios para o Ensino de Ciências; 

Saúde como Compreensão de Vida; Ciência Integrada. Divulgação científica, através da 
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comercialização de “kits” nas bancas de revistas e lojas: Os Cientistas, Eureka, Coleção Jogos 

e Descobertas. 

Ganha destaque ainda alguns marcos legais que institucionalizam e fomentam o 

Ensino de Ciências, como por exemplo, Lei 4024/61 – Ciências em todas as séries do ciclo 

ginasial; Lei 5692/71 – Ciências e Programas de Saúde em todas as séries do 1º. Grau; Lei 

9394/96 – Obrigatório abranger o “conhecimento do mundo físico e natural”; Orientações 

Curriculares do Estado de São Paulo – Guia Curricular de Ciências e Programas de Saúde 

(1975) e Proposta Curricular de Ciências (1986) e a elaboração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Ciências, Meio Ambiente e Saúde no ano de 1997. 

A criação de programas e a institucionalização de entidades que trabalharam ou que 

ainda trabalham com o comprometimento destinado às aulas de ciências nos anos iniciais 

surgem desde a década de 1960 e com o passar dos anos preocupações com a docência nessa 

área do conhecimento tem aumentado e sendo difundida no nosso país.  

Além desse referencial também é possível dar destaque a trabalhos construídos dentro 

do âmbito dos anos iniciais e que promovem a utilização do enfoque CTS e o processo de 

alfabetização científica para este público. 

Trabalhos como “A alfabetização científica e o processo de ler e escrever em séries 

iniciais: emergências de um estudo de investigação-ação” Brandi e Gurgel (2002), em que a 

autora discute o processo de alfabetização da língua materna interligada à alfabetização 

científica. Ressalta também a importância da formação continuada de professores para que 

possam conduzir pedagogicamente essa proposta. 

Lorenzetti e Delizoicov (2001) apresentam junto ao trabalho “Alfabetização científica 

no contexto das séries iniciais” as contribuições inerentes ao trabalho do ensino de ciências 

nos anos inicias para incentivar momentos de alfabetização científica. Os autores apresentam 

uma contextualização dessa discussão no Brasil e em outros países que instigam essa 

discussão. Finalizam o trabalho apresentando algumas ideias didáticas para intensificar a 

proposta de alfabetização científica a partir da mais terna idade. 

“Desafios e práticas para o ensino de ciências e alfabetização científica nos anos iniciais do 

ensino fundamental”, Viecheneski, Lorenzetti eCarletto (2012) neste trabalho a autora busca, 

por meio de estudo bibliográfico, apresentar os desafios presentes no processo de 

alfabetização científica frente às limitações enfrentadas pelo ensino de ciências nos anos 

iniciais. Apresenta a articulação dos três momentos pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO 2002) e a urgente necessidade da efetivação de políticas que priorizem a 

formação de professores de forma inicial e continuada. 
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Fabri e Silveira (2013) trás contribuições com o trabalho “O ensino de ciências no 

anos iniciais do ensino fundamental sob a ótica CTS: uma proposta de trabalho diante dos 

artefatos tecnológicos que norteiam o cotidiano dos alunos”. A autora apresenta os resultados 

de um trabalho feito junto a 16 alunos do 2º ano do ensino fundamental em que se buscou 

propor momentos de alfabetização científica tendo por base os artefatos tecnológicos que são 

comuns ao cotidiano dos alunos. Ao fim do trabalho é apontado resultados positivos 

relacionados às relações estabelecidas entre as questões sociais e tecnológicas, no entanto, é 

ressalvada a necessidade desse tipo de atividade ser uma constante durante todo o processo 

educacional formal, não se restringindo a oficinas ou encontro pontuais. 

No trabalho “Ensino de ciências e alfabetização científica nos anos iniciais do ensino 

fundamental: um olhar sobre as escolas públicas de Carambi” Viecheneski Lorenzetti 

eCarletto (2012) a autora trás uma reflexão acerca de como os professores do ensino 

fundamental vem trabalhando com o ensino de ciências. Ao fim da pesquisa é confirmado que 

a maioria dos professores concentram esforços nas disciplinas de português e matemática 

deixando o ensino de ciências em segundo plano. É sinalizado pela autora a importância de 

políticas de formação continuada para os professores na área de ensino de ciências no intuito 

de intensificar o seu trabalho os anos iniciais. 

Messores (2009) em sua dissertação de Mestrado cujo tema é “Um estudo sobre a 

educação em ciência, tecnologia e sociedade – CTS nas ciências naturais das séries inicias do 

ensino fundamental no contexto da proposta curricular de Santa Catarina – PC/SC”, apresenta 

uma análise da estrutura curricular de Santa Catarina no âmbito das ciências naturais nos anos 

iniciais vislumbrando as possibilidades da inserção da educação com enfoque CTS.  

No ano de 2014, Ferst trás o trabalho “Panorama das publicações no ENPEC’s sobre 

CTS no anos inicias do ensino fundamental” em seu levantamento a autora trabalhou com os 

anos de 2007, 2009 e 2011 e como resultado apresenta uma tímida quantidade de trabalhos 

discutidos nos ENPECs sobre esta temática. Ressalta a importância dessa discussão e destaca 

que o ensino fundamental está presente em estudos relacionados a outras temáticas, todavia, 

relacionadas à CTS ainda é uma meta a ser alcançada.  

Frente às discussões apresentadas no inicio deste capítulo e as contribuições trazidas 

pelos trabalhos referenciados, é possível verificar a urgência em intensificar dos estudos 

relacionados ao ensino de ciências nos anos inicias tendo por base as ideias defendidas pelo 

enfoque CTS e alfabetização científica. 
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Outrossim, destacamos a importância da formação inicial e continuada de professores 

que atuam no ensino fundamental, bem como a necessidade de maior divulgação das 

discussões defendidas pelo enfoque CTS. 

Ao defender essa posição entendemos que,  

Podemos e devemos ter uma cultura científica que nos permita participar em 

decisões racionais, compreender minimamente os processo de decisões mais 

complexos e o sentido do desenvolvimento tecnocientífico. Tal responsabilidade não 

pode ser exclusiva dos poderes políticos. Estes estão geralmente mais preocupados 

em aceder/conservar o poder do que esclarecer e formar cidadãos ou melhorar a 

nossa qualidade de vida (CARVALHO, 2010, p. 14). 

O papel que a educação formal exerce na formação das pessoas é de suma 

importância, e isso não pode ser negado, entretanto, deixamos evidente que além da educação 

formal temos a educação informal e não formal que também são de relevância no processo de 

construção do conhecimento e atitudes.  

A utilização do enfoque CTS no processo de alfabetização científica é algo que pode 

ser percebido como intrínseco ao processo de construção do conhecimento, que busca formar 

cidadãos cientifica e tecnologicamente, “para que estes possam participar do processo 

democrático de tomada de decisões e da resolução de problemas relacionados com a ciência e 

a tecnologia em nossa sociedade” (IGLESIA, 1995 apud LORENZETTI 2000). 

Para que propostas como estas sejam efetivadas o planejamento coletivo e 

participativo deve permear todo o processo de tomada de decisão que estejam relacionados ao 

processo de organização, execução e avaliação da atividade docente, alargando as 

possibilidades de uma educação científica de dimensões mais críticas, contextualizadas e 

desagregadas da ideia de puro utilitarismo mecânico do conhecimento, que inibe a 

problematização e intencionalidade coletiva e de caráter interdisciplinar. 
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3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

"Como professores temos que acreditar na mudança, temos que saber que é possível, 

do contrário não estaríamos ensinando, pois a educação é um constante processo de 

modificação." 

(Leo Buscaglia) 

O trabalho aqui apresentado surge da necessidade de fomentar a prática de aulas de 

ciências nos anos inicias do ensino fundamental. Temos como pressuposto didático-

pedagógico o importante papel que as ciências naturais podem exercer, tanto no processo de 

alfabetização da língua materna, quanto na alfabetização científica. 

Por perceber a pertinência de aulas experimentais como propulsoras do processo de 

alfabetização científica, acreditamos na construção coletiva de saberes e na necessidade de 

educar crianças dentro de uma perspectiva científica, tecnológica, questionadora, consciente e 

humana. 

No capítulo a seguir são apresentados os objetivos da pesquisa, a contextualização do 

espaço em que o trabalho foi desenvolvido e o percurso metodológico adotado. 

3.1 OBJETIVO DA PESQUISA  

Investigar a construção de saberes científicos com alunos do 5º ano em aulas de 

ciências. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar uma sequência de aulas de ciências para alunos do 5º ano do EF, 

discutindo conceitos científicos essenciais neste nível de ensino; 

 Verificar se o trabalho com o tema “sistema digestório” nos Anos iniciais do EF 

contribui para a construção de saberes relacionados aos conceitos científicos 

estudados;  

 Avaliar se os conteúdos desenvolvidos a partir do tema nas aulas contribuem para 

processos interdisciplinares de construção de conhecimento  



32 
 

3.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CAMPO IMPÍRICO  

A escolha da Escola Estadual Berilo Wanderley como campo empírico para a 

execução da sequência de aulas se deu por ser o local onde desempenho minhas atividades 

docentes junto ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

A Escola dispõe de um espaço físico amplo, limpo, bem ventilado e propício ao 

desenvolvimento de atividades educativas. As salas de aula são espaçosas, possuem janelas, 

lousa e carteiras suficientes para a quantidade de alunos. Possui também quadra de esportes, 

laboratórios de informática, Língua Portuguesa, Ciências (Química e Biologia), sala de vídeo 

e parque. 

Quanto aos equipamentos, a escola dispõe de retroprojetor, televisão, aparelho de 

DVD, caixa de som amplificada, som com CD, copiadora, projetor multimídia (data show) e 

um bom acervo de livros didáticos e paradidáticos na biblioteca onde os alunos realizam suas 

pesquisas. A biblioteca é organizada e seu espaço é propício ao estudo e leitura, realizando 

também o empréstimo periódico de livros para os alunos. 

Com relação à acessibilidade, na entrada da escola há rampas de acesso com corrimão, 

no entanto, dentro do espaço escolar encontramos algumas barreiras, tais como, batentes, 

portas com espaços em que uma cadeira de rodas teria dificuldades para passar. Os banheiros 

também não têm acessibilidades e o acesso à biblioteca só pode ser feito por escadas, 

dificultando o acesso de cadeirantes ao espaço. 

A turma na qual a proposta da sequência de aulas foi realizada é composta por 26 

alunos com idades entre 9 e 14 anos. Neste grupo, há uma aluna com paralisia cerebral, um 

aluno com Transtorno e Déficit de Atenção e Hiperatividade e um aluno com Síndrome de 

5
Asperger.  

Ao falar de alfabetização da língua materna, temos dois alunos que ainda se encontram 

em processo de concretização do processo de alfabetização, ou seja, conseguem ler pequenos 

textos e interpretá-los. 

A turma sempre é convidada a trabalhar em parceria, seja em duplas, trios ou grupos 

maiores, sendo assim, durante a realização das aulas não foram diagnosticados problemas 

relacionados à socialização de informações e trabalho em equipe. 

                                                           
5
 A Síndrome de Asperger é um Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), resultante de uma desordem 

genética, e que apresenta muitas semelhanças com relação ao autismo. Ao contrário do que ocorre no autismo, 

contudo, crianças com Asperger não apresentam grandes atrasos no desenvolvimento da fala e nem sofrem com 

comprometimento cognitivo grave. Fonte: 

http://www.portaleducacao.com.br/psicologia/artigos/50579/sindrome-de 

asperger?gclid=CMfixOfivs4CFQUGkQodEn4KwQ . Acesso 12/08/2016. 
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3.4 PERCURSOS METODOLÓGICOS  

Para contemplar os objetivos propostos na presente dissertação realizou-se uma 

pesquisa do tipo qualitativa em que “todos os fatos e fenômenos são significativos e 

relevantes, e são trabalhados através das principais técnicas: entrevistas, observações, análise 

de conteúdo, estudo de caso e estudos etnográficos” (MARTINELLI, 2003). 

Dentro da perspectiva qualitativa de pesquisa adotou-se a técnica de estudo de caso, 

que segundo Yin (2005), “é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

A pesquisa também pode ser caracterizada como descritiva porque, de acordo com Gil 

(2008), pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. São 

inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas características 

mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. 

Ainda como técnica de coleta de dados foi adotada a observação participante e a 

entrevista semiestruturada. A observação participante 

Advinda dos estudos antropológicos, consistiria na participação ativa do observador 

na realidade estudada, isto é, o observador atua como um dos elementos 

componentes do grupo, comunidade ou situação de estudo. Se o pesquisador é, de 

fato, um integrante do grupo, caracteriza-se a forma natural de observação 

participante. Se a inserção do observador no grupo ocorre com o objetivo de 

desenvolver uma investigação, é caracterizada a forma artificial deste tipo de 

observação. (SALAMUNES, 2004) 

As entrevistas semiestruturadas adotam medidas que em hora podem trazer questões 

fechadas, abertas ou que ainda podem trazer as duas formas e no processo acrescentar-se 

nuances que o pesquisador ache necessário para a coleta de dados. 

Manzini (1992) ressalta que a entrevista semiestruturada está focada na construção de 

um roteiro com perguntas principais, que são complementadas por outras questões inerentes 

às circunstâncias da entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista tem elementos que podem 

fazer emergir informações de forma mais livres. Destaca ainda que as respostas apresentadas 

pelos pesquisados não se desdobram dentro de um determinismo apontado por questões 

padronizadas e objetivas. 

Em linhas gerais, a pesquisa que foi desenvolvida é de cunho qualitativo e descritiva, 

fazendo uso das técnicas de observação participante e entrevista semiestruturada. 
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Paralelamente, foi realizada uma revisão da literatura, com o intuito de ter como 

amparo os debates e reflexões tecidas por autores que tiveram estudos voltados para a 

temática, tais quais, Delizoicov, Angotti e Pernambuco. (2002), Carvalho (2010), Maldaner 

(2006), Bizzo (2008), Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96, Parâmetros Curriculares 

Nacionais, dentre outras que deliberem acerca dessa temática. Estes autores contribuem com 

importantes reflexões sobre a temática em questão. No entanto, por se tratar de uma 

problemática que traz inquietações para pesquisadores e professores dos anos iniciais, as 

reflexões aqui propostas não se configuram como vazias ou prolixas. Na verdade, se somam 

na busca de recortes mais específicos e respostas mais diretas. 

Tendo por base as leituras específicas que tratam do tema desta pesquisa e as leituras 

complementares visitadas no transcorrer das disciplinas cursadas na pós-graduação, foi 

planejada e implementada uma sequência de aulas de ciências desenvolvida em cinco 

encontros. 

Cada encontro foi acompanhado por profissionais da educação e membros do Grupo 

de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica em Contextos Sociais no intuito de 

registrar os desdobramentos dos encontros. Ao fim das aulas os dados foram analisados com o 

intuito de fundamentar as ideias de alfabetização científica aqui defendidas. 

3.4.1 Levantamento bibliográfico  

Durante o caminho trilhado ao cursar as disciplinas no PPGEd, foi possível construir 

saberes relacionados a formação do pesquisador enquanto pessoa crítica e questionadora do 

que se lê e produz. Esse processo foi de suma importância para o domínio de novas leituras e 

apreensão de saberes inerentes aos que se debruçam na tarefa de pesquisar. 

Os estudos desenvolvidos junto ao Grupo de Pesquisa em Educação Científica e 

Tecnológica em Contextos Sociais foram fundamentais para o aprofundamento das leituras 

relacionadas ao enfoque CTS e a alfabetização científica que agora, em grande medida, 

integram o corpus deste trabalho. 

Foi relevante visitar o trabalho de pesquisadores que tratam da temática defendida 

nesta dissertação e de outros que fundamentam e defendem um ensino de ciências pautado na 

realidade dos alunos e na construção de saberes tecnológicos, científicos e humanos. 

As leituras realizadas durante todo o período da pós-graduação serviram não somente 

para fundamentar este trabalho, mas também, para trazer novas reflexões e experiências para 

mim, enquanto pesquisador e docente. 
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Nesse sentido, todas as referências apresentadas neste trabalho serviram como bússola 

ao apontamento de possíveis caminhos para o processo de construção de conhecimentos, que 

auxiliariam ao processo de ensino-aprendizagem, compreendendo-se que esses conhecimentos 

que se formam, podem sempre serem reconstruídos e reinventados. 

3.4. 2 Preparação da sequência de aulas 

Os momentos de estudos para o planejamento das aulas foram permeados por um 

constante revisitar da minha prática enquanto professor e da proposição dos questionamentos 

relacionados às finalidades de cada tarefa que seria realizada. 

Foi pensado também se o que estava sendo elaborado seria atrativo para os alunos que 

foram os protagonistas do processo de construção de conhecimento, bem como se o que seria 

trabalhado estaria coerente com a vida que as crianças experimentam; os conceitos 

trabalhados poderiam ajudar-lhes a ter uma saúde melhor? Conhecendo melhor o seu corpo e 

funcionamento eles poderiam adotar práticas de alimentação melhores? Em que medida o 

estudo apresentado no decorrer das aulas ajudariam nesse processo? 

Esses são alguns dos questionamentos que direcionaram o planejamento das aulas. Foi 

importante também a leitura de trabalhos em que outros pesquisadores desenvolveram algo 

parecido para percepção das lacunas do planejamento e da ação, tendo como vislumbre 

superá-las.  

3.4.3 Desenvolvimento das aulas 

Os espaços para realização das aulas (sala de aula, biblioteca e laboratório de 

informática) foram reservados com antecedência e o ambiente preparado para receber as 

crianças. Todos os experimentos foram testados antes para que no momento da aula tudo 

ocorresse bem.  

No decorrer das aulas tivemos a participação de professoras que compõem o Grupo de 

Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica em Contextos Sociais com o intuito de 

registrar todo o desenvolvimento das aulas. Essa participação foi de grande importância para 

que no decorrer das atividades as falas e atitudes das crianças fossem registradas, visto que o 

pesquisador estaria ministrando as aulas e poderia passar-lhe despercebido nuances 

importantes deste processo. 

Ao fim de cada encontro aulas foi conduzido um momento de avaliação e de 

preparação para o próximo encontro. Ao todo foram realizados cinco encontros com uma 

média de quatro horas. 
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3.4.4 Análise dos resultados  

Este foi o momento de validar o que se propôs no inicio deste trabalho: “promover 

momentos de alfabetização científica para crianças do ensino fundamental”. Nessa parte do 

trabalho foi feita a conexão do referencial bibliográfico adotado na pesquisa com os 

resultados apresentados pelas crianças nos registros feitos pelas professoras e nos diários de 

bordo que as crianças utilizaram nos encontros. 

Com o material produzido pelas crianças praticou-se as leituras e análise das respostas 

apresentadas, tendo por base o que se pretendia alcançar e o que, de acordo com os registros 

das crianças, fora alcançado. Para melhor análise produziu-se uma tabela em que todas as 

respostas foram colocadas e a partir daí pudesse ser avaliada a construção do conhecimento. 

As análises referentes à construção dos saberes não se resumiram aos registros 

escritos, mas também se levou em conta as falas das crianças durante as aulas que foram 

registradas pelas professoras interlocutoras que acompanharam a pesquisa. 
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4 AULAS DE CIÊNCIAS  

"O começo da sabedoria é encontrado na dúvida; duvidando começamos a questionar, 

e procurando podemos achar a verdade." 

(Pierre Abelard) 

O trabalho pedagógico exercido com responsabilidade requer, a cada dia, um romper 

de práticas que muitas vezes nos prendem ao exercício de atividades mecanizadas, pensadas e 

exercidas com “normalidade” dentro de um contexto de muitas responsabilidades, atribuições 

e restrição de recursos. 

Na busca de melhorar a atividade docente podemos elencar aulas de campo, com 

materiais manipuláveis, com música e até mesmo dentro do espaço escolar, mas, tendo 

encaminhamentos que ao levar em conta a necessidade do lúdico podem gerar aulas que para 

os alunos são inesquecíveis.  

Dentro dessa perspectiva, apontamos como salutar a estruturação de aulas planejadas 

dentro da estrutura curricular da escola e pensadas conjuntamente com alunos. Aulas em que 

seja possível “fugir” da normalidade e apresentar aos alunos momentos de maior interação e 

realização de trabalhos coletivos.  

Não podemos vislumbrar o espaço escolar como algo estático e pronto, pelo contrário, 

ele está em constante movimento e nós, os professores, precisamos estar abertos para que a 

partir dos conhecimentos prévios dos nossos alunos e de suas curiosidades possamos vir a 

conduzir nossas aulas de forma dinâmica e coerente com a realidade dos mesmos. 

Essas aulas se desdobram na perspectiva de nortear momentos de alfabetização 

científica para alunos do ensino fundamental I, nesse caso específico, alunos do 5º ano de uma 

escola pública da cidade de Natal/RN. 

A necessidade de se alfabetizar cientificamente insurge na perspectiva de nossos 

alunos compreenderem e construírem conhecimentos que estejam imbricados as questões 

científicas e tecnológicas de forma consciente e crítica. Assim, a alfabetização científica 

propõe que tais conhecimentos sejam oferecidos desde a mais terna idade, sem deixar que 

esse tipo de discussão seja utilizada apenas no ensino médio e superior. 

Outrossim, o ensino de ciências é uma área do conhecimento que como a história e 

geografia não ganham muito destaque nos anos inicias. Isso se deve ao fato de parte dos 

professores acreditarem que tais conhecimentos só podem ser estudados a partir do momento 

em que o aluno está alfabetizado em sua língua materna. Ao discordar desse posicionamento 
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concentramos esforços em processos de alfabetização científica que pode e deve estar atrelado 

ao processo de apreensão da língua materna das crianças durante todo o ensino fundamental. 

 Público alvo: Alunos do 5º ano 

 Idade dos alunos: 9 a 14 anos 

 Tempo da oficina: 20 horas 

 Espaço físico: Sala de aula, sala de vídeo, laboratório de informática, biblioteca e pátio 

da escola. 

 Escolha do tema: 
6
Foram apresentados para os alunos alguns temas que fazem parte da 

estrutura curricular da escola. Temas como os tipos de energias, sistema reprodutor, 

sistema solar e sistema digestório foram colocados em votação. A maioria da turma 

escolheu o último tema e sobre ele desenvolvemos a sequência de aulas. 

4.1 TEMA 

O alimento no nosso corpo (
7
sistema digestório) 

4.2 OBJETIVO 

Promover discussão de conceitos científicos relacionados ao sistema digestório. 

4.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

4.3.1 O que sabemos? 

 Ele é responsável pela digestão; 

 Comanda a barriga; 

 Comanda o intestino grosso e o fino; 

 É por onde passa a comida. 

4.3.2 O que queremos saber? 

 8
A comida vai para o corpo?  

                                                           
6
 Temos ciência que a apresentação de temas ao invés do surgimento destes por parte dos alunos, não se 

configuram dentro dos moldes de tema gerador (Paulo Freire) ou se encaixa dentro do enfoque CTS. No entanto 

por fatores decorrentes do tempo a escolha do tema de pesquise teve que estar dentro de um hol já estabelecido 

pela proposta curricular da escola.  
7
 Nos livros de ciências esse sistema também pode ser chamado de Sistema Digestório. No decorrer do trabalho 

adotaremos as duas nomenclaturas. 
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 Como as fezes se formam na barriga? 

 Por que ficamos com dor de barriga? 

 Qual o nome do “negócio” na barriga que tritura o restante da alimentação? 

 Por que às vezes a gente come e vomita? 

 Por que acontece a dor “desviada”? 

 Como acontece o arroto? 

 Como os gases se formam? Por quê se formam? 

 Por que às vezes a barriga ronca? 

 O que são as lombrigas? 

4.4 METODOLOGIA 

4.4.1 ENCONTROS 

No primeiro encontro o tema foi apresentado à turma e iniciamos discutindo duas 

questões sobre ele: o que sabemos? O que queremos saber? De acordo com as contribuições 

dos alunos foi feito o registro dos saberes e questionamentos apontados. Os alunos tomaram 

nota no caderno para que no decorrer das aulas eles pudessem ser consultados e discutidos. 

Em seguida os alunos foram divididos em grupos e em seguida as questões de 

pesquisa elencadas por eles foram sorteadas, ficando cada grupo com uma média de duas 

questões. Em grupo, eles tiveram que tentar responder os questionamentos sem a utilização de 

qualquer recurso; em seguida trouxeram respostas coerentes com os seus conhecimentos e 

discutidas no grupo para chegarem a um senso comum.  

Depois de articularem as respostas, eles fizeram os registrar das respostas em folhas de 

papel ofício para expor ao grande grupo. Nesse momento os outros grupos puderam concordar 

ou discordar das respostas apresentadas e assim fazer novos registrados no quadro 

complementando os dados apresentados pelos demais alunos. 

Durante o segundo encontro os alunos foram ao laboratório de informática e biblioteca 

da escola para continuar discutindo as mesmas questões de pesquisa. Os alunos ficaram em 

duplas para usar os computadores e nos seus grupos anteriores para fazerem pesquisas na 

biblioteca. O objetivo dessa atividade foi fazer com que as crianças, a partir das pesquisas 

pudessem perceber se os resultados são coerentes com as respostas dadas por elas e 

realizarem uma comparação e complementar as respostas apresentadas na aula anterior. 

                                                                                                                                                                                     
8
 Esse questionamento foi acompanhado da seguinte afirmação: “professor, toda vez que estou comendo em pé, a 

minha mãe diz que a comida vai descer para as pernas”. 
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Ao retornar ao grande grupo as crianças compartilharam as novas informações 

coletadas na biblioteca e na sala de informática. Essa atividade teve o intuito de fazer os 

alunos perceberem que o conhecimento é dinâmico e que muitas vezes precisa ser 

reconstruído. 

Com base no que vinha sendo discutido, foi exibido um vídeo para os alunos a respeito 

do trabalho realizado pelo sistema digestório. Após a exibição do vídeo cada aluno recebeu 

uma folha com a seguinte pergunta: o que aprendi com o vídeo? Eles utilizaram a escrita e 

também o registro de desenhos para destacarem o que acharam interessante. 

Para essa aula foi proposto um momento de sistematização dos dados obtidos até 

então. A aula foi conduzida com a utilização de slides e “
9
Madalena” para retomar os 

conhecimentos construídos no decorrer da semana e continuar dialogando com a turma 

conforme foram surgindo novas dúvidas. Em seguida foram selecionados alguns 

experimentos científicos, de acordo com as questões de pesquisa, para realizar com os alunos. 

Todos os experimentos selecionados foram testados antes de leva-los para as crianças. No 

decorrer de cada experimento as crianças foram tomando nota em seus diários de bordo. 

 

4.4.2 Experimentos 

a) É importante mastigar bem 

Material: 2 copos com água; 2 comprimidos efervescentes 

Procedimento: Triture um dos comprimidos sobre uma folha de papel. Coloque 

simultaneamente o tablete inteiro em um copo com água e o triturado no outro. 

Conclusão: O triturado se dissolve bem mais rápido. Essa é uma das características da 

digestão: quanto menores os pedaços de alimento, mais rapidamente os nutrientes presentes 

nele são absorvidos pelo organismo. 

Conceito trabalhado: Mastigação 

b) Ação do suco gástrico 

Material: 1 copo plástico de café; leite; vinagre ou suco de limão. 

Procedimento: Coloque leite no copo e adicione vinagre. 

                                                           
9
 Madalena foi o nome dado a um dorso anatômico que é utilizado nas aulas de ciências. 
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Conclusão: O vinagre talha o leite da mesma maneira que o suco gástrico, produzido pelo 

estômago, quebra as moléculas grandes dos alimentos em partículas menores. Isso ocorre 

porque o suco é composto de ácido clorídrico, enzimas e muco. 

Conceito trabalhado: Suco Gástrico 

c) Como acontece o Arroto 

Material: Bexiga; vinagre; bicarbonato de sódio. 

Procedimento: Colocar em uma garrafa pequena 15 ml de vinagre; Encher uma bexiga com 

duas colheres de bicarbonato de sódio; Prender a abertura da bexiga na garrafa, com cuidado 

para o bicarbonato não cair dentro da garrafa nesse momento; Virar a bexiga de forma que o 

bicarbonato entre na garrafa, segurando a outra extremidade da bexiga. 

Conclusão: A bexiga será cheia com a substância gasosa formada na mistura (dióxido de 

carbono) 

Conceito trabalhado: Arroto 

d) detergente da digestão 

Material: dois copos com água; óleo de cozinha; detergente 

Procedimento: Coloque óleo nos dois copos com água. Em um deles, acrescente detergente e 

agite. 

Conclusão: Assim como o detergente, a bile, produzida pelo fígado, é um suco ácido que 

transforma as gorduras em gotículas muito pequenas, facilitando a digestão. 

Conceito trabalhado: Digestão 

e) Formação dos gases 

Material: 100 gramas (uma porção) de bicarbonato de sódio; Suco de 1 limão (ou vinagre);  1 

recipiente aberto (pires).  

Procedimento: Coloque as 100 gramas de bicarbonato de sódio no pires; Acrescente gotas de 

limão.  
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Conclusão: A liberação de gás é instantânea, você observará este acontecimento através das 

bolhas que se formarão na superfície do pires. E por que isso ocorre?  

Quando reagimos um ácido com um sal temos um produto volátil. O ácido usado neste caso 

foi o ácido clorídrico (HCl) presente no limão (como também no vinagre), o bicarbonato de 

sódio é o sal (NaHCO3) e o produto volatilizado foi gás carbônico (CO2).  

Conceito trabalhado: Gás carbônico; oxigênio. 

 

4.4.3 Socialização dos resultados (4 horas) 

 

Ao chegar à escola os alunos se dividiram nos seus grupos e organizaram seus espaços 

para divulgar os resultados da pesquisa. Em forma de rodízio foram recebidas as turmas do 

Ensino Fundamental (4 turmas) e no fim a sala ficou aberta para os alunos do Ensino Médio 

que tinham interesse em visitar a apresentação. Durante as apresentações os alunos 

explicaram, primeiramente para o grande grupo, como foi o processo de pesquisa, 

posteriormente cada um no seu grupo receberam os visitantes e realizaram alguns 

experimentos. 

4.5 RECURSOS DIDÁTICOS 

 Computador; 

 Projetor Multimídia; 

 Folhas de papel ofício; 

 Lápis de cor; 

 Cartolinas; 

 Fita adesiva; 

 Jalecos; 

 Livros didáticos variados; 

 Tesouras. 

4.5.1 Recursos didáticos para realização dos experimentos 

 Água; 

 Comprimidos efervescentes (no mínimo 2); 
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 1 copo; 

 Leite; 

 Vinagre ou suco de limão; 

 Bexiga; 

 Bicarbonato de sódio; 

 Óleo de cozinha; 

 Detergente; 

 1 recipiente aberto (pires). 
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5 REGISTRO DA OBSERVAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Nessa parte do trabalho optamos por apresentar os registros feitos por 
10

professores 

que acompanharam a realização das aulas. Esses dados serão apresentados separados por 

encontro e por profissional que acompanhou as atividades. Apresentamos também algumas 

análises das imagens em caixas de texto e que não fazem parte do registro dos colaboradores. 

O objetivo de proporcionar esses registros foi de trazer falas e comportamentos que às 

vezes podem passar despercebido ao olhar do professor que está conduzindo as aulas. Os 

registros fotográficos também serão apresentados nessa sessão do trabalho. 

5.1 REGISTRO DO PRIMEIRO ENCONTRO 

Professor responsável: 
11

Gilmara Moura 

As aulas de ciências desenvolvidas com alunos do 5º ano da Escola Estadual Berilo 

Wanderley, sob orientação do Professor Paulo Roberto Lima de Souza, teve inicio com uma 

conversa informal sobre o tema: Sistema Digestório.  

O Professor adotou o trabalho de pesquisa iniciando com o registro a partir dos 

conhecimentos prévios da turma e em seguida, com as anotações a parir dos seguintes 

questionamentos: o que sabemos? O que queremos saber?. Durante esse processo podemos 

destacar algumas falas importantes dos alunos, como por exemplo, “a barriga ronca porque 

está dormindo”, “por que os gases são fedorentos?”, “por quê acontece a dor de “
12

 viado””?,. 

No momento desses questionamentos também surgiram perguntas que não estavam 

diretamente ligadas ao assunto da aula, estas estavam relacionadas ao sistema urinário e ao 

esqueleto humano. 

                                                           
10

 Durante toda a realização da oficina membros do Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica 

em Contextos Sociais do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

acompanharam o processo e registraram os principais pontos. 
11

 Gilmara Moura é Pedagoga, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuou em turmas da 

educação infantil ao ensino Fundamental. Trabalhou nos últimos anos em salas de recurso multifuncional, 

atendendo alunos com necessidades especiais e atualmente é Vice-diretora da Escola em que a pesquisa 

acontece. 
12

 Essa expressão é bastante usada no nordeste para dar nome a uma dor na lateral do abdome. Essa foi uma das 

questões de pesquisa que foi aprofundada com as crianças.  
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Figura 1 - Alunos participando do primeiro momento da oficina: esse foi o momento de ouvir as crianças e 
apresentar alguns temas que compõem a estrutura curricular da turma. Foi um momento de extrema 
importância em que foi possível trabalhar o respeito à opinião do colega e a democracia pela escolha da 
maioria das crianças pelo tema “sistema digestório”. 
Fonte: próprio autor. 

A proposta da oficina teve continuidade com a formação dos grupos. Foram formados 

grupos de 4 a 5 alunos e sorteadas duas questões para que cada equipe pudesse discutir entre 

eles e registrar as respostas.  

 

Figura 2 - Os alunos começaram a organizar as ideias sobre as questões que sortearam e precisavam chegar a 
uma decisão unânime relacionada às respostas das questões. Foi um momento de conversas e todos os 
professores que estavam em sala de aula, observando ou conduzindo a oficina, puderam mediar esse 
processo. 
Fonte: próprio autor 
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Em seguida, após todos os grupos concluírem suas respostas, foi formado um grande 

circulo e as perguntas e respostas foram compartilhadas e comentadas por todos. 

 

Figura 3 - Compartilhar os primeiros resultados e aceitar a ajuda dos colegas nas complementações. Esse foi 
um dos objetivos dessa aula. Apontamos ainda a superação de alguns alunos ao se sentirem confortáveis ao 
apresentarem para turma e receber sugestões. A organização das ideias através da escrita e da fala também 
foi um ponto importante nesse encontro. 
Fonte: próprio autor. 

Destacou-se nessa atividade a oportunidade de não concordar com a resposta do outro 

grupo, e assim, contribuir com complementações. Após o momento de socialização o 

professor recolheu os registros feitos pelos alunos e encerrou o primeiro encontro da oficina. 

5.2 REGISTRO DO SEGUNDO ENCONTRO 

Professora responsável: 
13

Laryssa Vasconcelos 

No segundo dia o Professor Paulo retomou com a turma tudo que aconteceu no 

primeiro encontro. Os próprios alunos foram relembrando as etapas que já haviam ocorrido, 

explicando para os colegas que não estavam presentes no encontro anterior. 

Ainda em sala de aula o professor deu início às orientações para a realização das novas 

atividades. Foi explicado que a turma iria até a biblioteca da escola e em seguida ao 

laboratório de informática para buscar respostas para as perguntas respondidas por eles no 

encontro anterior, mas, dessa vez poderiam utilizar fontes bibliográficas, como livros e 

internet. Nesse momento foram dadas as orientações de como eles deveriam fazer as 

referências de suas pesquisas, conforme segue: 

                                                           
13

 Laryssa Vasconcelos é formada no curso de Licenciatura em Química pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Pedagoga pela Universidade Vale do Acaraú, Especialista em Gestão Escolar pela 

Universidade Potiguar.  Atualmente é aluna do Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN, cursando 

Mestrado Acadêmico. 
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 Nome do livro; 

 Autor (a); 

 Editora; 

 Ano;  

 Número da página; 

 Site:_______ data de acesso:_________ hora do acesso:____ 

 

Figura 4 - Após o levantamento das respostas que tiveram por base os conhecimentos prévios, as crianças 
iniciaram um processo de pesquisa e puderam constatar que suas respostas ou estavam próximas do que os 
livros e a internet traziam ou estavam pensando algo bem diferente. Esse momento foi importante para que 
eles percebessem que o conhecimento se constrói com estudos e pesquisa e que podem mudar a depender 
da fonte de pesquisa. 
Fonte: próprio autor. 

Ao chegarem à biblioteca os alunos se dividiram nos grupos já existentes e os alunos 

que faltaram a aula anterior foram inseridos em alguns dos grupos, por escolha deles. Eles 

receberam o papel utilizado na aula anterior contendo as perguntas e respostas, para a partir 

delas buscar novas respostas com o auxílio dos livros. 

Os alunos mostraram-se bastante comprometidos com a atividade, pesquisaram em 

diferentes livros e na maioria das vezes surpreenderam-se com as respostas encontradas. Cada 

grupo foi registrando as respostas encontradas e fazendo as referências como foi orientado. 

Devido a maioria do acervo da biblioteca ser voltada para livros do Ensino Médio, as 

crianças tiveram um pouco de dificuldade de encontrar as respostas. Dos cinco grupos três 

encontraram apenas uma das respostas, um não encontrou nenhuma das respostas e o quinto 

grupo encontrou as duas respostas. 
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Figura 5 – Alunos pesquisando na biblioteca 
Fonte: próprio autor 

 

Figura 6 - Nessas duas imagens podemos observar as crianças fazendo a pesquisa em livros de ciências. 
Ressaltamos a importância do trabalho coletivo e a seleção de informações que estivessem coerentes com as 
respostas que eles procuravam. Precisavam pesquisar juntos e redigir as respostas de forma em que fosse 
respeitada a opinião de todos os membros do grupo. 
Fonte: próprio autor. 

Ainda na biblioteca, após a pesquisa, o professor realizou uma leitura coletiva, cujo 

título foi: Alimentação e Digestão. Essa leitura foi retirada de um dos livros encontrados pelos 

alunos para realização da pesquisa. Essa leitura, a priori, não estava no planejamento, no 
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entanto, o professor achou conveniente realizá-la com a finalidade dar mais orientações para 

os alunos acerca da pesquisa. 

Durante a leitura surgiram alguns questionamentos que foram respondidos pelos 

próprios colegas. 

 Produz saliva pra que? Para molhar o alimento! 

 Onde estão as glândulas salivares? Na boca! 

 Quem são os mamíferos? Animais que mamam! 

Após a leitura coletiva e conversa sobre a tarefa que se concluíam na biblioteca, os 

alunos foram orientados a irem para o laboratório de informática. Lá, eles foram divididos em 

duplas, que pertenciam aos grupos maiores, para que pudessem se acomodar nos 

computadores e assim dar inicio a pesquisa das questões do seu grupo. 

 

Figura 7 - Além de fomentar a pesquisa nos livros, trabalhamos também com as tecnologias que estão 
disponíveis. As crianças fizeram pesquisas em alguns sites previamente visitados e selecionados e de lá 
puderam fazer leituras e retirar as informações que achassem necessárias para seus grupos. 
Fonte: próprio autor. 

Nesse momento da aula ficou nítido o estímulo das crianças ao realizarem tarefas que 

envolvem a parte tecnológica, como o computador. Infelizmente a conexão com a internet que 

a escola possui é muito lenta, nesse sentido, as crianças reclamavam um pouco a respeito da 

demora a qual as páginas concluíssem o carregamento e eles pudessem fazer a leitura e o 

registro. 
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Durante a pesquisa em sites da internet, foi possível presenciar pequenas falas dos 

alunos sobre o tema, tais quais: “as lombrigas causam doenças em crianças” ou “ o arroto 

acontece quando a gente engole o ar”. 

Ao finalizarem a pesquisa no laboratório de informática, teve início o momento de 

socialização das respostas encontradas na biblioteca e laboratório comparadas com as 

primeiras questões respondidas por eles. 

 

Figura 8 - Encontros em que as crianças podem expressar seus achados e organizar suas ideias em 
apresentações orais e escritas são de extrema importância para seu desenvolvimento cognitivo, bem como 

ajudam a diminuir a timidez ao se expressarem para muitas para muitas pessoas. 
Fonte: próprio autor. 

Cada grupo fazia a leitura de suas questões e começava socializando as respostas que 

foram dadas no primeiro encontro, em seguida davam as respostas que encontraram nas 

pesquisas. Por fim podiam fazer uma avaliação a respeito dessas respostas, se estavam muito 

diferentes das primeiras ou se tinham alguma relação. 

Para finalizar esse momento o professor fez o fechamento conversando com as 

crianças e falando que mesmo as respostas deles sendo diferentes das encontradas nas 

pesquisas eles não deveriam ficar tristes, pois, na pesquisa é assim mesmo, as respostas vão 

mudando de acordo com a profundidade da pesquisa, da época em que ela é feita e também da 

fonte que é consultada. 

5.3 REGISTRO DO TERCEIRO ENCONTRO 

Professora Responsável: 
14

Andreia Leite 

                                                           
14

 Andreia é formada em pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú, Especialista em Psicopedagogia e 

atualmente é professora auxiliar na turma em que a pesquisa se desenvolveu, acompanhando uma aluna com 

paralisia cerebral. 
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O encontro teve início com o professor convidando os alunos a fazerem uma retomada 

dos encontros anteriores. Frente aos outros encontros esse foi o mais rápido. 

Após o professor conversar com a turma e fazer a retomada apresentou para a turma 

um 
15

vídeo que mostrava todo o percurso que o alimento faz dentro do nosso corpo. Durante a 

exibição as crianças ao visualizarem algumas partes do sistema digestório falavam “ai que 

nojento, passa esse parte professor” 

Esses comentários eram feitos, principalmente, na parte em que a comida já estava 

triturada e passava pelos intestinos sendo empurrada pelos movimentos peristálticos. 

Foi interessante ver as crianças tocando seus corpos e identificando nelas as partes que 

apareciam no vídeo.  Ao fim da exposição cada criança recebeu uma folha para produzir um 

pequeno texto relatando o que aprenderam assistindo o vídeo. 

O professor recolheu as folhas e explicou que na próxima aula teria inicio os 

experimentos químicos. A turma demonstrou bastante entusiasmo para o próximo encontro. 

5.4 REGISTRO DO QUARTO ENCONTRO 

Professora responsável: Laryssa Vasconcelos e Gilmara Moura 

O quarto encontro teve inicio com a retomada das questões levantadas no primeiro 

encontro. Os alunos foram relembrando, através do diálogo, etapa por etapa desde o momento 

do levantamento das questões de pesquisa. 

Durante o primeiro momento do quarto encontro foram discutidas questões como: o 

que é digestão? Por que temos que comer? O caminho que o alimento faz no tubo digestivo. 

Em meio ao diálogo referente a estas questões destacamos a fala de uma das crianças: 

“digestão é a quebra dos alimentos grandes, deixando menores para a gente receber os 

nutrientes das comidas”. 

Para uma melhor compreensão o professor utilizou uma analogia ao comparar o 

combustível utilizado por automóveis ao alimento que ingerimos e que gera energia para 

nossas atividades diárias. 

Na fase seguinte foram retomadas algumas expressões que haviam sido vistas no vídeo 

apresentado aos alunos e nos livros, tais quais, deglutição, movimentos peristálticos e 

comburente. 

Em slides o professor apresentou o passo-a-passo que o alimento percorre no nosso 

organismo, iniciando o processo ao falar da ação da saliva. Nesse momento todos os alunos 

receberam uma bolacha de maisena e foram orientados a colocar na boca e deixar a saliva 
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 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=6JfDX94htbU  

https://www.youtube.com/watch?v=6JfDX94htbU
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agir. As crianças puderam perceber em uma ação corriqueira como acontece o inicio do 

processo digestório. 

 

Figura 9 - Momento de retomada das aulas anteriores que assume importante papel no processo de 
construção de conhecimento na media em que amarra algumas questões, retira dúvidas decorrentes do 
processo e atualiza alunos que não estiveram presentes em algumas das aulas.  
Fonte: próprio autor. 

Além da utilização de slides, foi trazida para a sala de aula a boneca Madalena que 

tem seus órgãos expostos para estudar o corpo humano. Durante toda aula o professor 

apresentava explicações utilizando imagens postas nos slides e convidando as crianças a 

tocarem e ver mais de perto a Madalena.  

Para consolidar a diálogo até então ocorrido, foi apresentado um 
16

vídeo de 6 minutos 

sobre o processo da digestão, que resumiu de maneira lúdica as informações apresentadas.  

Finalizado essa parte, os alunos foram convidados a participar de uma aula 

experimental. Assim, cada aluno recebeu cinco folhas (em anexo) de registro para tomar nota 

de como cada experimento iria acontecer. A partir das questões elencadas e respondidas pelos 

alunos, cada grupo vinha ao centro da sala, onde tinha uma mesa grande com todos os 

recursos necessários para realização do experimento. 

Juntamente com a orientação do professor, eram lidas as etapas para realização dos 

experimentos e depois se iniciava a parte prática. O restante da turma ficava observando de 

perto e registrando cada reação que eles achassem importe. Para nortear os registros desse 

momento, nas folhas que eles receberam tinham as seguintes questões: Questão de pesquisa; 
                                                           
16

 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Om2i0zInP00  

https://www.youtube.com/watch?v=Om2i0zInP00
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Nome do experimento; O que acontece?;Qual conceito seria estudado; o que eu entendi desse 

conceito; 

Feitas as orientações necessárias, passou-se a realizar os experimentos, grupo por 

grupo. A primeira questão de pesquisa a ser utilizada como referência para realização do 

experimento foi: “
17

A comida vai para o corpo”?   

No desenvolvimento do experimento os alunos puderam observar a dissolução em um 

copo de água de um comprimido efervescente triturado e em outro copo outro comprimido 

inteiro. Tomaram nota da diferença de dissolução nos dois copos de água e compará-los com 

a mastigação e a ação do suco gástrico no estomago ao dissolver a comida que lá chega. 

 

Figura 10 - A utilização dos experimentos foi de grande importância para as aulas na medida em que foi 
possível quebrar a imagem de experimentos que explodem ou que sempre são desenvolvidos com materiais 
que as crianças desconhecem. Todos os experimentos foram realizados com materiais que são familiares as 
crianças e puderam ajudar na compreensão de suas questões de pesquisa. 
Fonte: próprio autor. 

O segundo experimento teve como questão de pesquisa “como se formam as fezes”. 

Nesse experimento foi utilizado dois copos de água e neles adicionado óleo de soja, em um 

dos copos foi colocado também, detergente. Ao verem a reação do detergente ao transformar 

a quantidade óleo em bolhas bem menores, foi possível fazer associação ao trabalho 

desempenhado pela bile que tem a função de quebrar as gorduras, deixando-as em moléculas 

menores e facilitando o processo de digestão. 

                                                           
17

 Não encontramos experimento que discutissem diretamente esta questão, nesse sentido optamos por fazer um 

experimento que tratasse do processo de mastigação e a ação do suco gástrico ao decompor o bolo alimentar que 

chega ao estômago. A partir dele foi discutido a importância da boa mastigação  
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Figura 11 – Experimento do grupo 2 
Fonte: próprio autor 

Ainda nesse experimento explicou-se que depois da ação do suco gástrico e da bile, o 

próximo passo é o intestino delgado onde 90% dos nutrientes são absorvidos e o restante 

segue para o intestino grosso. Ao passar pelo intestino grosso há absorção de água e o restante 

é encaminhado para ser excretado através das fezes. 

O grupo três foi ao centro da sala para fazer o experimento referente a questão “como 

acontece o arroto?”. Colocou-se 15 ml de vinagre em uma garrafa de água mineral e em uma 

bexiga foi colocado duas colheres de bicarbonato de sódio. Em seguida prenderam a bexiga 

na boca da garrafa sem deixar o bicarbonato cai dentro ainda. O próximo passo foi virar a 

bexiga e deixar que o bicarbonato caísse dentro da garrafa e reagisse ao encontrar com o 

vinagre. O resultado tirou suspiros de surpresa dos alunos ao verem a bexiga começar a 

encher de ar.  
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Figura 12 – Experimento do grupo 3 
Fonte: próprio autor 

Ao fim desse experimento as crianças puderam perceber que o que aconteceu com a 

bexiga é parecido com o que acontece com nosso organismo quando acontecem as misturas 

na nossa barriga, as substâncias se misturam e geram os gases, nesse caso o arroto. 

O quarto experimento teve como questão de pesquisa “qual o nome do “negócio” que 

fica na barriga e destrói o restante da comida?”. Para esse experimento as crianças colocaram 

100 ml de leite em um copo e em seguida adicionaram 10ml de vinagre. Ao misturarem os 

líquidos puderam perceber o vinagre modificando a textura do leite. Alguns disseram 

“professor parece coalhada”. Ao observarem isso o professor retomou as explicações vistas 

nos encontros anteriores e chegaram a conclusão que como o vinagre agiu modificando o 

leite, na nossa barriga o suco gástrico atua modificando o alimento que chega até lá. 
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Figura 13 – Experimento do grupo 4 
Fonte: próprio autor 

O quinto e último experimento teve como questão norteadora “como os gases se 

formam”. Para esse experimento foi colocado em um pires duas colheres de bicarbonato de 

sódio e com o auxilio de uma colher foram pingadas gotas de vinagre. Os alunos observaram 

a ação do bicarbonato com o vinagre e destacaram a formação de bolhas. Compararam esse 

experimento com o experimento da garrafa e o professor fez a ponte entre os dois retomando 

o que já vinha sendo estuda e explicando que nos dois experimentos são formados gases e que 

no primeiro experimento eles eram expelidos pela boca através do arroto, e nesse pelo ânus 

através das flatulências. 
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Figura 14 – Experimento do grupo 5 
Fonte: próprio autor 

Ao fim de cada experimento todas as crianças tinham tempo para tomarem nota da 

observação que estavam fazendo. Para concluir a aula o professor fez um resumo dos 

experimentos realizados, recolheu as folhas de registro e deu algumas informações 

relacionadas ao próximo e último momento. 

5.5 REGISTRO DO QUINTO ENCONTRO 

Professora Responsável: Laryssa Vasconcelos 

Para o último encontro foi proposto uma exposição das descobertas e dos trabalhos 

realizados para as demais turmas do Ensino Fundamental da escola. Para isso a sala foi 

organizada com os cinco grupos distribuídos nas laterais da sala e o centro livre para as 

crianças sentarem no chão e assistirem as apresentações dos colegas. 

Cada grupo tinha uma bancada com os materiais necessários para a realização dos 

experimentos que eles aprenderam no encontro anterior. Por traz de cada grupo tinha um 

cartaz com o desenho do sistema digestório feito pelas crianças e serviu para ajudar nas 

apresentações. Antes de receber as turmas os alunos fizeram um “ensaio” da apresentação e 

receberam algumas orientações do professor. 



58 
 

 

Figura 55- Nesse encontro destacamos o trabalho relacionado a autonomia das crianças ao terem que 
organizar uma apresentação para os colegas de outras series. Elas precisavam a todo tempo chegar em 
consensos e trabalhar de forma coletiva. A superação da vergonha ao falar em público teve espaço nessa 
aula e as crianças puderam tomar nota do que iriam falar, mas na maioria das apresentações elas 
conseguiram trabalhar falando o que lembravam sem a consulta ao material. 
Fonte: próprio autor 

 

Figura 16 – Alunos ensaiando a apresentação 
Fonte: próprio autor 

Quando a primeira turma chegou à sala, a turminha do 1º ano, foi recebida pelos 

alunos que estavam organizados nos grupos e com jalecos. Quando as crianças se 

acomodaram no chão teve inicio a apresentação. 

A apresentação teve inicio com a participação de dois alunos que contaram como 

foram realizadas as aulas e fizeram um resumo das funções do sistema digestório. Nesse 

momento a “boneca Madalena” foi utilizada na explicação para mostrar os órgãos e o 

caminho que o alimento percorre no nosso corpo. 
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Figura 67 - A valorização das descobertas das crianças também foi importante no processo. Elas puderam 
relatar que se sentiram como professores(a) ao terem que explicar suas pesquisas e ter que responder 
questões apresentadas pelos visitantes. 
Fonte: próprio autor 

Durante essa apresentação introdutória foram lançados alguns questionamentos as 

crianças: “por que precisamos comer?”; “se não comer a gente morre”. Foi questionado 

também: “como o alimento sai do nosso corpo?”. Resposta: “pela parte de trás” (muitos 

cochichos para essa resposta e também muitos risos). 

Ao finalizar a apresentação geral, as crianças foram convidadas a visitarem os grupos 

para assistir as apresentações e experimentos. O primeiro grupo ficou com a responsabilidade 

de pesquisar e apresentar as respostas para a seguinte questão: como surge o arroto? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Experimento do 1º grupo 
Fonte: próprio autor 
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Durante essa apresentação o grupo explicou que “o bicarbonato de sódio, assim como 

o alimento que entra no nosso corpo, como também o refrigerante, incha no nosso corpo ao 

encontrar outros líquidos e produz gás que sobe e sai em forma de arroto”. 

No segundo grupo que discutiu a digestão realizou o experimento do detergente e 

explicou que: “assim como o detergente quebra o óleo em partículas menores a bile quebra 

as gorduras no nosso organismo e ajuda na digestão”. 

 

Figura 19 – Experimento do 2º grupo 
Fonte: próprio autor 

O terceiro grupo que falou da ação do suco gástrico explicou que: “o suco gástrico 

talha o alimento do mesmo jeito que o vinagre talha o leite, ficando o alimento mais pastoso 

para digerir fácil”.  
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Figura 20 - A curiosidade dos visitantes para entenderam o que havia sido apresentado pelos colegas e agora 
ver um experimento todo conduzido pelos alunos. Nesse encontro não tivemos problemas relacionados a 
conversas paralelas ou desordem na sala. Todos que chegaram mostravam interesse pelo que estava sendo 
apresentado. Algumas crianças que estavam visitando achavam engraçado os jalecos utilizados pelos colegas 
que logo explicaram que estavam usando os jalecos para não se sujarem ou machucarem com os 
experimentos que iriam faze. 
Fonte: próprio autor. 

O quarto grupo que falou sobre a importância da mastigação para a digestão explicou, 

através do experimento que usou comprimidos efervescentes falou que: “quanto mais a gente 

mastiga, demora menos para fazer a digestão”. 
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Figura 21 - Além dos experimentos as crianças puderam fazer uso de um cartaz que construíram e retratava o 
sistema digestório. Na apresentação eles faziam a relação com as suas questões de pesquisa, o cartaz e os 
experimentos. Nesse sentido precisavam dividir as falas e trabalhar para que tudo saísse organizando 
durante a apresentação. Trabalhos assim ajudam na organização das ideias que se desdobram na fala e na 
ação perante o grupo que assiste. 
Fonte: próprio autor. 

Como se formam os gases? Essa foi a questão de pesquisa do último grupo que 

utilizou vinagre e bicarbonato de sódio para mostrar a formação dos gases. Nesse experimento 

uma das crianças do 1º ano falou: “o encontro deles formam o pum e o arroto”. 

 

Figura 22 – Experimento do 5º grupo 
Fonte: próprio autor 

Com a apresentação do quinto grupo a turma agradeceu aos alunos do 1º ano por 

prestigiar os trabalhos e encerraram. Em seguida começaram a receber os alunos das demais 

turmas.  
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Os alunos do 2º ano ao serem questionados sobre o porquê comemos, responderam: 

“para não ficar magro”; “para ficar forte”; “para ter energia”.  

No decorrer da apresentação surgiram mais comentários: “o intestino delgado para o 

cérebro”; “o alimento que não serve sai em forma de coco”; “se não mastigar a comida não 

desce”; “o gás que sai por cima é o arroto e que sai por baixo é o pum”. 

Quando chegou a turma do 3º ano e foram a respeito da importância da alimentação, 

tivemos as seguintes respostas: “para ter saúde, força e vida”; “se não morre”. Ao assistirem 

aos experimentos falaram que no primeiro experimento, “o pó desce e o balão tá subindo”. 

No quarto experimento, “termina primeiro por que a comida já foi quebrada”. 

O 4º ano, última turma a assistir as apresentações chegaram até a sala e assistiram as 

falas iniciais sem muitos questionamentos. Estavam muito curiosos para saber o que ia 

acontecer nas mesas que estavam arrumadas ao redor da sala de aula. Quando foram liberados 

para o primeiro experimento, alguns falaram “o balão vai explodir”; “a gota de olho fica bem 

pequenininha por que quebra?”. Nesse último questionamento os alunos explicaram a ação 

da bile e fizeram a comparação com o detergente. 

Quando a última turma saiu o professor reuniu a turma para saber o que eles tinham 

achado da apresentação e todos da turma falaram que gostaram, mas que tinham ficado 

nervosos e com medo do experimento não apresentar as respostas que eles esperavam. Depois 

desse momento o professor entregou uma folha para cada aluno contendo três pontos para as 

acrianças preencherem: “produzir um pequeno texto resumindo a oficina; o que gostei da 

oficina; o que não gostei da oficina”. O professor também explicou que não era necessário 

colocar nome e que poderia falar tudo que quisessem.  
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Figura 23 – Foto de encerramento da oficina 
Fonte: próprio autor 

5.6  
18

RESULTADOS E ANÁLISES 

“O que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de 

atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, 

a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor se 

perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador”. 

(Paulo Freire) 

O exercício da docência vem se mostrando um contínuo processo de reconstrução de 

significados e desafios que são decorrentes das mudanças sociais que todos estamos inseridos. 

Cada turma tem sua peculiaridade, assim como cada criança que chega à escola. Nesse 

sentido, o trabalho pedagógico exige do professor a adequação de metodologias que possam 

dar conta das necessidades das crianças com vistas a formá-las criticamente, embasadas 

cientifica e humanamente.  

A cada dia de aula, mais especificamente falando, a cada encontro, ficou nítida a 

vontade de aprender e minha total divergência a uma fala que vem se tornando corriqueira no 

                                                           
18

 Nas fotografias retiradas na sala de aula é possível observar seis quadros de personalidades mundiais que 

tiveram destaque na luta pelos direitos humanos,  pela paz e contra a pobreza. São eles: João Paulo II, Chico 

Mendes, Chico Xavier, Dalai Lama, Einstein e Francisco de Assis. No decorrer do ano as crianças vão 

escolhendo um de cada vez para pesquisar e socializar com os colegas os resultados. 
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meio educacional: “Os alunos de hoje em dia não querem nada”. Quando ouço uma afirmação 

desse tipo, sempre questiono: “o que estamos oferecendo aos nossos alunos?”.  

Os professores que se permitem entrar num contínuo processo de auto avaliação 

podem ter a resposta para esse questionamento. Em contra partida, os que estão muito seguros 

de si terminam por responsabilizar as crianças e familiares pelo fracasso escolar, indisciplina, 

dificuldades de aprendizagem e demais limites percebidos. Ocasionando uma distancia no que 

fazer frente a esses limites.  

Foi na perspectiva de construção de conhecimento coletivo e de despir-se da vaidade 

que muitas vezes coloca o professor em um posto de “sabe tudo”, que nos propomos a 

desenvolver neste trabalho, com vistas a mostrar a necessidade e possibilidade de se trabalhar 

com alfabetização científica nos anos inicias do ensino fundamental. 

Nessa parte do trabalho optamos por fazer a análise separada por cada encontro com o 

objetivo de dar mais clareza para a sequência de fatos que se sucederam no decorrer dos 

encontros. 

Os alunos que comigo constroem conhecimento ainda ficam um pouco surpresos 

quando os deixo juntamente comigo escolher algum tema a ser estudado nas ciências ou em 

outras disciplinas. Ainda acham estranho quando me fazem uma pergunta e os respondo que 

não sei da resposta, mas que podemos pesquisar e descobrir juntos. 

A figura do professor que vem sendo construída historicamente vem denotando a fonte 

da sabedoria, no entanto, pensando contrariamente a essa ideia, penso no professor que 

mesmo não sabendo tudo (ninguém sabe) tem as competências pedagógicas e didáticas para 

gerir o processo de descoberta, pesquisa e trabalho coletivo.  

Tendo como norte esse pensamento e o embasamento teórico para tanto, teve início a 

sequência de aulas que tratou sobre o Sistema Digestório. As colegas professoras que fizeram 

os registros dos encontros foram fiéis aos fatos e aqui não irei mais uma vez relatá-los, mas 

sim buscar dar evidência a algumas falas e comportamentos das crianças que na minha 

concepção são importantes no momento de justificar a proposta apresentada nesta dissertação.  

“Professor, eu acho que o sistema digestório é onde fica o intestino grosso e o fino”. 

Tendo inicio o primeiro encontro, afirmações como essas passaram a nortear nossos diálogos 

e as afirmações e questionamentos que foram surgindo tiveram como foco as crianças no 

centro do debate. Isso ocorria quando a partir de suas falas buscava-se responder algumas 

questões e assim interpretarmos as demais existentes para tentar chegarmos juntos ao que 

queríamos saber sobre o sistema digestório. 

Segundo Vieira e Valquind (2002), 
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Na oficina surge um novo tipo de comunicação entre professores e alunos. É 

formada uma equipe de trabalho, onde cada um contribui com sua experiência. O 

professor é dirigente, mas também aprendiz. Cabe a ele diagnosticar o que cada 

participante sabe e promover o ir além do imediato (VIEIRA; VALQUIND, 2002. 

p.17).  

No entendimento da utilização da oficina pedagógica como mais uma ferramenta na 

construção de saberes, foi possível comprovar na prática o envolvimento das crianças e o 

entusiasmo de saber se no dia seguinte teria oficina novamente. Enquanto professor em 

recorrente formação surge o questionamento a respeito da minha prática docente. Será que as 

aulas anteriores à oficina não estavam sendo atrativas? Ou será que o fato das crianças 

saberem que iriamos fazer alguns experimentos científicos as fez querer tanto essas aulas? 

Ao buscar um processo em que a prática está em constante avaliação e reestruturação, 

penso que a experiência da oficina mudou um pouco a rotina das aulas e trouxe atividades que 

no cotidiano não são frequentes, assim como novas dúvidas geradas dessas novas 

experiências. Quando se trabalha com questões de pesquisa do tipo “o que sabemos e o que 

queremos saber” estamos instigando as crianças a problematizar e buscar respostas para suas 

perguntas. 

O ponto culminante dessa problematização é fazer com que o aluno sinta a 

necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém, ou seja, 

procura-se configurar a situação em discussão como um problema que precisa ser 

enfrentado. (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002, p. 200). 

Dessa forma o primeiro encontro foi conduzido com a finalidade de fazer as crianças 

pensarem sobre o tema proposto e aflorar nelas a curiosidade de pesquisador que sempre 

surge no seu dia a dia, seja para saber 
19

 por que quando a água da panela está fervendo se 

por a mão por cima fica molhada ou para saber por que quando vai chover as nuvens do céu 

ficam escuras. 

Quando essa curiosidade é despertada não pode ser podada por que naquele 

determinado momento, estamos em uma aula de matemática e “não tem nada haver”. 

Acreditamos que tem “tudo haver”, no entanto, isso vai depender da condução que o professor 

dará para aquele momento. 

Quando as crianças foram divididas nos grupos para responderem as questões que 

foram sorteadas foi possível observar posturas relacionadas à liderança dos grupos ao se 

organizarem para registrar o que vinham discutindo, na intenção de garantir que todos 

                                                           
19

 Esses questionamentos foram apresentados pelos alunos em outras aulas fora dos encontros da oficina. 
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pudessem falar. Durante a passagem nos grupos aproveitou-se para ouvir o que eles falavam e 

dar algumas orientações relacionadas ao respeito à opinião dos colegas.  

Um dos grupos, que não conseguiu chegar a um consenso nas respostas das questões, 

optou por colocar respostas individuais. Foi conversado com o grupo sobre a importância do 

trabalho coletivo, o respeito à resposta do colega, porém, foi respeitada a decisão de 

colocarem respostas diferentes. Nos encontros que seguiram esse mesmo grupo resolveu esse 

impasse e teve bom desempenho. 

Ao fim de cada encontro as crianças reunidas relatavam o que fora feito naquele dia. 

Apesar da maioria dos alunos já estarem alfabetizados, esse momento serviu para que todos 

pudessem ir reforçando as ideias de sequências de fatos. Ao final da oficina foi solicitado a 

escrita de textos sobre todo o processo e através da escrita as crianças mostraram dominar a 

sequência de fatos que acompanharam.  

Penso que quando paramos para ouvir nossos alunos e respeitamos os seus 

questionamentos estamos dando abertura para que eles percam a vergonha de questionar por 

acharem que estão falando besteira e, mais que isso, consigam articular as ideias na cabeça e 

expor de forma coerente. 

Finalizamos o primeiro encontro com uma boa socialização e interação dos grupos que 

ouviam com o grupo que apresentava. 

O segundo encontro teve inicio com a retomada da aula passada e algumas orientações 

para a próxima fase. 

Esse encontro tinha como principal objetivo fazer com que as crianças percebessem 

que as informações não estão estáticas e determinadas, elas podem mudar ou serem 

complementadas. Nesse sentido, buscou-se:  

Orientar o caminho do aluno, criando situações interessantes e significativas, 

fornecendo informações que permitam a reelaboração e ampliação dos conhecimentos 

prévios, propondo articulações entre os conceitos construídos, para organizá-los em um 

corpo de conhecimentos sistematizados (BRASIL, 2000, p. 33). 

Como responderam os questionamentos sem qualquer auxílio, as crianças estavam 

ansiosas para conferir se o que tinham respondido estava certo.Os grupos começaram pela 

biblioteca e foram orientados pela bibliotecária nas escolhas dos livros. Como, normalmente 

são oferecidas as crianças questões que se tem respostas prontas (em que ano o Brasil foi 

“descoberto”?) eles estavam buscando respostas rápidas. No entanto não iriam encontrar. 

Tiveram que folhear alguns livros e ler o que era apresentado. 
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É interessante destacar a busca por uma resposta fechada, então, se eles encontravam 

respostas parciais, achavam que não serviria. Nesses momentos era feita a intervenção e 

orientação de pesquisa. Foi conversado com eles que poderiam complementar as respostas em 

pesquisas feitas na internet, caso não encontrassem nos livros. 

Alguns vibraram por achar as respostas parecidas com as que tinham dado 

anteriormente e outros se surpreendiam por ver respostas diferentes. Ao acharem respostas 

diferentes não se frustraram, pelo contrário, ficaram empolgados, pois sabiam que teríamos 

uma aula com experimentos para comprovar as respostas que eles estavam pesquisando. 

Como exemplo podemos citar um dos grupos que estava com as seguintes questões de 

pesquisa: “o que são as lombrigas?”. Resposta apresentada no primeiro encontro: “ 

lombrigas são vermes que se acomodam no nosso estômago e que adoram doces e açúcar”. 

Após a pesquisa na biblioteca e no laboratório de informática o grupo apresentou a seguinte 

resposta: “os oxiúrios (lombrigas) são parasitas intestinais muito frequentes na idade 

pediátrica. São vermes brancos que se movimentam e se encontram no intestino de algumas 

crianças”. 

Na oportunidade de apresentar esses resultados as crianças relataram “passamos perto 

da resposta professor”. Com uma resposta mais científica surgem outros questionamentos 

que são importantes e que foram discutidos e explicados para as crianças, por exemplo, o que 

é são parasitas; idade pediátrica; elas, as lombrigas, ficam no intestino e não na barriga como 

pensado anteriormente. 

Esse mesmo grupo pesquisou também sobre “qual o negócio na barriga que tritura 

o restante do alimento?”. As respostas iniciais foram: “a lombriga que come o resto dos 

alimentos; acho que é o intestino e; acho que é o intestino que digere o alimento”. Após a 

pesquisa as crianças apresentaram a seguinte resposta: “os sucos digestivos da vesícula biliar 

e do pâncreas”.  

A cada questão estudada e a complementação de respostas foi fomentado nas crianças 

o seu potencial de pesquisador. Mostrando com a própria tarefa que eles estavam executando 

que as informações que temos às vezes não estão totalmente corretas ou que precisam ser 

complementadas. 

Ao fim de todos os encontros tínhamos o momento de socializar e compartilhar as 

descobertas. Nesse momento os demais colegas que estavam assistindo faziam 

questionamento e podiam complementar as informações. Muitos terminavam dando exemplos 

práticos de coisas que aconteceram com eles. “ah, então é por conta do que acontece na 
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nossa barriga (processo de digestão e ação dos sucos digestivos) que quando comemos 

muitos ficamos sem poder correr, por que se correr vai doer a barriga”. 

O grupo que estava pesquisando “como acontece o arroto”, primeiramente, 

apresentou como resposta que “o gás entra na barriga, o corpo se mexe, o gás sobe e a gente 

arrota”. Depois da pesquisa apresentaram como resposta para o grande grupo que “o arroto 

acontece quando você engole ar, bebe refrigerante, fala ou come demais. Também se engole 

ar quando se respira pela boca durante uma corrida, por exemplo. Ou quando uma pessoa 

está muito ansiosa ou nervosa”. 

Entre o primeiro e o segundo encontro às descobertas foram bastante animadoras para 

os alunos e neles foi reforçado a ideia deles mesmo procurarem respostas para seus 

questionamentos. Todos os registros das demais questões estarão disponíveis nos anexos 

desse trabalho. 

O terceiro encontro teve como objetivo sistematizar o que foi discutido e descoberto 

nos encontros anteriores. Para isso, foi selecionado um vídeo, já referenciado anteriormente, 

que trazia um apanhado geral do trabalho desenvolvido pelo sistema digestório. 

A utilização do vídeo enquanto recurso didático: 

Permite que haja o incentivo à problematização de conceitos, satisfazendo as 

curiosidades dos alunos e necessidades reais ou imaginárias dos mesmos. A 

mudança proporciona a criação de atividades mais atraentes e com uma maior 

atuação dos alunos, seja na parte de produção de materiais para uso em sala de aula, 

seja na apresentação de situações vivenciadas fora do âmbito escolar, possibilitando 

um desenvolvimento cognitivo, permitindo com isso, novos interesses nos mesmos. 

(VASCONCELOS; LEÃO 2010, p. 2). 

Ao fim da exibição do vídeo cada criança recebeu uma folha contendo as seguintes 

questões: Nome do vídeo; assunto discutido no vídeo e o que aprendi com o vídeo. Nessa 

última questão eles foram orientados a escrever um pequeno texto e também poderiam fazer 

registros com desenhos do que achassem mais importantes. Alguns são mostrados a seguir: 
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Figura 24 - Nesse registro podemos observar que a criança consegue seguir uma ordem relacionada ao 
percurso que o alimento faz no nosso corpo. No entanto não consegue, na escrita, concluir o processo de 
digestão. Isso pode estar associado a não apreensão desses saberes ou a dificuldade de explorá-las na 
escrita. 
Fonte: próprio autor. 
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Figura 25 - Nesse registro a aluna fala do processo de forma mais abrangente e ressalva a importância da 
água para o organismo. O fato de falar sobre o comprimento do intestino fino está associado a surpresa que 
boa parte da turma teve ao saber dessa informação. 

Fonte: próprio autor. 
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Figura 26 - Nesse registro a criança trás informações relacionadas ao tamanho do intestino delgado e relato o 
tempo que a comida leva até chegar ao estômago. Destacamos que nenhum dos registros são iguais, cada 
um traz informações diferentes, nos dando respaldo para perceber que as crianças ficaram à vontade para 
escreverem o que para elas foi mais interessante no vídeo.  
Fonte: próprio autor. 
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Figura 27 - Nessa atividade damos destaque ao registro do desenho em que o aluno compara a altura de uma 
pessoa com o tamanho do intestino delgado.  Como a questão do comprimento do intestino delgado foi 
recorrente nos registros aproveitamos para trabalhar com a a fita métrica e fazer algumas atividades de 
matemática. Como por exemplo o trabalho com medidas; quantos centímetros cabem em um metro, 
quantos metros tem nossa sala, etc. 
Fonte: próprio autor. 
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No registro 4 a criança faz a comparação da medida de sua altura com o comprimento 

do intestino fino. Muitos ficaram surpresos ao ouvirem essa informação e saberem que na fase 

adulta iria caber algo tão grande dentro deles.  

Em um momento como esse fica visível as possibilidades de trabalho com outras 

disciplinas, nesse caso a matemática. Foi utilizada uma fita métrica e medimos o comprimento 

de 9 metros e o espanto foi total. ‘isso é verdade professor? Uma coisa tão grande, acho que 

em mim que sou magrinho não cabe”.  

Nesse momento das aulas foi trabalhado, principalmente, as competências 

relacionadas ao processo de compreensão e síntese das crianças ao assistirem o vídeo. Um 

dado importante é que a maioria não se deteve nas duas primeiras questões, que estavam 

relacionadas às informações técnicas do vídeo. Esse fato pode estar relacionado ao 

aparecimento rápido do nome do vídeo no início, ou talvez as crianças estivessem mais 

concentradas em fazer os registros do que conseguiam lembrar. 

Apresentamos a seguir um quadro com todas as respostas das crianças. 

Quadro 01: Atividade com o vídeo 

Alunos  O que aprendeu com o vídeo 

 

AL 1 

“Eu aprendi que o corpo humano precisa beber 3 litros de água todo dia e 

que quando a pessoa pensa em comida a sua boca começa a salivar e 

também o intestino delgado tem 9 metros, não parece mais é ele fica todo 

enrolado na sua barriga.” 

 

AL 2 

“O corpo humano só precisa de 40 nutrientes diferentes frutas excelente 

fontes de carboidratos fígado maior órgão do corpo humano corpo humano 

60% água intestino 9 metros.” 

 

AL 3  

“Eu aprendi que o corpo humano tem os órgãos de 9 metros eu nunca ouvi 

o nome estomago processados de comida e quimo obtenção de nutrientes 

etc.” 

 

AL 4 

“O milho verde é tóxico, o corpo humano tem 60% de água, você pode soar 

sem perceber e tem muitas bactérias no intestino grosso, a gordura tem dois 

caminhos, dá pra botar 40 nutrientes no intestino grosso...” 

 

AL 5  

“Aprendi que o nosso intestino tem 9 metros de comprimento e também 

que demora de 5 segundos para o alimento que consumimos chegar ao 

nosso estomago e que o processo da urina e mais lento quando estamos 

dormindo e mais rápido quando nos movimentamos.” 

 

 

AL 6 

“Eu aprendi primeiro que quando nos bebemos alguma coisa a pessoa fica 

sem respirar que o intestino delgado tem 9 metros o corpo humano só 

precisa de 40 nutrientes diferentes, que a vitamina C é responsável pelos 

ossos, e que o feijão só pode comer quando ele não está verde, o fígado é o 

maior órgão do corpo humano e por último que o corpo humano é 60% 

água.” 

 

AL 7 

“Eu aprendi que [...] e tem que tomar pelo menos 3 litros de água por dia e 

para o corpo humano 60% água e o intestino teria 9 metros fígado [...] 

órgão do corpo. O corpo humano só precisa de 40 nutrientes diferentes.”  

 “Eu sei que o intestino delgado dentro de um adulto tem 9 metros e sei que 



75 
 

AL 8 o processo da comida e estranho mais eu quero saber mais sobre o 

estomago e o professor disse que tem o intestino grosso e fino e eu gosto 

muito disso.” 

AL 9 “Eu aprendi que o corpo humano tritura a comida bem rápido e depois foi 

para ao estômago foi para o suco gástrico virou ácido e etc.” 

 

AL 10 

“Quando a gente come um líquido de baixo da língua e molha o alimento a 

comida passa direto pela garganta e entra na barriga depois vai e se 

transforma em uma papa branca. ” 

AL 11 “Eu aprendi que embaixo da língua sai a saliva. Ela se desmancha e vai 

para o estômago que o intestino tem 9 metros. ” 

AL 12 “O nosso corpo ele precisa de 12 horas para fazer digestão. [...] a gente 

precisa de 3 litros de água por dia.” 

 

AL 13 

“Que todos nos precisa alimentos natural banana maca melão. Todos os 

dias a gente produz um liquido verdade. O fígado e o mais [...] do nosso 

corpo. O intestino e de 9 metros.” 

 

AL 14 

“Eu aprendi que o estômago é o processador de comida [...] que nos 

precisamos 3 litros de água por dia, e que o ser humano adulto o intestino 

[...] tem 3 metros.” 

 

AL 15 

“Eu aprendi que o nosso intestino tem nove metros de comprimento e que 

para um longo caminho pelo intestino é que nossa bexiga é do tamanho de 

uma goiaba e fica.” 

 

AL 17 

“E alguns nomes não entendo tipo bile liquido vem e o intestino tem 9 

metros e o que se significa capilares e peritaltua? E interessante o jeito que 

consumimos e preciso de alimento água é muito bom! ”  

AL 18 “Aprendi que a gente tem que beber 3 litros de água eu aprendi que o corpo 

humano tem -08 – sistema digestório.” 

AL 19 “Aprendi que a gente tem que beber 3 litros de água eu aprendi que o corpo 

humano tem -08- sistema de digestório.”  

AL 20 “Eu aprendi que a gente tem que beber 3 litros de água eu aprendi que o 

corpo humano tem – 08- sistema digestivo.” 

 

AL 21 

“O corpo humano e produzido por várias partes do corpo. No vídeo a nossa 

boca é cheia de saliva e a saliva ajuda a mastiga aos alimentos também 

aprendi sobre o fígado e quando a gente [...] ele desse pelo cubo e também 

aprendemos sobre a digestão etc.” 

 

AL 22 

“Aprendi muita coisa aprendi que a língua produz saliva e que passa pelo 

esôfago vai para a barriga e passa pelos intestinos a parede dos intestinos se 

contraem para passar para o suco gástrico e digere.” 

O quarto encontro teve como objetivo, a partir de algumas das questões de pesquisa, 

realizar experimentos que pudessem ilustrar os resultados das pesquisas realizadas nos 

encontros anteriores. A utilização de experimentos em aulas de ciências busca fomentar o 

processo de construção de saberes. Nesse sentido, 

Utilizar experimentos para desenvolver a compreensão de conceitos, é uma 

forma de levar o aluno a participar de seu processo de aprendizagem, sair de 

uma postura passiva e começar a agir sobre o seu objeto de estudo, relacionando 

o objeto com acontecimentos e buscando as causas dessa relação, procurando, 

portanto, uma explicação causal para o resultado de suas ações e/ou interações. 

(CARVALHO et al., 1999, p. 43)   
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Quando a criança sai da plateia e passa a ser protagonista no processo de construção 

de saberes os avanços são significativos e é perceptível o quanto se sentem importantes nas 

aulas.  

Para esse momento foi elencada, pelas crianças, uma questão por grupo para realizar 

um experimento. Foi montada uma bancada no centro da 
20

sala de aula e pela ordem cada 

grupo se dirigia à mesa para realizar seu experimento com a ajuda do professor. Enquanto um 

grupo fazia o experimento os demais faziam os registros de observação, preenchendo o diário 

de bordo com as informações: 

 Questão de pesquisa: 

  Experimento: 

 Como aconteceu: 

 Conceito de: 

 Eu entendi que: 

Um dos principais focos nessa parte das aulas era que as crianças compreendessem 

conceitos presentes nos experimentos. Antes de iniciar a parte prática as crianças tomavam 

nota das questões iniciais e do conceito que deveriam observar para no fim fazer o registro. 

Os conceitos apresentados foram: suco gástrico; arroto; mastigação; oxigênio e gás carbônico 

e; digestão. Ao fim de cada experimento as crianças tinham um tempo para concluírem seus 

registros e falarem um pouco para o grande grupo o que acharam. 

Vejamos algumas fichas preenchidas: 

                                                           
20

 Na escola temos laboratório de ciências, no entanto a forma como o espaço está estruturado iria dificultar a 
observação das crianças na realização do experimentos, por isso decidimos realizar esta atividade na sala de 
aula. 
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Figura 28 – Registro dos alunos 5 
Fonte: próprio autor 
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Figura 29 – Registro dos alunos 6 
Fonte: próprio autor 
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Figura 30 – Registro dos alunos 7 
Fonte: próprio autor 
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No decorrer de cada experimento as crianças faziam associações relacionadas ao que 

estávamos estudando e o que eles estavam vendo acontecer na prática. Apesar de ser algo 

diferente do que costumeiramente acontece em sala de aula, foi visível  que a concepção que 

eles tinham de experimento era algo fabuloso e que gerava explosões, como nos desenhos 

animados e filmes. Ao observarem experimentos mais simples demonstraram querer mais. 

Essa “frustração” não comprometeu o decorrer dos trabalhos, pois mesmo que não 

tivéssemos explosões químicas na nossa sala de aula, eles estavam realizando coisas mais 

simples, mas, que também eram experimentos. 

Ao olhar para os significados que eles atribuíram ao conceito de suco gástrico fica 

perceptível a praticidade e objetividade ao compreender e registrar que se trata de uma 

substância responsável pela quebra do alimento que chega à nossa barriga.  

Todo o processo de experimentação assumiu o papel não somente de comprovar ou 

ilustrar as pesquisas realizadas, mas também de problematizar o que vinha sendo estudado. 

Nesse processo 

É fundamental que as atividades práticas tenham garantido o espaço de reflexão, 

desenvolvimento e construção de ideias, ao lado de conhecimentos de 

procedimentos e atitudes. Como nos demais modos de busca de informações, sua 

interpretação e proposição são dependentes do referencial teórico previamente 

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

também durante a experimentação, a problematização é essencial para que os 

estudantes sejam guiados em suas observações (BRASIL, 1998, p. 122). 

Com base na perspectiva de problematizar as crianças tinham total liberdade para 

escrever o que entenderam e se fosse o caso não escreverem nada, ou tão somente, “não 

entendi nada”. Quando a criança expõe que naquele momento não compreendeu ainda, o seu 

tempo de construção de saberes deve ser respeitado e o mesmo conteúdo pode ser retomado 

para mais uma vez tentar construir os conhecimentos relacionados. 

Apresentamos agora um quadro em que foram organizadas todas as respostas dadas 

pelas crianças durante a avaliação deste encontro. 
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Questão de pesquisa: Como os gases se formam? 

Quadro 02 – Formação de Gases  

Alunos Como aconteceu Conceito Como entendeu 

AL 1 “Nós usamos bicarbonato de sódio e 

pingamos gotas de vinagre enzima e 

formaram várias bolhas”. 

 

Oxigênio e gás 

carbônico 

“Os gases se formam 

quando colocamos 

bicarbonato de sódio 

e vinagre”. 

AL 2 “Para repetir a formação dos gases eles 

utilizaram bicarbonato de soja e a 

vinagre”. 

 

- 

“Coimo funcionarão 

os gases”. 

AL 3 “2 colheres de bicarbonato em uma 

vasilha, colher de vinagre no bicarbonato 

de sódio”. 

 

Gás carbônico 

“Gás carbônico a 

gente solta o ar” 

AL 4 “Eles usaram duas colheres de vinagre 

colocaram pingos de vinagre e fez mais 

bolhas”. 

Oxigênio e gás 

carbônico 

“Não entendi” 

AL 5 “Bota o bicarbonato de sódio no pires e o 

vinagre colocou no pires e começou a 

borbulhar no pires”. 

Oxigênio e gás 

carbônico 

“Os dois oxigênio se 

juntam e borbulha no 

corpo e a gente solta o 

gás”. 

AL 6 “Colocaram 2 colheres bicarbonato de 

sódio em um pires e pegaram algumas 

gotas de vinagre que se transformou em 

espuma.” 

Oxigênio e gás 

carbônico 

“o oxigênio é o ar que 

nos respiramos e o 

gás carbônico é o que 

soltamos”. 

AL 7 “Nós pegamos um [...], colocamos 

bicarbonato de sódio e depois 

derramamos vinagre e começou a criar 

bolhas.” 

 

Oxigênio e gás 

carbônico 

“O oxigênio é o que a 

gente usa para 

respirar e o gás 

carbônico é [...] 

retiramos e soltamos e 

forma o gás 

carbônico”. 

AL 8 “eles usaram vinagre e [...] etc.”  

- 

“gás carbônico é mais 

respiração porque 

sem ela a gente não 

vive etc.”. 

AL 9 “o gás[...] com vinagre e bicarbonato de 

sódio.” 

Oxigênio  “É muito legal” 

AL 10  “Eles usaram duas colheres de vinagre 

botaram pingos de vinagre e fez bolhas 

ai foi formando gás.” 

Oxigênio e gás 

carbônico 

 

“não entendi” 

AL 11 “precisaram de um pires bicarbonato de 

sódio botaram um pouco de vinagre e 

formou bolhas.” 

 

Oxigênio  

“quando se mistura 

vinagre bicarbonato 

de sódio forma 

boilhinhas”. 

AL 12  “vinagre e 2 colheres de bicarbonato de 

sódio ai fez bolhas”. 

Oxigênio  “o carbonato de soja 

[...]”. 

AL 13 “botaram vinagre e bicarbonato de sódio 

e começou a espumar.” 

Oxigênio e gás 

carbônico  

“ que ficou muito 

interessante esse 

trabalho”. 

AL 14  - Oxigênio e gás - 
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carbônico  

AL 15 “eles colocaram bicarbonato de sódio em 

um prato e colocaram vinagrem em 

cima.” 

 

Oxigênio  

“se misturar 

bicarbonato de sódio 

com vinagre formam 

bolhas.” 

AL 16 “o bicarbonato com o vinagre ficou 

borbulhando.” 

Oxigênio e gás 

carbônico  

“que os gases tem um 

ar que sai para gente 

[...]” 

AL 17 “o grupo usou bicarbonato de sódio e 

vinagre e virão borbulhar.” 

Oxigênio e gás 

carbônico  

“gás + bicarbonato = 

borbulhar ou seja 

mistura e vai 

borbulhar.” 

Al 18 “Aconteceu que o bicarbonato de sódio 

virou papa.” 

Oxigênio  Entendi que o 

oxigênio é 

fundamental para 

vivermos”. 

AL 19 “bicarbonato vinagre e as bolhas.” Gás carbônico  “o gases são da 

barriga e solta.” 

AL 20 “o bicarbonato de soja ficou fazendo 

bolhas” 

Digestão  “o bicarbonato de soja 

começou a espumar 

com o vinagre.” 

AL 21 “pegamos um prato botamos bicarbonato 

e vinagre mexeu e ficou borbulhando.” 

Oxigênio e gás 

carbônico 

“que ele se formou 

quando as gotas de 

vinagre ele 

borbulhou.” 

Al 22 “ um pires  a gente bota bicarbonato e 

vinagre e fica borbulhando.” 

Oxigênio e gás 

carbônico 

“os gases se formam 

com bicarbonato e 

gotinhas de vinagre.” 

Questão de pesquisa: Como acontece o arroto? 

Quadro 03 - como acontece o arroto! 

Alunos Como aconteceu Conceito Como entendeu 

AL 1 “os alunos colocaram bicarbonato de 

sódio no balão e colocaram vinagre na 

garrafa e colocou o balão na ponta da 

garrafa e o balão encheu.” 

Arroto  “quando tomar muito 

refrigerante formam 

gases e precisam sair 

ai forma o arroto ou 

os gases.” 

AL 2 “com bicarbonato de soja e vinagre uma 

garrafa é um balão vimos como se forma 

o arroto.” 

Arroto  “como o arroto si 

forma.” 

AL 3 “colocaram vinagre em uma garrafa e 

misturou com bicarbonato de sódio e o 

balão [..]” 

Arroto  - 

AL 4 “eles colocaram bicarbonato de sódio e 

vinagre e botaram numa garrafa e um 

balão de tampa e o [...]” 

Arroto  “eu não entendi” 

AL 5 “a gente colocou o bicarbonato de sódio 

botou na garrafa e o balão encheu.” 

Arroto  “o arroto é um gás 

que sobe e a gente 

arrota.” 
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AL 6 “o professor usou vinagre e uma garrafa 

mineral, uma bexiga e bicarbonato de 

sódio depois encheu uma bexiga com 

duas colheres de bicarbonato de sódio e 

colocou na boca da garrafa e a bexiga 

encheu.” 

 

 

Arroto  

“é quando nós 

comemos e se forma 

gases no nosso 

estômago.” 

AL 7 “primeiro usamos: vinagre, balão, 

bicarbonato de sódio e uma garrafa. 

Colocamos 15 ml de vinagre e depois o 

bicarbonato de sódio com um balão que 

estava no bico da garrafa e quando 

colocam os o bicarbonato [...] ar para o 

balão.” 

 

 

 

Arroto  

 

 

 

- 

AL  8  “primeiro usamos vinagre e depois 

usamos bicarbonato de sódio e uma 

garrafa etc.” 

 

Arroto  

“o arroto [...] ” 

AL 9 “foi muito legal e as misturas que a [...]” - “eu entendi que o 

arroto é feito por 

várias coisas.” 

AL 10 “eles pegaram uma garrafa com água 

pegaram uma bexiga pegaram 

bicarbonato de sódio colocaram duas 

colheres de bi e encheu a bexiga.” 

 

Arroto  

 

“eu não entendi” 

AL 11 “pegarão uma garrafa botaram 5mls de 

vinagre dentro da garrafa pegaram um 

balão botarão bicarbonato de sódio 

dentro e encheu o balão.”  

 

Arroto  

“precisa de garrafa, 

balão, bicarbonato de 

sódio e vinagre.” 

AL 12 “pegou uma [...] colocou 15 ml de vinagre 

e uma bexiga [...] 

Arroto  “entendi que solta ar.” 

 

AL 13 

 

 

“eles botaram dentro da bexiga um 

pouquinho de [...] 

 

Arroto 

“fui entender que 

quando toma 

refrigerante ai agente 

arrota.” 

AL 14  

- 

 

Digestão  

“eu vi que digestão 

que fazem eliminar 

a[...]” 

AL 15 “eu coloquei bicarbonato de sódio e 

colocaram em [...] e vinagre a bexiga 

em[...]” 

 

Arroto  

“se colocar [...] 

misturado com 

vinagre vai formar 

ar.” 

AL 16 “o grupo usou balão, vinagre, 

bicarbonato de sódio e vimos que 

colocando bicarbonato de sódio no 

vinagre e vimos que subiu vapor.” 

 

Arroto  

“eu entendi que o 

arroto e um vapor que 

sobre até a garganta.” 

AL 17 “as meninas botaram vinagrem na 

garrafa e bicarbonato de sódio e a bexiga 

encheu.” 

 

- 

“eu entendi que 

quando o arroto que 

sai a barriga enche de 

ar.” 

AL 18 “aconteceu que o balão encheu e é a 

quase estourando e depois começou a 

secar.” 

Arroto “que o arroto quando 

bebe um refrigerante 

começa e encher e 
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depois sai o arroto.” 

AL 19 “pega uma garrafa um balão e 

bicarbonato e o [...]” 

Arroto “[...] se a gente toma 

refrigerante a gente 

arrota.” 

AL 20 - Arroto  “o vinagre fez o balão 

encher.” 

AL 21 “pegarão uma garrada pequena botaram  

vinagre carbonato uma bexiga bota o 

carbonato dentro e a bexiga encheu de 

ar.” 

 

Arroto  

“quando a gente bebe 

algo que enche ar 

agente arrota.” 

AL 22 “pegarão uma garrafa pequena botaram 

vinagre na garrafa depois pegou uma 

bexiga e colocaram carbonato de [...] 

bota na garrafa a bola encheu com o ar.” 

 

Arroto  

“eu entendi que 

quando a gente bebe 

agua depois de um 

tempo agente arrota.” 

Questão de pesquisa: Qual “negócio” na barriga que tritura o restante do alimento? 

Quadro 04 – Ação do suco gástrico 

Alunos Como aconteceu Conceito Como entendeu 

 

AL 1 

 

“os alunos colocaram leite e vinagre em 

um copo.” 

 

Suco gástrico  

“o suco gástrico deixa 

o alimento meio que 

uma papa no 

estômago.” 

 

AL 2 

 

“nós usamos leite é vinagre é vimos 

como o sugo gástrico.” 

 

 

- 

“o suco gástrico é 

uma substância dentro 

do nossos corpo que 

quando achega 

qualquer comida ele.” 

AL 3 “um copo com leite com vinagre e 

começou a borbulhar e ficou tipo 

coalhado, o suco gástrico fez o leite ficar 

duro.” 

 

Gástrico  

 

“ele quebra as 

moléculas.” 

AL 4 “eles colocaram leite em um copo e 

botaram e começou a borbulhar.” 

Suco gástrico  “que o suco gástrico 

deixa comida 

durinha.” 

AL 5 “elas botaram o leite no copo e depois o 

vinagre no copo com leite e ficou só os 

pedaços no copo.” 

 

Suco gástrico 

“o suco gástrico é a 

quebra das moléculas 

que vão para o 

estômago.” 

 

 

AL 6 

“o professor pegou dois copos e colocou 

um pouco de leite e vinagre o vinagre 

quebrou o leite em pedaços.” 

 

 

Suco gástrico  

“suco gástrico é um 

liquido dentro do 

nosso estômago que 

serve para quebra o 

resto dos alimentos.” 

 

AL 7 

“nós pegamos vinagre e leite, depois 

colocamos o leite primeiro e depois 

colocamos o vinagre e o líquido ficou 

durinho.” 

 

Suco gástrico  

“o suco serve para 

quebrar as 

moléculas.” 

 

AL 8 

 

“ele botou leite e vinagre e quebrou as 

 

Suco gástrico 

“ o suco ele quebra as 

moléculas em partes 
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moléculas.” menores.” 

AL 9 “o leite parecia que vira gelado e muito 

legal.” 

Suco gástrico  “entendi que o suco 

quebra as moléculas.” 

 

AL 10 

“eles pegaram o copo de vidro botaram 

leite em um e no leite vinagre e ficou 

tudo cheio de pedaços de leite e ficou 

borbulhando.” 

 

Suco gástrico  

“o suco gástrico deixa 

pedaços de comida 

molinho.” 

 

AL 11 

“eles misturaram leite com vinagre e o 

leite ficou duro.” 

 

Suco gástrico  

“eu entendi que o 

suco gástrico deixa o 

alimento duro.” 

AL 12 “com leite e[...] suco [...]” Suco gástrico  “eu entendi que ele 

para por[...]” 

 

 

AL 13 

“ele botou leite em um copo e depois 

boto vinagre ele ficou tipo coalhada.” 

 

 

Suco gástrico  

“ele botou leite em 

um copo e depois 

boto vinagre e o leite 

ficou tipo coalhada 

ficou muito massa 

muito legal.” 

 

AL 14 

 

 “copo de leite bota vinagre.” 

 

Suco gástrico  

“quando a pessoa 

bebe vai no negocio 

que[...]” 

AL 15 “ele colocaram leite em um copo e 

derramaram vinagre dentro.” 

Suco gástrico  “suco gástrico molha 

o alimento.” 

AL 16 “o grupo usou leite e vinagre e percebeu 

que quebra as cutículas.” 

 Suco gástrico  “o suco gástrico 

quebra as cutículas.” 

 

AL 17 

 

“o leite ficou borbulhando e [...]” 

 

Suco gástrico  

Quando a gente bebe 

ou come algo o 

intestino transforma 

numa papa.” 

 

AL 18 

 

“o leite ficou duro e borbulhando.” 

 

Suco gástrico  

“entendi que o suco 

gástrico desmancha a 

comida e fica duro.” 

 

AL 19 

“pega um leite e vinagre e passe de um 

copo para o outro.” 

 

Suco gástrico  

Entendi que ele 

quebra as moléculas e 

ele [...] 

 

AL 20 

- Suco gástrico  “ o leite ficou fazendo 

bolhas.” 

 

AL 21 

“pegaram dois copos e botaram leite e 

vinagre e o esse só que tinha no leite 

saíram.” 

 

Suco gástrico  

“quando a gente toma 

alguma coisa que não 

e bom pra nos vira 

tipo coalhado.” 

AL 22 “um copo de leite e vinagre juntos e fica 

grossa só os pedaços.” 

Suco gástrico  “quando a gente toma 

alguma coisa que faz 

mau fica tipo [...]” 
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Questão de pesquisa: Como fica com dor de barriga? 

Quadro 05– O detergente e a digestão 

Alunos Como aconteceu Conceito Como entendeu 

 

 

AL 1  

 

“o professor colocou dois copos de agua 

e colocar óleo nos dois e em um colocou 

detergente e formou bolhas menores.” 

 

 

Digestão  

“quando nós 

consumimos gordura 

o fígado produz um 

negocio e deixa a 

gordura em bolhas 

menores.” 

 

AL2 

“com dois copos de agua botamos óleo e 

um deles nos botamos detergente e a 

gordura apareceu.” 

 

- 

“que a digestão é o 

bile estão ligado.” 

 

AL3 

“colocaram óleo e detergente na agua e 

[...] óleo fez uma bolha gigante e com 

detergente pequena.” 

 

Digestão  

“digestão e o trabalho 

que o corpo faz para 

digerir a comida.” 

 

] 

AL4 

“nós colocamos olho e agua em dos 

copos o olho subiu e nos botamos 

detergente e mechemos e ficou bolhas 

pequenas.” 

 

 

Digestão  

“eu entendi que 

digestão é quando as 

pessoas comem elas 

fazem uma pressão na 

barriga.” 

 

AL 5 

“o professor botou óleo no copo direito e 

o esquerdo botou óleo e detergente o 

esquerdo o óleo ficou pequeno.” 

 

Digestão  

“digestão é digerir a 

comida e bota a 

comida dentro do 

copo.” 

 

 

AL 6 

“o professor pegou dois copos de agua e 

colocou óleo nos dois e colocou 

detergente em um deles e o detergente 

diminuiu o tamanho das bolhas de 

gordura que havia no copo.” 

 

 

Digestão  

 

“Digestão é o que 

digere tudo o 

alimento que 

consumimos.” 

 

AL 7 

“pegamos 2 copos depois em 1 

colocamos detergente e óleo e no outro 

só óleo. No que nós colocamos óleo e 

detergente, criaram [...] maiores e [...] só 

de óleo com agua ficou [...] menores. ” 

 

 

Digestão  

“é quando a gente 

come e comida vai 

para a barriga e lá 

aconteceu um 

processo.” 

 

AL 8 

“ele colocou o óleo em um copo e ficou 

uma bolha e depois ele botou detergente 

e as bolhas sumiram etc.” 

 

Digestão  

“digestão e um [...] 

que passa pela barriga 

e depois faz os outros 

processos etc.” 

 

AL 9  

“com o [...] fez que na agua”  

Digestão  

“que é muito legal e 

eu entendi que o 

fígado diminui a 

gordura.” 

 

AL 10 

“agente encheu 2 copos com água 

pegamos detergente ai o com óleo ficou 

com uma bolha grande e o outro bolhas 

pequenas por causa do detergente” 

 

Digestão  

“a digestão é quando 

as pessoas comem 

elas fazem uns [...] na 

barriga.” 

 

 

 

“a gente pegou dois copos com agua 

botou um pouco de olho nos dois copos 

escolhemos um copo para botar um 

 

 

 

 

“quando coloca agua 

olho detergente e 
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AL 11 pouco de detergente e balançou uns ficou 

uma bolha grande e o outro cheio de 

bolhinhas.” 

Digestão  mistura vira gordura.” 

 

AL 12 

“o detergente ele deixou e o óleo em 

bolhas pequenas [...] ficou uma bolha 

grande.” 

  

- 

“o detergente quebra 

o olho.” 

AL 13 “ele botou óleo nos dois copos e depois 

ele botou detergente em um copo.” 

 

Digestão  

“não lembro o que é 

digestão.” 

AL 14 - - - 

 

AL 15 

“colocamos um pouco de olho em um 

copo e criou uma bolha de gordura e 

depois colocamos detergente e apareceu 

mas molhas.” 

 

Digestão  

“se colocar detergente 

na gordura vai se 

formar mais bolhas 

pequenas.” 

 

AL 16 

“pegamos dois copos um colocamos óleo 

e água e o outro colocamos detergente e 

percebemos a do detergente a bolha 

ficou pequena.” 

 

Digestão  

“digestão é quando a 

comida vai para nossa 

barriga e lá passa pelo 

processo.” 

 

AL 17 

“ele [...] o óleo no copo e a gordura se 

transformou em [...] de gordura.” 

 

- 

“eu entendi eu o 

fígado tem o liquido 

desmancha a 

gordura.” 

 

AL 18 

“aconteceu que os dois o inteiro e o 

triturado um demorou para parar e o 

outro foi rápido.” 

 

Mastigação  

“eu entendi que a 

mastigação serve para 

rasgar, triturar e 

quebrar o alimento.” 

AL 19 “bote dois copos e bote óleo e bote [...] 

depois bote detergente e sacudiu.” 

 

Digestão  

“eu entendi que tipo 

no [...]” 

 

 

AL 20 

 

 

- 

 

Digestão  

“o copo esquerdo 

ficou espumando e o 

outro copo ficou com 

bolhas.” 

AL 21 “eles boto dois copos de água botaram 

óleo e no outro copo óleo e detergente a 

bolha ficou pequena e a que estava só o 

óleo a bolha ficou grande.” 

 

Digestão  

“se a gente comer 

coisas que tenha 

muito óleo vai acabar 

fazendo mal pra nós.” 

 

AL 22 

“dois copo de água eles botou óleo nos 

dois copo detergente em um copo  o 

copo que estava com detergente e o que 

não estava ficaram pequenas.” 

 

Digestão  

“eu entendi que se a 

gente comer muito 

óleo faz mal.” 
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Questão de pesquisa: A comida vai para o corpo? 

Quadro 06 – É importante mastigar bem 

Alunos Como aconteceu Conceito Como entendeu 

 

 

AL 1 

“o que estava quebrado estava bem mais 

rápido do que estava inteiro.” 

 

 

Mastigação  

“eu entendi que quando 

mastigamos bem a digestão é 

bem mais rápido do que 

quando engolimos em 

pedaços grandes.” 

AL 2 “eles colocaram um remédio em uma 

água e a agua ficou espumando.” 

Mastigação  “mastigação é mastigar as 

comidas.” 

 

AL 3 

“com dois copos de água e dois 

comprimidos [...] quebrado e o outro 

inteiro em dois copos diferentes os 

colocamos [...] duas reações diferentes.” 

 

- 

 

- 

 

 

AL 4 

 

“eles [...] um comprimido em pedaços na 

água e um inteiro o em pedaços sumiu 

mais rápido e inteiro demorou.” 

 

Mastigação  

“que se você mastiga bem 

você vai ter uma boa digestão 

mastigação é você usar os 

dentes para amaçar a comida 

e para estomago.” 

 

AL 5 

“eles quebrou botou no papel e o 

comprimido inteiro no copo o quebrado 

botou no copo o quebrado foi mais 

rápido e o inteiro demorou no copo.” 

 

Mastigação  

“mastigação é mastiga a 

comida que está dentro da 

boca a é triturada da boca e 

vai para o estomago.” 

 

 

AL 6 

“o professor pegou dois copos e depois 

pegou um comprimido e triturou em um 

papel e pegou um comprimido inteiro em 

um copo de água e um triturado em 

outro.” 

 

 

Mastigação  

“nos devemos sempre 

mastigar os alimentos para 

tirar os nutriente e que é mais 

lento o processo da digestão 

quando não mastigamos os 

alimentos.” 

 

AL 7 

“a gente colocou 2 copos quase cheio e 

colocamos 2 comprimidos, 1 quebrado e 

o outro inteiro. A água serviu como se 

fosse os dentes mastigando a comida. ” 

 

 

Mastigação 

“eu entendi que a mastigação 

serve para triturar o 

alimento.” 

 

 

AL 8 

“a gente[...] o comprimido na água e ele 

desmanchou mais rápido que o outro que 

estava inteiro o que estava quebrado 

desmanchou mais rápido que o outro que 

estava inteiro et.” 

 

 

Mastigação  

“eu entendi que a mastigação 

e muito importante porque se 

não mastigar a pessoa [...] ” 

 

AL 9 

“foi bem rápido mais bem legal porque 

explicou bastante.” 

Mastigação  “a mastigação e muito 

importante para a nossa 

barriga.”  

 

 

AL 10 

“eles colocaram água em 2 copos e 

pegaram 2 comprimidos e um trituraram 

e o outro botaram na água os dois o 

normal foi devagar e o triturado mais 

rápido.”  

 

 

Mastigação  

“a mastigação é algo que é 

muito usado se agente põe 

algo na boca e não mastiga 

pode engasgar.” 

AL 11 “ele quebrou um comprimido e o outro 

não o que estava triturado sumiu e o que 

não estava triturado demorou mais para 

 

Mastigação 

“eu entendi  que a gente tem 

mastigar bem se não mastigar 

bem demora mais para 
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subir.”  descer.” 

AL 12 “o comprimido quebrado ele [...]” Mastigação  “quando o dente [...]” 

 

 

AL 13 

 

“aconteceu a gente boto o sorrisal e ele 

derreteu.” 

 

 

Mastigação  

“a mastigação e quando 

agente come o alimento vem 

inteiro e agente tem que 

mastiga porque se não agente 

se engasga.” 

AL 14 “o copo um  foi [...]” Mastigação  “a mastigação que ficar entre 

a boca.” 

 

AL 15 

“ele quebrou um comprimido e colocou 

na água.” 

 

Mastigação  

“se colocar um comprimido 

em um copo de água começa 

a borbulhar.” 

 

AL 16 

“ foi legal colocamos um comprimido na 

água e um quebrado e descobrimos que o 

quebrado absorve mais rápido.” 

 

Mastigação  

“mastigação serve para 

triturar as comidas.” 

 

AL 17 

 

“o experimento explicar bem como 

acontece a digestão na barriga.” 

 

- 

“eu entendi que quando a 

gente come e não mastiga 

direito o intestino termina de 

triturar.” 

AL 18 - - - 

 

AL 19 

“dois copos de água tritura o restante do 

remédio no [...] papel, e [...] o remédio 

triturado e outro enterro.” 

 

Mastigação  

“se agente mastiga desse nas 

rápido e o itero desse 

devagar.” 

AL 20 “quebrou o comprimido e ficou 

espumando.” 

Mastigação  “a mastigação e quando você 

tá mordendo os alimentos 

para ir ao estomago.” 

 

AL 21 

“dois copos de água um comprimido 

batido e o outro inteiro botaram na 

mesma hora o batido acabou primeiro e 

o inteiro demorou mais.” 

 

Mastigação  

“eu entendi que é importante 

mastiga porque a digestão 

não [...] demora muito.” 

 

AL  22 

“dois copos de água um comprimido 

triturado e um completo o triturado ele 

vai mais rápido e o completo ele 

demorou mais.” 

 

Mastigação  

“eu entendi que é importante 

mastigar porque de mora a 

digestão.” 

Estes registros nos apresentam a total liberdade das crianças em apresentarem seus 

pensamentos. Podemos observar que os conceitos propriamente ditos ainda não estão 

totalmente consolidados, pelo menos não na escrita. Elas também apresentam dificuldades na 

sequencia e detalhamento dos fatos e sempre buscam respostas rápidas e objetivas para todas 

as questões apresentadas. Em alguns momentos têm dificuldades para concluir os 

pensamentos e fecharem suas ideias. Porem, todas essas dificuldades fazem parte do processo 

de construção de conhecimento que notadamente não seria concluído em uma sequência de 

cinco encontros. 

Esse encontro de realização de experimentos foi também uma preparação para o nosso 

último encontro. Nesse momento as crianças tinham auxílio para realiza-los, mas no encontro 

seguinte teriam que apresentar os resultados de suas pesquisas e realizar a parte prática para 
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os colegas das outras turmas do ensino fundamental. Então, foi um grande “ensaio” para a 

finalização das aulas sobre o sistema digestório.  

O quinto e último encontro foi vivenciado com muito entusiasmo e nervosismo pelas 

crianças. Elas tiveram que assumir todo aquele momento ao receber as turmas, resumir o que 

aconteceu durante os dias, explicar o que descobriram sobre o sistema digestório e, em seus 

grupos, apresentar sua questão de pesquisa e realizar o experimento que aprenderam no 

encontro anterior.  

Ficaram um pouco envergonhadas e relataram isso na avaliação que foi realizada no 

término desse encontro. Disseram sentir “frio na barriga” ao ter que conduzir tudo e inclusive 

tirar dúvidas dos colegas. 

Esse momento de socialização foi salutar e importante no fechamento da nossa 

oficina. As crianças se viram na responsabilidade de “ensinar” o que aprenderam e fazer com 

que os colegas entendessem o que eles estavam apresentando. 

Todos usavam jalecos brancos e penso que toda atmosfera de pesquisa em que nossa 

sala de aula adentrou (cartazes, mesas arrumadas com toalhas e utensílios para os 

experimentos, o dorso anatômico, etc.) terminou por dar um ar diferente e animador para 

aquele momento. 

Nos registros referentes a esse encontro apresentado anteriormente é possível perceber 

a interação e a superação das crianças ao realizarem essa tarefa. Esse processo de socialização 

foi fundamental para dar importância à pesquisa que as crianças realizaram e comprovar que 

elas são capazes de fazer pesquisa, fazer experimentos e apresentar os resultados. 

Vejamos a seguir alguns dos registros em que as crianças avaliaram toda a sequência 

de aulas: 
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Figura 30 – Registro dos alunos 7 
Fonte: próprio autor 
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Figura 32 – Registro dos alunos 9 
Fonte: próprio autor 
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Figura 33 – Registro dos alunos 10 
Fonte: próprio autor 
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Quadro 07: Avaliação da sequência de aulas  

Alunos O que aconteceu O que mais gostou O que não gostou 

 

 

 

 

 

AL 1 

“A oficina de ciências começou 

na segunda feira da semana 

passada, no primeiro dia da 

oficina nos colocamos o que já 

sabia mas e o que queríamos 

saber e depois formamos grupos 

e sorteamos duas perguntas e 

respondemos de cabeça, no 

segundo dia nosso grupo de 

pesquisa na biblioteca e depois 

na internet. E teve vários dias e 

no dia 16 de junho nos 

apresentamos. ” 

 

 

 

 

 

 

“Eu gostei de tudo” 

 

 

 

 

 

 

“Eu gostei de tudo” 

 

 

AL 2  

“Bem, eu achei bom apesar que 

deu uma vergonhazinha  mas eu 

gostei. Bom a minha oficina 

apesar de ninguém fazer nada, 

mas foi muito legal. ” 

 

 

“Tudo” 

 

 

“Gostei de tudo” 

 

 

AL 3 

“A oficina começou na semana 

passada e lá nos vimos muitos 

vidros e fizemos experiências 

divertidas e eles trouxeram um 

manequim do corpo humano. ” 

 

 

“Eu gostei de 

quase tudo” 

 

 

“De um dos 

vídeos” 

 

AL 4 

“Primeiro veio o primeiro ano aí 

agente apresentou e depois veio 

um de cada vez 1º, 2º, 3º,4º.” 

 

“Quase tudo” 

 

“Gostei de tudo” 

 

 

 

 

 

 

AL 5 

“Na 1º aula o prof perguntou o 

que sabíamos e o que queríamos 

saber sobre o sistema digestivo. 

Em base nisso fomos fazer 

pesquisas na biblioteca e na 

informática isso aconteceu na 2ª 

aula. Na 3ª aula assistimos um 

vídeo sobre a digestão. E na 4ª 

aula nós fazemos experimentos 

químicos na 5ª aula desenhamos 

o corpo humano e o sistema 

digestivo. E hoje 16/6/2016 

fizemos a exposição desses 

trabalhos. ” 

 

 

 

 

 

 

“De saber sobre o 

sistema digestivo” 

 

 

 

 

 

 

“Gostei de tudo” 

 

 

 

AL 6 

“Na primeira aula eu já gostei 

porque era ciências, eu gostei 

muito do nosso trabalho sobre o 

sistema digestivo. Sei que 

começou na semana passada e 

eu aprendi muito. Gostei do meu 

grupo muito e quando agente fez 

o desenho. Os experimentos foi 

 

 

 

“As nossas 

apresentações” 

 

 

 

“Nada” 
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muito [...] e foi muito legal. ” 

 

 

 

 

 

 

AL 7 

“Aconteceu no primeiro dia que 

agente aprendeu sobre o sistema 

digestório e no segundo dia 

formos para biblioteca para 

pegar livros de ciências e depois 

fomos para informática e no 

terceiro dia fizemos desenhos do 

sistema digestório e depois 

fomos pra sala no quarto dia 

fizemos experimentos como: 

vinagre e bicarbonato de sódio 

leite com soja e bicarbonato de 

sódio com bicarbonato de sódio 

no prato e no quinto foi 

apresentação.” 

 

 

 

 

 

 

 

“Dos 

experimentos” 

 

 

 

 

 

 

 

“Gostei de tudo” 

 

 

 

AL 8 

“Nós começamos a oficina na 

semana passada e separamos os 

grupos e formar a biblioteca e 

na informática descobrir as 

respostas certas e fizemos os 

experimentos e na quinta 

fizemos a apresentação. ” 

 

 

 

“Dos 

experimentos” 

 

 

 

“Eu gostei de tudo” 

 

 

 

 

 

AL 9 

“Primeiro nós fizemos o que nos 

sabia e o que queria saber e 

depois o professor dividiu um 

grupo e fez um roteiro no outro 

dia e fizemos nossa pesquisa na 

biblioteca e na informática e 

depois assistimos um vídeo 

fizemos um cartaz e depois e 

nos se apresentamos para outras 

salas. ” 

 

 

 

 

 

“O vídeo” 

 

 

 

 

 

“Gostei de tudo” 

 

 

 

 

AL 10 

“A gente fez uma pesquisa na 

biblioteca e na sala de 

informática no segundo dia a 

gente viu um vídeo no terceiro 

dia a gente mexeu com produtos 

químicos e no quinto dia a gente 

fez uma apresentação para o 1º 

ano, 2º ano,3º ano 4º ano. ” 

 

 

“Eu gostei de 

mexer com 

produtos 

químicos.” 

 

 

“Do vídeo dentro 

do nosso corpo e a 

goela papo 

branco.” 

 

 

AL 11 

“A oficina de ciências começou 

semana passada e foi legal e só 

eu [...], foi muito legal. ” 

“O que eu mais 

gostei foi agente 

apresento o 

trabalho para o 1º 

2º 3º 4º.” 

“Eu gostei de 

tudo.” 

 

AL 12 

“O que aconteceu no primeiro 

dia a gente respondeu perguntas 

mentalmente no segundo agente 

foi a biblioteca e depois na 

informática e depois vimos um 

“Da nossa 

experiência.” 

“Eu não gostei da 

parte do desenho.” 
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vídeo e depois apresentamos ao 

1º 2º 3º 4º ano.” 

 

AL 13 

“A oficina aconteceu [...] e foi 

muito legal e agente foi para 

biblioteca agente foi para [...] de 

informática [...]” 

“Foi os 

experimentos e as 

apresentações.” 

“Eu gostei de 

tudo.” 

 

 

 

AL 14 

“No começo nos respondemos 

as perguntas mentalmente no 

outro dia nos fomos a biblioteca 

e depois nos fomos a sala de 

informática e depois os fizemos 

apresentação nos  1º 2º 3º 4 no 

outro dia.” 

 

 

“Dos 

experimentos” 

 

 

“Eu gostei de 

tudo.” 

 

 

 

AL  15 

“Foi legal. No 1 dia a gente 

separou-se os grupos em 4. No 

segundo dia fizemos na 

biblioteca e na informática. 

Fizemos no 4 dia um trabalho de 

desenhos o corpo humano e [...] 

também gostei de apresentar. ” 

 

 

“Da minha oficina” 

 

 

 

 

“Gostei de tudo.” 

  

AL 16 

-   

“Tudo” 

 

“Nada” 

 

 

 

 

 

 

AL 17 

“A oficina começou segunda 

data 6/6/2016 e nos começamos 

a estuda sobre os experimentos e 

sobre o corpo humano e fizemos 

experimentos com tipo no meu 

grupo ajente usou vinagre e 

bicarbonato de sódio e só e 

também fizemos cartazes com 

dizeres do corpo humano e 

escrevemos as pares do corpo 

humano e os experimentos deu 

tudo certo.” 

 

 

 

 

“Dos 

experimentos” 

 

 

 

 

“Eu não gostei dos 

desenhos.” 

 

 

 

 

AL 18 

“Na oficina de ciências eu e 

meu grupo no primeiro dia 

falamos as respostas como surge 

o arroto? E fomos na biblioteca 

procuramos mais respostas de 

como surge o arroto e na 

informática achamos. Na sexta 

fomos ver um filme de digestão 

e fizemos experimentos [...]” 

 

 

 

 

“Experimentos” 

 

 

 

 

“ Meu grupo” 

 

 

AL 19 

“Bom, eu e o povo da minha 

oficina a gente gostou muito 

apesar que deu uma 

vergonhazinha e gostei muito 

dos experimentos. ” 

 

“Eu gostei do meu 

grupo.” 

 

“Eu gostei de 

tudo.” 

 

 

 

“Bom, eu achei legal eu gostei 

muito da oficina e agente vez 

uma apresentação sobre o 

“Eu gostei quando 

a gente foi para a 

biblioteca 

“Eu gostei de 

tudo.” 
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AL 20 sistema digestivo mais deu uma 

vergonha mais tudo bem eu 

consegui superar a vergonha e 

só.” 

pesquisar e na 

informática” 

 

 

 

 

 

 

 

AL 21 

“ No primeiro dia da oficina 

falamos as coisas que a gente já 

sabia e depois as coisas que a 

gente queria saber. No segundo 

dia a gente dez uma pesquisa na 

biblioteca e na informática. No 

3º dia a gente assistiu um vídeo 

sobre o sistema digestivo, no 4º 

dia nós fizemos alguns 

experimentos e no ultimo dia a 

gente apresentou os 

experimentos para outras 

turmas. ” 

 

 

 

 

 

“Dos 

experimentos” 

 

 

 

 

 

“Gostei de tudo.” 
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6 ALGUMAS REFLEXÕES 

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 

busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da 

alegria”. 

(Paulo Freire) 

A atividade docente vem se mostrando um contínuo exercício de reinvenção pessoal e 

profissional. Penso dessa forma por perceber os processos educacionais nos quais estou 

imerso como impulsionantes de reflexões e posteriormente melhoria ou mudança de atitudes. 

A experiência que vem se construindo junto ao Programa de Pós-graduação em 

Educação da UFRN e atrelado a ele as vivências no Grupo de Pesquisa em Educação 

Científica e Tecnológica em Contextos Sociais, foram basilares para fundamentar o 

planejamento e execução de sequência de aulas apresentada neste trabalho. Na verdade, não 

só a sequência de aulas, mas todas as reflexões e práticas adotadas desde a sua construção, 

passando por sua implementação e culminando com as análises dos resultados. 

Começam-se essas considerações acerca do trabalho apresentado trazendo algumas 

reflexões sobre todo o processo. Tem-se a clareza que a proposta aqui apresentada nasce de 

questionamentos inerentes à vivência pedagógica e que se desdobram sobre a importância do 

ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. Um ensino de ciências pautado na 

investigação, na busca de informação, nos diversos meios disponíveis (livros, internet, 

revistas) e em processos de construção de conhecimentos em que os alunos sintam-se 

contemplados não como simples aprendizes, mas como construtores de saberes. 

Construir uma sequência de aulas para esse nível de ensino não se apresentou como 

obstáculo na medida em que já trabalho com esse nível de ensino e a turma onde a sequência 

de aulas foi aplicada é acompanhada por mim desde o início do ano letivo. Outros trabalhos 

foram desenvolvidos nessa perspectiva e ajudaram a ter mais clareza sobre os objetivos que 

deveriam ser alcançados e quais seriam as melhores estratégias para o desenvolvimento das 

aulas. 

Ser o professor da turma também foi de grande importância na hora do planejamento. 

O conhecimento dos alunos, suas dificuldades e suas necessidades no processo de 

aprendizagem já eram conhecidas e nortearam todo o processo, sendo assim, basilares para 

pensar uma sequência de aulas que atendesse as ideias de alfabetização científica aqui 

defendidas sem apresentar para os alunos coisas desconexas de suas realidades ou conteúdos 

de difícil compreensão. 
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O inicio da sequência de aulas foi permeado pelo diálogo desde a escolha do tema. 

Foram apresentados alguns conteúdos presentes na estrutura curricular da turma e as crianças 

puderam escolher o que queriam estudar. Em conversa com a turma foi apresentado o que se 

pretendia fazer, como seria feito e por que eu estava propondo aquele trabalho. Explicações 

sobre o que é uma pós-graduação, algo ainda distante da realidade deles, visto que muitos dos 

pais dos alunos nem possuem o Ensino Médio. No entanto, foi percebido que ao explicar o 

nível que eles estão e o nível que eles podem chegar os motivou a estudar com mais afinco. 

O levantamento das questões de pesquisa partiu de situações que eles vivenciam no 

dia a dia. Tais como, dor de barriga, arroto, flatulências, vômito, etc. eles queriam saber a 

explicação dessas questões e para isso foram convidados a pesquisar nos livros. Ressalto que 

com o avanço das tecnologias os livros enquanto fonte de pesquisa estão cada vez mais 

distantes das salas de aulas. A internet apresenta uma busca muita mais rápida e com 

respostas fechadas. 

Ao tentar mostrar que os livros nos trazem respostas importantes os alunos foram 

levados a pesquisar na biblioteca da escola e em certa medida apresentavam 

descontentamento ao encontrar respostas parciais para suas questões. No entanto, foi discutido 

com eles a importância da leitura enquanto pesquisa, ler e retirar dali o que se precisa para seu 

estudo. Na internet, muitas vezes, o recorte já vem pronto e assim pode minimizar a 

potencialidade da leitura. 

Durante todo o desenvolvimento das aulas os alunos foram convidados a fazerem seus 

registros e responder questões sobre o que estava sendo estudo. Foi possível trabalhar a 

produção de pequenos textos e a partir deles direcionar estudos linguísticos relacionados à 

sequência de fatos, resumo de textos, construção de respostas coletivas, bem como a leitura 

compartilhada no auxílio dos estudos. Dentre os direcionamentos dados os alunos tiveram 

orientações relacionadas à referência dos livros e sites que fizeram buscas e foi conversado 

que essa prática é importante, pois estamos trabalhando com as ideias e textos de outras 

pessoas que não podem se passar como nossas. Nesse ponto trabalhamos o que seria um 

plágio. 

Os registros apresentados pelos alunos foram importantes partindo do ponto em que os 

alunos colocavam que uma determinada questão não havia sido compreendida ou até mesmo 

que não tinham entendido nada. Eles não precisavam ficar temerosos, pois o objetivo do 

diário de bordo era, além de registrar os acontecimentos das aulas, avaliar o que estava sendo 

aprendido, ou não. 
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Ao se tratar de coletividade foi observado que não havia qualquer constrangimento dos 

alunos em dar ou receber ajuda dos colegas, quer seja com explicações ou com exemplos na 

hora de realizar os experimentos. 

Ficou nítido ao analisar os registros dos alunos, presentes no corpo deste trabalho,  que 

os saberes foram construídos. Isso se tornou mais claro no momento em que os alunos tiveram 

que apresentar para as outras turmas do Ensino Fundamental o que tinham descoberto e os 

experimentos que aprenderam a fazer na busca de aprofundar os estudos referentes a algumas 

de suas questões de pesquisa. 

Em todos os encontros os registros feitos pelas professoras que acompanharam o 

processo foram de grande validade para ajudar nas análises deste trabalho. Enquanto professor 

da turma e pesquisador, alguns detalhes poderiam passar desapercebidos devido à dificuldade 

de orientar uma turma de vinte e oito alunos e fazer os registros do que estava sendo 

discutido. As professoras foram fieis aos fatos e trouxeram riquíssimos detalhes de falas e 

comportamentos para dentro deste trabalho. 

Um dos momentos, para os alunos, mais interessante, foi a hora dos experimentos. Por 

dois motivos: Em primeiro lugar eles tinham uma visão da realização de experimentos com 

explosões e em que todos saiam com o rosto sujo de substâncias. Quebrada essa concepção de 

experimentos eles puderam observar como as coisas acontecem; Em segundo lugar, ver as 

reações químicas, mesmo sem explosões, foi instigante para eles, principalmente por estarmos 

usando materiais (reagentes) que eles conhecem e que fazem uso diariamente em casa, como 

por exemplo, detergente, óleo de soja e comprimidos efervescentes. 

As aulas de ciências em que os alunos podem ter contato com o concreto e, além disso, 

pesquisar as respostas de seus questionamentos ganham muito mais dinamicidade e gosto pela 

aula. Considera-se que foi possível atingir o objetivo proposto nessa dissertação, que se 

desdobrava na orientação de processos de aproximação do conhecimento científico e 

alfabetização científica. 

Essa ideia é defendida, em primeiro lugar, ao analisar nos diários de bordo a utilização 

de termos científicos de forma simples mais que explicava do que se tratava. Como exemplo, 

apresentado anteriormente, o conceito de suco gástrico, que no primeiro encontro era 

chamado de “negócio que destrói o resto da comida na barriga” e que como resposta foi dito 

que eram “as lombrigas”. Nos últimos encontros esse conceito passou a ser definido como “ 

um líquido que dentro da nossa barriga separa e quebra o restante dos alimentos”. 

Em segundo lugar, destaca-se o cuidado e a seriedade com que a turma se apresentou 

para as demais turmas da escola, utilizaram suas palavras para explicar os experimentos sem 
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ser necessário a leitura de um roteiro. Utilizaram apenas um cartaz que aparece no funda das 

imagens anteriores em que é representado o sistema digestório e serviu para mostrar para os 

alunos que assistiam a apresentação como ele era dividido. 

Em terceiro lugar, por ser o professor da turma, o autor, semanas após a realização das 

sequências de aulas, revisitou esse tema e os alunos não tiveram dificuldades para retomar e 

explicar os conceitos de arroto, suco gástrico, mastigação, oxigênio e gás carbônico e 

digestão. Isso pode sugerir que aqueles conhecimentos construídos durante o processo não se 

trataram de uma simples “decoreba” na medida em que eles fazem uso das informações 

semanas após finalizar o estudo daquele conteúdo. 

Acredita-se que experiências como esta são de grande importância para realização de 

aulas nos anos iniciais. Porém, desconsidera-se que devam acontecer de forma isolada ou 

pontual; essas práticas precisam ganhar vida nos Projetos Político- pedagógicos das escolas e 

mais que isso, os professores precisam de formação inicial e continuada para terem o suporte 

técnico e metodológico para direcionar momentos contínuos de alfabetização científica. 

A luta por garantir que as aulas de ciências ganhem mais visibilidade e fujam de 

momentos simplistas de apenas saber dizer partes do corpo humano é urgente nos anos 

iniciais do ensino fundamental, assim como a sua associação aos processos de alfabetização 

da língua materna. 

Garantir às crianças a inserção no mundo do conhecimento científico e tecnológico, 

estando estes estreitamente ligados com as questões sociais são fundamentais para que 

possamos caminhar no fomento da formação das pessoas em que se atendam as necessidades 

reais dos rumos científicos, tecnológicos, ambientais e inevitavelmente sociais que todos 

estamos inseridos e que com nossas atitudes podemos influenciar. 

Por fim, compreende-se e busca-se, fazer com que esse processo seja contínuo e que se 

torne cada vez mais familiar para as crianças do Ensino fundamental. Finaliza-se estas 

considerações na certeza de que o trabalho aqui apresentado nutre nos anos inicias do ensino 

fundamental a possibilidade de utilização do enfoque CTS em aulas de ciências, no entanto, 

aponta-se que para que essa discussão possa ser aprofundada ela não pode estar alheia a 

construção, implementação e avaliação do PPP da escola feito de forma coletiva. 
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