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Ao Kaiuwa, que a simples beleza 

da lembrança de seu olhar acalma 

meu coração nos momentos de 

maior angústia 
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Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

Resumo 

Neste trabalho, pretendemos discutir o papel da professora na negociação de 

sentidos entre seus alunos para a resolução de um problema em aula de ciências da 

natureza para o terceiro ano do Ensino Fundamental. Valendo-nos de estudos que 

tratam das relações entre pensamento e linguagem e da importância da linguagem 

para a construção e proposição de conhecimento científico, propomos “Elementos 

Catalisadores para a Promoção da Negociação de Sentidos” com o objetivo de 

analisar as interações entre a professora e os alunos. Nossa análise centra-se na 

investigação de uma aula em que os alunos devem resolver um desafio a eles proposto 

e buscamos compreender os processos pelos quais situações de resolução e condições 

de contorno são negociadas entre alunos e professora e como esta negociação 

contribui para a possível solução didática do problema. O embate em sala de aula se 

dá devido a possibilidades de resoluções reais e concretas apresentadas pelos 

estudantes que, se utilizadas, não permitem o tratamento de ideias e relações que se 

espera atingir com a proposta. Nossa análise revela o uso, pela professora, destes 

elementos catalisadores para a promoção de sentidos e também evidencia a utilização 

de estratégias diversas de negociação para que a construção de soluções pelos alunos 

possa ser plausível dentro do âmbito didático, revelando um conflito possíveis ações 

cotidianas e esperadas soluções didáticas para o problema em questão. Considerando 

que pensamento cotidiano e científico relacionam-se em processos de investigação, é 

possível afirmar que, neste caso, as situações discursivas foram centrais para o 

estabelecimento destas relações. 

 

Palavras-chave: Ensino de ciências, negociação de sentidos, resolução de problemas 
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Abstract 

In this work we intend to discuss the role of the teacher in the negotiation of 

meaning with the students in order to solve a problem. This was introduced in a third 

year of elementary school in the natural sciences class. Drawing on studies that 

address the relationship between thought and language and the importance of 

language for building scientific knowledge proposition, we propose "Elements 

catalysts for the Promotion of Senses Trading" in order to analyze the interactions 

between the teacher and students. 

Our analysis focuses on the investigation of a class in which students must solve 

a challenge to them proposed and we seek to understand the processes by which 

resolution of situations and boundary conditions are negotiated between students and 

teacher and how this contributes to the negotiation possible solution teaching of the 

problem. The clash in the classroom is due to possibilities of real and concrete 

resolutions submitted by students that, if used, do not allow the treatment of ideas and 

relations we hope to achieve with the proposal. Our analysis reveals the use, by the 

teacher, of these catalysts to promote sense making and also highlights the use of 

various trading strategies for the construction of solutions by students may be 

plausible within the educational context, revealing a possible conflict everyday 

actions and expected didactic solutions to the problem at hand. Whereas everyday and 

scientific thinking are related to research processes, it is clear that in this case, the 

discursive situations were central to the establishment of these relations. 

 

Keywords: Science education, negotiation of meanings, problem solving 
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1 .  Introdução 

Se eu lhe disser que caí de uma escada, qual escada vem a sua mente? Uma 

escada rolante? Uma escada de madeira igual a da casa de sua mãe? Ou será a escada 

de metal como a de muitos pintores? Como saber se o que eu disse foi compreendido 

por quem ouviu? É possível medir a distância entre o que uma pessoa fala e o que a 

outra compreende?  

Para alcançarmos o objetivo de sermos entendidos em uma conversa, muitas 

vezes — senão sempre — nos deparamos com a necessidade de recorrermos a 

subterfúgios, cartas na manga, para que nosso interlocutor acompanhe nossa lógica 

discursiva. Gesticulamos, apresentamos exemplos, pintamos cenas com descrições 

minuciosas, relembramos situações em que vimos e compartilhamos impressões. 

Todas essas ações exemplificam a necessidade de, em uma conversa, buscarmos nos 

assegurar de que o interlocutor compreenda o que estamos falando. A escada que caí 

foi da entrada da minha casa, que não tem corrimão e é de madeira. Tropecei em um 

degrau solto. Caí para frente e não me machuquei. Com alguns dados e ajustes, 

negociamos o sentido das ideias que construímos e avançamos na conversa, buscando 

entender e ser entendido. 

A linguagem é um importante meio de comunicação. Ela é uma manifestação 

cultural que está de tal maneira enraizada na sociedade, que nos parece difícil 

imaginar as relações sociais atuais existentes sem ela. Poder se comunicar, 

compreender o que os outros dizem, saber interpretar os sinais intrínsecos ao 

movimento comunicativo, bem como se fazer ser entendido é estar e fazer parte de 

uma produção cultural intensa, complexa e infinda. Aprender a se comunicar é um 

fenômeno diretamente relacionado ao processo de inserção social.  

A escola é um espaço de muitos encontros, entre pessoas e entre pessoas e 

conhecimento. Em linhas gerais ela tem como uma de suas finalidades a construção 
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de entendimento sobre os conhecimentos já construídos pela humanidade. Tanto os 

encontros entre os sujeitos, quanto as construções de entendimentos ocorrem por meio 

da linguagem. A linguagem se mostra uma das construções sociais de maior 

importância por possibilitar e ocasionar que os encontros e as aprendizagens ocorram. 

Paulo Freire1 defendeu que a escola deveria ensinar o aluno a “ler o mundo” para 

poder transformá-lo. Com essas palavras, ele demonstra a potência que a linguagem 

pode vir a assumir quando, a partir dela, o sujeito compreende as relações e sentidos 

complexos que estruturam a sociedade. Também por meio dela, ele se torna mais apto 

a intervir, atuar e mudar o mundo a sua volta. 

Sugere a visão de Vygotsky que a linguagem é um sistema de signos que visa a 

produção de sentidos. Não restringiremos a concepção de linguagem, portanto, a um 

produto social de uma cultura específica: a língua falada e escrita. Para construir 

sentidos, o homem pode fazer uso de diversos outros meios, como apresentar imagens 

(desenhos, fotos, etc.), gesticular, fazer diferentes expressões faciais, entre outros. 

No processo de se expressar o sujeito realiza uma escolha de sentido a ser 

transmitida e compõe uma ou mais maneiras de ser entendido. As palavras escolhidas, 

a maneira como a sentença é formulada, os gestos usados, o contexto e outras tantas 

variáveis influenciam no modo como a ideia será interpretada pelo ouvinte e tudo isso 

faz parte da linguagem. A busca pela garantia da compreensão mais próxima ao que 

se quer dizer exige que o emissor recorra a distintas ações que complementam e 

negociam os limites de entendimento da ideia em questão. 

Em sala de aula é possível verificar que a linguagem falada e escrita são 

importantes ferramentas didáticas que apoiam o ensino, possibilitando e fomentando 

as interações sociais. No entanto, há outros recursos, como por exemplo os já 

mencionados, que estão igualmente presentes nesse processo dialógico e 

comunicativo. O professor é o principal responsável por garantir a compreensão do 

conteúdo e fomentar o encontro entre os sujeitos, por isso muitas vezes assume o 

papel de negociar os sentidos das colocações dos alunos e suas próprias. Assim, 

visando possibilitar a comunicação, ele recorre a diferentes ações que não se 

restringem à língua falada e escrita, buscando promover a compreensão do sentido. 
                                                

1 Célebre educador brasileiro (1921- 1997)  
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As diferentes formas de falar sobre e compreender os fenômenos do mundo 

variam, também, pela maneira como esses conteúdos são criados, como se escreve 

sobre eles e quais são os acordos específicos de sua comunidade. Os conceitos 

abordados pela escola são elaborados por diferentes áreas, seja a da matemática, da 

história ou da ciência por exemplo. Cada conceito carrega em si as práticas 

específicas de compreender o mundo pela ótica da área que o elaborou. O contexto de 

produção de um conhecimento interfere na compreensão de seu significado (Sutton, 

2003)  e sua validação varia a depender da comunidade a qual faz parte. Por isso, 

ainda que não se almeje construir conhecimento, mas sim o entendimento sobre os 

conhecimentos produzidos, na transposição didática desses conteúdos, alguns 

aspectos relacionados ao contexto e modo de construção desses deverá estar 

contemplado no currículo escolar.  

Argumentar, refletir e construir o conhecimento são processos estreitamente 

relacionados (Leitão, 2010). A formação de indivíduos críticos e cidadãos ativos 

atribui à escola a importância de um trabalho em que a fala argumentativa seja um 

princípio. Para tanto, afirmamos que a argumentação está diretamente relacionada à 

didática do ensino das diferentes áreas. Na área do ensino de ciências, o discurso 

linguístico argumentativo é indissociável do processo de construção do conhecimento 

científico. As propostas e explicações didáticas dessa área devem, portanto, ter como 

um de seus objetivo buscar promover pensamentos e conversas que estejam 

estruturados no princípio da argumentação. Nesse trabalho abordaremos em 

específico a construção de conhecimento da área de ciências naturais, dentro de um 

contexto de pesquisa em que a metodologia de ensino e organização da sequência 

didática consideraram os pressupostos da área. 

Temos em vista que o discurso argumentativo possibilita o desenvolvimento do 

pensamento crítico, bem como a compreensão e a construção de um conceito em 

ciências. Pensando sobre isso, quais são as demandas de um professor para ajustar a 

percepção do que está sendo falado tendo, paralelamente, o objetivo de promover uma 

discussão argumentativa? Sabendo que gestos, entonações, explicações e 

questionamentos podem estar integrados em uma mesma origem de produção e 

significação, formulamos nossa pergunta de pesquisa: 
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Quais são as mediações usadas pela professora na 

implementação de uma Sequência de Ensino Investigativa 

para promover a negociação de sentido?  

1.1. A estrutura do trabalho 

O trabalho aqui desenvolvido visa compreender quais são as ações docentes para 

promover a negociação de sentido em uma Sequência de Ensino Investigativa. Para 

respondermos a nossa questão de pesquisa, de início investimos esforços para a 

construção de um referencial teórico que nos habilitasse a compreender quais eram as 

ações docentes e sua significância perante a negociação de sentido e o aprendizado 

em uma sala de aula. No entanto, nos deparamos com uma ausência de instrumentos 

que nos satisfizesse e que pudéssemos utilizar para a análise da aula escolhida. Para 

que fosse possível responder à nossa pergunta, parte da pesquisa e elaboração do texto 

esteve voltada, então, à leitura de diferentes referenciais teóricos que nos permitisse 

elaborar um quadro de ações docentes para a negociação de sentidos, que nomeamos 

de Elementos Catalisadores na Promoção da Negociação de Sentidos. Em seguida, 

partimos para a análise da aula tendo como suporte o quadro mencionado. Assim, 

afirmamos que nossa pergunta foi respondida por duas perspectivas: uma teórica e 

outra empírica. 

Iniciamos o segundo capítulo dessa dissertação apresentando a visão de dois 

importantes teóricos para a área da educação: Piaget e Vygotsky. Realizamos a 

apresentação de cada um deles contextualizando brevemente o cenário histórico e 

social em que estavam inseridos quando vivos. Temos que esses autores publicaram 

escritos relacionados a outras áreas e mesmo dentro do campo da educação 

escreveram sobre alguns pontos que não consideramos pertinentes abordar nesse 

trabalho. Por isso, aqui realizamos um recorte consciente sobre algumas das 

discussões abordadas em seus escritos, inserindo os temas que se relacionam mais 

com a nossa pesquisa como, por exemplo, o processo de aquisição do conhecimento, 

a inserção e introdução social e a aquisição da fala. Como não poderia deixar de ser, 

há aspectos em que as teorias desses autores se assemelham e outras que não. Para 

tanto, destinamos algumas palavras sobre as convergências e divergências entre as 

produções dos autores.  
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Ao final do segundo capítulo, associamos alguns dos pontos apresentados por 

Piaget e Vygotsky com o de outros autores, como Mortimer (2000), Bakhtin (2006), 

Gehlen e Delizoicov (2012), Carvalho (1996, 2011, 2012, 2013), Lemke (1997), 

Sutton (1997, 2003) e Bachelard (1977). Ali, discutimos sobre a construção dos 

conceitos científicos, a negociação de sentidos, a mediação e interação social e, por 

fim, começamos a relacionar os aspectos discutidos com a área de ensino específica 

das ciências naturais. Terminamos o segundo capítulo com a discussão sobre o 

contexto e a construção do signo no ensino de ciências.  

A partir destas colocações começamos o terceiro capítulo, no qual introduziremos 

as ideias que sustentam a proposta de ensino de ciências por meio de Sequências de 

Ensino Investigativas (SEI), elaboradas por autores atuais, que dialogam diretamente 

com as propostas introduzidas nas teorias piagetianas e vygotskyanas. Nesse 

momento, discutiremos como os problemas didáticos influenciam a aprendizagem, de 

que maneira o ensino por investigação e o processo argumentativo se relacionam à 

aprendizagem da linguagem científica e da própria ciência. Tendo como base as SEIs, 

na forma como se organizam e como devem ser implementadas, destinaremos 

também algumas palavras para explicar a relevância das interações sociais e das 

mediações no processo de ensino-aprendizagem.  

O quarto capítulo está destinado à discussão sobre as ações docentes para a 

negociação de sentidos em sala de aula. Nesse capítulo apresentamos o quadro 

Elementos Catalisadores na Promoção da Negociação de Sentidos, elaborado e 

construído no processo de escrita deste trabalho. Nele apresentamos e descrevemos 

como compreendemos cada um dos itens lá mencionados. Consideramos esse quadro 

nossa primeira conclusão, a que chamamos de conclusão teórica. 

O capítulo seguinte, o quinto, introduz a segunda parte de nossa pesquisa, a 

empírica. Ali, encontra-se como e quando a coleta de dados ocorreu, bem como a 

descrição de cada uma das aulas da sequência de ensino aplicada, muito embora 

façamos a análise apenas da primeira, cujo motivos de escolha e metodologia de 

pesquisa também se encontram nesse capítulo.  

O sexto capítulo é a análise da primeira aula da SEI nomeada Navegação e 

Ambiente. Para a construção da análise dividimos a aula em quatro momentos. A 
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escolha por essa divisão esteve baseada nos encaminhamentos realizados pela 

professora durante a aula. Cada um dos quatro momentos apresenta um recorte e uma 

condução de discussão distinta dentro dessa única aula. 

Ao final desse trabalho, no sétimo capítulo, encontra-se as duas conclusões: a 

relacionada aos aspectos teóricos, a construção do quadro Elementos Catalisadores na 

Promoção da Negociação de Sentidos e sua relevância na área de pesquisa da 

educação, e outra a aspectos empíricos, a aplicação e reflexão sobre o uso do quadro 

para a análise do encaminhamento de uma aula. A aula analisada nesta dissertação, 

envolveu crianças em torno de 8 e 9 anos que cursavam no ano de 2012 o 3o ano do 

Ensino Fundamental 1.  

 



 15 

 

2. Pi lares pedagógicos 

2.1 O processo de aprendizagem: alguns 

pressupostos piagetianos e 

vygotskyanos  

O esforço de compreender o ser humano, seu desenvolvimento e humanização, 

constitui um campo de pesquisa da psicologia e, simultaneamente, da pedagogia. Até 

meados do século XX, eram duas as principais correntes de pesquisa, o objetivismo e 

o subjetivismo, heranças do idealismo e do materialismo mecanicista de Descartes. 

Em linhas gerais, essas correntes viam o homem separado entre corpo e alma. Nosso 

trabalho focará nas linhas de pesquisa que surgiram se contrapondo a esses modelos 

antagônicos, compondo uma terceira possibilidade de compreender o 

desenvolvimento humano. Nessas, houve a tentativa de conciliar o que até então eram 

tido como opostos, o físico e o psíquico, integrando-os. 

A partir de então os estudos do desenvolvimento humano, da aquisição do 

conhecimento e das influências biológicas e sociais tiveram o intuito de alcançar os 

diferentes momentos da vida do ser humano, do nascimento à fase adulta, buscando 

compreender a evolução da maturidade e estabilidade psicológica e intelectual.  

Diferentes linhas de pensamento pedagógicas e psicológicas, com metodologias 

de investigação e consequente pontos de vista singulares, surgiram. Dentre essas 

teorias, mencionaremos as de Jean Piaget e de Lev Vygotsky, nas quais ambos autores 

se debruçaram sobre o desenvolvimento e a aquisição do conhecimento pelo homem. 

Embora nem um, nem outro tenha tido o intuito de formular uma teoria específica da 

aprendizagem, foram, e ainda são, um referencial teórico de base para o campo da 

educação. 
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2.1.1 Considerações sobre os pressupostos 

piagetianos 

O biólogo suíço Jean Piaget (1896-1980) investigou e desenvolveu a 

Epistemologia Genética, teoria que defende a aquisição do conhecimento pela criança 

como um processo contínuo determinado pelo desenvolvimento dos esquemas 

mentais. Por esquemas mentais, entende-se as estruturas intelectuais que possibilitam 

a organização de fatos e eventos. Um dos objetivos dos estudos da Epistemologia 

Genética foi, e ainda é, explicar o desenvolvimento humano e sua formação mental.  

Piaget não realizou seus estudos considerando a educação propriamente dita. 

Após concluir seu doutorado em Biologia em 1918, viajou para Zurich (Suíça), local 

em que frequentou laboratórios de psicologia e clínicas psiquiátricas. Em seguida, 

partiu para Paris (França), onde foi convidado a participar de uma pesquisa 

relacionada a testes de inteligência para crianças. Seu trabalho, dessa forma, teve 

início em pesquisas biológicas e psicológicas e, por ser graduado em biologia, Piaget 

norteou e baseou seus estudos da compreensão da evolução da inteligência humana, 

da lógica e da epistemologia principalmente nos pressupostos da sua área de formação 

inicial.  

Para Piaget (1995), a criança constrói seu conhecimento por meio de uma 

experimentação ativa, ou seja, ela experiencia os objetos sem formar conceitos, pois 

estes só apareceram mais tarde. Sendo assim, Piaget (1995) defende dois tipos de 

experiência que interessam a este trabalho: a experiência física e experiência a lógico-

matemática.  

Piaget (1934 e 1977) e Piaget e Garcia (1984) descreveram dois processos 

existentes de explicação: as explicações legais e as explicações causais. As 

explicações legais referem-se às descobertas de regularidades do mundo físico a partir 

da aplicação de uma relação lógico-matemática. Com isso, as explicações legais 

permitem que o indivíduo expanda sua percepção sobre determinado aspecto 

construindo novas leis e outras regularidades. Já as causais, são as explicações do 

porquê da regularidade de determinado algum fenômeno, podemos chamá-las de 
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modelos explicativos, uma vez que tem como objetivo introduzir a lógica que explica 

determinada regularidade, e não necessariamente uma lei que a sustenta. 

Através da experiência física, a criança conhece os objetos. Com sua ação ela 

age sobre ele e o manipula, observa e percebe propriedades materiais por meio da 

visualização e do manuseio de tais objetos. Com um certo nível de abstração, a 

criança dá-se conta das propriedades físicas de um objeto, entretanto, para construir 

esse conceito, precisa-se de uma estrutura organizada da inteligência. Logo, para que 

ocorra o aprendizado é necessária a “assimilação”, ou seja, a incorporação desse 

objeto às estruturas lógicas da criança. Para isso, precisa acontecer a inter-relação 

entre as experiências físicas e as lógico-matemáticas.  

Piaget (1995) caracteriza a abstração física como abstração simples e a 

abstração lógico-matemática como abstração reflexiva. Quando a criança consegue 

relacionar vários objetos entre si através da abstração, isso quer dizer que ela passou 

da abstração simples, que é empírica e observada através do toque, para uma 

abstração reflexiva, em que já consegue relacionar as propriedades do objeto diante de 

outros fatores. 

Piaget (1996) define o desenvolvimento do intelecto como um processo constante 

de construção e reconstrução a partir de sequências de ações mentais. Esse processo 

ininterrupto permite tanto a integração de novos dados (assimilação), quanto a 

alteração de esquemas existentes (acomodação). De acordo com Piaget, assimilação 

foi entendida como: 

(...) uma integração a estruturas prévias, que podem permanecer 
invariáveis ou são mais ou menos modificadas por esta própria 
integração, mas sem descontinuidade com o estado precedente, isto 
é, sem serem destruídas, mas simplesmente acomodando-se à nova 
situação. (1996, p. 13) 

A operação cognitiva da acomodação foi assim definida pelo próprio autor: 

Chamaremos acomodação (por analogia com os "acomodatos" 
biológicos) toda modificação dos esquemas de assimilação sob a 
influência de situações exteriores (meio) ao quais se aplicam. (1996, 
P. 18) 
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No desenvolvimento, a acomodação e a assimilação são processos que 

possibilitam a adaptação e a organização do mundo interior e exterior pelo sujeito. O 

constante equilíbrio e desequilíbrio impulsionam o sujeito a buscar novas construções 

ou a redesenhar as existentes. 

(...) a assimilação é o mecanismo que permite a ação do sujeito 
sobre o objeto, incorporando este a uma estrutura já existente, 
enquanto a acomodação consiste na transformação das estruturas do 
sujeito por força da ação do objeto, para que então possa ocorrer a 
assimilação. (Moro, 1987, p.19) 

Segundo a teoria de Piaget, o desenvolvimento é uma sequência de estágios que 

ocorre de forma cronológica e linear. Todos os indivíduos passam por todas as etapas, 

podendo haver uma flexibilidade referente à idade, mas não à ordem a ser seguida.  

Com o crescimento e o desenvolvimento físico, ocorreria a complexificação dos 

esquemas mentais que, até o início da infância, se baseavam majoritariamente em 

ações motoras e reflexas. Com a maturação do indivíduo, outros aspectos entram em 

cena, de modo que o desenvolvimento intelectual modifica e é modificado pelo 

desenvolvimento físico.  

O primeiro estágio do desenvolvimento da criança, para Piaget, é o Sensório-

motor, que contempla os desenvolvimentos de crianças de aproximadamente zero a 

dois anos de idade. Este estágio é marcado pela atividade motora e sensorial da 

criança. Seguido a este, encontra-se o Pré-operacional, referente às crianças em torno 

dos dois aos sete anos de idade e uma das principais características deste estágio é o 

desenvolvimento da linguagem e do raciocínio pré-lógico. A partir de então, quando a 

criança tem cerca de sete anos até mais ou menos os onze anos, ela entra no estágio 

em que ocorrem as Operações-concretas, o que acarreta no desenvolvimento do 

pensamento lógico. O último estágio é denominado o estágio das Operações-formais, 

no qual o pensamento lógico alcança o mais alto nível no desenvolvimento cognitivo. 

Neste estágio, que costuma ocorrer por volta dos onze até os quinze ou mais anos, os 

sujeitos são capazes de pensar de maneira puramente formal, utilizando raciocínios 

hipotético-dedutivos e fazendo deduções a partir de algumas premissas. 

A Epistemologia Genética trouxe contribuições valiosas para a área da educação. 

No entanto, a psicologia e a pedagogia avançaram e algumas críticas foram 
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elaboradas sobre esta teoria. Uma vez que Piaget teve a preocupação de descrever os 

processos internos de aprendizagem, desvinculados do contexto social, alguns 

aspectos não foram contemplados, como as influências exercidas pelos ambientes 

sociais (seja a escola, a família ou a sociedade), ou a importância dos conhecimentos 

prévios (conhecimentos que o sujeito adquiriu ao longo de sua vida) no processo de 

aprendizagem. 

Existem aspectos culturais, sociais e biológicos que influenciam no aprendizado. 

Os conhecimentos prévios e o próprio estágio de desenvolvimento do indivíduo 

podem se configurar como obstáculos de aprendizagem. Por exemplo, uma criança de 

2 anos não está apta a aprender a divisão (operação matemática) por ainda não ter os 

esquemas de abstração necessários, tampouco dominar a linguagem necessária para 

essa operação. Já um adulto pode ter o domínio da linguagem e possuir alguns 

esquemas, mas também não dar conta de operar a divisão por lhe faltar os 

conhecimentos prévios da lógica matemática.  

De acordo com Garcia-Mila, 

Embora Piaget e Inhelder2 (...) sugerissem que aos 12 anos se 
começa a pensar formalmente e que ao final da adolescência os 
alunos já consolidaram  as operações formais, inúmeros estudos 
mostraram que grande parte dos adolescentes e muitos adultos não 
apenas são incapazes de controlar variáveis ou de entender a 
necessidade de controlá-las, como também não conseguem aplicar o 
pensamento proporcional ou a combinatória. (2008, p. 358) 

Piaget separa os conhecimentos formais, culturalmente elaborados e validados, 

dos não-formais, os elaborados espontaneamente pela criança a partir de suas 

experiências e reflexões sobre estas. Aos conhecimentos formais, Piaget atribui o 

nome de conceitos não-espontâneos, e aos não-formais, de espontâneos.  

Para Piaget, conceitos espontâneos e não-espontâneos são diferentes. Desta 

maneira, os dois conceitos não se afetam, não se influenciam e, portanto, fazem parte 

de processos singulares, desvinculados e isolados.  

                                                

2 Barbel Inhelder  (1913-1997) foi uma psicóloga suíça co-autora de diversas publicações de Jean 
Piaget. 
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Além de afirmar que conceitos espontâneos e não-espontâneos não pertencem ao 

mesmo grupo, Piaget posiciona que os dois tipos de conceito não coexistem. Os 

conceitos espontâneos são abandonados conforme os conceitos não-espontâneos são 

construídos havendo, desta forma, uma troca: enquanto um aumenta, o outro aos 

poucos deixa de existir. É por isso que, para o biólogo suíço, os estágios de 

desenvolvimento são sequenciais, ininterruptos e configuram um processo contínuo 

em que a ordem não poderia ser alterada. 

Para a Epistemologia Genética, o que coopera para a construção dos conceitos 

não-espontâneos vem de fora, é uma aquisição de algo pronto e a individualidade da 

criança não desempenha função relevante.  

De acordo com Piaget, todo novo conhecimento se origina a partir de um 

conhecimento anterior. Com isso é possível entender os conceitos piagetianos de 

equilibração, desequilibração e reequilibração. No conhecimento já adquirido e 

consolidado, o sujeito está equilibrado. Ao se deparar com um problema, e ao ver que 

seu conhecimento não é suficiente para solucioná-lo, o sujeito se desequilibra e, ao 

buscar o reequilíbrio, aprende. Piaget defende que, para haver a reequilibração (ou 

seja, para a construção do conhecimento), é necessário que ocorra a passagem da ação 

manipulativa para a ação intelectual, bem como a tomada de consciência sobre os 

passos realizados. 

Defende o autor que no enfrentamento e busca por solucionar um problema, o 

sujeito inicia uma ação manipulativa, na qual irá testar e usar seus conceitos 

espontâneos para chegar a uma solução. A partir do resultado obtido e da reflexão 

sobre a ação manipulativa, o sujeito elaborará uma ação intelectual. A compreensão e 

a passagem do fazer, para o entender configuram parte do processo da tomada de 

consciência. No entanto, nem sempre o indivíduo consegue assimilar o que está 

acontecendo, desta forma não desenvolve a consciência necessária. Sobre isso, Anna 

Maria Pessoa de Carvalho diz, 

(...) em alguns casos o indivíduo não toma consciência de todas as 
suas ações, sem conseguir 'ver' em suas próprias ações algumas 
características importantes e esse fato impede a compreensão 
conceitualizada. Ele (Piaget) estuda as leis de transformação dos 
esquemas de ação (saber fazer) em noções e operações 
(compreender). (2011, p.254) 
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O papel do mais experiente, seja entre indivíduos de uma mesma idade, ou de 

idades distintas, é relevante. Ainda que Piaget não tenha explicitado essa relação 

colaborativa entre indivíduos, a promoção do desequilíbrio, da reequilibração e da 

tomada de consciência na escola (etapas condizentes com a Epistemologia Genética) 

ocorrem por meio das propostas didáticas trazidas principalmente pelo professor e, 

também, pelo trabalho do grupo de alunos na busca de compreender e resolver as 

situações problemas apresentadas pelo docente.  

2.1.2 Vygotsky: apresentação e alguns 

contrapontos com a Epistemologia Genética  

Na década de 20, no interior da Rússia pós-revolucionária, o linguista russo Lev 

Semiovich Vygotsky (1986-1934) se debruçou e estudou sobre o desenvolvimento 

intelectual da criança, construindo a Teoria Histórico Cultural, na qual buscou 

enfatizar a importância do meio social no processo da aquisição do conhecimento.  

O fator social-cultural é um dos pontos centrais do trabalho de Vygotsky, em que 

a aprendizagem não é considerada a representação da aquisição de informações e nem 

ela acontece pelo armazenamento e memorização de dados. A aprendizagem é, para 

esse ponto de vista, um processo simultaneamente interno, interativo e interpessoal 

entre sujeito, mundo externo e demais sujeitos. 

Infelizmente, o regime político russo stalinista a qual Vygotsky estava inserido 

era totalitário e repressor. Isso não permitiu a divulgação de suas produções a outros 

países na época em que realizou seus estudos, de modo que essas chegaram ao 

ocidente apenas em meados da década de 60. Vygotsky teve acesso às obras de Jean 

Piaget e há escritos que explicitam críticas e reflexões sobre a Epistemologia 

Genética. Quando a Teoria Histórico Cultural chegou ao ocidente, Piaget teve a 

oportunidade de ler e comentar as críticas e elogios feitas por Vygotsky 30 anos antes, 

em 1932, no entanto ele já havia falecido.  

Sua produção e a de Piaget carregam convergências e divergências. 

Assemelhando-se a Piaget, Vygotsky compreende que a prática do indivíduo é o cerne 

do processo de aprendizagem. Ambas as teorias demonstram acordar que a reflexão e 
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a problematização sobre a ação culminam na tomada de consciência, termo cunhado 

por Piaget, podendo resultar em um aprendizado.  

Como vimos, em linhas gerais Piaget dividiu os conceitos em dois grupos: os 

espontâneos e os não-espontâneos. Vygotsky se apropriou destes termos, os 

reformulou, delimitou e redefiniu algumas das afirmações dos estudos apresentados 

por Piaget, uma vez que encontrou algumas inconsistências. Para ambos, o primeiro 

grupo contempla os conceitos construídos pelo sujeito a partir de sua experiência 

cotidiana sem uma intervenção educacional sistemática. E o segundo decorre de 

intervenções sociais para que o sujeito adquira conceitos socialmente aceitos. O 

segundo grupo, os não-espontâneos, são chamados por Vygotsky de conceitos 

científicos. 

Conforme mencionado anteriormente, os conceitos espontâneos e não-

espontâneos para Piaget são separados e configuram processos singulares que 

culminam nos diferentes estágios do desenvolvimento. Em contraste com essa ideia, 

Vygotsky defende que os conceitos espontâneos influenciam na aquisição dos 

conceitos científicos, de modo que, os aprendizados decorrentes dos processos de 

socialização e outros aprendizados que o sujeito adquire na experiência de vida, 

corroboram e interferem nos processos interiores de desenvolvimento intelectual da 

criança (Vygotsky, 2010). Para Vygotsky,  

O limite que separa ambos os conceitos se mostra sumamente 
fluido, e no curso real do desenvolvimento pode passar infinitas 
vezes para ambos os lados. O desenvolvimento dos conceitos 
espontâneos e científicos—cabe pressupor—são processos 
intimamente interligados, que exercem influências um sobre o 
outro. (2010, p. 261) 

Assim como para Piaget, Vygotsky compreende que o ser humano aprende com o 

meio em que vive, por esse motivo é correto afirmar que a interação humana exerce 

influência no aprendizado individual para ambas teorias. Vygotsky, no entanto, opta 

por não determinar estágios pelo qual a criança passa durante seu desenvolvimento, 

tal qual feito por Piaget. Para o linguista russo, uma vez que o social ao qual o sujeito 

circula e tem acesso varia, bem como o que o sujeito de fato elabora a partir de suas 

experiências sociais, seu desenvolvimento poderá assumir diferentes percursos.  



 23 

Teresa Cristina Rego, ao descrever a Teoria vygotskyana, diz: 

Em síntese, nessa abordagem, o sujeito produtor de conhecimento 
não é um mero receptáculo que absorve e contempla o real nem o 
portador de verdades oriundas de um plano ideal, pelo contrário, é 
um sujeito ativo que em sua relação com o mundo, com seu objeto 
de estudo, reconstrói (no seu pensamento) este mundo. O 
conhecimento envolve sempre um fazer, um atuar no homem. 
(2002, p. 98) 

Pode-se afirmar que os estudos de Piaget destacam mais o desenvolvimento da 

criança enquanto sujeito biológico. Por sua vez, Vygotsky pontua e analisa, com 

maior ênfase, os aspectos sociais na apropriação do conhecimento nas diferentes 

faixas etárias. 

Tendo os aspectos sociais como cerne, um ponto crucial no trabalho de Vygotsky 

são as reflexões sobre a linguagem e sua influência na aprendizagem e inserção 

social. Para Vygotsky, a linguagem assumiu um lugar indissociável no 

desenvolvimento. Para esse autor, ainda que no início do desenvolvimento infantil a 

fala e a atividade prática caminhem paralelamente, quando se imbricam, torna-se 

impossível desvinculá-las. 

(...) o momento de maior significação no curso do desenvolvimento 
intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de 
inteligência prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade 
prática, então duas linhas completamente independentes de 
desenvolvimento, convergem. (Vygotsky, 1984, p. 27). 

A linguagem na Teoria Histórico Cultural é um importante agente de inserção do 

indivíduo na cultura. A  aquisição dela acontece por um conjunto complexo de ações 

que apoiam a constituição das funções psicológicas superiores. A capacidade de 

realizar uma representação mental do mundo e de operar sobre objetos que não estão 

necessariamente presentes implica na existência de um conteúdo mental figurativo, na 

qual a realidade é substituída por um sistema simbólico, os signos. O signo, neste 

contexto, é um produto social que tem a importante função de gerar e organizar os 

processos psicológicos, bem como possibilitar e mediar a tomada de consciência.  

Os signos são importantes meios para o desenvolvimento do sujeito, pois lhe 

permitem transformações internas (pessoais) e a realização de ações e transformações 
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externas (sociais), corroborando para a constituição do sujeito em um ser histórico-

social. Nessa concepção, Vygotsky explicita compreender que o indivíduo e a 

sociedade são sistemas complexos, em constante mudança, adaptação e 

desenvolvimento. 

Essa fluidez e adaptabilidade do ser humano e da sociedade são possíveis pelos 

mecanismos psicológicos mais complexos, e por isso mais sofisticados, que 

distinguem os seres humanos dos outros animais. Essas funções, chamadas por 

Vygotsky de funções psicológicas superiores, dizem respeito ao controle consciente 

do comportamento, da ação intencional de um indivíduo, do pensamento em objetos 

ausentes, da imaginação de situações que nunca ocorreram, do planejamento de ações 

e reflexão sobre suas possíveis consequências. Chama-se essas funções de superiores 

por elas se diferenciarem de ações elementares3. 

A possibilidade de realizar a tomada de uma decisão a partir do conhecimento de 

uma nova informação é um claro exemplo da diferença entre os processos 

elementares e os superiores. O caráter intencional e voluntário da tomada de decisão a 

partir de novos conhecimentos, a possibilidade de, a partir disso, solucionar 

problemas e planejar ações, é tipicamente humano e ajuda a compreender o que é 

chamado de função psicológica superior.  

Tanto Piaget, quanto Vygotsky refletiram sobre as funções psicológicas 

superiores. Cada autor, no entanto, teve como foco diferentes aspectos. Enquanto 

Piaget apresentou uma posição que enfatizava as leis de caráter universal de ordem 

biológica do desenvolvimento (investindo nos estudos da psicogênese), Vygotsky 

optou por investir na importância da situação social e do meio. Apesar de pouco 

evidente nos escritos piagetianos se comparado aos de Vygotsky, ambos autores 

atribuem ao ambiente social grande importância. Assumimos então que para 

Vygotsky e Piaget aprender é apreender funções superiores. 

                                                

3 São ações elementares as ações reflexas e reações automatizadas ou mesmo processos 

de associação simples entre eventos. 
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São consideradas funções psicológicas superiores a atenção, memória, 

imaginação e linguagem, entre outros. Todas essas funções são mediadas, em maior 

ou menor intensidade, pelos signos. Segundo Vygotsky, o signo linguístico explicita 

uma ação indireta com o mundo, ou seja, uma relação mediada por sistemas 

simbólicos e elementos que intermedeiam o sujeito e o mundo. O conceito de 

mediação é central no trabalho de Vygotsky. Em termos gerais, mediação é um 

processo de intervenção em que um terceiro elemento se posiciona em uma relação 

dual, de modo que essa deixa de ser direta. Vygotsky distingue dois tipos de 

elementos mediadores: os instrumentos e os signos.  

Por instrumentos mediadores, compreende-se artefatos que apoiam as ações do 

homem que incidem sobre a natureza. São objetos que intermedeiam o trabalhador e o 

objeto de seu trabalho, como por exemplo um martelo que possibilita a quebra de uma 

noz, ou uma vasilha que apoia o transporte da água. Seres humanos e alguns animais 

compartilham da capacidade de usar e criar instrumentos mediadores. No entanto, são 

raros os animais que, como o homem, planejam e constroem o instrumento, bem 

como o guardam para usá-lo futuramente.  

Os signos mediadores são diferente dos instrumentos por, entre outras coisas, seu 

aspecto abstrato e não concreto. Por isso afirmamos que não atuam diretamente nas 

ações concretas, no entanto com a experiencia intelectual em cena, podemos dizer que 

o signo influencia, impacta e medeia a ação. Os signos auxiliam e possibilitam o 

pensamento, sendo constitutivos dos processos psicológicos. Os signos permitem a 

compreensão de uma realidade, a conexão entre fatos, o planejamento de uma ação 

sobre a natureza, a produção de instrumentos mediadores e, por tudo isso, ao mesmo 

tempo em que permitem a compreensão da realidade, constroem-na. 

O signo assume diferentes funções nos processos psicológicos superiores. Por ser 

uma representação da realidade o ser humano pode, por meio dele, referir-se a objetos 

ausentes no tempo e no espaço. O signo também permite a associação de fatos, a 

construção de memória, um melhor armazenamento de informações, um controle 

consciente da atenção. Todas essas ações permeadas pelo signo explicitam e 

exemplificam o que foi chamada de relação mediada do homem com o meio. 
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Conforme o crescimento e o desenvolvimento, a relação do indivíduo com o meio 

será, cada vez mais, mediada. A criança é um ser humano que está no início do 

processo de construção dos signos e suas relações; alem disso, ela está aprendendo a 

armazenar informações e a construir significados. Esse será um processo infindo ao 

longo da vida de qualquer ser humano, mas é correto supor que, quanto mais 

experiente, mais relações estabelecidas existirão e, portanto, as atividades serão mais 

mediadas pelas representações mentais.  

Vale ressaltar que os signos não são marcas aleatórias e isoladas de um só 

indivíduo. Embora novos sistemas simbólicos possam ser elaborados por um só 

indivíduo e ser uma representação singular e individual (como, por exemplo, os 

códigos para a escrita de diários), os sistemas simbólicos a que nos referimos aqui 

dizem respeito a uma significação simbólica muito mais ampla, como os símbolos 

usados e compartilhados pelo conjunto de membros de um grupo social. Sua função e 

relevância estão vinculadas ao fato desta ser uma construção compartilhada entre os 

indivíduos de um grupo, permitindo-lhes a comunicação e o aprimoramento da 

interação social. De acordo com Marta Oliveira,  

o homem transforma-se de biológico em sócio-histórico, num 
processo em que a cultura é parte essencial da constituição da 
natureza humana. (...) a relação do homem com o mundo não é uma 
relação direta, mas uma relação mediada, sendo os sistemas 
simbólicos os elementos intermediários entre o sujeito e o mundo. 
(1997, p. 24) 

Tendo que para Piaget e Vygotsky o aprendizado está diretamente relacionado ao 

apreender funções psicológicas superiores, podemos afirmar que, ao conhecer 

sentidos e usos de elementos sociais, o sujeito se torna mais apto a manipulá-los de 

acordo com sua necessidade. Assim sendo, a linguagem mostra-se um importante 

meio de compreensão do meio social, cultural e histórico, bem como de inserção, 

interação e construção de mundo.  

No contexto da aprendizagem, para Piaget e Vygotsky a fala e a ação são 

aspectos conectados. Ambos fazem parte de uma mesma função psicológica superior, 

por se dirigirem à compreensão de uma situação, tida como uma situação-problema 

para o aluno, bem como o planejamento de sua solução. Vygotsky desenvolve a ideia 
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da função planejadora da palavra. Para ele, essa é uma função que se desenvolve 

gradativamente.  

Inicialmente, a verbalização consistia na descrição e análise da 
situação, adquirindo, aos poucos, o caráter de ‘planejamento’, 
expressando possíveis caminhos para a solução do problema. 
Finalmente, ela passava a ser incluída como parte da própria 
solução. (Vygotsky, 1984, p. 28). 

A função planejadora da palavra vem a serviço de aprimorar o raciocínio do 

aluno para que, no processo de solução, antecipe consequências, preveja resultados e 

organize ações. A função planejadora da palavra não é inata, mas sim produzida a 

partir de uma necessidade e aprendida com parceiros mais experientes. Para 

Vygotsky, quanto mais complexo o problema a ser solucionado e/ou quanto mais 

complexa for a ação necessária para construir a solução, maior será a importância 

atribuída à fala que assumirá, gradativamente, sua função planejadora. 

O parceiro mais capaz (adulto, ou não), em ambas teorias, assume um papel 

importante, ora promovendo situações de desequilíbrio, ora provocando interações. 

No contexto escolar, o professor é o responsável pela elaboração de situações de 

desequilíbrio, em que o processo de reequilibração ocorrerá no seio das interações 

entre os pares e entre os alunos e ele.  

Os processos biológicos e sociais estão de tal maneira imbricados e emaranhados 

que nos parece estranho dissociá-los. Aprendizagem, para Vygotsky, antecede, 

alavanca e catalisa o desenvolvimento, já para Piaget é uma consequência do 

desenvolvimento. Compreendemos que o processo de aprendizagem ora antecede e 

leva ao desenvolvimento, ora o desenvolvimento propicia e possibilita a 

aprendizagem.  

2.2.  A constituição da linguagem e a  

construção dos conceitos científicos  

Quando os alunos podem participar da construção de seu 
percurso escolar, além de garantir uma melhor predisposição para a 

aprendizagem, se dá chance para que eles assumam um 
conhecimento mais profundo de seu processo educacional e um 

maior grau de responsabilização. (Zabala, 1998, p. 120). 
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São muitos os fenômenos e fatos que promovem a inserção social e a 

humanização de um indivíduo. As sensações físicas e as falas, mas não apenas elas, 

são meios pelos quais a experiência social e a humanização têm início.  

A aquisição do sistema linguístico se inicia muito antes da emissão das primeiras 

palavras. O processo de nomeação é uma ação que explicita a tentativa de nomear os 

objetos e fatos ao seu redor por sons específicos e não aleatórios. Essa ação evidencia 

um acompanhamento e uma interiorização de acontecimentos externos, nos quais a 

criança percebeu que para se referir a um mesmo objeto, os mesmos sons devem ser 

emitidos. Na busca por se expressar, elas exploram os sons que conseguem emitir a 

fim de construir um som similar ao que ouviram dos falantes mais experientes.  

Com a nomeação há o recorte da realidade por intermédio da linguagem. Dentro 

de um contexto complexo, o sujeito seleciona um excerto e o isola, transformando-o 

em fala. Falar permite ao indivíduo aproximar-se do mundo pelas palavras. Segundo 

Bakhtin, “[o]s indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram 

na corrente da comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham nessa 

corrente é que sua consciência desperta e começa a operar. (2006, p. 109). O mundo 

externo passa a compor e habitar também o mundo interno; e o interno, pela 

linguagem, significa, entende e permite que o sujeito transite e atue no externo. Neste 

movimento, mundo pessoal e social se tornam inseparáveis. A experiência social 

linguística dá forma ao pensamento e à interpretação do mundo feitos pelo sujeito. 

A nomeação capacita o sujeito a escolher um objeto específico, a recortá-lo e 

isolá-lo de uma situação complexa global. Pela nomeação, a criança descobre que 

pode atuar no mundo, pois a fala, além de possibilitar a indicação de um objeto, pode 

construir ações. Quando uma criança que está adquirindo o sistema linguístico diz 

“água”, ela pode vir a promover uma ação de um outro sujeito, que lhe traz um copo 

com água. A fala explicitou o desejo da criança e levou à ação de outra pessoa. 

Mundo interno e externo podem, conforme apontado, interferir-se mutuamente.  

Ao descobrir que para o efetivo funcionamento da comunicação cada palavra 

deve corresponder a um objeto, é comum acompanhar brincadeiras das crianças em 

que se altera o sentido da palavra. Essa mesma criança que disse “água” poderia 



 29 

agora, por exemplo, vir a chamá-la de suco para explorar e testar a ação promovida 

por essa fala, nos falantes mais experientes.  

Nesse processo de exploração do funcionamento da linguagem, as palavras 

começam a se desconectar do objeto concreto começando um longo percurso de 

abstração. No domínio do sistema de signos, o ser humano aprende a controlar e 

planejar suas ações, o pensar passa a preceder o fazer, e o falar se torna mais do que a 

emissão de palavras que etiquetam objetos, a fala se torna a emissão de uma ideia, a 

construção de um pensamento.  

A linguagem é uma produção social que aparece para a criança, em primeiro 

lugar, como um meio de comunicação e troca entre sujeitos. Quando a fala ultrapassa 

sua função social e egocêntrica, alcançando a fala interior, assume a função complexa 

mental que possibilita o domínio e a consciência do pensamento.  

O sistema de signos, tal qual está estruturado, atua também na compreensão, 

percepção e construção do mundo. As palavras guiam nossa atenção de modo que a 

escolha por um ou outro sentido pode levar a uma associação que antes não existia e, 

com isso, novas reflexões e relações podem ser construídas. 

Sutton (2003) afirma que a forma como falamos influencia e guia nossa atenção a 

um ou outro aspecto. Antes do coração ser concebido como uma bomba, termo 

apresentado por Harvey4 em 1628, a comunidade referia-se ao órgão como o sol do 

corpo—meados do século XVII. Sutton utiliza-se desse exemplo para afirmar que 

trazer a metáfora do coração como uma bomba possibilitou e incitou que afluíssem 

novas maneiras de olhar para esse órgão: como os tecidos atuam, qual a função do 

sangue e como ocorre o armazenamento nas câmaras, e seu papel em relação ao resto 

do corpo. De acordo com Sutton, as palavras de Harvey na elaboração da 

apresentação dessa metáfora guiaram a atenção dos médicos e cientistas norteando a 

formação de uma nova teoria e, com isso, percebemos que a função social da palavra 

ultrapassa a nomeação.  

                                                

4 William Harvey (1578 – 1657) foi um médico inglês contemporâneo a Galileu 
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Dominar o sistema de signos é saber fazer uso das palavras e poder manipular seu 

sentido e funcionamento. Alguns termos, por exemplo, são adotados ou refutados a 

partir da experiência social, diz Sutton que “[o]s cientistas conseguem novas 

maneiras de falar sobre um tema a partir das metáforas disponíveis em seu tempo.” 

(1997, p.13). 

A linguagem é um apoio indispensável para a construção do pensamento. Este 

processo exemplifica, de maneira ainda superficial, que a construção de um conceito é 

a generalização e ampliação de um signo. 

(...) a princípio a palavra é uma generalização do tipo mais 
primitivo; à medida que o intelecto da criança se desenvolve é 
substituída por generalizações de tipo cada vez mais elevado—
processo este que acaba por levar à formação dos verdadeiros 
conceitos. (Vygotsky, 1979, p. 112) 

Construir um conceito é um processo individual e intransferível, ainda que o 

processo de construção ocorra coletivamente. Por esse motivo Tolstoy (1903) defende 

que é estéril a tentativa de transmitir conceitos prontos, como se fosse possível, por 

exemplo, ensinar uma criança a andar apenas informando as leis do equilíbrio. Isto 

significa que, para serem incorporados e fazerem sentido, os conceitos devem ser 

construídos pelos próprios sujeitos de forma contextualizada. Este exemplo elucida a 

ideia que está sendo exposta aqui: o conceito será internalizado e adotado pelo 

indivíduo quando fizer sentido para ele e isto depende da maneira como este conceito 

é introduzido e quando isto acontece “(...) a aprendizagem deve ser coerente com o 

nível de desenvolvimento da criança.” (Vygotsky, 1988, p. 111) 

Enquanto os conceitos espontâneos não resultam de atividades que tem como 

intuito a construção destes, a educação escolar está organizada e planejada para 

induzir à construção de conceitos científicos a partir de problemas e sequências 

pedagógicos. Na sala de aula, as crianças encontram problemas sistemáticos aos 

quais, muito provavelmente, não estariam expostos senão neste contexto. 

Os conceitos científicos resultam de uma série de reflexões, comparações e 

experimentações que permitiram ao sujeito a generalização. No entanto, os motivos e 

a natureza que levam à construção dos conceitos espontâneos e dos conceitos 

científicos não são os mesmos. 
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Como os conceitos científicos e os espontâneos diferem pela relação 
que estabelecem com a experiência da criança e pela atitude da 
criança relativamente aos seus objetos, será de esperar que sigam 
caminhos de desenvolvimento muito diferentes desde a sua gestação 
até à sua forma final. (Vygotsky, 1979, p. 116) 

Para Vygotsky, “A consciência reflexiva chega à criança através dos portais dos 

conceitos científicos.” (1979, p. 123), nessa perspectiva os conceitos científicos são o 

meio pelo qual é possível ter o desenvolvimento da consciência e do domínio dos 

objetos para, só então, haver a generalização e a ampliação deste conceito para outras 

áreas do conhecimento. As diferenças e especificidades de conscientização dos 

processos mentais variam de acordo com as possibilidades de cada faixa etária e de 

cada indivíduo.  

Piaget e Vygotsky concordam que uma das diferenças entre os conceitos 

espontâneos e os não-espontâneos é a tomada de consciência pelo sujeito, a 

capacidade de defini-los usando palavras e pelo uso do conceito em situações 

descontextualizadas. 

O pensamento e a consciência pelo planejamento e pela antecipação permitem 

um maior controle tanto da ação, quanto de seu efeito. A atenção e a memória tornam-

se processos cada vez mais voluntários e dependentes do pensamento e dos signos. 

Gradativamente, controle, memória e atenção tornam-se processos lógicos que estão 

diretamente relacionados à consciência. 

Temos que os conceitos espontâneos são construções estabelecidas pelo próprio 

sujeito a partir de suas experiências, sensações e reflexões e têm como característica 

sua subjetividade. Eles se formam na atividade prática do sujeito: pela comunicação, 

reflexão e pela relação estabelecida com as pessoas e situações vividas. Por essa razão 

podem ser considerados em certa medida conceitos culturais e estruturados, embora 

não sejam lógicas compartilhadas entre os sujeitos por prescindirem de uma 

formalização. Esses conceitos podem ser construções inconscientes ou conscientes 

que estabelecem uma lógica própria de funcionamento para o autor. 

Os conceitos científicos são caracterizados como conceitos objetivos e 

generalizáveis. Estes conceitos apresentam menos marcas emocionais por serem 

conceitos construídos socialmente. Por esta razão e por serem mediados por outros 
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conceitos, afiramos que são conceitos formalizados e que podem ser transmitidos a 

outras pessoas com maior clareza e consistência do que os espontâneos. Os conceitos 

científicos são construções realizadas pelo próprio sujeito a partir de informações 

extraídas do mundo exterior; então, em geral, são conhecimentos estruturados, 

conscientes e, por tudo isso, são generalizações de segunda ordem, porque não 

operam diretamente com o mundo, mas sim mediados por outros signos.  

É importante considerar que dominar uma operação nem sempre está 

acompanhado de sua percepção consciente. Conforme cresce, a criança passa a 

dominar um repertório de operações cada vez maior, mas no entanto, nem sempre tem 

sucesso em organizá-las formalmente. A título de exemplo, podemos pensar nas 

crianças que ainda não sabem somar ou subtrair, mas compreendem que ao ganhar 

figurinhas estão aumentando sua coleção ao passo que perdê-las ou dá-las significa 

diminuir a quantidade inicial.  

Para que haja a transição para o conceito científico, é necessário que esta 

introspecção não verbalizada, seja verbalizada. Pela nomeação, há a construção de 

conceitos menos complexos a respeito do que o sujeito percebe do mundo ao seu 

redor. Na nomeação inicia-se o processo de significação que implica a percepção da 

palavra como um signo e isso acarreta algum nível de generalização (mesmo que um 

processo ainda embrionário). Desta forma, oralizar é uma forma de se deslocar para a 

conceitualização.  

Entre outros, o papel do professor nesta forma de conceber a aprendizagem está 

em descobrir quais são os conceitos espontâneos e científicos apresentados pelo 

aluno. Então, a partir do conhecimento apresentado pelo aluno, o professor deve 

planejar intervenções que possam resultar em aprendizado. Cabe ao professor também  

inserir novos conceitos, propiciar novas experiências para os alunos e procurar 

desenvolver no aluno o interesse por novas relações sociais, uma vez que é no 

contexto social que estes conhecimentos não-naturais fazem sentido e são construídos. 

O conceito científico expressa o transbordamento, a extrapolação do sentido do 

nome do objeto e é, portanto, um tipo superior de atividade interior. A fala interior 

estruturada em conceitos conduz a um crescente domínio de nossas reflexões e, neste 
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ínterim, entre a estruturação, a conceitualização e o domínio, há um aprimoramento 

das funções superiores complexas.  

2.3. Negociação de sentidos 

A palavra é resultante de um consenso entre indivíduos 
socialmente organizados, sua forma é condicionada tanto pelas 
relações sociais quanto pelas interações (Bakhtin, 2006, p. 99) 

Após a apresentação sobre os conceitos espontâneos e os conceitos científicos 

(não-espontâneos), investiremos esforços para refletir sobre o papel do docente na 

negociação de sentido dos signos para o ensino dos conceitos científicos.  

Acordamos que o ser humano, tal qual conhecemos e educamos, é um sujeito 

social, aspecto apontado na Teoria Histórico Cultural de Vygotsky. Também 

compartilhamos dos pressupostos piagetianos no que concerne ao processo de 

aprendizagem dos conceitos não-espontâneos que, de modo sucinto, pode ser 

entendido por meio da passagem da ação manipulativa para a ação intelectual 

associada à tomada de consciência.  

O ser humano é fruto de um agregado de relações sociais. Desde seu nascimento, 

está imerso em constantes interações com objetos de ação (outros sujeitos) e objetos 

de conhecimento. Relações estas mediadas pela linguagem. As funções mentais do ser 

humano são modeladas pela linguagem: instrumento semiótico que permite a 

interação humana como a conhecemos, e pelos objetos construídos socialmente. 

Ser humano e linguagem possuem uma relação dialógica em que, para existirem 

como os conhecemos, estabelecem mútua influência. A linguagem exerce influência 

sobre como a pessoa pensa, pois ela em si é imbuída de regras próprias de 

funcionamento e, desta maneira, ao fazer uso da linguagem para pensar e falar, o 

sujeito se apropria e faz uso destas regras para organizar seu pensamento e expressá-

lo por meio da palavra. Pensamento, expressão e linguagem são indissociáveis e 

sujeito e linguagem, nesse diálogo, compõem um só corpo. O sujeito igualmente 

influencia a linguagem ao criar novas relações entre os signos, desenvolver maneiras 

de expressão e manipulá-la conforme sua necessidade. Linguagem e sujeito são, nessa 

convivência dialógica, dependentes, influenciáveis e mutáveis um pelo outro. 
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Comenta Ortega (2012) que 

(...) os seres humanos [estão] em constante interação com objetos de 
ação e de conhecimento, trocando signos e significados culturais 
com outros sujeitos, negociando contextos em situações de 
construção coletiva de significados, num processo nunca acabado, 
mas em constante transformação.” (2012, p. 29) 

A linguagem que forma e é formada pelo homem social é composta por signos 

linguísticos, ou seja, a combinação de um conceito a uma imagem sonora. Os 

conceitos que estruturam os signos estão em constante ressignificação social, o seu 

uso altera, amplia e cria condições de contorno para sua validade. Ainda assim, apesar 

da relativa instabilidade destes, a comunicação social e a inserção de sujeitos neste 

seio de convivência, se dá por meio da aquisição e manipulação dos signos. Ser um 

sujeito social é saber usar, compreender e poder alterar e relativizar os sentidos dos 

signos. Para inserir os sujeitos na comunidade linguística em que estamos imersos, a 

escola tem o papel de investir na construção dos conceitos dos signos. 

De acordo com a teoria construtivista, discutida por Emília Ferreiro, Lev 

Vygotsky, César Coll entre outros, o conhecimento e a apreensão dos conceitos 

científicos acontece pela substituição dos conceitos prévios. Para Piaget, conforme 

citado anteriormente, o conhecimento é construído pelo processo de equilibração, 

desequilibração e reequilibração. 

Mortimer (2000), no entanto, explicita que a construção de um conceito científico 

não requer o abandono e a reposição de um novo conceito, podendo haver uma 

convivência entre estas duas (ou mais) formas de compreender um fenômeno, essa 

característica foi nomeado por ele de Perfil Conceitual. O Perfil Conceitual influencia 

o processo de entendimento e posicionamento do sujeito em relação a uma ideia. Para 

a explicação de um fenômeno, a depender do contexto específico em que a pessoa se 

insere, ela selecionará o conceito mais apropriado e conveniente para se expressar. 

Sobre isso, Mortimer diz que:  

Uma pessoa com formação acadêmica científica poderia rir da 
ingenuidade do pensamento infantil, capaz de inventar a entidade 
frio em contrapartida ao calor, e distinguir duas formas de “energia” 
que podem fluir de um corpo ao outro: o calor e o frio (Erickson, 
1985). No entanto, no seu cotidiano, essa pessoa continuará a usar 
esses conceitos de forma muito natural. Mesmo porque soaria 
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pedante afirmar que “vestiu uma blusa de lã porque ela é um bom 
isolante térmico, impedindo que o corpo ceda calor para o 
ambiente”. Ora, nós vestimos lã porque ela é quente e nós estamos 
com frio. Não há aí nenhum vestígio de concepções ingênuas, mas o 
uso da palavra calor num sentido de senso comum que a nossa 
cultura consagrou, uma pessoa poderia adquirir a capacidade de 
distinguir essa maneira cotidiana de ver o mundo de maneiras mais 
sofisticadas. (2000, p. 60) 

A partir destas afirmações é possível compreender porque as pessoas, mesmo 

após o aprendizado formal de conceitos científicos, carregam e expõem explicações 

de senso comum, ainda que compreendam o fenômeno a partir do viés da linguagem 

científica. Na vida cotidiana, as diferentes explicações que coexistem para um sujeito 

serão usados ou deixados de lado a partir de uma escolha do sujeito que considera as 

circunstâncias específicas em que ele se encontra. É possível que em um grupo social 

o sujeito faça uso de uma explicação, enquanto que em outro, seja dada uma 

atribuição de sentido distinta ao mesmo conceito. Assim, não é incoerente que uma 

mesma pessoa carregue sentidos diferentes para um mesmo conceito, se temos que o 

contexto participa da concepção e definição deste. 

A aprendizagem de um conceito científico é além do processo da compreensão de 

um fenômeno, a aquisição da linguagem científica adequada, somado à capacidade de 

selecionar o sentido mais apropriado para o contexto em questão.  

Vimos anteriormente que a aprendizagem acontece no seio das interações sociais 

e que o uso adequado dos conceitos científicos está vinculado ao contexto social. Na 

sala de aula, as intervenções do docente devem estimular a construção de um 

repertório comum ao grupo por meio de interações sociais, ou seja, conforme o estudo 

avança, ideias e conceitos são discutidos e as conclusões alcançadas pelo grupo-sala 

serão incorporadas ao repertório da turma. Com isso, com o caminhar do estudo, 

algumas ideias não precisam ser novamente discutidas, uma vez que o grupo alcançou 

um entendimento compartilhado. De acordo com Bakhtin (2006), filósofo russo da 

linguagem, 

A multiplicidade das significações é o índice que faz de uma 
palavra uma palavra. (…) Sua significação é inseparável da situação 
concreta em que se realiza. Sua significação é diferente a cada vez, 
de acordo com a situação. Dessa maneira, o tema absorve, dissolve 
em si a significação, não lhe deixando a possibilidade de estabilizar-
se e consolidar-se. (p. 133) 
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Possibilitar a criação de referentes comuns é ensinar. Essas interações 

possibilitarão o enriquecimento da compreensão dos fenômenos e a consequente 

ampliação e/ou construção vocabular. Ao se dar este fato, surge um grupo social que 

compartilhará maneiras particulares de compreender o mundo. 

Segundo Bakhtin (2006), a vivacidade que a linguagem assume em seu uso e a 

constante influência que ela exerce sobre os sujeitos e a influência que sofre destes, é 

irreal buscar suprimir as distintas formas de conceber um conceito, de maneira que a 

disputa entre os sentidos se mostra imaginária.  

(...) a significação pertence a um elemento ou conjunto de 
elementos na sua relação com o todo. É claro que se abstrairmos por 
completo essa relação com o todo, perderemos a significação. É por 
isso que não se pode traçar uma fronteira clara entre o tema e a 
significação. (Bakhtin, 2006, 134) 

A comunicação efetiva e o compartilhamento de significados entre os sujeitos 

ocorrem não por existir somente uma maneira de conceber um signo, mas sim pela 

escolha do significado dentro de um contexto específico. Isso não implica, de forma 

alguma, que alguns significados não serão abandonados no decorrer da aprendizagem, 

pois ao se mostrarem ineficientes ou equivocados poderão ser substituídos por outros 

mais eficazes. 

O pensamento cotidiano e o científico não são excludentes, mas sim operam em 

estruturas discursivas distintas (Garcia, 1998). A lógica do conceito está, então, 

relacionada ao contexto que valida ou não este conceito e não ao abandono de uma 

lógica construída em um pensamento de senso comum. Defende Bakhtin que “A 

mudança de significação é sempre, no final das contas, uma reavaliação: o 

deslocamento de uma palavra determinada de um contexto apreciativo para outro.” 

(2006, p. 138). Sendo assim, a construção de um conceito e sua apropriação pelo 

sujeito, estão associadas a situações discursivas significativas, ou seja, situações em 

que um conceito terá sentido e será adotado pelo sujeito na medida em que sua 

construção se relacione a um contexto de validade. 

O sentido da palavra é totalmente determinado por seu contexto. De 
fato, há tantas significações possíveis quantos contextos possíveis. 
No entanto, nem por isso a palavra deixa de ser una. Ela não se 
desagrega em tantas palavras quantos forem os contextos nos quais 
ela pode se inserir. (Bakhtin, 2006, p. 108). 
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Isto posto, existe em sala de aula a inevitável necessidade de se construir 

significados compartilhados de conceitos, para tanto é necessário e desejável que 

ocorra a edificação de um grupo social que partilha conhecimentos comuns válidos 

dentro de contextos específicos. Nesse ambiente, os sujeitos compartilham impressões 

e reflexões que serão compreendidas e analisadas pelos outros sujeitos (deste mesmo 

grupo) a partir de uma mesma lente tornando possível o diálogo, a troca e a 

aprendizagem.  

Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em 
relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto 
correspondente. (...) não tem sentido dizer que a significação 
pertence a uma palavra enquanto tal. Na verdade, a significação 
pertence a uma palavra enquanto traço de união entre os 
interlocutores, isto é, ela só se realiza no processo de compreensão 
ativa e responsiva. (Bakhtin, 2006, 135)  

Compreender e ser compreendido é um processo que ultrapassa o pronunciar de 

palavras, aí reside a necessidade e importância do constante diálogo em sala de aula. 

Nas interações discursivas, nem sempre a compreensão é efetiva. Esse processo, por 

vezes, perpassa a necessidade de reformular uma frase, traduzir o que foi dito 

construindo sentidos equivalentes, entre tantas outras ações. 

A desconexão entre o que um fala e o que o outro entende foi chamada de 

condição lacunar por Mortimer (2000). É uma condição lacunar quando, por 

exemplo, ao falar cadeira o falante se remete à cadeira de praia e o ouvinte lembra-se 

da cadeira de madeira de sua casa. Em um diálogo as lacunas preenchem os sentidos 

que os emissores e ouvintes expressam e compreendem. Para se fazer compreender é 

condição da conversa a aproximação dos sentidos e o compartilhamento de 

significados para superar, na medida do possível, essas lacunas. A essa superação 

chamamos de negociação de sentidos, no qual não é necessário o abandono do 

significado dos sujeitos, mas sim a seleção do significado que melhor convém dentro 

deste contexto particular.  

Bakhtin (2006) anos antes já afirmava que em uma situação de diálogo, a efetiva 

compreensão mútua nunca se dará apenas pela emissão de informações: mais do que 

isto, a negociação de sentido dos conceitos será construída na troca e interação dos 

participantes do discurso.  
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A significação não está na palavra nem na alma do falante, assim 
como também não está na alma do interlocutor. Ela é o efeito da 
interação do locutor e do receptor produzido através do material de 
um determinado complexo sonoro. (Bakhtin, 2006, 135) 

Não basta no processo de ensino-aprendizagem que o professor declare quais são 

as condições de contorno e contexto em que determinado conceito deve ser 

compreendido. Para a compreensão e assimilação desse, os indivíduos devem atuar na 

construção das condições de validade do conceito. 

O fluxo enunciativo, em que um fala e o outro responde sucessivas vezes 

compondo um jogo de réplicas e tréplicas, permite aos participantes novos encontros 

com os conceitos possibilitando a reformulação de suas compreensões sobre esses. Na 

dinâmica da construção de significados pela interação estabelecida ao longo de uma 

conversa, os participantes podem alterar, ampliar e rever mais de uma vez o 

significado dos conceitos abordados. Assim sendo, o sucesso do compartilhamento e 

negociação de significados estão atrelados a uma subjetividade inacessível, não 

quantificável, mas que deve ser considerada. 

Levando em conta o caráter flexível do signo, o professor deve ter consciência 

das distintas questões que atuam sobre a construção de sentidos compartilhados e 

investir na negociação do mais adequado ao contexto enunciativo, realizando 

sucessivos recortes que ajustem o significado que se almeja construir. Entender e 

saber falar significa, para Bakhtin, dar conta de organizar, elaborar e moldar 

enunciados dentro de gêneros. Para este autor, gêneros são compreendidos como: 

Uma determinada função (científica, técnica, publicística, oficial, 
cotidiana) e determinadas condições de comunicação discursiva, 
específicas de cada campo, geram determinados gêneros, isto é, 
determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e 
composicionais relativamente estáveis. (Bakhtin, 2006, p. 266). 

Finalmente, cabe ao professor construir em sala de aula um ambiente em que o 

gênero discursivo (estrutura organizadora do pensamento que enquadra o recorte da 

realidade) seja claro aos emissores e ouvintes para que a negociação de sentidos se 

torne possível, de modo que os conceitos possam ser construídos e compartilhados. 

2.4. Signos, mediação e interação social 



 39 

Bakhtin estudou, entre tantas outras coisas, como a consciência individual e a 

interação social estão relacionadas e articuladas por meio do signo linguístico. O 

signo carrega a história particular do sujeito, mas também carrega a história 

compartilhada da sociedade que o perpetua. Peguemos como exemplo a palavra 

suástica. A suástica surgiu como um símbolo místico encontrado em diferentes 

culturas, como a dos Astecas e dos budistas, entre outros. Após sua adoção pela 

comunidade nazista, este signo passou a simbolizar muito mais um momento da 

história humana de extrema violência e genocídio, do que o símbolo místico. O signo 

linguístico é mais que a representação particular de um indivíduo sobre determinado 

conceito. É a mescla disto com as marcas da história. É a união do significado e do 

significante, à práxis social.  

De acordo com Bakhtin (2009), a palavra é um signo ideológico por excelência. 

Ele é simultaneamente uma “ponte” entre mim e o outro, aquilo que me liga ao outro, 

é o fio entre a consciência individual e coletiva, tecendo as interações e relações 

sociais. 

Sobre o processo de construção dos sentidos das palavras, Vygotsky (1984) diz: 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas 
atividades adquirem um significado próprio num sistema de 
comportamento social e, sendo dirigidas a objetivos definidos, são 
refratadas através do prisma do ambiente da criança. O caminho do 
objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra 
pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um 
processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações 
entre história individual e história social. (p. 33) 

A passagem do ser biológico ao ser social, sua humanização, ocorre no seio do 

processo de significação do mundo, percurso permeado pelas palavras e situações que 

as significam. Na aquisição dos signos linguísticos, o sujeito reconstrói o significado 

social atado ao signo e incorpora a ele percepções subjetivas e pessoais construídas no 

ambiente de sua formação. Este processo costuma ser tutorado por um outro sujeito já 

inserido neste contexto social. Neste ínterim, entre se apropriar de signos socialmente 

construídos e modificá-los a partir de sua vivência, o signo demonstra um caráter 

maleável (Bakhtin, 2009). Os signos são produzidos nas relações, ao passo que 

também produzem relações inter e intrapessoais. Sendo assim, são inerentes ao 

humanizar.  
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Os signos a todo momento estão sujeitos a serem subjetiva e individualmente 

(re)elaborados pelos diferentes indivíduos que compõem um grupo social e partilham 

de uma mesma língua. Esse movimento pode resultar em compreensões díspares 

sobre um mesmo ponto. Para que os sujeitos de um grupo social possam se comunicar 

e compreender uns aos outros, é necessária a contínua negociação de qual sentido será 

adotado por aquele grupo em determinado contexto. Dominar, deter e compreender 

signos é fazer e ser parte do processo humanizante.  

Entende-se que a caracterização do objeto de conhecimento é 
importante, uma vez que ele tem implicações tanto no processo de 
humanização quanto no contexto educacional, pois é preciso que ele 
tenha algum sentido e significado para o sujeito que se aproprie 
dele, ou seja, que possibilite a esse sujeito adquirir novos saberes, 
habilidades e capacidades. (Gehlen, Delizoicov, 2012, p.63) 

Em um ambiente educacional, cabe ao professor o investimento nessa negociação 

de sentido, devendo propor e nortear discussões com a finalidade de, entre outras 

coisas, delimitar a compreensão deste conceito, em uma dada situação, para um dado 

grupo. Vale ressaltar que não há a pretensão de defender a construção idêntica de um 

sistema de significados, pois é impossível acessar a real compreensão de cada sujeito, 

tendo em vista os aspectos simbólicos e subjetivos que influenciam esse processo.  

Conforme as funções superiores se desenvolvem, cada vez menos as relações 

sujeito-objeto serão diretas por serem influenciadas pelo signo que, com as 

experiências de vida (e aqui entram experiências pessoais e sociais, a exemplo da 

palavra suástica, conforme citado anteriormente), tornam-se carregadas de 

lembranças, significados, relações e, portanto, se complexificam e agregam novos 

sentidos. As relações mediadas são estruturas de representação complexas, que vão 

além do sujeito-objeto. 

A partir deste prisma, temos que o mundo é mediado pelos signos e símbolos e 

que estes e os fatores internos atuam e direcionam as ações do sujeito. O signo atua no 

sujeito e é por ele modificado e ressignificado sendo impossível, neste vai e vem, 

resgatar a subordinação de qualquer uma das partes: signo altera sujeito, que altera 

signo, constituindo uma relação dialógica.  
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A importância do compartilhamento de significados dentro de um ensino que visa 

a momentos de troca e construção coletiva de conhecimento, associada à inalcançável 

rede pessoal de signos, demanda que a tarefa de negociar sentidos aconteça de 

maneira recorrente. Isso exige do professor a antecipação e o planejamento de ações 

com este propósito. Dentro da dinâmica escolar e prática do professor nem sempre as 

situações de negociação de sentido ocorrem de forma consciente e planejada, nem por 

isso deixam de ser importantes nas sequências de ensino, pois todas as ações docentes 

corroboram para a construção do conhecimento.  

Atribuir significados semelhantes aos signos é fundamental para que a interação 

entre os sujeitos possa acontecer. Em sala de aula é importante, desta maneira, que 

ocorra a construção de um corpo coletivo de conhecimento e de atribuição de 

significados análogos, para que os sujeitos que compõem este mundo social possam 

dialogar, trocar e interagir.  

2.5. Contexto e a construção do signo no 

ensino de ciências 

"A escola é um processo político, não apenas porque contém 
uma mensagem política ou trata de tópicos políticos de ocasião, 
mas também porque é produzida e situada em um complexo de 

relações políticas e sociais das quais não pode ser abstraída." (H. 
GIROUX) 

Os instrumentos e artefatos construídos socialmente são variados e, sem exceção, 

carregam marcas da sociedade que o construiu e faz uso deles. A linguagem é um 

importante artefato cultural que permite e facilita a interação, modifica e transforma a 

mente de quem usa e é modificada e ressignificada pelo próprio usuário.  

A pesquisa de Piaget com crianças e adolescentes sobre como o conhecimento, 

em especial o científico, é construído pelo homem, trouxe importantes contribuições 

para as práticas docentes. Piaget (1977) ressalta a importância do problema no início 

da construção do conhecimento. Para ele, apresentar um conteúdo a partir da 

problematização de uma situação, tem como objetivo construir um contexto que 

situará o conhecimento de mundo a ser aprendido, e favorecerá que o indivíduo 

entenda e tente resolvê-lo a partir do conhecimento que detém.  
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Delegar ao aluno o papel que lhe confere de ser autor de seu conhecimento, é um 

divisor de águas entre o ensino expositivo tradicional e o ensino que cria condições 

para que o aluno tenha um papel ativo e reflexivo na construção de seu conhecimento. 

No primeiro modelo de ensino, o conhecimento está depositado na fala do professor 

que tece a linha de raciocínio e o aluno —passivamente — segue-o. Enquanto que no 

segundo, o aluno constrói entendimento sobre o conhecimento cientifico e o professor 

assume o papel de orientar e encaminhar as reflexões. 

Para Vygotsky (1984), a humanização do sujeito consiste, fundamentalmente, em 

adquirir e fazer parte da produção cultural e social de uma sociedade. A cultura é um 

produto de atividades sociais do ser humano. Estas atividades planejadas podem 

resultar na produção de instrumentos (Leontiev, 1978). Esta produção de instrumentos 

(que podem ter finalidades específicas), criados e planejados por atividades sociais 

humanas, define o que Vygotsky entende por produção cultural. Dentre os tantos 

instrumentos criados, localizamos a que consideramos uma das mais importantes: a 

linguagem.   

De acordo com Vygotsky (1984), as memórias são permeadas, constituídas e 

constituintes do signo linguístico. Elas pertencem às linhas de desenvolvimento 

histórico que são organizações mentais elaboradas pela cultura humana. Por este 

motivo, ensinar ciências deve distinguir e contemplar o ensino do conteúdo, o que se 

fala, de sua produção cultural, como se fala. A linguagem é um artefato cultural que é 

carregado de sentido, influenciando a linha de raciocínio de quem fala e de quem 

ouve, ao passo que incorpora novos significados a cada encontro.  

Não existe, portanto, ensinar as ciências da natureza, sem vincular o ensino ao 

processo de produção cultural que construiu o conceito de ciências da natureza. Para 

Piaget e Vygotsky, a importância do problema no processo de aprendizagem está 

claro. Em termos gerais, o problema para Piaget permite o acesso ao conhecimento já 

adquirido pelo sujeito, para compreendê-lo e resolvê-lo. Para Vygotsky, o problema 

(re)constrói uma situação de produção cultural de conhecimento possibilitando à 

criança a construção do entendimento do conhecimento, uma vez que o contexto de 

produção influencia diretamente no complexo sentido atribuído ao signo.  
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Em sala de aula a linguagem não aparece apenas na interação oral entre os alunos 

e o professor. A linguagem não pode ser concebida apenas como ler e escrever. Os 

signos são representações particulares mescladas às marcas da história. Gestos, tons 

da voz, olhares e desenhos também podem ser tidos como signos por serem formas 

complementares de expressão. O signo aparecerá, também, nas leituras de textos e 

problemas, na escrita e no pensamento, que mescla palavras, imagens e lembranças. 

O signo linguístico mediará o processo desta construção, estabelecendo-se entre o 

sujeito e a situação enunciada em si. Quando o sujeito se depara com uma situação 

problemática e a transforma em um objeto de reflexão, buscando sua resolução e 

estabelecendo conexões entre o que já sabe, compreendemos que a situação inicial foi 

reconstruída internamente com a mediação do signo, havendo uma complexificação 

do que o signo significava antes.  

(...) a interação social não se define apenas pela comunicação entre 
o professor e o aluno, mas também pelo ambiente em que a 
comunicação ocorre, de modo que o aprendiz interage também com 
os problemas, os assuntos, a informação e os valores culturais dos 
próprios conteúdos com os quais estamos trabalhando em sala de 
aula. (Carvalho, 2013, p. 4) 

Dizer que o signo é uma mediação, implica em considerá-lo:  

(...) um processo de intervenção de um elemento intermediário 
numa relação que deixa de ser direta e passa a ser mediada por tal 
elemento. (Gehlen e Delizoicov, 2012, p. 61) 

De acordo com Gehlen e Delizoicov (2012), a noção de problema para Vygotsky 

está vinculada ao processo de humanização e está imersa no processo de criação e 

apropriação de signos. O ensino escolar que visa a um aluno ativo na construção do 

conhecimento, deve situar o problema no cerne do trabalho pedagógico curricular. 

Para eles, 

(...) o processo de mediação entre o sujeito e os conhecimentos 
produzidos é uma relação que também abarca o problema, havendo, 
por consequência, uma relação indissociável entre problema e 
conceito. (...) A noção de problema nos estudos de Vygotsky está 
diretamente vinculada ao processo de humanização, e na 
perspectiva epistemológica está relacionada ao objeto de 
conhecimento (fonte do saber e produto do saber). (2012, p. 75) 
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Um problema deve mobilizar e instigar o aluno. Para isso,  

(...) o problema necessita ter um sentido e significado para o sujeito, 
para que gere nele a necessidade de adquirir novos conceitos 
científicos” (Gehlen e Delizoicov, 2012, p. 74).  

A fim de compreender e dar conta de solucionar um problema a ele apresentado, 

o sujeito deve dominar alguns aspectos trazidos no enunciado. Os problemas devem 

mobilizar conhecimentos anteriores que serão a base para a compreensão do problema 

e da(s) forma(s) de solucioná-lo. Em contrapartida, estes conhecimentos mobilizados, 

apesar de ajudarem a resolver a questão, não se mostrarão mais suficientes, nem 

eficientes no processo de resolução do problema. O novo conhecimento entra como 

uma nova ferramenta mais eficaz e, portanto, importante de ser incorporada ao rol de 

conhecimento do sujeito. 

O novo conteúdo a ser ensinado permite que se olhe o problema a partir de um 

novo prisma. Este conteúdo será uma ferramenta de solução mais eficiente para 

aquele problema do que o anterior. Possibilitar que o aluno se depare com uma 

dificuldade passível de ser superada é fomentar que o novo conhecimento surja, seja 

pela substituição do conhecimento antigo, seja pela a aquisição de novo sentido ou 

por sua complexificação.  

Ao complexificar o conhecimento antigo, ele assume novo papel, mais eficiente e 

mais relevante em termos sociais, epistêmicos e culturais ao sujeito e, por isso, este o 

incorpora à sua rede de saberes. Nesse processo investigativo e autônomo, o aluno 

atribui sentido a aprender e apreender o novo conhecimento. Conforme situam Gehlen 

e Delizoicov (2012),  

(...) no processo de apropriação de novos conceitos científicos, os 
conhecimentos científicos que o sujeito já detém, e que já estão 
consolidados pela comunidade, passam a mediar esse processo de 
disseminação (...)” (p. 73) 

 Cabe ao professor, portanto, elaborar problemas que sejam possíveis de serem 

resolvidos pela turma, garantir que sejam compreendidos e reformulá-los, se 

necessário. Antes de apresentar à sala o fenômeno da natureza a ser investigado, o 

professor de ciência deve refletir sobre quais conhecimentos os alunos detêm que 
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possam ajudá-los a resolver o problema, uma vez que o que já sabem/pensam sobre 

determinado tema noteará a compreensão do problema, bem como interferirá nas suas 

construções de resolução. Assim, os conhecimentos anteriores de um aluno mostram-

se mediadores e possibilitadores da compreensão da situação problema. 

Durante a resolução, o professor deve analisar o desempenho da sala no processo 

de investigação e resolução do problema e efetuar as intervenções que julgar 

apropriadas para a compreensão do que se pede e a construção do saber em foco, 

negociando, fragilizando e/ou ajustando as compreensões anteriores. Sobre isso, 

Gehlen e Delizoicov dizem, 

(...) o problema, na perspectiva vygostkyana, tem a função de gerar 
a necessidade tanto da produção, isto é, da criação e apropriação, de 
novos signos, como da apropriação de signos historicamente 
produzidos, os quais precisam fazer sentido para o sujeito. Assim 
compreendido, o problema nessa dinâmica irá mediar a relação 
entre os novos signos e aqueles já consolidados pela humanidade. 
(2012, p. 69) 

Ao trazer para a sala de aula problemas e situações problemáticas, espera-se 

promover a curiosidade dos alunos para que assumam uma postura ativa frente à 

investigação. Pela busca de soluções em um contexto cultural análogo ao da produção 

dos cientistas, os alunos exploram e se apropriam da linguagem científica de uma 

maneira reflexiva e argumentativa.  

Acerca da linguagem científica, comenta Lemke que:  

(...) A linguagem da ciência (...) tem, em poucas palavras, sua 
própria forma de organizar e apresentar informação e significado e 
seus próprios padrões de significado. (1997, p. 37) 

Desta maneira, o ensino de ciências deve ter como objetivo didático instruir os 

alunos a serem alfabetizados nesta linguagem, devendo ser capazes de compreender a 

cultura científica e tecnológica, bem como versar nesta linguagem e serem capazes de 

atuar como cidadãos críticos e responsáveis na sociedade que habitam.  

Tendo que, 

o elemento que torna a forma linguística um signo não é sua 
identidade como sinal, mas sua mobilidade específica; da mesma 
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forma que aquilo que constitui  descodificação da forma lingüística 
não é o reconhecimento do sinal, mas a compreensão da palavra no 
seu sentido particular, isto é, a apreensão da orientação que é 
conferida à palavra por um contexto e uma situação precisos, uma 
orientação no sentido da evolução e não do imobilismo. (Bakhtin, 
2006, p. 95)  

o cenário em que os signos são produzidos influencia na composição do significado 

desse. Sendo assim, o contexto assume uma importância no aprendizado dos 

conceitos científicos.  

Sutton (1997) afirma que a linguagem científica que chega aos alunos é diferente 

da produzida pelos cientistas. Enquanto na sala de aula a estrutura da linguagem é 

afirmativa e assertiva, no processo de construção do conhecimento, os cientistas 

apresentam uma forma de falar organizada a partir de questionamentos, reflexões, 

pesquisas e debates. As marcas subjetivas e reflexivas dos cientistas são apagadas no 

processo de avaliação e transmissão das novas ideias, de modo que o texto se torna 

cada vez menos pessoal, assumindo uma característica de linguagem de etiquetagem. 

Estes textos apresentam uma descrição literal do conhecimento com uma função 

comunicativa, e não mais reflexiva, interpretativa e/ou questionadora, tal qual tinham 

no processo de construção.  

Os conhecimentos científicos chegam prontos aos alunos, depois de terem sido 

validados pelos cientistas. Eles estão contextualmente aceitos pela comunidade 

científica e levá-los para a sala de aula pode ocorrer de duas maneiras distintas: pela 

transmissão ou pela negociação. Portanto, aqui começa-se a colocar em voga o papel 

do professor e do seu planejamento. 

Para voltar a carregar a marca reflexiva da linguagem, Sutton (1997) propõe que 

as propostas didáticas tragam para a sala de aula textos do processo de criação e 

construção científica. Essa proposição dialoga diretamente com a abordagem do 

Ensino por Investigação que objetiva, entre outras coisas, possibilitar que o sujeito 

seja capaz de compreender e analisar a construção de conhecimento de gerações 

anteriores. Além disso, a relevância do caráter reflexivo e questionador que o 

professor investe para que seu aluno construa o conhecimento, deve estar presente nos 

produtos culturais da área de ciências.  
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Sutton (1997) propõe que a forma assertiva com a qual apresentamos as teorias 

faz com que os alunos construam a impressão de que os cientistas apenas descobrem 

algo que está ali, ao invés de construírem a noção de que o conhecimento científico é 

produto de um longo processo de pesquisa, discussão e negociação. Negociar sentidos 

é uma maneira científica de se relacionar, interagir, construir e compartilhar 

conhecimento. Para Lemke (1997), grande parte da dificuldade dos alunos se 

apropriarem do fato de que a ciência é uma produção humana e resultado de todos os 

processos envolvidos nesta produção, reside justamente no fato dos enunciados serem 

afirmações genéricas e impessoais. 

Assim, ainda que a linguagem científica esteja presente na vida dos alunos, 

Lemke (1997) avalia que: 

(...) os alunos costumam ouvir e ler a linguagem da ciência, mas 
cientificamente falam muito pouco e escrevem menos ainda. (...) 
Quando temos que unir palavras que tenham sentido, formular 
perguntas, argumentar, raciocinar e generalizar, é quando 
aprendemos a temática de falar cientificamente. Se os alunos não 
podem demonstrar seu domínio da ciência ao falar ou escrever, 
podemos duvidar de que suas respostas e soluções para os 
problemas representam a sua habilidade de raciocinar 
cientificamente, já que o raciocínio é uma forma de explicar a si 
mesmo a uma solução, de mobilizar os recursos semânticos da 
linguagem científica (incluindo diagramas e fórmulas) e de dar 
sentido a uma situação. (p. 40) 

Porquanto que a linguagem científica surge em um contexto reflexivo e 

investigativo, o professor que almeja reproduzir o ambiente científico para a 

construção genuína da linguagem dentro de seu contexto semântico, o ensino deverá 

ocorrer a partir, e por meio de problemas.  

Ao refletir sobre a importância do problema no processo de construção do 

conhecimento, Bachelard (1997) afirma que: 

(...) na vida científica, os problemas não se apresentam por si 
mesmos. É precisamente esse sentido do problema que dá a 
característica do genuíno espírito científico. Para um espírito 
científico, todo conhecimento é resposta a uma questão. Se não 
houver questão, não pode haver conhecimento científico. Nada 
ocorre por si mesmo. Nada é dado. Tudo é construído. (p. 148) 
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Visando a uma interação que apóie a construção do significado, cabe ao professor 

realizar os ajustes e as negociações necessárias. Caberá a ele também adaptar os 

problemas de acordo com as necessidades que surgirem de sua turma e garantir que 

aquilo que se apresenta seja um problema passível de ser compreendido e resolvido 

por estes.  

Compreender os signos que sustentam o problema é, então, um objetivo didático 

a ser contemplado. Garantir que o problema esteja compreensível para o aluno é dever 

do docente que lida diretamente com o sujeito-agente-construtor do conhecimento. 

Igualmente, para além do problema, é responsabilidade do professor intervir com o 

intuito de possibilitar a compreensão dos textos apresentados, dos problemas, das 

colocações realizadas pelos colegas compondo, com isso, um repertório vocabular 

científico cada vez mais amplo e significativo.  
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3. A investigação, a argumentação 

e a l inguagem científ ica 

Ensinar, de modo geral, deveria significar proporcionar ao 
aluno tanto o acesso ao conhecimento historicamente produzido 

quanto a uma atitude reflexiva ante uma realidade existencial, 
social e política determinada. Trata-se de um processo de 
formação dinâmica e orgânica, pela qual o aluno adquire 

determinadas aptidões intelectuais que se traduzem em habilidade 
retórica e capacidade de argumentação, concretizadas no esforço 
em problematizar, desvelar os supostos, duvidar de fatos e razões 

apresentados como evidentes, despertar a força da negação, enfim, 
realizar o trabalho de crítica. 

(Anita Helena Schlesener) 

O conhecimento científico não se constrói no vazio, mas sim em um contexto 

social determinado, por sujeitos que carregam compreensões específicas de mundo e 

que, portanto, influenciam na forma como esse conhecimento é construído.  

No âmbito das ciências acadêmicas, os cientistas iniciam suas pesquisas no 

embate com um problema que ainda não foi resolvido. É a necessidade de resolvê-lo 

que move os cientistas a pesquisar. Em sala de aula a ciência é diferente, e isso 

explicita uma clara transposição didática: enquanto os cientistas buscam encontrar 

uma resposta que ainda não existe, os professores promovem situações em que os 

alunos investem na reelaboração de respostas que já foram formuladas e validadas 

pela comunidade científica. Iniciar o ensino pela introdução de um problema é, então, 

uma forma encontrada para que o aluno se perceba dentro do processo, e não um 

mero espectador que adquire passivamente os conhecimentos produzidos pelos 

cientistas. 

Propor o ensino por meio de Sequências de Ensino Investigativas (SEIs) é uma 

forma de buscar contemplar aspectos da natureza da ciência (forma e meio de 

produzir e validar conhecimento) e sua relação com a tecnologia, a sociedade e o 

ambiente, em suas relações mútuas, eixos esses que estruturam a alfabetização 

científica.   
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A escola é um local de aprendizagem e de construção de relacionamentos e as 

SEIs possibilitam o investimento em uma aprendizagem guiada e compartilhada. Mais 

que isso, uma vez que o objetivo mais amplo da educação é a formação de cidadãos 

críticos e ativos na sociedade, planejar grupos de trabalho para discutir e investigar 

temas de relevância social é investir na construção dos conceitos e, em paralelo, 

fomentar a constituição de valores morais condizentes com a cultura que os circunda.  

Chamar os alunos para descrever suas ações, explicar fenômenos e justificar seu 

ponto de vista é, fundamentalmente, convocá-los para assumirem uma postura 

investigativa-argumentativa que condiz com a cultura científica. A argumentação é 

uma forma de se expressar, de usar a linguagem, que fomenta o pensamento crítico, 

que organiza as informações e (re)significa pontos de vista e perspectivas. De acordo 

com DeChiaro e Leitão (2005) a argumentação é “(...) uma atividade discursiva que 

potencializa mudanças nas concepções dos indivíduos sobre temas discutidos.” 

(p.350). Com a proposta de um ensino estruturado em princípios investigativos e 

argumentativos, há o investimento na formação de sujeitos autônomos e conscientes 

de seus deveres e direitos. 

3.1. Ensino por Investigação e as 

Sequências de Ensino Investigativas 

O aumento da quantidade de conhecimento adquirido e desenvolvido pela 

humanidade, somado à valorização do ensino de qualidade em oposição ao ensino de 

quantidade (fruto do desenvolvimento de pesquisas de psicólogos e epistemólogos) 

alterou a forma de conceber o ensino escolar. Por essa e outras razões, como os 

estudos sobre como os conhecimentos são construídos em nível individual e social, já 

não é mais possível nem desejável ensinar tudo o que a sociedade construiu em 

termos de conhecimento. Assim, abriu-se espaço para que epistemologias da 

educação fossem desenvolvidas, como o construtivismo e o socioconstrutivismo. 

Nessas, é aparente a valorização sobre o processo de construção do conhecimento 

social no qual o aluno é tido como um construtor de conhecimento ativo e criativo. 

Associado a isso, os estudos de psicólogos como Piaget e Vygotsky foram de grande 

relevância para a reformulação dos encaminhamentos didáticos.  
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Um importante aspecto a frisar, referente ao processo de equilíbrio-desequilíbrio-

reequilíbrio na construção do conhecimento, é que, ao defender que o indivíduo inicia 

a aprendizagem com o desequilíbrio, pressupõem-se que a aprendizagem tem início 

em um conhecimento anterior. Desta maneira, ao refletir sobre as questões piagetianas 

do processo de construção do conhecimento alguns teóricos, como Bruner5 ao propor 

a Teoria do Andaime (Scaffolding), perceberam que uma sequência de ensino deveria 

ter propostas iniciais nas quais os conhecimentos já equilibrados do aluno deveriam 

ser colocados em questão para, após seu desequilíbrio, novas maneiras de proceder 

fossem apresentadas e construídas. Assim, na relação entre o que já sabia e os novos 

conhecimentos com os quais está exposto, haveria o início do processo de construção 

e apropriação do conhecimento. É importante relativizar essas considerações e 

ressaltar que o desequilíbrio não ocorre necessariamente na atividade inicial de uma 

sequência de ensino que dialoga com os pressupostos piagetianos. Essa 

desequilibração pode ocorrer na atividade inicial, bem como ao decorrer da sequência 

de ensino.  

Ao se perceber como agente importante no processo no qual o que pensa e sabe 

são conhecimentos válidos, o aluno se implica e se identifica com o ensino e com o 

conhecimento decorrente. De acordo com Piaget e Garcia (1973), em um estudo sobre 

como a criança aprende, ao construir o próprio conhecimento o indivíduo altera, 

gradativamente, a forma como compreende a natureza à sua volta.  

Em nossa percepção parece evidente afirmar que para haver a identificação do 

sujeito com o conhecimento que construirá deve existir na sequência de ensino um 

ambiente favorável de ensino-aprendizagem, que seria um espaço intelectual livre 

para a criação: os alunos devem ter liberdade para pensar, se expressar, elaborar 

ideias, interagir com seus colegas para trocar pareceres e hipóteses.  

O aluno, então, deve ter um papel ativo dentro de seu processo de ensino. 

Compreendemos por ativo o sujeito autor do próprio processo de aprendizagem por 

meio do envolvimento nas ações manipulativas (hands-on), bem como nas 

                                                

5 Jerome Seymour Bruner é um psicólogo estadunidense, de família polonesa, nascido em Nova Iorque 
em 1 de outubro de 1915.  
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intelectuais (minds-os). O professor além de ser o responsável pelo planejamento e 

desenvolvimento das aulas, nessas situações, tende a ser o mais capaz, na relação 

aluno-professor, estimulando a autonomia dos alunos e criando oportunidades de 

aprendizagem. As colocações discentes trazidas para o ambiente coletivo devem ser 

levadas em consideração e, para tal, dentro do planejamento, é importante que haja 

tempo disponível para essas colocações serem contempladas. 

A partir das considerações apresentadas, inferimos que o sucesso do ensino 

depende, entre outros fatores, de uma estratégia de ensino que reflita essas 

considerações. O Ensino por Investigação é uma abordagem que, conforme o nome 

explicita, pressupõe o encaminhamento das atividades com um caráter investigativo. 

Ser investigativo ou não, não depende da atividade em si, mas sim do 

encaminhamento que o professor dará a esta proposta. Em um Ensino por 

Investigação, o encaminhamento deve ter como foco o ensino da observação, da 

problematização da situação e de sua análise. Além disso, o papel de investigador 

estará no aluno, almejando com isso possibilitar, entre outras coisas, o 

desenvolvimento da autonomia, criticidade, capacidade de tomar decisões e construir 

explicações a partir dos dados coletados e analisados.  

No curso dessas considerações, foi proposta por Anna Maria Pessoa de Carvalho, 

a ideia de Sequências de Ensino Investigativas (SEIs), ou seja, sequências planejadas 

de aulas que levam em consideração o Ensino por Investigação. Essas sequências de 

aulas abordam os conteúdos do currículo escolar e as organizam buscando a 

construção de condições adequadas para que os conhecimentos prévios e espontâneos 

dos alunos sejam trazidos e considerados pelo professor no processo de construção do 

novo conhecimento. No encaminhamento das SEIs, momentos de elaboração de 

novas ideias e de discussão estão contempladas para que os alunos, juntos e tutorados 

pelo professor, passem dos conhecimentos espontâneos, aos científicos e tenham cada 

vez mais condições de entender os conhecimentos elaborados por gerações que os 

antecederam.    

Via de regra as Sequências de Ensino Investigativas, proposta elaborada 

inicialmente por Anna Maria Pessoa de Carvalho, se iniciam com a apresentação de 

um problema a ser resolvido e têm o objetivo de gerar condições em sala de aula para 

a construção do conhecimento científico pelo aluno. Azevedo (2009) afirma que no 
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processo de investigação e busca pela resolução há um envolvimento ativo do aluno. 

O Ensino por Investigação pressupõe que existam momentos planejados e destinados 

à leitura, discussão e reflexão, bem como atividades minds-on. Já as atividades hands-

on embora apareçam, não são obrigatórias. Todos esses encaminhamentos estão 

presentes nas Sequências de Ensino Investigativas, pois compreende-se que os 

princípios teóricos apresentados por Piaget e Vygotsky levam à construção do 

conhecimento e, com isso, ocorre a aprendizagem.  

Sobre isso, discute Carvalho (2013): 

O entendimento da necessidade da passagem da ação manipulativa 
para ação intelectual na construção do conhecimento—neste caso 
incluindo o conhecimento escolar—tem um significado importante 
no planejamento do ensino, pois a finalidade das disciplinas 
escolares é que o aluno aprenda conteúdos e conceitos, isto é, 
constructos teóricos. (p.3) 

As Sequências de Ensino Investigativas (SEI) têm início com propostas 

problematizadoras, seguindo para atividades intelectuais nas quais a tomada de 

consciência é o foco. As propostas problematizadoras podem ser atividades hands-on 

(experimentos), mas também outras tantas propostas, como, por exemplo, a leitura e 

compreensão de textos e resoluções de problemas (atividades minds on) com uso 

associado ou não de atividades hands-on. Consideramos aqui que as atividades hands-

on também são atividades em que a reflexão e a resolução de problemas, portanto 

minds-on, estão presentes. A separação hands-on e minds on existe para auxiliar o 

planejamento e/ou a análise da sequência. Desta forma, pode ocorrer no planejamento 

uma antecipação e busca pela garantia que ambas formas de proceder e produzir 

conhecimento em ciências estejam contempladas. Já na análise há a possibilidade de 

se refletir sobre os encaminhamentos dessa.  

A passagem da resolução do problema, à sua compreensão é uma ação intelectual 

que fomenta e propicia a tomada de consciência do foi feito. Isso é um importante 

elemento na construção do conhecimento. Tanto Piaget, quanto Carvalho nos 

permitem afirmar que a tomada de consciência não é um fator espontâneo, sendo 

assim, as atividades de ensino devem prever momentos de intervenção docente que 

levem à conscientização do que foi feito para alcançar determinado resultado, ou seja, 
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como procederam para resolver o problema, para assim prosseguir na construção de 

um determinado conceito científico. 

Para Vygotsky, a tomada de consciência é o despertar da consciência reflexiva, o 

que significa ter o discernimento e o controle do ato de pensar. Para ter o controle do 

ato de pensar, o indivíduo deve conseguir perceber o que está fazendo. A tomada de 

consciência é este processo de perceber algo que antes não era percebido. Segundo o 

autor, tomar consciência de uma operação é transportá-la para o plano da linguagem, 

sendo possível reconstruí-la na imaginação e exprimi-la por meio de palavras. Saber 

operar com um conceito, não implica em ter consciência desse, por exemplo, é 

possível vermos uma criança que sabe que para alcançar algo em cima de uma 

prateleira basta subir em um banco, mas isso não significa que essa criança usará esse 

recurso todas as vezes que precisar alcançar algo mais alto, ou que ela utilizará outros 

instrumentos que possam assumir a função do banco, tampouco que ela saberá, 

necessariamente, explicar a uma outra pessoa o que está fazendo. Em sala de aula, o 

professor é o responsável por promover situações de reflexão que auxiliem os alunos 

a tomarem consciência de suas ações, para superar o uso restrito do conceito e 

avançar na aprendizagem. 

Para a elaboração de uma SEI, a primeira atividade deve ser uma proposta 

didática investigativa voltada para a resolução de uma situação problema que se 

desenvolverá na busca—tutorada pelo docente—dos alunos pela compreensão e 

resposta ao problema trazido. Essa deverá ser uma proposta manipulativa, pois 

conforme a Epistemologia Genética, a aprendizagem se inicia com as ações 

operatórias, portanto no mundo do concreto para, então, com a reflexão e tomada de 

consciência, partir para a abstrata. Com este procedimento, deixa-se para trás o ensino 

expositivo, no qual, 

(...) a linha de raciocínio está com o professor, o aluno só a segue e 
procura entende-la, mas não é o agente do pensamento. Ao fazer 
uma questão, ao propor um problema, o professor passa a tarefa de 
raciocinar para o aluno e sua ação não é mais a de expor, mas de 
orientar e encaminhar as reflexões dos estudantes na construção do 
novo conhecimento. (Carvalho, 2013, p. 2) 

De acordo com Anna Maria Pessoa de Carvalho (2013), existem quatro pontos 

que fundamentam o trabalho com as Sequências de Ensino Investigativas (SEIs): 
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1) Apresentação de um problema e o início da construção do 

conhecimento. Para que ocorra a significação do conteúdo, para que o 

indivíduo consiga mobilizar conhecimentos já adquiridos e para que o 

aluno se envolva na atividade, os problemas se mostram ferramentas 

muito úteis. Tanto Bachelard (1938) quanto Piaget defendem este ponto, 

sendo que para o primeiro, o conhecimento é uma resposta a uma questão, 

e para o segundo, questões problemas fomentam a organização do 

pensamento do sujeito. A primeira etapa das SEIs devem ter início com 

um problema (experimental ou teórico) contextualizado que introduzirá os 

alunos no estudo do fenômeno desejado. Essa maneira de proceder 

possibilitará que conhecimentos prévios e conceitos espontâneos sejam 

acessados para a solução deste problema. É importante que este problema 

“ofereça condições para que pensem e trabalhem com as variáveis 

relevantes do fenômeno científico central do conteúdo programático.”. 

(Carvalho, 2013, p.9) 

2) Da ação manipulativa para a ação intelectual. A passagem da ação 

manipulativa para a compreensão intelectual é um importante aspecto que 

deve ser considerado nas SEIs e, para tanto, deve haver oportunidade e 

tempo disponível para esta ação. Com esta passagem o aluno se torna 

capaz de preparar novas ações manipulativas mais elaboradas e, portanto, 

mais complexas. Essa é uma atividade de sistematização que retoma o 

problema, busca explicações à situação e amplia a possibilidade de 

compreensão por parte dos alunos. Essa atividade pode ocorrer, 

preferencialmente, por meio de um texto em que a situação problema 

voltará à tona sendo objeto de reflexão e discussão, estabelecendo pontes 

entre o que foi realizado e o do texto apresentado. 

3) Tomada de consciência de seus atos para a construção do 

conhecimento. A passagem da ação manipulativa para a ação intelectual 

fomenta e propicia a tomada de consciência do que se fez, o que é um 

importante elemento na construção do conhecimento. Os referenciais 

teóricos da área (Piaget, Carvalho, entre outros) nos permitem afirmar que 

a tomada de consciência não é um fator espontâneo, sendo assim, as 

sequências de ensino devem prever momentos de intervenção docente que 

levem à conscientização do que foi feito para alcançar determinado 
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resultado e resolver o problema. Esta atividade visa à contextualização do 

conteúdo discutido com situações que já conhecem, ou sejam, que traga a 

tona conhecimentos prévios novamente. “Nesse momento, eles podem 

sentir a importância da aplicação do conhecimento construído do ponto 

de vista social.”. (Carvalho, 2013, p.9) 

4) As diferentes etapas das explicações científicas. Esta última etapa deve 

ser uma atividade avaliativa (que terá como função tanto dar um feedback 

ao aluno sobre o que já aprendeu e o que ainda deve investir, quanto ao 

professor sobre o que eles efetivamente aprenderam, o que ainda é uma 

questão do grupo ou de um aluno específico). Ao longo do estudo caberá 

ao professor levar os alunos a elaborarem explicações causais que se 

aproximem, gradualmente, às explicações socialmente aceitas, ou seja, 

explicações coerentes, justificadas e corretas.  

Algumas SEIs, a depender da complexidade do assunto abordado e das 

necessidades da turma, podem demandar que algumas das etapas tenham mais de uma 

atividade e/ou que este ciclo se repita, trazendo novas situações problemas que 

possam ampliar e aprofundar a compreensão do aluno frente ao conteúdo apresentado. 

Para o aprendizado, será fundamental que o professor crie condições para que 

sejam trazidas para o coletivo os conhecimentos, compreensões, reflexões e dúvidas 

de cada aluno, para que estes conhecimentos sejam legitimados e organizados 

socialmente. Além disso, cabe ao professor possibilitar que a comunicação em aula 

ocorra, seja pelo esclarecimento de dúvidas dos textos, pela explicação das propostas 

de atividade, ou pela reelaboração do que um aluno disse. A construção do 

conhecimento ocorre em um constante vai e vem. No rever, reelaborar, refutar e 

validar percepções. Afirma Bakhtin (2006) que: 

Em suma, um método eficaz e correto de ensino prático exige que a 
forma seja assimilada não no sistema abstrato da língua, isto é, 
como uma forma sempre idêntica a si mesma, mas na estrutura 
concreta da enunciação, como um signo flexível e variável. (p. 97) 

O aluno neste modelo de ensino aprenderá com seus próprios conhecimentos 

(dando significados a eles e fazendo interpretações e conexões ao longo das conversas 

e leituras), com o de seus colegas, bem como com conhecimentos novos que podem 
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vir a surgir dessas discussões a partir das trocas realizadas em sala,. As questões de 

sala devem ser (fundamentalmente) instigadoras para dar condições para que o aluno 

vá se tornando ao longo do tempo ativo e investigador, parceiro de seus colegas e 

corresponsável pela sua aprendizagem.  

A implementação das Sequências de Ensino Investigativas têm o objetivo de 

tornar os alunos em indivíduos ativos frente à própria aprendizagem. Elas antecipam, 

valorizam e investem em propostas e interações orais e escritas que trabalham com o 

objetivo de instigar o aluno a engajar-se no próprio processo de aprendizagem.  

Ao se deparar com um problema a ser resolvido, conhecimentos anteriores dos 

alunos são mobilizados e utilizados no processo de busca pela resolução deste. Com 

isso, associado à ajuda do professor, possibilita-se a ampliação do conhecimento do 

aluno vinculado a um contexto em que seus saberes anteriores tiveram validade. O 

sucesso em compreender o problema, e na maior parte dos casos resolvê-lo, pode 

motivar o aluno e promover sua autoconfiança. Poder compreender o problema 

trazido e resgatar experiências e conhecimentos para explicá-lo, é o primeiro passo 

para um ensino que visa à autonomia. 

Temos então que as Sequências de Ensino Investigativas (SEI) têm início na 

apresentação de um problema. Concomitantemente à apresentação do problema, o 

professor apresenta como os alunos procederão para a construção da resolução como 

melhor convém ao cumprimento dos objetivos, em pequenos grupos ou 

individualmente. É importante que os alunos sejam acompanhados neste momento de 

construção da resolução e que se garanta a participação ativa dos discentes. Após a 

resolução, os alunos são convocados a compartilhar suas explicações e o papel do 

professor neste momento é fundamental para a investigação genuína do problema.  

Sobre o papel do professor para Vygotsky, comenta Carvalho, que o autor atribui 

uma grande parte ao docente no processo de construção de conhecimento. O 

professor, neste contexto, é 

um elaborador de questões que orientarão seus alunos 
potencializando a construção de novos conhecimentos. Ao discutir a 
construção do conhecimento e de habilidades dentro das ZDP, isto 
é, a condução dos alunos da zona de desenvolvimento real para um 
possível desenvolvimento potencial—ele volta sempre ao papel 



 58 

desempenhado pelo adulto (no caso de um ensino escolar do 
professor) mostrando a necessidade deste auxílio, pois segundo ele 
o desenvolvimento consiste em um processo de aprendizagem dos 
usos das ferramentas intelectuais, pela interação social com outros 
mais experimentados no uso dessas ferramentas. (Carvalho, 2013, 
p.5) 

Ao ouvir a explicação dos alunos, o docente realiza uma série de 

questionamentos para o grupo. Questões sobre como procederam para chegar a 

determinada hipótese de resolução, por que fizeram de determinada maneira e por que 

esse procedimento deu ou não certo, auxiliam o início da conceituação. A reflexão 

sobre a atividade prática pode ser seguida de novas atividades, leituras e discussões 

que visem o refinamento e reformulação de suas explicações. Ao longo da Sequência 

de Ensino Investigativa, o professor deve propiciar novas situações de investigação 

que possibilitem que os alunos busquem generalizar cada vez mais a explicação de 

um fenômeno específico, tornando aquela explicação pontual do problema 

apresentado pelo professor, em um conceito mais amplo, abstrato e generalizável. O 

processo de conceituação é um caminho não natural, mas sim construído pelo homem. 

Para tanto, é preciso que os professores incentivem a compreensão do percurso e das 

escolhas realizadas para que ocorra, gradativamente, a tomada de consciência. 

3.2. O processo argumentativo no Ensino 

por Investigação 

A argumentação é um tipo específico de discurso que se caracteriza por estimular 

nos participantes a reflexão e a revisão sobre seus pontos de vista e perspectivas. 

Acordamos e assumiremos neste trabalho a definição de argumentação apresentada 

por Leitão (2007),  

um processo de negociação no qual concepções a respeito do 
mundo são continuamente formuladas, revistas e, eventualmente, 
transformadas. Tomados em conjunto, estes movimentos, ao mesmo 
tempo que geram as variadas fases da sequência argumentativa, 
constituem eles próprios, um mecanismo específico de 
aprendizagem que se postula inerente à argumentação. (Leitão, 
2007, p. 82) 

Situações em que a argumentação é solicitada invocam o pensamento crítico, pois 

permitem que o sujeito, por meio dela, justifique seus raciocínios e suas hipóteses. É 
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também pelo discurso argumentativo que os dados levantados são relacionados e o 

emaranhado organizado de informações que fazem sentido para o falante, passam a 

fazer também para o ouvinte. Organizar as informações em forma de dados e provas é 

fundamental. As informações não falam por si só e dependem deste discurso para que 

sejam relacionados e vinculados à uma ideia. (Jimenéz-Aleixandre, 2010)  

Na argumentação, as compreensões e os pontos de vista sobre um acontecimento 

são evidenciados e, neste processo, ouvintes e falantes negociam a compreensão sobre 

um fenômeno. Além disto, neste fluxo discursivo, os próprios conceitos e signos 

utilizados para explicar o fenômeno são colocados em questão. Os sentidos a eles 

atribuídos são negociados e flexibilizados, de modo que os participantes desta 

interação passam a atribuir um sentido similar ao signo para que o compartilhamento 

de ideias e a construção do conhecimento se torne possível. Tendo em vista que um 

conhecimento científico tem sua legalidade atada à validação social, entender o que o 

outro fala e ser entendido pelo(s) ouvinte(s) é parte intrínseca à construção do 

conhecimento.  

A argumentação constitui um instrumento relevante no ensino por ser um 

discurso presente nas diferentes esferas cotidianas, seja na relação com o outro 

(decisões corriqueiras sobre o que comprar, em qual político votar, como decidir qual 

hipótese está correta etc.), seja nas reflexões e decisões pessoais (qual caminho fazer, 

balancear decisões refletindo sobre prós e contras etc.). Esse discurso está presente na 

forma de organização do pensamento e da fala e auxilia a compreensão e interação 

entre sujeitos.  

A argumentação é uma importante ferramenta para trabalhar o desenvolvimento 

do pensamento crítico e a escola que visa a promover um ensino com a argumentação 

como base, deve valorizar os momentos em que essa atividade discursiva está em 

foco. No processo de engajar o aluno no discurso argumentativo, o professor orienta-o 

a explicitar seu ponto de vista, demonstra a importância de fundamentá-lo com razões 

coerentes e claras e, com isso, promove uma interação social em que os alunos são 

ativos na construção do seu conhecimento e compreensão de mundo. Na reflexão 

sobre os diferentes pontos de vista apresentados, os alunos aceitam ou rejeitam 

(integral ou parcialmente) o que foi dito e, para justificar seu ponto de vista, devem 

apresentar argumentos que sustentem o porquê da rejeição. Ao analisar os diferentes 
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pontos de vista apresentados os alunos estão, de modo tutorado e compartilhado, estão 

aprendendo a argumentar. 

Conforme discutiu-se anteriormente, o ensino deve vincular o conteúdo a ser 

ensinado ao seu modo de produção cultural, uma vez que o contexto de produção está 

diretamente relacionado ao entendimento sobre o conteúdo em si. Sendo o 

conhecimento científico uma construção elaborada pela cultura humana realizada por 

meio de processos argumentativos em que a linguagem empregada tem uma estrutura 

própria para validação e aceitação social, para que os alunos se apropriem do 

conhecimento estudado e possam produzir novas reflexões, rever e (re)ler tanto os 

conhecimentos já socialmente aceitos, quanto os conhecimentos expressos por seus 

colegas, o ensino das ciências na escola deve estar atado à argumentação.  

De acordo com Jiménez-Aleixandre (2010), são as interações horizontais ou 

simétricas (entre pares) que mais propiciam uma postura ativa dos alunos frente à 

construção do próprio conhecimento, do que as interações verticais, ou assimétricas, 

que tendem a gerar uma postura mais passiva. Entendemos por interações verticais ou 

assimétricas,  a relação entre atores que participam de uma mesma situação, mas com 

diferentes condições e níveis de poder. Em uma sala de aula, o professor está em uma 

posição hierárquica distinta dos alunos no processo de construção do conhecimento, 

pois detém o saber. O mesmo ocorre com os livros e materiais disponíveis, os alunos 

partem do princípio que, o que o texto traz e o que o professor diz, estão corretos. Nas 

interações verticais, aquele que está com a autoridade epistêmica naquele momento 

pode expressar o conhecimento por inteiro, ou trazer contribuições parciais, aos 

alunos. Isso pode ocorrer por meio de falas do professor ou pela leitura de textos de 

livros didáticos oferecidos aos alunos antes da investigação e construção do próprio 

conhecimento.  

Apresentar como argumento o conhecimento expresso por aquele que está com a 

autoridade epistêmica, que é chamado de argumento de autoridade (Jiménez- 

Aleixandre, 2010), se torna uma afirmação não passível de contra-argumentação e, 

por isso, enfraquece os ricos momentos de investigação e interação argumentativa, 

nos quais os alunos pensam sobre o que outro falou e avaliam cada uma das asserções 

feitas por ele apresentando novos fatos ou mesmo elaborando contra-argumentos, 

questões ou novas hipóteses a partir do que foi trazido e exposto. Se este argumento 
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trazido tiver o respaldo do argumento de autoridade, uma possível reação é a de 

inação dos colegas, eliminando a reação esperada de uma construção do 

conhecimento, que é o diálogo e a troca. Este movimento os aliena e os afasta da 

construção do próprio aprendizado e da construção de sujeitos críticos e ativos frente 

às questões que cercam a construção deste conhecimento em questão. 

Dentre as propostas trazidas pelo Ensino por Investigação, sua metodologia de 

encaminhamento merece um destaque. Colocar o aluno para discutir e interagir com 

seus pares é investir em seu engajamento e isso favorece, concomitantemente, que o 

professor atue como mediador do processo de aquisição do conhecimento e não como 

o responsável pela transmissão deste por estar dotado de uma autoridade social. 

(Berland e Hammer, 2012). 

Respaldamos que as interações horizontais, ou simétricas, nos parecem muito 

potentes no processo investigativo e argumentativo para o aprendizado, uma vez que 

propiciam uma investigação colaborativa em uma linguagem compreensível e 

próxima dos alunos. Não desmerecemos nem desvalorizamos, de forma alguma, o 

importante papel a cargo do professor. As interações assimétricas em uma SEI têm 

seu lugar garantido, pois a função do professor nesse viés está, dentre outras, em 

garantir que ocorram discussões que levem à compreensão do conhecimento 

construído socialmente. Além disso, reside no papel do professor orientar, esclarecer 

dúvidas, organizar as discussões e planejar o encaminhamento das aulas.  

Dentre os ensinamentos do professor, a própria ação de falar e se expressar estão 

em pauta em uma sala de aula. As ações discursivas docentes são modelos para os 

alunos sobre como organizar um raciocínio argumentativo, relacionar as ideias e 

construir afirmações. Por meio de suas intervenções, o professor também cria 

condições cruciais para que a interação discursiva seja argumentativa, e não um 

embate pessoal de ideias. Uma pesquisa de DeChiaro e Leitão (2005) mostrou que as 

interações verticais e horizontais podem resultar igualmente em discursos 

argumentativos. Em uma proposta investigativa, os alunos foram divididos em dois 

grupos, um com intervenções verticais, e o outro com apenas interações horizontais. 

Concluiu-se que houve similaridade no processo argumentativo, diferindo apenas na 

maior variedade de ações verbais no grupo mediado pela professora.  
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Sendo a construção do conhecimento por interações discursivas argumentativas 

um recurso didático, a mediação da professora pode criar condições para que a 

argumentação ocorra e, assim, a instituir como método de negociação de sentido e de 

diferentes opiniões. Essa função docente favorece a “emergência de novas 

perspectivas sobre conteúdos curriculares.” (DeChiaro e Leitão, 2005, p. 350).  

Nosso grupo de pesquisa está em acordo com a afirmação de que o discurso 

docente, imerso em uma interação assimétrica em sala de aula, deve estar voltado a: 

elaborar questões que coloquem os alunos a refletir sobre as asserções apresentadas; 

inserir novos dados na discussão para que ocorra uma ampliação e/ou flexibilização 

sobre o que está sendo investigado; elucidar dúvidas referentes à proposta ou ao que 

outros colegas disseram; selecionar algumas das ideias apresentadas para investir ao 

longo da discussão, pedindo explicações, argumentos e contra-argumentos. O 

professor, neste contexto, é um organizador da investigação que direciona a discussão 

e possibilita que a troca entre os pares seja possível. 

A argumentação, neste cenário, mostra-se uma potente ferramenta para trabalhar 

o desenvolvimento do pensamento crítico, uma vez que apoia a justificação de 

raciocínios, permite questionar hipóteses, auxilia a organização dos dados incidindo 

positivamente no aprendizado das ciências. De acordo com Selma Leitão (2007), 

No curso dos processos dialógicos de argumentação, posições 
contrárias interrogam-se e desafiam-se mutuamente, num fluxo 
dinâmico que compele o argumentador a responder (avaliar) à 
oposição de modo deliberado e consciente. A investigação das 
formas como a argumentação evolui em ambientes instrucionais 
oferece, portanto, à pesquisa do desenvolvimento humano, um lócus 
privilegiado para o estudo de processos de formação e 
transformação do conhecimento. (p. 83) 

Estabelecido o mecanismo específico da aprendizagem que opera a partir do 

Ensino por Investigação e seu vínculo direto com atividades argumentativas, 

afirmamos que esta maneira de encaminhar as propostas de ensino de ciências 

naturais oferecem um grande apoio para a Alfabetização Científica dos alunos.  

Compreendemos que isso ocorre, pois as atividades investigativas aproximam os 

alunos de valores sociais, culturais e históricos intrínsecos aos conhecimentos 

legitimados pela área das Ciências Naturais. 
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3.3.  A linguagem e a fala no ensino de 

ciências 

Anteriormente discorremos sobre a importância do contexto para a validação e 

aceitação da linguagem em uma comunidade. A linguagem científica é uma maneira 

bastante singular de explicar a natureza e tem sua validade contornada por alguns 

pressupostos próprios da área em questão. Para que as explicações fornecidas pelos 

alunos sobre fenômenos da natureza estejam corretas para o prisma da cultura 

científica é necessário que os alunos saibam usar corretamente a linguagem, tanto no 

que concerne o uso dos conceitos, quanto em sua maneira de construir a lógica 

explicativa. Comenta Lemke (2007) que “ensinar ciências é ensinar a falar ciências” 

(1997), assim defendemos que a construção da linguagem científica deve ser também 

algo a considerar no processo do ensino das Ciências.  

A linguagem constrói e apoia a construção de sentidos e ideologias de uma 

cultura. Neste sentido, o professor é responsável tanto por auxiliar a construção de 

entendimento sobre a cultura científica pela atribuição de sentido aos conceitos, 

quanto por possibilitar que os alunos se apropriem desta forma de validar e proferir as 

hipóteses a partir de uma linguagem específica6. Cabe ao professor levar os alunos da 

linguagem cotidiana, que os alunos apresentam em sala de aula com significados 

cotidianos, à linguagem científica, construção de significados aceitos pela 

comunidade científica (Carvalho, 2013). Essa construção deve ser realizada de 

maneira cuidadosa e cooperativa e tem um importante papel na construção de 

conceitos. 

O ensino de ciências por meio de Sequências de Ensino Investigativas não se 

propõe a construir cenários em que o aluno será um cientista, uma vez que não há a 

pretensão nem a expectativa de que os alunos assumam este papel. O intuito desse 

ensino deve estar voltado para que eles adquiram conhecimento sobre a cultura 

específica das ciências e, dessa forma, a maneira mais apropriada de falar, validar e 

                                                

6 Devemos ter clareza que aqui a linguagem não é compreendida somente como ler e escrever textos 
escritos. Gráficos, tabelas, falas, entoações, gestos também fazem igualmente parte da linguagem 
científica e devem estar integradas ao ensino, pois são formas complementares de expressão. 
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construir conhecimento nessa cultura. A ampliação da cultura científica deverá se 

evidenciar na alfabetização científica dos alunos (Sasseron e Carvalho, 2008). Posto 

isto, em sala de aula deve haver a promoção da construção do conhecimento por meio 

de atividades investigativas e argumentativas que dialoguem com a cultura científica. 

Devem, portanto, reproduzir ações relativas e próprias a esta cultura e, nesse viés, 

percebemos que as SEIs são coerentes com os propósitos e encaminhamentos 

mencionados.  

A alfabetização científica de um indivíduo, sob o ponto de vista adotado por 

Carvalho e Sasseron (2011), é algo interminável. Se a alfabetização pressupõe a 

análise e atuação na prática social, e temos clareza que esta está em constante 

movimento, a alfabetização científica também deverá se reajustar continuamente para 

acompanhar as mudanças da sociedade e das suas práticas. O mesmo pode se aplicar à 

compreensão da Alfabetização Científica, que defende o empreendimento do sujeito 

em sua autoformação, bem como uma postura interferente desse em seu contexto 

sócio, econômico e cultural.  

O termo Alfabetização Científica assume diferentes nomenclaturas pelo mundo, 

como “Alfabetización Científica” para os espanhóis, “Scientific Literacy” na língua 

inglesa e “Alphabétisation Scientifique” nas publicações francesas. Ainda que as 

expressões utilizadas sejam distintas, segundo Sasseron e Carvalho (2011) a definição 

é similar. Segundo estas autoras, os termos são utilizados para:  

(...) designar o ensino cujo objetivo seria a promoção de 
capacidades e competências entre os estudantes capazes de permitir-
lhes a participação nos processos de decisões do dia-a-dia. (...) 
Gerard Fourez (...) parte, pois, da ideia de que a Alfabetização 
Científica é a promoção de uma cultura científica e tecnológica e, 
assim sendo, argumenta que ela é necessária como fator de inserção 
dos cidadãos na sociedade atual. (p. 60)  

Ainda que designem uma definição análoga e que muitas vezes estas se 

complementem, adotaremos aqui, sem nenhum desmerecimento dos outros termos, o 

uso da expressão Alfabetização Científica. Esta escolha se deu, pois, para nós, o 

termo defendido e definido por Paulo Freire de Alfabetização se aproxima com o 

sentido adotado nesta pesquisa.  
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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 sobre seu contexto. 
(Paulo Freire, 1980, p. 111) 

Dando continuidade ao que fora dito anteriormente ao falarmos sobre 

Alfabetização Científica, estamos pressupondo uma abordagem que propõe aos 

alunos que 

(...) conheçam a natureza da ciência e os fundamentos de como é 
gerado o conhecimento científico e que aprendam não somente 
conceitos, mas sim competências relacionadas com o modo de fazer 
e pensar da ciência que lhes permitam participar como cidadãos 
críticos e responsáveis em um mundo em que a ciência e a 
tecnologia desempenham um papel fundamental. (Furman e 
Podestá, 2009, p.41, tradução nossa) 

Em todas as áreas, a alfabetização deve pressupor uma análise e atuação na 

prática social. Ciente das intempéries da história, das mudanças do contexto cultural e 

social, é imprescindível que o ensino em sala de aula se reajuste continuamente para 

acompanhar as mudanças da sociedade e das suas práticas, levando em consideração 

sua efemeridade ou permanência. Temos aqui, então, que o termo Alfabetização 

Científica designa a educação que tem como objetivo a formação de sujeitos capazes 

de organizar o pensamento de forma lógica e de atuarem criticamente no mundo que 

os cerca a partir do uso dos conceitos aprendidos e das reflexões suscitadas em sala. O 

professor, neste contexto, é o responsável e promotor da construção da linguagem 

argumentativa científica. 
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4.  Ações docentes para a 
negociação de sentidos em sala 
de aula 

Acreditamos que aqui como em qualquer lugar a verdade não se 
encontra exatamente no meio, num compromisso entre a tese e a 

antítese; a verdade encontra-se alem, mais longe, manifesta idêntica 
recusa tanto da tese quanto da antítese, e constitui uma síntese 

dialética. (Bahktin, 2006, p. 111) 

A importância de pensar sobre a linguagem nas diferentes disciplinas reside no 

fato de que a comunicação é uma importante ferramenta que possibilita a interação 

entre os sujeitos e a compreensão do mundo. Compreendemos então, que em ciências 

o ensino da linguagem específica da área deve ser um objetivo curricular a ser 

desenvolvido e, portanto, deve ser parte da metodologia de ensino. A linguagem 

científica está a serviço da construção de conhecimento, assim como é parte 

integrante dessa mesma aprendizagem. 

Martins, Ogborn e Kress (1999) discutem a ideia de que a aprendizagem dos 

conceitos nas ciências não é algo intuitivo, sendo necessário que as explicações 

fornecidas para a construção do significado considerem: 

diferentes estratégias de comunicação, diferentes interesses e 
habilidades cognitivas dos interlocutores, a motivação, os objetivos 
e papeis sociais dos participantes, as restrições impostas pelo 
contexto, etc. (1999, p. 2) 

A partir disso, consideramos que a construção de um conceito depende tanto das 

diferentes linguagens usadas, quanto do contexto criado em sala de aula para 

promover estas discussões. Linguagem e contexto estão diretamente vinculados entre 

si e com a compreensão e construção de um conceito. Para tanto, o docente deve se 

preocupar em abordar o mesmo assunto por distintas linguagens, bem como em 

construir contextos que apoiem a significação do conceito. Com isso, intenta-se a 
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ampliação das possibilidades de compreensão, permitindo que o signo seja 

complexificado no percurso escolar. 

O aporte do conceito científico por diferentes vieses linguísticos, permite que este 

seja discutido com outras abordagens. Edwards e Mercer (1987) discutem a 

linguagem oral e escrita como apenas um dos muitos recursos comunicativos em sala 

de aula. Gestos, entonações, olhares, desenhos e outras ações podem cooperar para a 

negociação e significação de sentido compartilhadas pelo grupo. Isto posto, a 

comunicação integra variados sistemas de representação que têm características 

diferentes. Para Martins, Ogborn e Kress (1999):  

No passado, e ainda hoje em dia, a tradição da cultura ocidental 
privilegia a linguagem e, em particular, a linguagem escrita sobre a 
falada, como meio principal de comunicação. Outros meios como 
gráficos e imagens são frequentemente considerados como adjuntos 
ou, até mesmo, subordinados à linguagem. Nós acreditamos que é 
necessário considerar outros meios e sistemas de representação, tais 
como gestos e ações, já que a comunicação envolve todos eles de 
forma integral e articulada. (p. 4) 

Lemke (1997) menciona que no processo de construção do conhecimento 

científico é comum o uso simultâneo de diferentes linguagens, como tabelas, gráficos, 

esquemas e escrita em uma mesma atividade. 

Uma vez que nossa pergunta de pesquisa procura responder à questão:  

Quais são as mediações usadas pela professora na 

implementação de uma Sequência de Ensino Investigativa 

para promover a negociação de sentido?  

para a nossa análise foi necessário listar e categorizar as diferentes abordagens e 

estratégias de ensino (gestuais, orais e escritas) que visam à negociação dos sentidos 

dos conceitos. Esta separação em lista e categorias foi uma estratégia de organização 

que não desconsidera a coexistência das ferramentas discursivas. Sendo “a 

comunicação (...) a integração de vários sistemas de representação com 

características diferentes” (Martins, Ogborn e Kress, 1999, p.4), dos dados e da teoria 

emergiram as categorias de análise. 
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Com base na avaliação e busca de relações entre os referenciais expostos 

anteriormente, para analisar os elementos das ações docentes que surgirem a partir das 

interações (docentes-discentes e discentes-discentes) com o objetivo de promover a 

negociação de sentidos, elaborou-se o que chamaremos de Elementos Catalisadores 

na Promoção da Negociação de Sentidos.  

As categorias de análise emergiram ao longo do processo de estudo e análise do 

material coletado. Sua construção se dividiu em quatro etapas que ocorreram 

simultaneamente, ou não: levantamento e construção de uma lista de ações docentes e 

discentes a partir da observação dos filmes e da experiência dos autores desse 

trabalho; compartilhamento da listagem com o grupo de estudos para re-elaboração 

e/ou captação de novas possibilidades de ações; leitura de textos de diferentes autores 

colhendo dados para enriquecer as informações coletadas; e, por fim, agrupamento 

das ações em categorias. Com esse levantamento chegamos a uma pluralidade de 

ações para comunicação e negociação para a construção de sentido. A partir disso, 

construímos a lista de categorias de ação abaixo.  

• Uso de sinônimos  

• Análise compartilhada 

• Uso de analogias 

• Imagens e desenhos 

• Exemplos do cotidiano 

• Referências às discussões passadas 

• Gestos que ilustram literalmente o que se diz 

• Uso de metáfora 

• Reformular a mesma pergunta ou afirmação 

• Definir condições de contorno para análise e compreensão de uma 

proposta 

• Colocar a hipótese em teste 

• Legitimar uma colocação  

No quadro abaixo, organizamos, na primeira coluna, os elementos listados 

anteriormente; na segunda coluna está a explanação sobre o que se compreende de 

cada um deles, e, na terceira coluna, demonstramos algumas das especificidades que 

alguns destes elementos podem carregar. 
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Categoria Descrição Detalhamento 
Alunos apresentam sinônimos para 
favorecer a compreensão de um 
conceito. Parte-se do pressuposto 
que estas sinônimos são palavras 
que os colegas, estão mais 
familiarizados. 

Uso de sinônimos Utilização de palavras com um 
significado semelhante. Comumente são 
utilizadas palavras com as quais os alunos 
estão mais familiarizados. 

Professores apresentam sinônimos 
para favorecer a compreensão de 
um conceito. Parte-se do 
pressuposto que estas sinônimos são 
palavras que os alunos, estão mais 
familiarizados. 

Análise 
compartilhada 

 

Processo compartilhado de construção de 
compreensão de uma situação problema 
e/ou de sua solução. 

A análise de uma situação problema 
é realizada por mais de uma pessoa. 
Nessa situação os próprios alunos 
podem ter a iniciativa e se 
ajudarem, ou podem ser instigados 
pela professora a comentar, auxiliar 
e aprimorar uma análise proferida 
inicialmente por um aluno. 

Uso de analogias  

 

Processo cognitivo de transferência de 
informação ou significado de um sujeito 
particular, relação de semelhança. Em 
anatomia podem se chamar de estruturas 
análogas aquelas que possuem a mesma 
função, ainda que bem diferentes entre si, 
como por exemplo a perna para o ser 
humano e a pata para o cachorro, ambas 
estruturas análogas com a função de 
locomoção.   

A analogia pode ser usada tanto 
pelo professor, quanto pelo aluno. É 
usada para favorecer a compreensão 
de um conceito ou situação, para 
explicar, justificar ou dar ênfase e 
credibilidade a uma ideia. 

Apresentação de imagens para 
elucidar os textos 
Alunos trazem imagens de lição de 
casa para elucidar o que estão 
compreendendo do estudo 
Professor faz um desenho para 
ilustrar o que está dizendo 
Aluno faz um desenho para ilustrar 
o que está dizendo (durante uma 
interação discursiva) 

Imagens e 
desenhos 

Compreenderemos por desenhos as 
atividades manuais feitos pelos próprios 
alunos e/ou professor (em sala ou em 
casa) e por imagens e/ou ilustrações 
prontas oriundas do material de ensino, ou 
de recortes de jornais, revistas, etc. 

Alunos são convocados a fazerem 
um desenho para ilustraram a 
atividade que acabaram de realizar 
Conhecimento de uma ou poucas 
crianças que são compartilhados no 
grande grupo 

Exemplos do 
cotidiano 

Apresentar fatos do dia a dia, comum ou 
não  a todos. 

Conhecimento social comum que o 
professor traz para elucidar uma 
questão 
Inserida pelo professor para retomar 
um conhecimento prévio comum à 
sala 
Inserida por um aluno com a 
finalidade de comprovar um 
raciocínio 

Referências às 
discussões 
passadas  

Evocar memórias de discussões e/ou 
atividades já realizadas previamente para 
relacionar com a ideia que está sendo 
construída. 

Inserida por um aluno com a 
finalidade de verificar se está 
compreendendo o estudo. 



 70 

Gestos realizados pelo professor 
durante uma explicação. 
Gestos realizados por um aluno para 
explicar algo a seus colegas durante 
a realização de uma atividade 

Gestos que 
ilustram 
literalmente o 
que se diz  

Utilização do corpo, em especial mãos e 
braços, para concretizar algo que se diz, 
como, por exemplo, apontar para cima 
para indicar que algo subiu. 

Gestos realizados por um aluno para 
explicar algo a seus colegas ao final 
da realização de uma atividade. 

Uso de metáfora  Utilização de palavras para a construção 
de sentidos figurados. Ex.: “Amor é fogo 
que arde sem se ver” (Luis de Camões). 
Não sendo o amor fogo, há aqui a 
construção de uma imagem metafórica 
para ilustrar a potência do amor.   

A metáfora pode ser usada tanto 
pelo professor, quanto pelo aluno. 
Ao usar uma linguagem simbólica, 
o emissor busca dar a ênfase a algo 
ou comparar ideias. Essa figura de 
linguagem cria uma relação de 
semelhança entre objetos, ideias, 
situações antes distintas. Ela pode 
ser a construção de uma imagem 
que ajude a sustentar uma ideia, 
pode ser a construção de elos de 
objetos distintos.   

 

Professor faz isso como forma de 
garantir a atenção de alguns 
alunos/ver e se eles estão atentos. 

Reformular a 
mesma pergunta 
ou afirmação  

Realizar a mesma questão fazendo uso de 
diferentes palavras ou organização 
sintática para alcançar a compreensão dos 
alunos sobre o que se pede.  Intervenção docente que visa 

ampliar a compreensão do que foi 
dito/proposto. 
Alunos fazem isto com a intenção 
de refutar uma hipótese sem saber 
justificá-la a partir de uma teoria. 

Professor faz isso para instigar a 
reflexão de seus alunos. 

Definir condições 
de contorno para 
análise e 
compreensão de 
uma proposta 

Apresenta-se situações adversativas para 
compreendam que o que se diz está 
equivocado, ao invés de fornecer a 
resposta.  

Uma condição de contorno apresenta 
restrições  adicionais que não estão, 
necessariamente, apresentadas de maneira  
explicita em um enunciado. Determinadas 
as condições de contorno do problema, 
haverá então uma solução única, que 
depende continuamente das condições 
envolvidas.  

Introdução de um fato que deve ser 
levado em consideração que não 
está escrito no problema. 

O questionamento tem a função de 
mostrar que a hipótese é falha, 
carrega incertezas e precisa ser 
substituída. 

Colocar a 
hipótese em teste  

A hipótese trazida apresenta falhas e o 
professor, ou um colega, questionam o 
enunciador. 

O questionamento tem a função de 
apresentar dados que não foram 
considerados, para que a hipótese 
seja aprimorada. 
O professor responde 
afirmativamente. 

Legitimar uma 
colocação 

Uma colocação que é trazida e legitimada 
pelo professor.  

O professor repete o que foi dito 
como modo de afirmar que está 
correto.  

Quadro 1: Elementos Catalisadores na Promoção da Negociação de Sentidos. 

Nossa principal preocupação ao construir o quadro acima esteve em propor 

elementos presentes no dia a dia de uma sala de aula que nos fornecesse dados para 
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buscar responder à nossa questão de pesquisa. Uma vez que acordamos que a 

negociação de sentidos ocorre na, e pela, interação, tivemos como objeto central a 

análise de ações que ocorressem durante as interações discursivas. De acordo com 

Isabel Martins (2006), “[a]nalisar o discurso é discutir os processos pelos quais essas 

ideias propostas são negociadas, defendidas e questionadas.”. Assim, mais do que os 

elementos em si, tivemos a preocupação de observá-los dentro do contexto em que 

apareceram e quais elementos aparecem associados para a construção negociada de 

um mesmo conceito.  

Embora o quadro dos Elementos Catalisadores na Promoção da Negociação de 

Sentidos apresente as ações docentes separadamente, compreendemos que elas 

aparecem combinadas. Após este primeiro levantamento, para a elaboração da análise, 

levamos em conta os elementos das ações que apareceram, e como estas linguagens 

engrenadas atuam para catalisar a construção de significado.  

Após a elaboração do quadro Elementos Catalisadores na Promoção da 

Negociação de Sentidos, destinaremos esforços em analisar a aula filmada a partir da 

implementação de uma Sequência de Ensino Investigativa. Pretendemos observar 

quais elementos catalisadores para a promoção da negociação de sentidos  aparecem. 

Para realizar a análise foram necessários critérios para selecionar a aula e os 

episódios discursivos a serem analisados, de modo que a validade dos dados estivesse 

assegurada. A seguir, esclarecemos nossa metodologia de pesquisa. 
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5.  Caminhos tr i lhados para a 
pesquisa empírica 

Para uma melhor compreensão sobre o estudo apresentado discorreremos, 

brevemente, sobre o modo que a coleta de dados ocorreu e sobre como procedemos à 

análise. Almejamos, com isso, apresentar os meios pelos quais os dados foram obtidos 

e o caminho pelo qual construímos nossas compreensões sobre quais ações docentes 

são necessárias para promover a negociação de sentido para a solução de problemas.  

5.1. A coleta de dados 

No início do ano de 2010 começou o contato entre a EMEF (Escola Municipal de 

Ensino Fundamental) em que os dados foram coletados, e a prof. Lúcia Helena 

Sasseron, que mais tarde encaminharia o trabalho que culminou com os dados 

utilizados nessa pesquisa. Esse contato surgiu no ENDIPE 2010 (Encontro Nacional 

de Didática e Prática de Ensino), quando o diretor da EMEF tomou conhecimento de 

algumas das pesquisas do LaPEF sobre Ensino por Investigação. Após conhecer os 

trabalhos realizados, o diretor da EMEF em questão propôs uma parceria entre LaPEF 

e a EMEF para formar as professoras do Fundamental I para o trabalho em sala de 

aula com o Ensino por Investigação. 

A EMEF em que a coleta de dados ocorreu se chama EMEF Jardim da Conquista. 

Ela está localizada no distrito de Perus, zona noroeste da cidade de São Paulo. Esta 

escola é frequentada, sobretudo, por alunos de classe socioeconômica baixa, 

majoritariamente moradores da mesma região em que a escola está localizada.  

A Escola Municipal em que a coleta de dados ocorreu começou a funcionar em 

2008 e no ano de 2012, ano da coleta de dados, eram 540 alunos a cursar o Ensino 

Fundamental 1. A escola tem, em média, 30 alunos por classe. A classe em que os 

dados foram coletados possuía 33 alunos, sendo destes 17 meninos e 16 meninas. É 
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importante mencionar que embora façamos uso dos dados coletados de apenas uma 

sala a escola possuía, no ano de 2012, duas turmas de 3o ano e ambas professoras 

participaram das reuniões de formação e tiveram suas aulas gravadas.  

A coleta de dados apresentados neste estudo foi realizada no segundo semestre do 

ano de 2012. Esses mesmos dados já foram, ou estão sendo, utilizados por outros 

participantes do LaPEF, em dissertações, teses e relatório de pós-doutorado. 

Embora a coleta de dados tenha ocorrido no ano de 2012, a parceria teve início 

no segundo semestre de 2010. Os encontros formativos com as professoras nos anos 

de 2010 e 2011 foram mensais, variando algumas vezes para ajustar as possibilidades 

da formadora, para com o calendário escolar. Esses encontros ocorreram na própria 

escola e participavam dela professoras de sala do Ensino Fundamental 1 e a 

formadora, prof. Lúcia Helena Sasseron, acompanhada por mais uma integrante do 

LaPEF responsável por documentar os encontros.  

No primeiro ano, o trabalho de formação esteve voltado para a leitura e discussão 

sobre os princípios norteadores do Ensino por Investigação. Paralelamente ao 

desenrolar das discussões, a formadora do LaPEF e as professoras discutiram as 

sequências didáticas de Ciências Naturais que aplicavam nos respectivos anos letivos. 

Esses momentos tinham como objetivo central adaptar e ajustar as sequências e os 

encaminhamentos para que momentos didáticos de investigação e de interação entre 

os alunos fossem garantidos. 

A partir do ano de 2012 ampliou-se os encontros de formação, pois nesse ano 

algumas séries substituíram as sequências que encaminhavam, por outras elaboradas e 

disponibilizadas pelo LaPEF. Com essas substituições, acordou-se que manteriam os 

encontros formativos com toda a equipe do Fundamental I e adicionariam encontros 

com as duplas de trabalho de cada ano escolar. O objetivo desses novos encontros foi 

formar as professoras frente ao conteúdo das sequências de ensino investigativo 

disponibilizadas pelo LaPEF, bem como discutir e planejar encaminhamentos e 

intervenções coerentes com a abordagem de um ensino investigativo. Foi nesse ano 

que as aulas com as crianças e os encontros formativos com as parceiras de trabalho 

passaram a ser filmados. 
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É importante mencionar que nessas reuniões houve uma preocupação de construir 

um espaço de escuta, respeito e acolhimento, em que as professoras podiam 

compartilhar suas dúvidas e incômodos onde juntas e orientadas pela professora do 

LaPEF, buscariam soluções possíveis e condizentes com as propostas de ensino. 

A Sequência de Ensino Investigativa (SEI) analisada nesse trabalho foi planejada 

para o terceiro ano do Ensino Fundamental 1 e está inserida dentro de um currículo 

programático formulado para este segmento. As crianças que cursam esse ano devem 

ter completado oito anos até o final de junho. Essa SEI foi adotada pela EMEF apenas 

no ano de 2012. A SEI selecionada para esta pesquisa já foi aplicada em outras 

escolas em que pesquisas distintas apontam a promoção da alfabetização científica 

(Sasseron, 2008; Afonso, 2011; Letta, 2014). Essa sequência de ensino é nomeada de 

“Navegação e Ambiente”. 

A velocidade das interações verbais que ocorrem em uma proposta investigativa, 

associadas aos gestos e outras ações que apoiam a expressão de uma ideia, constroem 

um cenário complexo para captação de dados. Dessa maneira, mostra-se necessária 

uma coleta de dados que preserve o maior grau de fidelidade aos detalhes visuais 

(gestos e ações) e às interações verbais (falas, entonações, pausas, entre outros). 

Como proposto por Carvalho (1996), o meio de captação de dados que melhor atende 

a essas exigências é a gravação. Tendo isso em vista, todas as aulas da sequência de 

ensino investigativa foram gravadas por duas câmeras distintas, uma fixa por um tripé 

e outra manipulada por uma pessoa. Os dados demonstrados neste trabalho são 

provenientes da gravação e transcrição da primeira atividade da sequência de ensino. 

Obedecendo ao termo de regimento do Comitê de Ética da Pós Graduação da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo7, os nomes dos alunos, 

professores e escola não serão mencionados. Com o objetivo de preservar a identidade 

das crianças e da professora, utilizaremos pseudônimos no lugar de seus nomes. 

Assim, os nomes aqui citados e apresentados nas transcrições anexadas são fictícios. 

Para a participação dos menores de idade, os responsáveis assinaram um termo de 

                                                

7 O texto dos Padrões  Éticos na Pesquisa em Educação formulada pela Pós Graduação da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), pode ser visto no seguinte site 
http://www3.fe.usp.br/pgrad/PDF_SWF/Documento_Comite_de_Etica.pdf (visto em 06 de outubro de 
2013) 
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consentimento livre e esclarecido autorizando a gravação das aulas e a divulgação dos 

dados, desde que a privacidade destes fosse respeitada. A professora da turma 

também assinou o termo de consentimento livre e esclarecido. 

5.2. A sequência de ensino e os objetivos 

de ensino 

A Sequência de Ensino Investigativa nomeada “Navegação e Ambiente” foi 

implementada em oito aulas dispostas ao longo de um período de dois meses e meio. 

Os encontros formativos apenas com as professoras dos 3os anos ocorreram, em 

média, a cada duas aulas da sequência. A cada encontro discutiu-se princípios gerais 

relacionados à SEI8 e os objetivos específicos de cada aula. Com isso, podemos 

afirmar que as professoras tiveram acesso aos conteúdos de ensino e participaram de 

discussões em que possíveis intervenções com propósitos da SEI eram colocados em 

questão.  

Para atingirmos nossos objetivos de pesquisa, além de fazermos uso dos 

referenciais teóricos de base apresentados, foi necessário ter clareza dos objetivos 

didáticos das atividades da SEI em foco, pois foram eles que nortearam as 

intervenções da professora. Apresentaremos a seguir uma breve descrição de cada 

atividade e seus objetivos didáticos.  

Atividade Descrição e objetivos 

Atividade 1: O 

desafio do 

barquinho 

Os alunos organizados em pequenos grupos devem resolver o seguinte problema: 
“Três homens querem atravessar um rio. O barco que possuem suporta no 
máximo 130 quilos. Eles "pesam 60, 65 e 80 quilos. Como devem proceder para 
atravessar o rio, sem afundar o barco?”. Há apenas uma solução e, para tal, os 
alunos devem considerar os seguintes aspectos: capacidade de transporte e 
distribuição de peso. Ao final da aula é importante que todos os grupos tenham 
acesso à solução correta, ainda que não elaborado por eles. Desta forma, o 
professor é responsável por compartilhar as descobertas e reflexões dos 
diferentes grupos. Ao final, os alunos devem escrever e desenhar a solução 
encontrada pelo grupo. 

O objetivo central desta atividade é buscar um engajamento inicial dos alunos 

                                                

8 Esses princípios foram apresentados no segundo capítulo desse trabalho, mais especificamente no 
item Ensino por Investigação e as Sequências de Ensino Investigativas 
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para com a proposta na busca pela solução de um problema-desafio. O conceito 
científico central é a discussão da capacidade de peso e o equilíbrio necessário 
para a estabilidade do barco.  

Atividade 2: 

Resolva o 

problema: o 

barquinho 

Também dispostos em grupos, os alunos recebem folhas de papel alumínio, uma 
bacia com água e diversas arruelas (elemento de fixação). A proposta desta aula 
é também um problema: “Como construir um barquinho capaz de carregar o 
maior número possível de pecinhas sem afundar na água?” 

O objetivo é que eles considerem o formato da dobradura que realizarão com o 
papel alumínio, assim como a disposição das arruelas (devem estar igualmente 
distribuídas pelo barquinho construído). O tamanho da embarcação poderá variar 
e com isso a quantidade de peças também dependerá. Os principais conceitos 
científicos em jogo são: volume da embarcação (chamados pelos alunos de 
“área”), massa a transportar e distribuição das pecinhas. 

Ao final desta aula, o professor deve pedir que os alunos relatem o processo de 
como resolveram o problema e por que esta solução funcionou. Em seguida a 
esta discussão, os alunos devem escrever e desenhar a solução do problema. 

Atividade 3: 

Leitura do texto 

de 

sistematização 

sobre a 

atividade do 

barquinho 

Leitura de um texto que retoma o problema do barquinho da aula anterior, 
buscando elucidar os principais conceitos científicos. Esta é uma aula que retoma 
o percurso e explicita as relações conceituais de modo a levar os alunos a 
refletirem sobre a distribuição de peso no barquinho e o formato da dobradura do 
papel alumínio. 

Ao final desta leitura e discussão, quatro ilustrações de embarcações são 
disponibilizadas aos alunos que são solicitados a refletir e a chegar à conclusão 
sobre quais irão conseguir navegar, quais não e por que. O objetivo é continuar 
refletindo sobre a distribuição de peso em embarcações aplicando as ideias em 
outras situações. 

Atividade 4: 

Leitura de texto 

informativo: 

“Diferentes 

barcos para 

diferentes usos”  

Este texto amplia a discussão apresentando novos dados e aumentando o 
repertório vocabular sobre embarcações. O principal aspecto a relevar neste texto 
é a direta relação entre função e forma do barco, entrando na discussão também 
os meios de propulsão. 

Ao final desta aula solicita-se que os alunos façam uma pesquisa em casa no qual 
devem trazer imagens de diferentes embarcações e seus nomes. 

Atividade 5: 

Reflexão sobre 

as pesquisas e 

texto 

informativo 

sobre Lastro 

“Mantendo 

embarcações na 

água” 

Nesta aula, os alunos se reúnem em grupo e compartilham as imagens trazidas. 
Em seguida, respondem a algumas perguntas que tem como foco a análise dos 
formatos e funções das embarcações. 

Após compartilharem a pesquisa, e a partir da reflexão sobre a necessidade de 
distribuir a carga igualmente em uma embarcação, os alunos entram em contato 
com o recurso utilizado para manter o equilíbrio das embarcações, chamado de 
lastro. Este texto explica o que é o lastro e discute os conceitos de estabilidade e 
instabilidade.  

Após a leitura e discussão é proposta uma atividade em que se apresentam duas 
situações e os alunos devem fazer uso dos conceitos de estabilidade e 
instabilidade promovidas pela disposição das cargas ou falta destas.  

Atividade 6: 

Leitura do texto 

“Vida marinha 

na água de 

Lastro” 

Esta leitura busca ampliar a reflexão até então sobre a distribuição de peso e a 
estabilidade das embarcações mantida pelas cargas ou lastro, para os impactos 
ambientais acarretados pela água de lastro. Ou seja, a possibilidade de seres 
vivos serem transportados pelo lastro para ambientes que não são seu habitat. 

Após a discussão, os alunos resolvem uma questão e são convidados a realizarem 
um desenho e um registro sobre o que pode acontecer com um ser vivo que é 
despejado em um ambiente com condições climáticas favoráveis, bastante 
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alimentação e nenhum predador. 
Atividade 7: 

Leitura do texto 

“A história do 

mexilhão 

viajante” 

Leitura do texto informativo de um mexilhão originário da Ásia que se encontra 
na América do Sul. Acredita-se que esta é uma situação real de desequilíbrio 
ambiental causado pela água de lastro. Após a leitura e a discussão, os alunos 
devem realizar a escrita de um pequeno texto que explique como os mexilhões 
vieram parar nos rios brasileiros e como podemos combater os malefícios 
causados por este impacto ambiental. Esta proposta tem a finalidade de exercitar 
a escrita científica.  

Atividade 8: 

Presa e o 

predador 

Esta proposta tem início com a leitura das fichas técnicas dos seguintes animais: 
tapitis e jaguatiricas. Em seguida, a professora apresenta à turma uma brincadeira 
na qual os alunos se dividem em três grupos. Um dos grupos será de plantas, o 
outro de tapitis e o outro de jaguatiricas (animais presentes na fauna brasileira). 
Os tapitis comem plantas e as jaguatiricas os tapitis. A cada rodada (com um 
tempo marcado) os animais correm fugindo do predador e atrás da presa, com 
exceção da planta que não se move. Ao final de cada rodada o professor registra 
na lousa o número de plantas, tapitis e jaguatiricas remanescentes. Para cada ser 
vivo, ao ser comido, ou ao não ser, há uma regra que alterará ou não o ser vivo 
que ele será na próxima rodada, por exemplo quando o tapiti é comido pela 
jaguatirica, na próxima rodada ele se torna uma jaguatirica também. 

Ao final de uma série de rodadas (ao menos 10) há a análise do que ocorreu com 
a quantidade de representantes de cada grupo. Após a brincadeira e a análise, os 
alunos realizam uma atividade de análise da tabela compilada pelo professor.  

Atividade 9: 

Leitura do texto 

“As populações 

crescem e 

diminuem” 

Após a brincadeira, há a leitura do texto “As populações crescem e diminuem” 
que aprofundará a reflexão iniciada com o jogo da presa e do predador. Para 
seguir este estudo, solicitasse aos alunos que realizem uma pesquisa sobre 
animais em extinção. 

Quadro 2: Descrição das atividades e objetivos didáticos da SEI “Navegação e Ambiente” 

Em uma mesma aula pode ocorrer uma ou mais atividades, bem como a ordem 

das atividades pode ser alteradas a depender do planejamento, organização e decisões 

didáticas a serem tomadas pelo professor. Consideramos aqui que uma aula não 

corresponde diretamente ao tempo de 50 minutos, mas sim a uma atividade que 

ocorreu em um mesmo dia sem interrupção. Abaixo organizamos um quadro com a 

data e a atividade que ocorreu naquele dia.  

Aula Data Atividade(s) 
1 17 de setembro de 

2012 
Atividade 1: O desafio do barquinho 

2 24 de setembro de 
2012 

Atividade 2: Resolva o problema: o barquinho 

3 08 de outubro de 2012 Atividade 3: Leitura do texto de sistematização sobre a 
atividade do barquinho 

4 22 de outubro de 2012 Atividade 4: Leitura de texto informativo: “Diferentes barcos 
para diferentes usos” 

5 29 de outubro de 2012 Atividade 5: Reflexão sobre as pesquisas e texto informativo 
sobre Lastro “Mantendo embarcações na água” e Atividade 6: 
Leitura do texto “Vida marinha na água de Lastro” 

6 26 de novembro de Atividade 8: Presa e o predador 
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2012 
7 27 de novembro de 

2012 
Atividade 9: Leitura do texto “As populações crescem e 
diminuem” 

8 28 de novembro de 
2012 

Atividade 7: Leitura do texto “A história do mexilhão 
viajante” 

Quadro 3: Relação aula – data - atividade realizada 

Observando as datas é possível notar que as aulas não ocorreram com um padrão 

temporal. Entre a terceira e a quarta aula houve feriado nacional, bem como o dia do 

professor, acarretando na alteração da rotina de sala de aula. Já as últimas aulas 

percebemos que ocorreram com um intervalo de tempo mais curto e isso foi 

decorrência da proximidade com o final do semestre letivo.  

Tendo em foco a questão de pesquisa, 

Quais são as mediações usadas pela professora na 

implementação de uma Sequência de Ensino Investigativa 

para promover a negociação de sentido?  

buscamos refletir sobre as ações docentes que visaram a promover a negociação de 

sentido. Dentre as oito aulas filmadas, escolhemos a primeira pela riqueza de 

encaminhamentos e intervenções presentes nas transcrições e vídeo. 
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6. Análise 

A primeira aula da sequência foi realizada em uma sala de aula que não a regular 

dos alunos, mas ministrada pela professora da turma. Os alunos foram organizados 

pela professora em pequenos grupos, compostos em média por 5 alunos. Cada aluno 

dispunha de seu caderno para registro. A gravação desta aula tem início quando as 

crianças já estão sentadas nos grupos. Na sala, as mesas e as cadeiras foram 

organizadas em grupos e na parede foi anexado um cartaz com a consigna:  

Três homens querem atravessar um rio. O barco que possuem 

suporta no máximo 130 quilos. Eles pesam 60, 65 e 80 quilos. 

Como devem proceder para atravessar o rio, sem afundar o 

barco? 

Conforme explicitado no capítulo anterior, o objetivo desta aula é que os alunos 

reflitam sobre a capacidade de peso de uma embarcação e sua relação com a 

estabilidade do barco. Para a construção destas ideias, é previsto que ocorra uma 

discussão referente ao transporte dos pesos e a necessidade de se considerar a 

capacidade máxima de transporte para que a embarcação não afunde.  

Esta aula apresenta um grande número de interações verbais entre a professora e 

os alunos, e também entre os mesmos. O áudio do filme não captou as conversas 

dentro dos pequenos grupos, devido ao ruído proveniente das conversas dos alunos. A 

transcrição resultou em 215 turnos em que, cada um, representa uma fala expressa por 

um falante distinto. Vale ressaltar que embora os turnos representem um registro 

cronológico das falas, nem sempre esses ocorreram exatamente um em seguida ao 

outro, tal qual fica aparente na transcrição. Em diferentes momentos da aula, entre um 

turno e outro, há um intervalo de tempo no qual os pequenos grupos discutem 

buscando resolver o problema apresentado. A transcrição apresenta as colocações 

individuais, dos pequenos grupos e da professora trazidas para o coletivo. 
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6.1 Aula 1 – Desafio do Barquinho 

Neste momento do trabalho, uniremos os referenciais teóricos abordados e o 

quadro elaborado Elementos Catalisadores na Promoção da Negociação de Sentidos 

para analisar a primeira aula da sequência. Compreendemos que as ações docentes 

acontecem no seio das interações com os alunos, pois é nesse ambiente coletivo de 

ensino e aprendizagem que os conceitos são negociados e construídos. Por essa razão, 

as falas da professora aparecerão sempre dentro do fluxo dialógico no qual surgiram, 

ou seja, as colocações da professora serão apresentadas dentro do contexto de sua 

conversa com os alunos, assim, embora analisemos apenas as colocações da 

professora, não deixaremos de lado as falas dos alunos, pois compreendemos que uma 

coexiste na outra. 

 Para analisarmos a aula a dividimos em quatro momentos. Para realizar a 

divisão, a categoria norteadora escolhida foi os encaminhamentos da professora para a 

discussão. Cada um dos quatro momentos foi assim chamado: encaminhamento da 

atividade; busca de solução pelos grupos; resolução compartilhada pela sala; e 

sistematização e registro individual.  

No primeiro momento, nomeado de encaminhamento da atividade, a professora 

realiza a leitura da consigna, tal qual se encontra no material entregue às crianças, e 

apresenta as instruções. Ela os orienta a conversar nos grupos em que foram 

previamente organizados com o intuito de compartilhar ou formular uma hipótese de 

solução para o problema. Diz que ao chegarem a uma solução, devem chamá-la e, no 

instante em que todos os grupos chegarem a uma hipótese, haverá a socialização entre 

a sala. Por fim, a turma analisará quais soluções são possíveis. 

No segundo momento, nomeado de busca de solução pelos grupos, a professora 

circula pelos pequenos grupos ouvindo as explicações destes. Nesta etapa da aula a 

professora indaga os alunos sobre suas hipóteses, compartilha com os outros grupos a 

discussão de alguma criança ou grupo específico e retoma as condições apresentadas 

no problema delimitando as possibilidades de resolução. Nesse momento da aula a 

professora percebe que os alunos enfrentam uma grande dificuldade em construir, nos 

pequenos grupos, uma solução viável. Assim, embora esse momento seja nomeado de 
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busca de solução pelos grupos, pois essa era uma das etapas do planejamento da 

professora, acompanhamos nas transcrições e vídeos uma alteração no planejamento e 

a busca de solução ocorre com todo o grupo classe.  

O terceiro momento, nomeado de resolução compartilhada pela sala, inicia 

quando a proposta de solução de uma criança é adotada por outros alunos e, a partir 

deste ponto, a turma começa a revisar e aprimorar a proposta até a chegada à solução.  

Ao chegarem à resolução esperada entram no quarto e último momento, nomeado 

de sistematização e registro individual, em que são convocados a registrarem, por 

meio de texto e desenho, a conclusão da sala. 

Para cada um dos quatro momentos da aula, selecionamos turnos que 

consideramos mais relevantes para analisar por apresentarem mais Elementos 

Catalisadores9. Dentro dos turnos selecionados, as linhas das falas da professora que 

apresentam Elementos Catalisadores estão identificadas pela cor cinza. Destacamos 

nessas falas com marca-texto o trecho da fala na qual compreendemos haver a 

emergência de um dos Elementos Catalisadores na Promoção da Negociação de 

Sentidos. 

A análise foi baseada no referencial teórico apresentado e fez-se uso do quadro 

Elementos Catalisadores na Promoção da Negociação de Sentidos para responder 

nossa questão de pesquisa,  

Quais são as mediações usadas pela professora na 

implementação de uma Sequência de Ensino Investigativa 

para promover a negociação de sentido?  

6.1.1 As ações do primeiro momento: 

encaminhamento da atividade 

Este é o mais sucinto dos quatro momentos tendo duração de apenas 3 turnos. As 

ações da professora neste momento se resumem em: leitura do problema, instruções 
                                                

9 A transcrição na íntegra se encontra ao final do trabalho, nos apêndices. 
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procedimentais e a explicação da consigna para que os alunos compreendam o 

problema. Podemos observar que nesse momento ainda não há discussão sobre uma 

ideia, no entanto aparecem dois Elementos Catalisadores na Promoção da Negociação 

de Sentido. 

Turnos  Falas Transcritas Elementos Catalisadores 
1 Professora:  Bom dia!!!  
2 Alunos: Bom dia!!!  

Professora: Vocês receberam uma tirinha com a comanda do 
problema. Aí está escrito assim: “pense e resolva: três amigos 
querem atravessar um rio. O barco que possuem suporta no 
máximo 130 quilos. Eles tem peso de 60, 65 e 80 quilos. Como 
devem proceder para atravessar o rio, sem afundar o barco?” 
Primeiro vocês vão conversar no grupo de vocês. Primeiro é com 
vocês em cada grupo, vocês vão pensar  como é que vai resolver 
isso. Quando o grupo chegar em uma conclusão, pensar em uma 
maneira, aí vocês vão me chamar para falar qual é a ideia de 
vocês.  

Uso de sinônimo 3 

Aí, a gente vai ouvir a ideia de cada um pra ver qual é a que vai 
dá certo. Tá bom? Então pode começar. (...) Renan, não são 60 
vezes...[inaudível] 

Definição de condições de 
contorno para análise e 
compreensão de uma proposta 

Quadro 4: recorte entre turnos 1 e 3 do primeiro momento da aula 1  

No terceiro turno encontramos a leitura do problema tal qual está proposto em 

material impresso entregue aos alunos. No primeiro excerto do turno 3 

acompanhamos a professora realizando um parcelamento de tarefas. Após a leitura da 

consigna, a professora explicita qual é o conjunto de ação ordenada esperada dos 

grupos: compartilhar as ideias de solução nos grupos; chegar a uma conclusão; 

chamar a professora; socializar as hipóteses dos grupos com toda a sala e analisar a 

viabilidade das hipóteses. 

Identificamos que nos três primeiros turnos da aula há a presença de negociação 

de sentido no momento em que a professora recorre a um sinônimo para ajustar a 

compreensão da palavra conclusão. A categoria Uso de Sinônimo aparece ao dizer 

uma maneira. Essa substituição de termos auxilia e delimita a compreensão do que a 

palavra conclusão designa naquela situação: a escolha de uma única possibilidade de 

solução. Além disso, ela demonstra esperar que os alunos demonstrem o passo a passo 

necessário para resolver o problema: como três pessoas que, com seus pesos somados, 

ultrapassam o total que o barco suporta, farão para cruzar o rio.  

Acreditamos que o termo conclusão não é estranho aos alunos desta faixa etária, 

pois seu uso é comum no contexto escolar. Assim, ao dizer uma maneira a professora 
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introduz não só palavras com a qual os alunos estão familiarizados, mas, mais que 

isso, explicita dentre todo o leque de significados que a palavra conclusão carrega, 

qual o recorte vocabular que devem aplicar nesta situação específica. 

No segundo trecho do terceiro turno aparece o segundo uso de um dos Elementos 

Catalisadores na Promoção da Negociação de Sentido. Neste turno, ao dizer “Renan, 

não são 60 vezes...”, a professora Define condições de contorno para análise e 

compreensão de uma proposta. Com isso, ela coopera para a compreensão do 

problema explicando que o número 60 representa o peso de um dos homens que deve 

atravessar o rio, e não a quantidade de vezes que o rio deve ser atravessado. 

Estabelecido o que deve ser feito, a professora parte para o segundo momento da 

aula. 

6.1.2 As ações do segundo momento: busca de 

solução pelos grupos 

O segundo momento se estende do turno 05 ao turno 163. Dentre os 158 turnos, 

foram selecionados 08 recortes para análise. 

 Após a introdução do problema aos alunos no primeiro momento e apresentação 

do conjunto de ações ordenadas esperadas, a professora caminha pelos grupos e 

escuta as tentativas de solução.  

Turnos  Falas Transcritas Elementos Catalisadores 
5 Professora: Gente, a Joice deu uma ideia aqui: ela falou assim 

que um vai, vai um de cada vez só que ele vai e empurra o barco 
de volta, só que a distância é muito grande e não dá para 
empurrar o barco de volta, entendeu? 

Definição de condições de 
contorno para análise e 
compreensão de uma proposta 

6 Aluno não identificado: Só ir nadando...  
Professora: Não pode ir nadando, tem que ir no barco. Então a 
gente tem que eliminar algumas ideias aí para você não falarem 
novamente [a professora escreve na lousa as ideias que tem que 
ser eliminadas]. Então é... Tem que ir no barco. Tem que ir para 
o outro lado, no barco. Então não pode ir de outra forma, tem 
que ser no barco.... 

Definição de condições de 
contorno para análise e 
compreensão de uma proposta 

Uma outra coisa: o rio é bem grande, então não dá para 
empurrar o barco de volta. 

Definição de condições de 
contorno para análise e 
compreensão de uma proposta 

7 

Se fosse uma distância curtinha não precisava ir de barco, 
concorda? Então não dá para empurrar o barco de volta. 

Exemplos do cotidiano 

Quadro 5: recorte entre turnos 5 e 7 do segundo momento da aula 1  
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Ainda que a professora tenha direcionado os alunos a discutirem nos grupos as 

ideias de cada um e a chamarem quando chegassem a uma hipótese que representasse 

o grupo, esse momento foi repleto de apresentações de ideias individuais para a 

professora, e não de ideias coletivas. Desta maneira, a professora realizou uma série 

de intervenções no segundo momento da aula que visaram à reflexão sobre a 

viabilidade de cada uma das ideias propostas a partir, principalmente, da negociação 

sobre as condições de contorno do problema proposto. 

No início da aula, ao reapresentar para a turma a colocação da aluna Joice, a 

professora  introduz um fato que deve ser levado em consideração que não está escrito 

no problema: a distância entre as margens do rio é muito grande. Com a retomada da 

colocação da aluna e a apresentação de um novo dado: a largura do rio (o que ela 

chama de distância muito grande) há a apresentação de um fato que restringe as 

possibilidades de resolução que não estava presente na consigna. Esse dado a partir 

desse momento faz parte do repertório do grupo de informações relevantes que os 

grupos devem considerar na construção da solução: a largura do rio impede que 

empurrem o barco de uma margem a outra.  

Aos poucos verificamos a professora introduzindo informações novas e 

construindo acordos de solução com a turma, como, por exemplo, o fato de os homens 

não poderem nadando ou de não poderem simplesmente empurrar o barco. Essas 

ações são complementos de explicação, configurando-se em intervenções de 

negociação que carregam a finalidade de Definir condições de contorno para 

análise e compreensão.  

No turno 07, a professora dialoga com uma ideia de um aluno no qual a resolução 

seria mandar um dos homens nadando. Novamente aparece a necessidade da 

Definição de condições de contorno para análise e compreensão, na qual ela 

reforça que, na solução adequada e esperada, os três homens devem atravessar o rio 

dentro do barco.  

Nesse turno, acompanhamos intervenções da professora que tem o propósito de 

delimitar e controlar as condições para a construção da solução, para tal ela apresenta 

normas ou proibições por escrito. Estes fatos não estão explícitos no texto do 

problema e, talvez por este motivo e para buscar garantir que seus alunos considerem 
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essas informações e não as esqueçam, a professora opta por registrar na lousa (com 

letra bastão) o que ela chama de eliminar algumas ideias: 

• TEM QUE IR PARA O OUTRO LADO NO BARCO 

• O RIO É BEM GRANDE 

Para cada uma destas ideias escritas, a professora tece um breve comentário 

buscando acordar que estes são aspectos que não podem aparecer na solução final. 

Mais do que dizer que não devem ir nadando, ela retoma a importância de que as 

pessoas estejam dentro do barco. As duas restrições às possibilidades de solução ao 

problema são: a necessidade de usar o barco como o meio de transporte e garantir que 

todos atravessem o rio dentro do barco. Notam-se aqui duas colocações se enquadram 

na categoria de análise Definição de condições de contorno para análise e 

compreensão. Simultaneamente, podemos considerar que as duas restrições, usar o 

barco e ir dentro dele presentes no turno 7, aparecem dentro de uma só fala: ir no 

barco. Consideramos que no turno 7 dentro e no são sinônimos.   

Sobre a distância de uma margem à outra, a professora busca uma explicação que 

se justifica na práxis social: se o rio fosse estreito, o uso do barco não seria 

obrigatório. Essa colocação, que envolve a categoria de Exemplos do Cotidiano, 

aborda a reflexão sobre o uso de embarcações com finalidades específicas. Com ela a 

professora utiliza a ideia dos alunos para mediar a compreensão e construção da 

solução. Embora um problema como esse encarado pela lógica do pensamento da vida 

cotidiana o barco pudesse ser dispensado e os homens atravessarem a nado, essa não 

será uma resolução possível uma vez que o problema está apresentado dentro da ótica 

escolar que opera pelo pensamento científico. 

Até o momento, para a compreensão do problema e construção da solução 

adequada, a professora usou diferentes estratégias, como proibir soluções provisórias, 

repetir o que ela ou outra criança já havia dito, escrever na lousa, usar sinônimos e 

trazer elementos da vida cotidiana para, a partir disso, argumentar com base na 

realidade e lógica do pensamento cotidiano para justificar a lógica do pensamento 

escolar e persuadi-los a adotá-la. 
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Explicitadas as condições que os homens devem ir no barco (compreende-se no 

como sinônimo de dentro do) e que o rio é largo, não sendo possível empurrar o barco 

do outro lado da margem, os alunos seguem levantando novas hipóteses de solução.  

Turnos  Falas Transcritas Elementos Catalisadores 
9 Professora: Sim. Oh! Olha aqui o que a Maria falou, repete 

Maria. 
Reformular a mesma afirmação: 
aluno fará essa reformulação  

10 Maria: Uma pessoa entrava no barco para pegar uma que está 
desse lado [inaudível] 

 

Professora: Ahãn...mas não tem essa pessoa, tem só três 
pessoas.  

Definição de condições de 
contorno para análise e 
compreensão de uma proposta 

11 

As três estão desse lado aqui do rio, as três estão ali e tem que 
chegar do outro lado do rio. O barco tá parado ali, tá vazio. As 
três pessoas precisam atravessar, só que o barco suporta apenas 
130 quilos. E cada um tem: 60, outro 65 e  o outro 80 quilos, 
tá? É isso que vocês têm que pensar. Fala, Fabrício! 

Reformular a mesma afirmação: 
professora faz essa reformulação 

Quadro 6: recorte entre turnos 9 e 11 do segundo momento da aula 1  

No turno 09 verificamos que a professora apresenta a 8a categoria do quadro 

Elemento Catalisador para a Negociação de Sentidos, a Reformulação da mesma 

afirmação, ao solicitar à aluna Maria que repita o que disse anteriormente. Isso 

demonstra a intenção da professora de convocar a atenção dos outros alunos para uma 

ideia que parece frutífera. 

Ao observar a colocação da aluna Maria no turno 10, verificamos que ela profere 

algo que logo se torna inaudível. No entanto, verificamos no turno seguinte que a 

professora responde a essa fala recolocando, uma vez mais, a necessidade que os três 

façam a viagem de um lado para o outro obedecendo ao limite de carga do barco. 

Temos que nessa fala a professora realiza uma Definição de condições de contorno 

para análise e compreensão.  

Ao final do turno 11, a professora reapresenta os principais dados que devem ser 

considerados e contemplados pelos alunos ao proporem a solução: o peso de cada um 

dos homens, o peso que o barco suporta para não afundar e a necessidade de 

locomoção dos três homens para o outro lado do rio. Verificamos nesse turno, o uso 

da mesma categoria que no turno 09, a Reformulação da mesma afirmação. No 

entanto, no primeiro a professora solicita que a aluna repita o que disse anteriormente, 

lhe dando a chance de reformular o que disse. Já no segundo caso, a própria 

professora reformula a mesma afirmação apresentando, de maneira clara e sintética, 

os dados a serem considerados na solução do problema. 
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Ao final deste turno ela dá a vez de fala ao aluno Fabrício. 

Turnos  Falas Transcritas Elementos Catalisadores 
12 Fabrício: E se colocasse uma corda no barco? Um vai lá, vai o 

outro e puxa o barco? 
 

Professora: Não, essa ideia também não dá. Por que não tem 
corda... 

Definição de condições de 
contorno para análise e 
compreensão de uma proposta  

13 

...só tem o barco e o rio é bem grande, lembra que eu já falei? Referência às discussões passadas  
14 Aluno não identificado:  Vai um de cada vez...  
15 Professora: Um de cada vez? Me explica melhor como é que é 

isso? 
Reformular a mesma afirmação: 
aluno fará essa reformulação 

16 Natan: Vai [inaudível]  
17 Professora: Peraí... Oh, oh... escuta isso! Fala bem alto o que 

você falou. 
Reformular a mesma afirmação: 
aluno fará essa reformulação  

18 Natan: [inaudível]... trazer o barco de volta...  
19 Professora: Se for um de cada vez, olha o que o Natan falou, se 

for um de cada vez, como é que ele vai e vai trazer o barco de 
volta? 

Definição de condições de 
contorno para análise e 
compreensão de uma proposta 

20 Maria: A não ser que fosse um navio.  
21 Aluno não identificado: Só se for uma corda, só...  
22 Professora: A ideia da corda a gente já superou, lembra? Referência à discussões passadas 
23 Aluno não identificado: [inaudível]  
24 Professora: Ah...não tem motor não... Definição de condições de 

contorno para análise e 
compreensão de uma proposta 

Quadro 7: recorte entre turnos 12 e 24 do segundo momento da aula 1  

No turno 12, o aluno Fabrício expõe a possibilidade de se usar uma corda para 

puxar o barco para a outra margem do rio. Novamente a professora apresenta uma 

Definição de condições de contorno para análise e compreensão que não estava 

presente no problema: não existem outros materiais a serem usados que não o barco. 

Ao dizer lembra que eu já falei? ela retoma o fato já acordado que este é um rio 

grande (compreende-se grande como largo), o que de alguma maneira para ela 

demonstraria ser um impeditivo de utilizar a corda. Com essa afirmação, ela realiza 

uma Referência à uma discussão passada. Podemos inferir que nessa fala há a 

referência à impossibilidade de lançar a corda. No entanto, como o aluno Fabrício não 

explicitou o comprimento da corda, nem como procederia para colocar esta hipótese 

em prática (por exemplo já cruzar o rio com a corda amarrada no barco) esta última 

alegação da professora ficou pouco estruturada e poderia dar margens a refutações por 

parte dos alunos, o que não ocorreu.  

No turno 14, um aluno não identificado diz “Vai um de cada vez...”, o que 

aparenta ser o início da formulação de uma nova solução. A professora pede, no turno 

seguinte, que ele “explique melhor”, ou seja, aprimore sua colocação de maneira clara 
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e objetiva, convocando a checagem dessa afirmação. Percebe-se aqui a necessidade da 

Reformulação da mesma afirmação, para que os colegas e ela própria 

compreendam o que está sendo afirmado.  

Infelizmente a fala do turno 16 está inaudível, mas, pela reação da professora no 

turno seguinte, ele deve ter apresentado uma reflexão que a professora julga 

importante de ser compartilhada com seus colegas. Para tanto, ela solicita, no turno 

17, que ele fale mais alto convocando os colegas a escutarem o que ele dirá. Neste 

excerto, a ação da professora de convocar a atenção dos colegas à ideia de Natan, é 

também uma Reformulação da mesma afirmação, que tem como objetivo garantir a 

atenção dos alunos a uma reflexão que ela julga importante. Ela socializa um 

equívoco para que ele seja assimilado por todos como uma não possibilidade de 

resolução. 

Pela fala da professora no turno 19, compreendemos que a ideia do aluno era que 

o barco transportasse uma pessoa por vez. Com isso, ele não soluciona o problema de 

como o barco retornaria à margem anterior para buscar os outros homens, mas é 

importante mencionar que é a primeira fala que se aproxima (ainda que parcialmente) 

da resolução do problema. Para demonstrar esta falha em sua ideia, a professora 

apresenta o Elemento Catalisador de Definição de condições de contorno para 

análise e compreensão a partir da seguinte indagação: “Se for um de cada vez (...) 

como é que ele vai e vai trazer o barco de volta?”. Chamar a atenção dos alunos para 

a ideia de Natan se mostra uma intervenção importante uma vez que, ao definir uma 

condição de contorno a partir dela (alguém deve trazer o barco de volta), essa 

condição deverá começar a fazer parte do repertório de todo o grupo para a 

construção da solução adequada ao problema. Vemos aqui que a professora busca 

excluir essa solução recorrendo à lógica do pensamento cotidiano, quando pergunta 

como que o barco voltará, embora esse problema deva ser encarado pelo viés da ótica 

escolar. 

No turno 20, a aluna Maria afirma que para dar certo a volta do barco sem um 

dos homens, seria necessário que o barco fosse um navio. Tendo em vista que esta 

ideia não foi explorada e que o turno 23 está inaudível, é impossível afirmar o que a 

aluna quis dizer. Ainda assim, o contexto e a réplica da professora no turno 24, no 

qual a professora afirma que o barco não tem motor, nos permitem inferir que talvez a 
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solução para a aluna seria um meio de transporte com propulsão elétrica, excluindo a 

necessidade de um dos homens remarem. A colocação da professora de que não há 

motor é uma clara Definição de condições de contorno para análise e 

compreensão, pois realiza uma restrição adicional que apresentar uma informação 

que não estava presente na consigna. 

O Elemento Catalisador de Referência à discussões passadas aparece 

novamente no turno 22, quando no turno anterior um aluno volta a citar o uso da 

corda, que logo é refutado pela professora indicando que esta ideia já havia sido 

superada coletivamente.  

Vamos agora à próxima sequência de turnos. 

Turnos  Falas Transcritas Elementos Catalisadores 

25 Aluno não identificado: Então como vai chegar do outro 
lado? 

 

26 Professora: Então essa que é a pergunta: como é que vai 
chegar do outro lado? Peraí, vamos ouvir o Fabrício 
agora. 

Reformular a mesma afirmação: aluno 
fará essa reformulação 

27 Fabrício: [inaudível – barulho – alunos falando ao mesmo 
tempo e num tom alto de voz] 

 

Professora: Muito bem! Essa ideia do Fabrício é legal.  Legitimação de uma 
ideia 

28 

 Fala de novo mais alto. Presta atenção para ver se vocês 
concordam com ele. 

Reformular a mesma 
afirmação: aluno fará 
essa reformulação 

Análise 
compartilhada 

29 Fabrício: Um dos amigos vai, deixa um lá. Pega o outro e 
volta. 

 

30 Professora: Sim, isso é legal, mas você precisa pensar 
numa coisa: o barco só comporta 130 quilos. E aí um tem 
60, o outro 65 e outro 80 quilos. Peraí. Peraí. 

Reformular a mesma afirmação: 
professora faz essa reformulação 

31 Diego: Então, vai dois num barco só, um de 60 e 
65...[inaudível] 

 

Professora: Peraí, peraí!!! Tá! Entendi o que você quis 
dizer. Ele falou assim que vai dois: um de 80 e um de 65.  

Reformular a mesma afirmação: 
professora faz essa reformulação 

32 

Eu quero saber se vai dar certo... Colocar hipótese em teste 
33 Diego: ...não! 60 e 65... Porque senão não dá certo.  
34 Maria: O de 65 precisa ir primeiro...  
35 Professora: Ahã!? Peraí... O de 60 e 65 eles podem ir 

juntos o barco? 
Colocar hipótese em teste 

36 Alunos: Pode!  
37 Professora: Por quê? Colocar hipótese em teste 
38 Fabrício: Pode porque vai dar 125!  

Professora: Vai dar 125 quilos.  Legitimação de uma ideia  39 
Aí cabe no barco e vai dar certo? O barco não vai afundar 
se os dois forem juntos? Por que comporta quanto? 

Colocar hipótese em teste 

40 Alunos: 130  
41 Professora: Quanto que comporta o barco?  
42 Alunos: 130!  
43 Professora: 130! Então tá! Vai o de 65 e o de 60... Legitimação de uma ideia 
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44 Fabrício: Mas não dá o de 80 porque vai dar 14. Por que 
zero  mais zero ... [inaudível] 

 

Quadro 8: recorte entre turnos 25 e 44 do segundo momento da aula 1  

Tanto no turno 28 quanto no 30, verificamos o Elemento Catalisador para a 

Negociação de Sentidos de Reformulação da mesma questão quando a professora 

chama a atenção dos alunos para o que Fabrício está dizendo e pede que ele repita sua 

ideia de solução. Se no turno 28 ela apenas demonstra implicitamente que ele está 

tecendo uma ideia interessante, no turno 30 isso se torna claro quando ela diz que a 

ideia é legal. Dizer que essa é uma ideia legal explicita aos colegas que, na afirmação 

de Fabrício, estão contidos dados que podem auxiliar a construção da solução.  

 Mais do que isso, neste ponto ela pede que ele repita sua ideia, e desta vez mais 

alto, para que todos escutem o que havia dito e digam se concordam com o que 

Fabrício dirá. Essa é a primeira intervenção da professora que convoca a turma a 

realizar uma Análise compartilhada. Ao pedir que os alunos analisem e se 

posicionem frente a uma hipótese, a professora os introduz a uma maneira de 

proceder intrínseca ao “fazer científico”10. Construir e validar um conhecimento por 

meio de reflexões linguísticas lógicas é um procedimento próprio da cultura científica 

que deve estar presente na sala de aula de ciências. Ainda que as soluções 

apresentadas pelos alunos demonstrem coerência, elas representam a lógica da vida 

prática cotidiana e não necessariamente a lógica de um problema escolar. 

O plano de solução de Fabrício se tornará, paulatinamente a partir deste ponto, 

uma solução compartilhada que será trabalhada e aprimorada nos turnos seguintes até 

se chegar à explicação adequada no terceiro momento da aula.  

Nessa sequência discursiva observamos que os alunos, guiados por questões e 

apontamentos da professora, se aproximam da solução correta. No turno 29, por 

exemplo, Fabrício demonstra que a solução consiste em um mais de uma ida e que 

dois homens devem atravessar e um destes retornar para buscar o terceiro homem. Em 

resposta a essa fala, no turno 30 a professora se direciona ao aluno Fabrício e 

Reformula a mesma afirmação retomando uma das condições que ele deve 

considerar para a proposição da solução: o peso que o barco suporta.  
                                                

10 Colocamos entre aspas pois estamos ciente que há uma distância entre a produção de um aluno do 
Ensino Fundamental 1 e um cientista. 
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Quando ele propõe que dois homens atravessem e um retorne para buscar o 

terceiro não há menção ao peso que os homens que atravessam, e o que fica, têm. A 

fala da professora sinaliza que na solução adequada o peso dos homens que 

atravessam e o que fica é uma condição relevante. Ao tecer essa fala ela está, 

novamente, Reformulando a mesma afirmação por meio da reapresentação de um 

dado relevante a ser contemplado na solução. Vale ressaltar que, neste caso, a 

afirmação da professora tem o objetivo de orientar os alunos a refletirem sobre qual 

dupla de homens é viável frente as condições do problema. 

A esse questionamento, no turno 31 o aluno Diego afirma que a dupla de homens 

que devem atravessar juntos devem ser os com os pesos de 60 e 65 quilos. No turno 

seguinte ao de Diego, a professora reformula a afirmação do aluno dizendo “Ele falou 

assim que vai dois: um de 80 e um de 65.”. Percebemos nessa fala uma disparidade 

entre o que Diego disse e o que a professora reformulou após sua fala. Sobre isso 

levantamos três hipóteses do porquê dessa afirmação:  

1) por não ter ouvido o que Diego disse e portanto ainda se refere à colocação de 

Fabrício (turno 29); 

2) para instigar a reflexão do Fabrício e dos alunos sobre a combinação dos 

pesos; 

3) pois a fala de Diego, que complementa a solução de Fabrício, ainda está 

falha. Diego demonstra apenas que refletiu sobre a primeira ida, em que no 

barco estariam os homens de 60 e 65 quilos (ou seja, quem ficaria seria o 

homem de 80 quilos). No entanto, esta colocação não demonstra como a 

segunda etapa da resolução deva ocorrer (em que um dos homens que foi, 

voltaria em buscar o homem que ficou). Independente de qual dos homens 

volte para buscar o de 80 quilos (seja o homem de 60, seja o de 65 quilos), 

Diego não explicitou se, em sua proposta de solução, dentro do barco no 

segundo trajeto estariam o homem de 80 quilos e o homem que foi buscá-lo 

(que ela infere que é o de 65 quilos).  

Independente de qual das três possibilidades possa melhor representar a intenção 

da professora, sua colocação no turno 32 demonstra fragilidade na solução 

apresentada e, com isto, ela direciona os alunos para a formulação de uma explicação 

mais refinada que contemple as condições de contorno definidas. Para tanto, sua a 
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ação docente é a de Reformular a afirmação. Com essa reformulação e visando a 

instigar a reflexão dos alunos, a professora questiona-os, nesse mesmo turno, se dará 

certo colocar no barco os homens de 60 e 65 quilos juntos. Esse questionamento tem 

início no turno 32, e continua no 35 ao questionar os alunos se os homens de 60 e 65 

quilos podem ir juntos no barco. Ainda que o caminho que o grupo demonstra estar 

construindo esteja correto, é necessário que eles explicitem o porquê, ou seja, quais 

argumentos sustentam essa hipótese. Desta forma vemos aqui que a professora 

Coloca a hipótese em teste. 

Se observarmos mais atentamente, o final do turno 35 e o turno 37 apresentam a 

mesma intenção da professora em Colocar em teste a hipótese dos alunos. No 

entanto, para tal, ela faz uso de expressões distintas, “quero saber se vai dar certo” e 

“eles podem ir juntos no barco”, que têm o mesmo objetivo: solicitar que eles 

justifiquem o porquê de dar certo colocar ao mesmo tempo no barco os homens de 60 

e 65 quilos. 

A resposta afirmativa no turno 36 não aparenta ser suficiente para a professora 

que, novamente, Coloca a hipótese em teste ao questionar por que podem ir juntos. 

Em resposta a isso, Fabrício apresenta a soma os dois pesos no turno 38 (125 quilos). 

Em posse desse dado que sustenta a hipótese, a professora Legitima a ideia no turno 

39, repetindo-o em tom de afirmação.  

Em seguida, ela formula novas questões que têm o objetivo de transformar o 

dado em um argumento, ou seja: a soma dos dois pesos dão 125 quilos e isso significa 

que eles podem ir juntos no barco, pois este suporta 130 quilos. Com essas três 

questões, “Aí cabe no barco e vai dar certo?”, “O barco não vai afundar se os dois 

forem juntos?” e “Por que comporta quanto?” a professora está realizando, 

novamente, a Colocação da hipótese em teste, pois a característica de uma hipótese é 

apresentar o dado vinculado à condição de contorno do problema. 

No turno 39 a professora formula três questões: “Aí cabe no barco e vai dar 

certo?”, “O barco não vai afundar se os dois forem juntos?” e “Por que comporta 

quanto?”. Essas falas demonstram que ela busca evidenciar a necessidade de uma 

resposta mais elaborada e completa pelos alunos em que as informações estejam 

relacionadas. Ainda que os alunos tenham explicitado a soma do peso dos homens de 
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60 e 65 quilos, não relacionaram este dado à capacidade de transporte do barco. Com 

essas questões a professora está realizando, novamente, a Colocação da hipótese em 

teste, pois uma característica do estabelecimento de hipóteses é apresentar o dado 

vinculado à condição de contorno do problema. Essa intervenção da professora 

demonstra a importância, de em uma fala científica argumentativa, os dados estarem 

relacionados de modo a sustentarem um ponto de vista. A resposta dos alunos nos 

turno 40 e 42, são Legitimadas pela professora. 

No turno 44, o aluno Fabrício demonstra que há outra justificativa para que a 

dupla de homens seja a de 60 e 65 quilos. Se dois dos três homens precisam 

atravessar, ele demonstra pela operação da adição que o homem com 80 quilos não 

pode ir junto com nenhum dos outros dois homens. De acordo com a fala do aluno, 

“não dá o de 80 porque vai dar 14.” supomos que o aluno estivesse somando as 8 

dezenas dos 80 quilos com as 6 dezenas dos 60 (ou 65) quilos, na qual daria 14 

dezenas, ultrapassando o total que o barco comporta: 13 dezenas, ou 130 quilos. 

Entre os turnos 70 e 81, verificamos que a professora segue guiando a turma para 

a construção de uma solução adequada e bem justificada. 

Turnos  Falas Transcritas Elementos Catalisadores 
70 Manoel: [inaudível] Dois vai... deixa um e pega outro...  
71 Professora: Mas quem são os dois que vão? Reformular a mesma afirmação: 

aluno fará essa reformulação  
72 Manoel: O de 60 e o de 65.  
73 Professora: Tá! O de 60 e o de 65 pode ir e vai dar quanto? Reformular a mesma afirmação: 

aluno fará essa reformulação 
74 Manoel: 125!  

Professora: Aí eles podem ir. Tá bom... Legitimação de uma ideia  75 
...mas e aí, quem é que volta? Reformular a mesma afirmação: 

aluno fará essa reformulação 
76 Manoel: O de 60 pega o de 80.  
77 Professora: E o de 60 com o de 80, eles podem estar no barco 

os dois? 
Colocar hipótese em teste 

78 Aluna não identificada: Não vai dá professora.  
79 Professora: ... vai dá...  
80 Aluna não identificada:  140.  
81 Professora: E aí se der 140, Fábio!!! O barco afunda, por quê? Reformular a mesma afirmação: 

aluno fará essa reformulação 
82 Aluna não identificada: Por que não pode passar de 130.  
83 Professora: Por que não pode passar de 130. Então como é que 

a gente vai fazer? 
Reformular a mesma afirmação: 
aluno fará essa reformulação 

Quadro 9: recorte entre turnos 70 e 83 do segundo momento da aula 01  
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Nesse trecho, verificamos o Elemento Catalisador para a Negociação de Sentidos 

de Reformulação da mesma questão quando a professora realiza as consecutivas 

perguntas: Mas quem são os dois que vão? (turno 71) ; Tá! O de 60 e o de 65 pode ir 

e vai dar quanto? (turno 73); (...) mas e aí, quem é que volta? (turno 75); O barco 

afunda, por quê? (turno 81); Então como é que a gente vai fazer? (turno 83). Essas 

intervenções possibilitam à docente direcionar o encaminhamento da atividade 

norteando e orientando o raciocínio dos alunos sem fornecer a resposta pronta. Ela 

exige que eles fundamentem a lógica de sua hipótese no estabelecimento de relações 

de causa e consequência. Com isso, a professora também aumenta a chance de outros 

alunos, que por ventura não estivessem acompanhando parte da construção 

compartilhada da solução, alcancem o resto do grupo. 

Também no turno 75, há a Legitimação de uma ideia. No turno 74 os alunos 

apresentam a soma do peso total dos homens de 60 e 65 quilos como comprovação de 

que eles podem ir juntos no barco, assim, no turno 75 a professora demonstra que essa 

foi uma resposta pertinente e por isso a legitima afirmando que “(...) eles podem ir 

juntos. Tá bom.”. No turno 77, a professora Coloca a hipótese em teste quando 

questiona a afirmação de Manoel de que os homens de 60 e 80 quilos podem estar 

juntos no barco. Com isso, ela norteia a reflexão dos alunos para o peso combinado 

dos dois homens. 

Nos turnos 119 e 120, e nos turnos 159 e 160, os alunos refletem sobre o peso do 

homem de 80 quilos.  

Turnos  Falas Transcritas Elementos Catalisadores 
119 Ítalo: Tem que tirar o de 80 porque o de 80 não 

cabe...[inaudível] 
 

120 Professora: Mas o de 80 precisa ir também. Não é porque ele é 
gordinho que ele tem que ficar. Ele precisa chegar do outro 
lado, entendeu? Ele precisa ir também, você vai deixar ele lá? 
Coitado! Assim não pode. 

Definição de condições de 
contorno para análise e 
compreensão de uma proposta  

Quadro 10: recorte entre turnos 119 e 120 do segundo momento da aula 1  

 

Turnos  Falas Transcritas Elementos Catalisadores 
159 Alunos: Não leva o gordinho ou ele faz dieta  
160 Professora: Mas não dá tempo para ele fazer dieta...Se ele fizer, 

vai anoitecer e não vai dar tempo. (...) 
Definição de condições de 
contorno para análise e 
compreensão de uma proposta 

Quadro 11: recorte entre turnos 159 e 160 do segundo momento da aula 1  
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A resposta da professora aos apontamentos dos alunos nos turnos 119 e 159, está 

ajustada ao Elemento Catalisador para a Negociação de Sentidos de Definição de 

condições de contorno para análise e compreensão. No primeiro par de turnos, um 

aluno exclui o homem que pesa 80 kg do barco pois ele não “cabe”, ou seja, seu peso 

é maior do que o barco comportaria se ele fosse junto com qualquer um dos outros 

homens. Já no segundo par de turnos agora explicitados, outro aluno propõe que o 

homem faça dieta. Ao afirmar que o homem deve chegar à outra margem do rio e que 

a travessia deveria ocorrer no mesmo dia, ela exclui as duas soluções construídas 

pelos alunos: fazer dieta e abandonar o homem de 80 quilos.   

Logo no início da aula no turno 07, um aluno havia proposto que um dos homens 

atravesse o rio a nado. Se no início a professora havia refutado esta possibilidade 

afirmando que a largura do rio é muito grande, no turno 129 ela Retoma essa 

discussão passada, na qual já se foi definida a condição de contorno que eles não 

podem atravessar o rio nadando. Em seguida, ela Define condições de contorno para 

análise e compreensão acrescentando um novo dado: todos devem chegar secos ao 

outro lado da margem do rio. 

Turnos  Falas Transcritas Elementos Catalisadores 
128 Diego: [inaudível] se o de 80 for ...tem que ser raso... um vai 

até a metade do rio, outro sai...[inaudível] 
 

Professora: Lembra que não pode nadar?  Referência às discussões passadas  129 
Eles têm que chegar seco do outro lado. Não pode chegar 
molhado não. 

Definição de condições de 
contorno para análise e 
compreensão de uma proposta  

Quadro 12: recorte entre turnos 128 e 129 do segundo momento da aula 1  

Até o presente momento, as ações da professora se voltaram principalmente para 

a delimitação das condições de solução voltando o foco para a capacidade de peso que 

o barco suporta. Hipóteses como o uso de corda, pedir que um dos homens atravesse a 

nado, empurrar o barco de uma margem a outra e fazer dieta foram refutadas com a 

apresentação de contra-argumentos da professora.  

Ainda que não tenham construído hipóteses nos grupos, conforme era esperado, 

os alunos demonstraram êxito na exploração de algumas importantes condições de 

contorno. Ao longo deste segundo momento da aula, algumas restrições foram 

construídas que devem ser respeitadas na elaboração da solução, tais como: 
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• não podem fazer uso de outros materiais além do barco e remos, como por 

exemplo: corda, motor etc. 

• os três homens não podem viajar conjuntamente, pois o peso dos três 

juntos ultrapassa o peso que o barco suporta  

• o barco não pode ser empurrado de uma margem a outra, algum dos 

homens deverá voltar remando para buscar o terceiro homem 

• todos devem ir dentro do barco e devem chegar secos à margem do rio, 

assim não é possível que um dos homens atravesse o rio a nado 

• não existem outras pessoas para auxiliar o traslado, apenas os três homens 

• a travessia deve ocorrer no mesmo dia, não sendo possível esperar o 

tempo de uma dieta para o homem de 80 quilos emagrecer 

• os três homens devem chegar ao outro lado da margem do rio, assim 

ninguém pode ser deixado para trás 

Era esperado, no planejamento inicial da aula, que a solução do problema fosse 

elaborada nos pequenos grupos. Percebendo as dificuldades e as incompreensões, a 

professora opta por fazer amplas discussões com toda a turma, buscando assim formas 

de resolução lógico-matemática, para um problema que é reconhecido pelos alunos 

como pertencente ao mundo real. 

  Frente à dificuldade dos alunos alcançarem alguma solução para, então, 

socializarem as hipóteses com a sala, a professora se apoia nas descobertas do grupo e 

parte para o terceiro momento da aula.  

6.1.3 As ações do terceiro momento: resolução 

compartilhada pela sala 

O terceiro momento se estende do turno 162 ao turno 199. Após o levantamento 

das condições de resolução que devem ser respeitadas na elaboração da solução no 

segundo momento, a professora propõe uma atuação entre os alunos que ilustra a 

situação-problema. Entre os turnos 162 e 199, a professora escolhe três alunos para 

representarem os homens de 60, 65 e 80 quilos.  
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Turnos  Falas Transcritas Elementos Catalisadores 
162 Professora: (...) Vamos fazer assim ó: faz de conta, que o 

Flavio, vem cá. O Flavio é a pessoa... isso.. Ele é o maior então 
ele é o de 80. Faz de conta que ele. O Hugo é o de 65, levanta. 
E o Natan é o de 60. Os três estão lá do outro lado do rio 
(encosta lá na parede). Oh!  80, 65 e 60 quilos, tá? Faz de conta 
que tem um barco aqui vazio, parado na beira do rio. Você 
senta na cadeira Fabrício e presta atenção. Aqui oh! É o outro 
lado do rio. Como é que a gente vai atravessar os três pra lá? 

Gestos que ilustram literalmente 
o que se diz 

163 Aluno não identificado: Vai o de 60 ...[inaudível]  
164 Professora: Peraí! Peraí! Quem é que vai primeiro no barco? Colocar hipótese em teste 
165 Aluno não identificado: Vai o de 60.  
166 Natan: Eu!  
167 Professora: Vamos por o de 60 no barco. O de 60 já está no 

barco. E agora? 
Gestos que ilustram literalmente 
o que se diz 

168 Alunos: 65!  
169 Professora: Põe o de 65, beleza! Gestos que ilustram literalmente 

o que se diz 
170 Aluna não identificada: Agora leva pra lá [uma aluna indica 

que a professora tem que levá-los para o outro lado da sala. As 
crianças que representam os homens de 60 e 65 quilos vão 
para o outro lado da sala] 

 

171 Professora: Vai, o barco leva os dois para o outro lado do rio. 
Vai lá! Para aí do outro lado do rio. Vai lá! 

Gestos que ilustram literalmente 
o que se diz 

172 Maria: Aí o de 60 vem.  
173 Professora: E agora, quem é que vai voltar? Colocar hipótese em teste 
174 Alunos: O de 60.  
175 Professora: Tá! Vem cá! Agora vem aqui... Quanto é que ele 

pesa mesmo, o Natan? 
 

176 Fabrício: 60  
177 Professora: 60. E quanto é que o Flavio pesa?  
178 Alunos: 80.  
179 Professora: 80. Eu posso por os dois no barco? Colocar hipótese em teste 
180 Alunos: Não!  
181 Professora: Vai dá...?  
182 Alunos: 140.  
183 Professora: 140. Vai afundar... Então... Olha que legal aquilo 

que ele pensou oh! Olha o que que o Adriano falou. Repete bem 
alto para ver se está certo isso. 

Reformular a mesma afirmação: 
aluno fará essa reformulação 

184 Adriano: O de 80 vai. Ai o de 65 volta para pegar o de 60.  
185 Professora: Vamos tentar para ver se dá certo? Colocar hipótese em teste 
186 Alunos: Vamos!  
187 Professora: Quem é o de 80? Vem cá! Só ele? Colocar hipótese em teste 
188 Aluna não identificada: Não! E o de 60?  
189 Professora: Hã? Não, a ideia do Adriano, tá? Colocar hipótese em teste 
190 Adriano: Só ele.  
191 Professora: Só ele! Ele pode ir sozinho no barco? Colocar hipótese em teste 
192 Alunos: Pode!  
193 Professora: Então tá vamo! Vai! O barco levou o de 80. Gestos que ilustram literalmente 

o que se diz 
194 Aluna não identificada: O de 65 vem para buscar o de 60 e leva 

pra lá! 
 

195 Professora: Volta de 65! Gestos que ilustram literalmente 
o que se diz 

196 Diego: Aí... Deu certo professora!  
197 Professora: Pode entrar no barco os dois? Definição de condições de 

contorno para análise e 
compreensão de uma proposta 
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Quadro 13: recorte entre turnos 162 e 199 do terceiro momento da aula 1  

Dentre os 33 alunos, a escolha da professora pelos alunos Flávio, Natan e Hugo, 

não nos parece ter sido ocasional. Observando as imagens da aula gravada, 

percebemos que a atribuição de papel a esses alunos teria sido motivada por uma 

busca da professora em reproduzir as dimensões e proporções dos homens que devem 

atravessar o rio. Para isso, ela escolheu o aluno mais alto e forte da sala11, Flávio, para 

representar o homem de 80 quilos. Já os outros dois meninos, Hugo e Natan, 

aparentam ter alturas e pesos similares e, por isso, representam os homens de 65 e 60 

quilos respectivamente.  

Os meninos foram levados até um lado da sala de aula e deveriam atravessá-la até 

o outro lado. Neste terceiro momento da aula verificamos, pela escolha dos alunos e 

pelas ações que a professora propõe que eles façam, a presença do Elemento 

Catalisador para a Negociação de Sentidos de Gestos que ilustram literalmente o 

que se diz nos turnos 162, 167, 169, 171, 193, 195 e 199. Fazer uso do corpo para 

concretizar algo que foi dito oralmente teve duas principais funções: ilustrar a solução 

e realizar a construção compartilhada do conhecimento de maneira ancorada na 

interação do grupo. Constatamos que a visualização da situação abordada pelo 

problema auxiliou a construção compartilhada da solução. 

Nesse contexto de teatralização percebemos, também, que a professora Colocou 

hipóteses em teste, de modo que a interpretação assumiu um papel investigativo no 

qual se buscou coletivamente comprovar ou refutar o que afirmaram. Neste sentido, 

os seguintes questionamentos da professora “Quem é que vai primeiro no barco?” 

(turno 164); “(...) quem é que vai voltar?” (turno 173); “Eu posso por os dois no 

barco?” (turno 179); Vamos tentar para ver se dá certo?” (turno 185); “Quem é o de 

80? Vem cá! Só ele?” (turno 187); e “Ele pode ir sozinho no barco?” (turno 191) 

corroboraram para que os alunos definissem dados imprecisos (qual homem deveria ir 

                                                

11 A professora indica, antes de escolher o aluno Flavio, que busca pelo aluno maior e mais forte da 
sala. Esses dados podem ser obtidos nos apêndices, no qual a transcrição está reproduzida 
integralmente. 

198 Alunos: Pode.  

199 Professora: Então vai! Gestos que ilustram literalmente 
o que se diz 

 [alunos ficam contentes em solucionar o problema que batem 
palmas – enquanto isso, a professora distribui para cada aluno 
uma folha de atividade.] 
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no barco primeiramente, qual deveria voltar), refutassem ideias equivocadas (colocar 

o homem de 80 e o de 60 quilos juntos no barco), testassem as hipóteses apresentadas 

e chegassem à resolução esperada do problema. Neste último aspecto, ressaltamos 

também o turno 189, no qual a professora indica para uma aluna não identificada que 

naquele momento estavam testando a ideia de Adriano e, por isso, o homem de 60 não 

iria no barco com o de 80 quilos.  

6.1.4 As ações do quarto momento: sistematização e 

registro individual 

O quarto momento é composto por 16 turnos, que tem inicia no turno 200 e segue 

até o final da aula, no turno 215. 

Turnos  Falas Transcritas Elementos Catalisadores 
Professora: Então agora vocês receberam uma folhinha 
(cuidado senão você vai cair) que está escrito assim: nome: 
Professora Milena. Vocês vão completar ai com o nome de 
vocês e responder: “agora que você já resolveu o desafio da 
travessia do rio, escreva e desenhe o que você fez para 
resolver o problema”, tá?!  

Imagens e desenhos 

O que vocês fizeram. O que vocês fizeram para chegar na 
resposta? Na resposta, o que a gente fez para chegar na 
resposta? 

Reformulação da mesma pergunta 

200 

O que é que a gente teve que pensar ali? Uso de sinônimos 

201 Aluno não identificado: O de 60 e o de 65... [inaudível] ... ai o 
outro foi e buscou o de 80. O de 80 foi. Ai veio de 60 e buscou 
o de 65. 

 

202 Professora: Sim, mas o que é que nós fizemos de ficar nisso: 80 
mais 60 mais... O que é isso que que a gente fez? 

Reformulação da mesma pergunta 

203 Aluno não identificado: Contas  
204 Professora: Hã?  
205 Aluno não identificado: Contas.  

Professora: Nós fizemos cálculos, né? Contas. Tivemos que 
fazer cálculos. E aí porque foi possível...  

Uso de sinônimos 
 

206 

Olha a outra pergunta Fábio!!! “Por que foi possível levar as 
três pessoas para o outro lado do rio?” Por quê? 

Reformulação da mesma pergunta 

207 Alunos: [falas ao mesmo tempo...]  
208 Professora: Fábio, senta! Fábio, por favor, senta!  
209 Professora: Então, mas aí, porque que foi possível? Se a gente 

tivesse colocado mais de 130 teria acontecido o quê? 
Reformulação da mesma pergunta 

210 Aluna não identificada: Afundado  
211 Professora: Então por que que não afundou? Por que que eles 

conseguiram atravessar? 
Reformulação da mesma pergunta 

212 Aluna não identificada: Por causa do cálculo.  
213 Professora: Porque a gente calculou. E aí colocou o peso certo 

e deu para atravessar? Tá! Então responda aí as perguntas. 
Renan!!! 

Reformulação da mesma pergunta 
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214 Diego:  Desenhe! Desenhe!   
215 Professora: Ah! Desculpa! Desenhe. Desenhe o que você fez! E 

na de baixo é respondam: por que foi possível levar as três 
pessoas para o outro lado do rio? Quem ainda tem dificuldade 
para escrever, desenhe também, mas quem consegue escrever... 
Já dá! 

Imagens e desenhos 

Quadro 14: recorte entre turnos 200 e 215 do terceiro momento da aula 1  

Tendo em vista que a produção do conhecimento científico não ocorre somente 

na argumentação oral, a sequência didática em questão prevê um momento de registro 

em que os alunos devem escrever e desenhar. Seguido à chegada à solução no terceiro 

momento, a professora distribui uma folha em que os alunos deverão realizar um 

registro individual da solução do problema.  

No turno 200, a professora lê a consigna escrita no material impresso entregue 

aos alunos e explica o que foi lido. Ao construir uma nova organização sintática, a 

professora busca clarificar o que foi solicitado, com isso, afirmamos que esta ação se 

enquadra na categoria de Reformulação da mesma pergunta ou colocação. Em 

seguida, ela explica o que eles devem fazer, no qual observamos que ela busca 

demonstrar que esta produção deve apresentar tanto a solução final, quanto os 

procedimentos que levaram à construção dessa.  

A consigna solicita que eles demonstrem o que foi feito para resolver o problema. 

Para elucidar o que está sendo solicitado, ela utiliza a palavra pensar. Apesar de 

pensar e fazer não serem sinônimos diretos, neste caso compreendemos que ela 

recorreu à categoria Uso de sinônimos. A palavra fazer, aqui, teve a função de 

auxiliar a delimitar a compreensão sobre como demonstrar nos registros a construção 

da solução que ocorreu no campo mental e oral, no caso no pensamento e na fala.  

Requisitar que os alunos desenhem como fizeram para resolver o problema se 

ajusta à categoria de Imagens e desenhos e é muito importante para que a professora 

tenha mais pistas sobre o que cada um dos alunos apreendeu do processo investigativo 

do problema. Esta solicitação aparece tanto no turno 200, quando a professora lê a 

consigna, quanto no turno 215, ao completar a orientação dada no turno 213, em que 

solicita apenas que escrevam. Conforme a professora aponta no turno 215, o desenho 

também pode ser tido como um importante apoio aos alunos que venham a ter 

dificuldade de registrar o processo de construção da solução por meio de palavras.  
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No turno 205, um aluno não-identificado explica que para resolver o problema foi 

necessário fazer contas. Sobre isso, no turno seguinte, a professora faz uso da 

categoria Uso de sinônimos ao apresentar a expressão: fazer cálculos.  

Estabelecido o que deve ser feito, a professora segue investindo na necessidade 

da turma resgatar o processo de construção da solução. Para tanto, ela novamente atua 

dentro da categoria de Reformulação da mesma pergunta ou colocação ao pedir 

que expliquem: “O que vocês fizeram. O que vocês fizeram para chegar na resposta? 

Na resposta, o que a gente fez para chegar na resposta?” (turno 200); “mas o que é 

que nós fizemos de ficar nisso: 80 mais 60 mais... O que é isso que que a gente fez?” 

(turno 202); “(...) por que foi possível levar as três pessoas para o outro lado do rio?” 

(turno 206); “Se a gente tivesse colocado mais de 130 teria acontecido o quê?” (turno 

209); “Por que o barco não afundou? Por que eles conseguiram atravessar?” (turno 

211) e “colocou o peso certo e deu para atravessar?” (turno 213). Estas perguntas, 

que aparecem em distintos turnos, guiam as respostas das crianças para apresentarem, 

junto com a solução final, os dados que embasam e sustentam a conclusão construída 

pelo grupo.  

Ao colocar a pergunta novamente, ela pede que os alunos reformulem o que 

disseram. Com isso, eles são convocados a reapresentarem, reformularem, embasarem 

e mesmo avaliarem o que disseram. Pode ser que esse pedido tenha vindo em função 

de uma necessidade da professora em compreender melhor o que foi dito. Ainda 

assim, nesse momento ela dá a possibilidade de que esses alunos explicitem melhor o 

que quiseram dizer, aumentando a chance da turma entender melhor a informação que 

algum aluno quis dizer com determinada fala e, também, que as afirmações sejam 

avaliadas e complementadas. 

6.2 Reflexões sobre a Aula 01 

Para o Ensino por Investigação, a construção do conhecimento se inicia com a 

investigação suscitada por um problema e pela busca de modos para resolvê-lo. Neste 

contexto, os conhecimentos prévios e espontâneos são acessados iniciando a 

significação do conteúdo em questão. Seguindo o conjunto de ações ordenadas 

expressas pela professora no primeiro momento da aula, era esperado que no segundo 

momento os alunos elaborassem e compartilhassem nos grupos suas hipóteses, que 
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estariam fundamentadas em conhecimentos prévios e espontâneos, para que 

chegassem a uma solução. No entanto, eles demonstraram uma grande necessidade de 

apoio externo para a compreensão das possibilidades de solução: ora para a 

verificação da viabilidade de suas ideias, ora para a retomada das condições de 

contorno já estabelecidas pelo grupo. Com isso, a professora realizou uma alteração 

no planejamento inicial, organizando uma discussão com todo o grupo classe.  

Conforme aponta a Epistemologia Genética, a forma do sujeito se relacionar, 

conhecer o mundo e aprender, tem início naquilo que ele já conhece. Para Piaget, a 

construção do conhecimento começa na experimentação ativa e, apenas depois, parte 

para a abstração e mais tarde a generalização. É com o aprendizado que o sujeito 

avança e constrói novos entendimentos, complexificando seu conhecimento e 

compreensão anterior sobre o mundo.  

No entanto, embora a sequência didática que vimos nessa aula tenha sido 

elaborada a partir dos princípios da Epistemologia Genética, a escolha pelo problema 

não garantiu uma experimentação ativa. Muito embora o problema traga dados do 

mundo concreto real a nossa volta, quando observamos os dados empíricos, vemos os 

alunos tendo de partir direto para uma explicação lógico-matemático para 

conseguirem chegar à solução adequada. Acreditamos que essa foi a razão para a 

dificuldade dos alunos, nos pequenos grupos, construírem hipóteses de solução tal 

qual era esperado.  

Sem conseguir avançar na investigação do problema proposto, a professora altera 

o planejamento da aula e encaminha os alunos a realizarem uma discussão coletiva 

seguida de uma teatralização. Na discussão que precede a representação, a professora 

garante que os alunos compreendam que os três homens não podem atravessar juntos 

o barco, senão ele afundaria. Já os homens de 60 e 65 quilos podem atravessar no 

barco ao mesmo tempo, pois a soma de seus pesos não ultrapassa o limite da 

embarcação.  

Após garantir que os alunos tenham compreendido esses dados relevantes, que 

não estão explícitos no problema, mas que foram construídos pela compreensão e 

análise das informações, a professora propõe a teatralização da situação-problema. 

Com isso, ela concretiza a proposta abstrata e possibilita a compreensão dos alunos 
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por meio da experimentação ativa. Somente após terem conseguido realizar o 

percurso correto de transporte dos homens, a professora pede que eles verbalizem o 

que fizeram e, depois, registrem.  

Vemos nessa aula os alunos sendo guiados pela professora para a solução 

almejada sem que ela precisasse dar a resposta. Nesse processo, a professora negocia 

e ajusta o que era esperado do que o que os alunos entendessem do problema 

apresentado e, também, do que era esperado do próprio problema. Ela altera a 

proposta, sem modificar o conceito a ser trabalhado e, com isso, possibilita a 

compreensão e construção da solução de maneira compartilhada. 

6.2.1 Dados numéricos: o que eles nos mostram? 

Selecionamos para a análise 11 recortes dentre os 215 turnos que compõem a aula 

01. Destes, 08 recortes se referem ao segundo momento e há um recorte para cada um 

dos outros três momentos. Abaixo organizamos uma tabela com os momentos da aula, 

os recortes selecionados para a análise, as quantidades de turnos da professora dentro 

de cada recorte, e desses quantos apresentam Elementos Catalisadores e a quantidade 

de Elementos Catalisadores. Ao final demonstramos a soma total de cada um desses  

itens. 

Momento 
da aula 

Recorte Quantidade 
de turnos 
gerais 

Quantidade 
de turnos da 
professora 

Quantidade 
de turnos 
com aparição 
de Elementos 
Catalisadores 

Quantidade 
de Elementos 
Catalisadores 

1o  1 (turno 01 ao 03) 03 02 01 02 
2o  2 (turno 05 ao 07) 03 02 02 04 
 3 (turno 09 ao 11) 03 02 02 03 
 4 (turno 12 ao 24) 23 06 06 07 
 5 (turno 25 ao 44) 20 09 08 12 
 6 (turno 70 ao 83) 14 07 06 07 
 7 (turno 119 e 120) 02 01 01 01 
 8 (turno 159 e 160) 02 01 01 01 
 9 (turno 128 e 129) 02 01 01 02 
3o  10 (turno 162 ao 199) 38 19 16 16 
4o   11 (turno 200 ao 215)  16 09 07 10 
Total 11 recortes 126 turnos 59 turnos 51 turnos 65 Elementos 

Quadro 15: relação momento da aula, quantidade de turnos da professora e de Elementos 
Catalisadores.  

Dentre os 03 turnos do primeiro momento, 02 foram realizados pela professora e 

apenas em um deles há dois Elementos Catalisadores. Já no segundo momento, dentre 
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os 69 turnos, 29 foram realizados pela professora com a aparição de 37 Elementos 

Catalisadores. No terceiro momento foram 38 turnos, dos quais 19 são colocações da 

professora e destes 16 apresentam Elementos Catalisadores. O último turno é 

composto por 15 turnos, sendo 09 falas da professora, nas quais 07 delas apresentam 

10 Elementos Catalisadores. 

Temos aqui que dos 126 turnos selecionados para a análise, 59 são falas da 

professora, nos quais 51 apresentam Elementos Catalisadores. Percebemos pelos 

dados que não há relação direta entre a quantidade de turnos e a de Elementos 

Catalisadores, podendo em cada fala haver nenhum, um ou mais Elementos 

Catalisadores.  

Em números gerais,  temos 59 turnos realizados pela professora, dentre os quais 

aparecem 66 Elementos Catalisadores para a Negociação de Sentidos. Abaixo 

listamos e quantificamos os Elementos Catalisadores que apareceram na aula 1. 

Elementos Catalisadores na Promoção da Negociação de Sentidos Quantidade de 
aparições na aula 1 

Uso de sinônimos 03 
Análise compartilhada 01 
Uso de analogias 00 
Imagens e desenhos 02 
Exemplos do cotidiano 01 
Referência à discussões passadas 03 
Gestos que ilustram o que se diz 07 
Uso de metáfora 00 
Reformulação da mesma pergunta ou afirmação 20 
Definição de condições de contorno para: análise, resolução e compreensão 
de uma proposta 

12 

Colocam a hipótese em teste 13 
Legitimação de uma ideia 04 
Total de Elementos Catalisadores na Promoção da Negociação de 
Sentidos na aula 1 

66 

Quadro 16: Quantidade de Elementos Catalisadores presentes na aula 1. 

Reformular a mesma questão ou afirmação, Definição de condições de 

contorno para análise e compreensão e Colocar a hipótese em teste foram os 

Elementos Catalisadores que estiveram mais presentes na aula 1, sendo os dois 

primeiros mais frequentes no segundo momento da aula e Colocar a hipótese em 

teste no terceiro e quarto momento da aula. 

A pesquisa e a análise desse trabalho nos permitiu observar que a aparição e a 

frequência de alguns Elementos Catalisadores estão relacionados ao momento e 
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objetivo da aula. Por exemplo, no início da aula ações para promover a compreensão 

do problema e condições de contorno para a construção da solução são mais 

frequentes. Já ao término da aula 1, ações para colocar as hipóteses construídas em 

teste e legitimar ideias têm aparições mais constantes, visto que nesse momento da 

aula é esperado que os alunos já tenham compreendido o problema e estejam 

concluindo suas reflexões.  

Com tudo isso podemos afirmar que a lista de Elementos Catalisadores para a 

Negociação de Sentidos é um instrumento relevante e útil para a análise das ações 

metodológicas docentes de ensino sobre as negociações de sentido em sala de aula. 

Quando nos propomos a refletir sobre as mediações usadas pela professora na 

implementação de uma Sequência de Ensino Investigativa para promover a 

negociação de sentido, temos em foco as ações docentes que têm como objetivo 

central a aprendizagem do aluno. Para a análise sobre a aprendizagem, a ação discente 

está imbricada na esfera da atuação docente. A composição de ações do professor 

voltadas para promover a investigação da situação problema é norteada pelas 

necessidades do problema em si, articulada às necessidades da turma. 

 O levantamento dos Elementos Catalisadores que surgiram nessa aula nos 

permite afirmar que eles surgem da relação tríade alunos-problema-professor. A 

necessidade de promover a compreensão do que se pede e de balizar as estratégias de 

solução viáveis, somada às necessidades específicas da turma de alunos e às 

intervenções que a professora nessa situação elaborou e apresentou frente às 

colocações apresentadas, resultaram na aula transcrita.  

A aprendizagem é um processo que se dá na relação com o outro e, nesse caso 

específico podemos afirmar que se deu por situações colaborativas instigadas, 

promovidas e organizadas pelas e nas intervenções docentes. A tomada de 

consciência dos alunos sobre suas ações aconteceu por meio de um processo social no 

ambiente coletivo da sala de aula proporcionado pelas intervenções da professora que 

tinham como objetivo a construção da compreensão do conhecimento de maneira 

compartilhada. 
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7. Considerações finais 

Ao longo desse trabalho, tivemos a intenção de responder à seguinte questão de 

pesquisa: Quais são as mediações usadas pela professora na implementação de uma 

Sequência de Ensino Investigativa para promover a negociação de sentido?. Por ser 

este um trabalho que se localiza no campo do ensino de ciências, para responder à 

nossa questão de pesquisa buscamos construir um referencial teórico que abordasse os 

pontos cruciais da pedagogia, bem como aspectos específicos da área do ensino de 

ciências. Para tanto, o referencial teórico desse trabalho se dividiu em duas partes. A 

primeira, que visa a discussões mais amplas do campo da educação, está localizada no 

segundo capítulo desta dissertação. A segunda, que tem como objetivo abordar 

aspectos mais específicos do ensino de ciência se localiza no terceiro capítulo.  

Na primeira parte, evidenciamos os pilares pedagógicos nos quais nos apoiamos 

para a construção das categorias de análise. Nesse excerto do trabalho discorremos 

sobre o processo de aprendizagem para Piaget e Vygotsky; a construção de conceitos 

científicos para esses; a negociação de sentidos para Bakhtin e Mortimer; a relação 

entre signo, mediação e interação social; e finalizamos com a construção do signo no 

ensino de ciências. Na segunda parte, que teve como foco a área do ensino de 

ciências, discutiu-se sobre ensino por investigação, argumentação e linguagem 

científica. Para tal, nesse capítulo apresentamos e discutimos o Ensino por 

Investigação e as Sequências de Ensino Investigativas, o processo argumentativo no 

Ensino por Investigação, e, por fim, a linguagem e a fala no ensino de ciências. 

É importante considerar que embora tenhamos feito a separação do referencial 

teórico em duas partes, elas se complementam e dialogam entre si. Ao final da 

primeira parte, por exemplo, encontra-se a discussão sobre a construção do signo no 

ensino de ciências. Já ao longo da segunda parte, discorremos, também, sobre os 

princípios e ideias que estruturam as etapas das Sequências de Ensino Investigativas, 

princípios esses que se baseiam em pressupostos teóricos pedagógicos. Ora, embora 

façamos essas divisões, compreendemos que esse é um estudo que caminha como um 
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todo, onde as partes estão relacionadas. Fizemos essa divisão com a intenção de 

melhor organizar e apresentar a teoria que sustenta nossa análise. Ainda assim, nos 

pareceu correto e profícuo introduzir ideias de uma parte na outra, com o objetivo de 

introduzir um olhar mais complexo em que os diferentes pontos se cruzam. 

Para que pudéssemos responder a nossa questão de pesquisa e analisar as 

transcrições e os vídeos de campo sentimos necessidade de referenciais norteadores 

que nos apoiassem a compreender e categorizar as ações docentes para a promoção da 

negociação de sentido no processo de construção do conhecimento. Sobre isso 

encontramos muitos artigos, dissertações e teses, mas um quadro com os elementos 

das ações docentes em si, não foi encontrado. Assim, para respondermos nossa 

questão de pesquisa, elaboramos as categorias de análise que chamamos de Elementos 

Catalisadores na Promoção da Negociação de Sentidos.  

Após os estudos e a escrita de nosso referencial teórico, elaboramos o referencial 

teórico metodológico sobre as ações docentes para a negociação de sentidos em sala 

de aula. Essas ações foram elencadas a partir do referencial teórico, da observação das 

gravações da aula analisada, da nossa experiência em sala de aula e das contribuições 

do grupo de estudos. Como produto final foi criado o quadro Elementos Catalisadores 

na Promoção da Negociação de Sentidos. Consideramos esse quadro nossa primeira 

conclusão. A segunda, relacionada a aspectos empíricos, é a análise da primeira aula 

da SEI, que teve como instrumento metodológico o quadro Elementos Catalisadores 

na Promoção da Negociação de Sentidos.  

7.1 Conclusão empírica 

A análise das transcrições a partir dos Elementos Catalisadores na Promoção da 

Negociação de Sentidos nos levou a observar que, nos diferentes momentos da aula, 

alguns elementos estiveram mais ou menos presentes. Observamos que a incidência 

de aparição desses elementos esteve relacionada ao objetivo da professora e ao 

momento de construção da solução por parte dos alunos.  

No primeiro momento da aula a professora constrói uma fala na qual ela 

apresenta o problema a ser resolvido pelos grupos, bem como a maneira pela qual os 

grupos procederão ao longo da aula: inicialmente trabalho nos pequenos grupos, em 
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seguida discussão coletiva e, por fim, registro individual. Durante a explicação do 

problema, ela utiliza um sinônimo para a palavra conclusão, para aproximar a solução 

dos alunos ao que é esperado e, em seguida, ela retoma que o número 60 se refere ao 

peso de um dos homens para explicar ao grupo uma informação não compreendida. 

Organizamos a seguir a ordem em que esses elementos aparecem no primeiro 

momento. Para cada um dos quatro momentos da aula organizamos um quadro similar 

ao que se encontra abaixo. 

Primeiro momento da aula 1 
Ordem de 
aparição 

Turno Elemento Catalisador 

1o 03 Uso de sinônimo  
2o 03 Definir condições de contornos para análise e compreensão 

Quadro 17: Ordem cronológica do aparecimento dos Elementos Catalisadores na Promoção da 
Negociação de Sentidos no primeiro momento da aula 

Durante o segundo momento da aula, acompanhamos em diferentes turnos os 

alunos construindo e apresentando soluções inviáveis. Paralelamente, igualmente 

frequente apareceram as colocações da professora que tiveram como objetivo 

inviabilizar essas ideias. Soluções como utilizar uma corda para puxar o barco, 

colocar o homem mais pesado para fazer dieta ou atravessar o rio a nado foram 

recorrentes e chegaram a aparecer mais de uma vez. Temos então, que nesse início de 

construção da solução, os alunos exploraram e apresentaram possibilidades e 

estratégias que são válidas na lógica da vida prática e do pensamento cotidiano. As 

ações da professora tiveram o propósito de aproximá-los do problema pelo viés da 

lógica escolar, em que as possibilidades de uso de material e condições de solução são 

controladas. 

Vemos aqui que esse problema mobilizou o conhecimento dos alunos, incitou-os 

a compartilhar e apresentar raciocínios lógicos para o resto da turma. Com o 

envolvimento, colocações e questionamentos dos alunos, a professora pode construir 

colocações e encaminhamentos que os motivou a trabalharem coletivamente para a 

investigação e resolução do problema. Nesse interim, as ações docentes estiveram, 

também, voltadas para levá-los a adotarem a lógica escolar para a construção e 

justificativa de suas soluções. Já afirmamos que a lógica do pensamento está 

diretamente relacionada ao contexto que o valida e que o pensamento cotidiano e o 

científico não são excludentes, mas sim operam em estruturas discursivas distintas. 

Assim, dizer que os alunos devem adotar nessa situação a lógica escolar não implica 
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em defender essa única forma de pensar, mas sim que nesse contexto a estrutura 

lógica do pensamento a ser adotado deve respeitar as condições do problema. 

Assumimos aqui a posição de que a construção do pensamento científico deve ser 

uma preocupação metodológica escolar. 

Ante o crescente número de soluções que faziam uso de objetos ou ideias não 

compatíveis com as possibilidades do problema, no segundo momento da aula os 

Elementos Catalisadores que apareceram em maior número de vezes foram os de 

Definição de condições de contorno para análise e compreensão e Reformulação 

da mesma questão. Esses elementos dialogam diretamente com a necessidade dos 

alunos naquele momento. Para que eles possam construir a resolução esperada, devem 

compreender o problema e saber quais são as condições de contorno específicas, ou 

seja, quais são as restrições que devem considerar. Ao reformular o que foi dito, a 

professora devolve às crianças a afirmação de um aluno como algo para todos 

pensarem. Assim, ela convoca a sala (mesmo quando chama apenas alguém em 

específico para responder) para refletir e justificar uma afirmação. Sem afirmar ou 

negar se está correta, com seus consecutivos questionamentos ela permite que os 

próprios alunos analisem o que foi dito, construindo, assim, um ambiente dialógico, 

interativo e investigativo.  

Numericamente, os Elementos Catalisadores que apareceram em maior número 

nesse momento da aula, conforme já apontado, foram os de Definição de condições 

de contorno para análise e compreensão e Reformulação da mesma questão. 

Ainda assim traçamos uma distinção entre eles nesse momento da aula. Organizamos 

abaixo a ordem em que esses elementos aparecem ao longo do segundo momento.  

Segundo momento da aula 1 
Ordem de 
aparição 

Turno Elemento Catalisador 

1o 05 Definir condições de contornos para análise e compreensão 
2o 07 Definir condições de contornos para análise e compreensão 
3o 07 Definir condições de contornos para análise e compreensão 
4o 07 Exemplos do cotidiano 
5o 09 Reformular a mesma pergunta ou afirmação 
6o 11 Definir condições de contornos para análise e compreensão 
7o 11 Reformular a mesma afirmação 
8o 13 Definir condições de contornos para análise e compreensão 
9o 13 Referências às discussões passadas  

10o 15 Reformular a mesma afirmação 
11o 17 Reformular a mesma afirmação 
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12o 19 Definir condições de contornos para análise e compreensão  
13o 22 Referências às discussões passadas 
14o 24 Definir condições de contornos para análise e compreensão 
15o 26 Reformular a mesma afirmação 
16o 28 Legitimar uma colocação 
17o 28 Reformular a mesma afirmação 
18o 28 Análise compartilhada 
19o 30 Reformular a mesma afirmação 
20o 32 Reformular a mesma afirmação 
21o 32 Colocar a hipótese em teste 
22o 35 Colocar a hipótese em teste 
23o 37 Colocar a hipótese em teste 
24o 39 Legitimar uma colocação  
25o 39 Colocar a hipótese em teste 
26o 43 Legitimar uma colocação  
27o 71 Reformular a mesma afirmação 
28o 73 Reformular a mesma afirmação 
29o 75 Legitimar uma colocação  
30o 75 Reformular a mesma afirmação 
31o 77 Colocar a hipótese em teste 
32o 81 Reformular a mesma afirmação 
33o 83 Reformular a mesma afirmação 
34o 120 Definir condições de contornos para análise e compreensão 
35o 160 Definir condições de contornos para análise e compreensão 
36o 129 Referências às discussões passadas 
37o  129 Definir condições de contornos para análise e compreensão 

Quadro 18: Ordem cronológica do aparecimento dos Elementos Catalisadores na Promoção da 
Negociação de Sentidos no segundo momento da aula 

Conforme demonstra o quadro, no início do segundo momento foi mais presente 

o elemento Definição de condições de contorno para análise e compreensão, uma 

vez que a professora identifica que os pequenos grupos enfrentam muita dificuldade 

em compreender as restrições inerentes ao problema, mas não explícitos na consigna, 

para encontrar a solução. Conforme as condições se tornam mais claras e 

incorporadas nas ideias de solução dos alunos, a professora passa a apresentar com 

maior frequência a Reformulação da mesma questão. Isso é coerente com a etapa da 

construção da resolução, conforme avançam na construção da compreensão do 

problema e dos dados, as colocações dos alunos devem evidenciar as justificativas 

que embasam suas afirmações, bem como essas devem ser compartilhadas e se 

tornarem um conhecimento comum a todos da turma. 

Se por um lado identificamos que os alunos apresentaram dificuldade em resolver 

o problema nos pequenos grupos, por outro este não nos parece ser um dado 

alarmante, uma vez que os alunos estavam engajados em buscar a solução e 

conseguiram construir, pouco a pouco, a lógica escolar esperada. Ainda que a solução 

tenha sido construída com o grupo todo, e não no trabalho em pequenos grupos 
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formados pela professora, identificamos nos quatro momentos da aula procedimentos 

investigativos e ações da professora que investiram na reflexão sobre os dados e as 

restrições do problema.  

A partir do turno 35, quando os alunos começam a apresentar reflexões sobre a 

combinação do peso dos três homens, o Elemento Catalisador de Colocar as 

hipóteses em teste aparece. Esse elemento apesar de não aparecer com tanta 

frequência quanto os outros dois já mencionados no segundo momento da aula, é de 

suma relevância. Com essa ação mediadora a professora requisita que os alunos 

verbalizem a lógica por trás de suas afirmações. Assim, ela auxilia os alunos a 

consolidarem, embasarem e organizarem suas afirmações, permitindo que eles 

estejam aptos a sustentar suas hipóteses a partir de uma estrutura lógica. No que tange 

ao ensino de ciências, aprender a argumentar e fundamentar seu raciocínio é um 

elemento básico para estar alfabetizado cientificamente. Por meio da argumentação, 

os alunos analisam suas afirmações, as relacionam aos dados do problema e 

constroem a negociação sobre a compreensão do problema estudado. 

Tanto as categorias Definição de condições de contorno para análise e 

compreensão, Reformulação da mesma questão, quanto a Colocação das 

hipóteses em teste são fundamentais no processo de compreensão do problema e 

exploração das possibilidades de solução. Construir e apresentar as delimitações e 

restrições do problema é um procedimento fundamental no processo investigativo. 

Apenas com as condições de contorno definidas e compartilhadas com o grupo, a 

solução pode ser encontrada e fará sentido.  

Quando a professora identifica que os alunos tiveram êxito na exploração de 

algumas das condições de solução como, por exemplo, perceber que o homem de 80 

quilos não pode ir dentro do barco junto com ninguém, pois a soma de seu peso com 

qualquer um dos outros dois homens supera os 130 quilos que o barco suporta, a 

professora parte para o terceiro momento da aula, na qual toda a sala participa da 

resolução guiada por ela do problema apresentado.  

No terceiro momento da aula encontramos 16 Elementos Catalisadores, conforme 

demonstra o quadro abaixo.  
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Terceiro momento da aula 1 
Ordem de 
aparição 

Turno Elemento Catalisador 

1o  162 Gestos que ilustram literalmente o que se diz 
2o  164 Colocar a hipótese em teste 
3o 167 Gestos que ilustram literalmente o que se diz 
4o 169 Gestos que ilustram literalmente o que se diz 
5o  171 Gestos que ilustram literalmente o que se diz 
6o 173 Colocar a hipótese em teste 
7o 179 Colocar a hipótese em teste 
8o 183 Reformular a mesma pergunta ou afirmação 
9o 185 Colocar a hipótese em teste 
10o 187 Colocar a hipótese em teste 
11o 189 Colocar a hipótese em teste 
12o 191 Colocar a hipótese em teste 
13o 193 Gestos que ilustram literalmente o que se diz 
14o 195 Gestos que ilustram literalmente o que se diz 
15o 197 Definir condições de contorno para análise e compreensão de uma 

proposta 
16o 199 Gestos que ilustram literalmente o que se diz 

Quadro 19: Ordem cronológica do aparecimento dos Elementos Catalisadores na Promoção da 
Negociação de Sentidos no terceiro momento da aula 

Nesse momento da aula a professora os auxilia a construir a solução do problema 

a partir de uma encenação. Para tanto, o Elemento Catalisador de maior aparição é o 

de Gestos que ilustram literalmente o que se diz, pois há o uso do corpo para 

representar os dados trazidos pelo problema. De acordo com Piaget, a criança constrói 

o conhecimento partindo da lógica concreta da ação manipulativa para, então, partir 

para a abstração, a ação intelectual. No entanto, sendo essa a primeira aula da 

Sequência de Ensino Investigativa, a problemática apresentada é da ordem da lógica 

matemática abstrata. Com essa intervenção, a professora dá conta de levar a lógica 

abstrata apresentada, a uma realidade concreta. A partir da construção da solução na 

ação manipulativa, os alunos partem para o quarto momento da aula, em que devem 

realizar um registro, ou seja, realizar a passagem da ação manipulativa para a ação 

intelectual.  

No quarto momento da aula aparecem elementos que, até então, não estavam 

presentes.  

Quarto momento da aula 1 
Ordem de 
aparição 

Turno Elemento Catalisador 

1o 200 Imagens e desenhos 
2o 200 Reformulação da mesma pergunta 
3o 200 Uso de sinônimos 
4o 202 Reformulação da mesma pergunta 
5o 206 Uso de sinônimos 
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6o 206 Reformulação da mesma pergunta 
7o 209 Reformulação da mesma pergunta 
8o 211 Reformulação da mesma pergunta 
9o 213 Reformulação da mesma pergunta 

10o 215 Imagens e desenhos 
Quadro 20: Ordem cronológica do aparecimento dos Elementos Catalisadores na Promoção da 
Negociação de Sentidos no quarto momento da aula 

Ao final da atuação, quando chegam à solução correta que atende a todas as 

condições de contorno, a turma demonstra grande felicidade. Ainda que pareça pouco 

importante para nossa análise, essa reação demonstra engajamento da turma para com 

a investigação do problema. Esse engajamento também pode ser evidenciado na 

quantidade de colocações e ideias de solução que apareceram ao longo da aula.   

No último momento da aula, a professora requisita que os alunos desenhem como 

fizeram para resolver o problema, e essa ação se enquadra no Elemento Catalisador 

Imagens e desenhos. Solicitar o desenho, para além da resposta escrita, é uma ação 

que mostra aos alunos que a construção de documentos, tal qual um registro, pode se 

dar de diferentes maneiras. Desenhos e textos escritos são instrumentos que os alunos 

detêm para elucidar o que compreenderam da solução construída, bem como são 

ações necessárias para o reconhecimento de seus atos para a construção do 

conhecimento.  

Solicitar que retomem o processo de construção da solução do problema e o 

apresentem de maneira organizada também se mostra uma intervenção que investe na 

tomada de consciência sobre suas ações e reflexões. Com essa intervenção, há a 

intenção de que seus alunos realizem a passagem da ação manipulativa (que nesse 

caso implicou em ações hands-on concomitante a minds-on), para a ação intelectual. 

Sendo o signo um produto social que gera e organiza os processos psicológicos, 

transformar a experiência da construção da solução, que no caso se deu por meio da 

atuação e da fala, em palavras escritas é possibilitar e mediar a tomada de consciência 

dos alunos. 

7.2 Conclusão teórica 

Embora a finalidade desse trabalho desde o início tenha estado voltada a refletir 

sobre as intervenções e mediações docentes para a construção de sentido, a ausência 

de parâmetros para realizar nossa análise redirecionou o foco do trabalho, de modo 
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que uma das conquistas dessa dissertação reside, justamente, no levantamento e 

listagem das ações docentes e na reflexão sobre elas. Assim, parte desse estudo esteve 

voltado a construir, com base em aspectos teóricos e outros empíricos, o referencial 

teórico metodológico. A construção do quadro Elementos Catalisadores na Promoção 

da Negociação de Sentidos são parte da nossa resposta à nossa pergunta de pesquisa e, 

portanto, parte dos resultados deste trabalho. 

Ainda que a lista dos Elementos Catalisadores em si não apresente ações 

metodológicas que sejam novidade dentro do campo da educação, organizá-la e 

divulgá-la nos parece promissor. No processo de composição da tabela dos Elementos 

Catalisadores, ao final da discussão sobre as ações docentes percebemos que ter 

consciência das possibilidades de ação dentro da sala de aula pode vir a ser um 

instrumento que auxilie o professor a realizar e antecipar intervenções.  

A análise realizada nesse trabalho colocou em evidência a importância de se 

olhar e considerar as mediações realizadas em sala. Assim, afirmamos que esse 

trabalho tem um valor ainda maior quando as duas conclusões são consideradas 

conjuntamente. Ao agregarmos os dois aspectos, teóricos e empíricos, demonstramos 

que alguns elementos, por estarem mais próximos de uma finalidade da comunicação, 

estão relacionados com o objetivo da professora em relação aos momentos da aula. 

Após estudar essa aula podemos observar, então, que alguns dos elementos se fazem 

mais presentes em determinados pontos da aula. Um fator que nos permitiu tal 

afirmação foi a quantidade dos Elementos Catalisadores Reformular a mesma 

questão ou afirmação, Definição de condições de contorno para análise e 

compreensão presentes no início e meio da aula e do Colocar a hipótese em teste no 

terceiro e quarto momento da aula.  

Estamos cientes da dificuldade de se construir um leque de intervenções em uma 

única aula que apresente todos os Elementos Catalisadores, no entanto, consideramos 

que a variedade de intervenções é algo desejável e interessante de se pensar sobre o 

ponto de vista da negociação de sentidos, dentro do processo de implementação de 

uma sequência didática de ensino, pois cremos que no processo de aprender o 

conteúdo e aprender a se comunicar, saber que há diferentes maneiras de expor o que 

se pensa é uma ferramenta relevante para a educação de indivíduos críticos e 

autônomos. 



 115 

Por fim, endossamos mais uma vez a importância de pesquisas e estudos sobre as 

interações em sala aulas, sobretudo para dar buscar fôlego e estimular a necessária e 

constante renovação do ensino. Na área de ciências afirmamos que a variedade de 

maneiras de construir uma ideia faz parte da construção da lógica da área e, portanto, 

deve ser contemplado no currículo escolar ensinando os alunos, nos distintos níveis de 

ensino, a aprender a falar ciências.  
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9. Apêndices 

Transcrição: Aula 1 – Desafio do Barquinho – 17/09/2012  

Turnos  Falas Transcritas 
1 Professora:  Bom dia!!! 
2 Alunos: Bom dia!!! 
3 Professora: Vocês receberam uma tirinha com a comanda do problema. Aí 

está escrito assim: “pensa e resolva: três amigos querem atravessar um rio. 
O barco que possuem suporta no máximo 130 quilos. Eles tem peso de 60, 
65 e 80 quilos. Como devem proceder para atravessar o rio, sem afundar o 
barco?” Primeiro vocês vão conversar no grupo de vocês. Primeiro é com 
vocês em cada grupo, vocês vão pensar  como é que vai resolver isso. 
Quando o grupo chegar em uma conclusão, pensar em uma maneira, aí 
vocês vão me chamar para falar qual é a ideia de vocês. Aí, a gente vai 
ouvir a ideia de cada um pra ver qual é a que vai da certo. Tá bom? Então 
pode começar. (...) Renan, não são 60 vezes...[inaudível] 

4 “a professora vai a cada grupo ouvindo-os como tentam resolver o 
desafio...” 

5 Professora: E aí o que vocês tão pensando? Hã? (...) Não entendi. Então 
explica melhor, como é que é assim? Como é que é essa ideia? (...)  Gente, a 
Joice deu uma ideia aqui: ela falou assim que um vai, vai um de cada vez só 
que ele vai e empurra o barco de volta, só que a distância é muito grande e 
não dá para empurrar o barco de volta, entendeu? 

6 Aluno: Só ir nadando... 
7 Professora: Não pode ir nadando, tem que ir no barco. Então a gente tem 

que eliminar algumas ideias aí para você não falarem novamente [a 
professora escreve na lousa as ideias que tem que ser eliminadas]. Então é... 
Tem que ir no barco. Tem que ir para o outro lado no barco. Então não 
pode ir de outra forma, tem que ser no barco, tá? Uma outra coisa: o rio é 
bem grande, então não dá para empurrar o barco de volta. Se fosse uma 
distância curtinha não precisava ir de barco, concorda? Então não dá para 
empurrar o barco de volta. 

8 Maria: E se tivesse alguém para empurrar aí pegava a gente e levava depois 
trazia e levava 

9 Professora: Sim. Oh! Olha aqui o que a Maria falou, repete Maria. 
10 Maria: Uma pessoa entrava no barco para pegar uma que está desse lado 

[inaudível] 
11 Professora: Ahãn...mas não tem essa pessoa, tem só três pessoas. As três 

estão desse lado aqui do rio, as três estão ali e tem que chegar do outro lado 
do rio. O barco tá parado ali tá vazio. As três pessoas precisam atravessar, 
só que o barco suporta apenas 130 quilos. E cada um tem: 60, outro 65 e o 
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outro 80 quilos, tá? É isso que vocês têm que pensar. Fala, Fabrício! 
12 Fabrício: E se colocasse uma corda no barco? Um vai lá, vai o outro e puxa 

o barco? 
13 Professora: Não, essa ideia também não dá. Por que não tem corda, só tem 

o barco e o rio é bem grande, lembra que eu já falei. 
14 Aluno: Vai um de cada vez... 
15 Professora: Um de cada vez? Me explica melhor como é que é isso? 
16 Natan: Vai [inaudível] 
17 Professora: Peraí... Oh, oh... escuta isso aqui! Fala bem alto o que você 

falou. 
18 Natan: [inaudível]... trazer o barco de volta... 
19 Professora: Se for um de cada vez, olha o que o Natan falou, se for um de 

cada vez, como é que ele vai e vai trazer o barco de volta? 
20 Maria: A não ser que fosse um navio. 
21 Aluno: Só se for uma corda, só... 
22 Professora: A ideia da corda a gente já superou, lembra? 
23 Aluno: [inaudível] 
24 Professora: Ah...não tem motor não... [inaudível] mas mesmo que tiver 

motor, ué! Entendeu? 
25 Aluno: Então como vai chegar do outro lado? 
26 Professora: Então essa que é a pergunta: como é que vai chegar do outro 

lado? Professora: Peraí, vamos ouvir o Fabrício agora. 
27 Fabrício: [inaudível – barulho – alunos falando ao mesmo tempo e num tom 

alto de voz] 
28 Professora: Muito bem! Essa ideia do Fabrício é legal. Fala de novo mais 

alto. Presta atenção para ver se vocês concordam com ele. 
29 Fabrício: Um dos amigos vai, deixa um lá. Pega o outro e volta. 
30 Professora: Sim, isso é legal, só que cê tem que pensar numa coisa: o barco 

só comporta 130 quilos. E aí um tem 60, o outro tem 65 e outro tem 80 
quilos. Peraí. Peraí. 

31 Diego: Então, vai dois num barco só, um de 60 e 65...[inaudível] 
32 Professora: Peraí, peraí!!! Tá! Entendi o que você quis dizer. Ele falou 

assim que vai dois: um de 80 e um de 65.Eu quero saber se vai dar certo... 
33 Diego: ...não! 60 e 65... Por que senão não dá certo. 
34 Maria: O de 65 precisa ir primeiro... 
35 Professora: Ahã!? Peraí... O de 60 e 65 eles podem ir juntos o barco? 
36 Alunos: Pode! 
37 Professora: Por quê? 
38 Fabrício: Pode porque vai dar 125! 
39 Professora: Vai dar 125 quilos. Ai cabe no barco e vai dar certo? O barco 

não vai afundar se os dois forem juntos? Por que comporta quanto? 
40 Alunos: 130 
41 Professora: Quanto que comporta o barco? 
43 Alunos: 130! 
44 Professora: 130! Então tá! Vai o de 65 e o de 60... 
45 Fabrício: Mas não dá o de 80 porque vai dar 14. Por que zero  mais zero ... 

[inaudível] 
46 Professora: Não! Mas peraí, vamos pensar por partes. O Diego falou que 

vai o de 60 e o de 65, tá. Eles vão no barco e atravessa o rio, e aí? O que vai 
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acontecer depois? 
47 Alunos: [inaudível – alunos falando ao mesmo tempo] 
48 Professora: O pessoal presta atenção! 
49 Diego: O de 60 volta para pegar o de 80. 
50 Professora: O de 60 volta... 
51 Diego: ... pra pegar o de 80. Aí vai os dois juntos 
52 Professora: Hã?! O que vocês acham, ó?! Vai o de 60 ou o de 65? 
53 Aluno: [inaudível] 
54 Professora: Vai para outro lado. E aí, quem é que volta? 
55 Aluna: O de 60!!! 
56 Professora: O de 60 e o de 65 dá certo? Dá? Hein, Fábio, você concorda? 
57 Fábio: O quê? 
58 Professora: Como vai resolver esse problema de atravessar o rio? 
 [alunos discutem entre si os cálculos dos quilos que o barco suporta. O 

aluno Fabrício fica fazendo os cálculos dos quilos dos amigos. A 
professora observa a classe e o aluno Fábio.] 

59 Professora: Está passando a soma que você fez? 
60 Fabrício: [inaudível] 
61 Professora: Espera aí um pouquinho... 
62 Fábio: Eu fiz: 130 + 60 deu 190. 
63 Professora: Nossa! Mas você está somando a capacidade que o barco tem e 

mais o quê?  
64 Maria: Ele está somando as pessoas... 
65 Professora: Com o que o barco comporta. Mas dá para fazer assim, 

atravessar o barco...o...rio? É a solução? 
66 Maria: Não professora! 
67 Professora: E aí, qual é a solução? É a vez do Ariel, fala! 
68 Ariel: [inaudível] 
69 Professora: E aí Manoel, você não falou nada hoje! 
70 Manoel: [inaudível] Dois vai... deixa um e pega outro... 
71 Professora: Mas quem são os dois que vão? 
72 Manoel: O de 60 e o de 65. 
73 Professora: Tá! O de 60 e o de 65 pode ir e vai dar quanto? 
74 Manoel: 125! 
75 Professora: Aí eles podem ir. Tá bom, mas e aí, quem é que volta? 
76 Manoel: O de 60 pega o de 80. 
77 Professora: E o de 60 com o de 80, eles podem estar no barco os dois? 
78 Aluna: Não vai dá professora. 
79 Professora: ... vai dá... 
80 Aluna: 140. 
81 Professora: E aí se der 140, Fábio!!! O barco afunda, por quê? 
82 Aluna: Por que não pode passar de 130. 
83 Professora: Por que não pode passar de 130. Então como é que a gente vai 

fazer? 
84 Aluna: Está difícil essa daí. 
85 Maria: Está mesmo. 
86 Aluno: Até a professora não consegue. 
87 Professora: Até eu não consigo ... (sorrisos) ... É que é a vez de vocês 
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pensarem agora. 
88 Aluno: Professora, o Fabrício quer falar. 
89 Professora: Fala Fabrício. 
90 Fabrício: O que eu pensei não vai dar certo. 
91 Professora: Mas fala, de repente... 
92 Fabrício: Se a gente levasse...O 80 levasse o de 65 ou o 60 e o 60 ia buscar 

o ... 
93 Professora: Peraí, o de 80 pode buscar o de 60? A gente acabou de 

conversar ali. 
94 Fabrício: Por isso disse que não ia dar certo. 
95 Professora: Ah, tá! Mas valeu tentar. 
96 Aluno: Professora ela falou que você não sabe fazer 
97 Professora: (sorri)... E ela sabe? Eu quero saber quem sabe. 
98 Alunos: [inaudível] 
99 Professora: Não tem corda. 
100 Maria: Não tem pessoas 
99 Professora: É o que tem pra hoje: um barco, três pessoas e o rio. Um de 60, 

um de 80 e um de 65. E aí? 
100 Alunos: Está difícil. 
101 Professora: Pensem aí que eu vou pegar um copo d’água. 
 Alunos: [alunos ficam conversando enquanto a professora busca um copo 

de água] 
102 Alunos: Professora! Professora! 
103 Professora: E aí? Vamos ver aqui o que a Iara pensou, oh!... 
104 Iara: [inaudível] 
105 Professora: Meu amor você não pensou ainda... Então pensa aí. Quem 

pensou? 
106 Vinicius: O Fabrício! 
107 Professora: Humn... Fala Fabrício! 
108 Fabrício: Eu não sei. 
109 Professora: Fala! Vamos pensar juntos. Qual é sua ideia? 
110 Fabrício: Não vai dar certo. 
111 Alunos: Fala! Fala! Fala!.... 
112 Professora: Fala que a gente pode ter outra ideia. Peraí. 
113 Fabrício: Se o de 60... 
114 Professora: Peraí, peraí. Fala 
115 Fabrício: Se o de 60 fosse buscar o de 65, ia dar 125. Ai não ia dar porque o 

de 65 não tem como buscar o de 80. 
116 Professora: Entendi. Então, esse é o problema. Agora a gente tem que 

pensar em como é que a gente vai fazer para resolver isso. Fala Isaque 
117 Isaque: [inaudível] 
118 Professora: Espera aí, olha a ideia do Isaque agora. Hã... 
119 Isaque: Tem que tirar o de 80 porque o de 80 não cabe...[inaudível] 
120 Professora: Mas o de 80 precisa ir também. Não é porque ele é gordinho 

que ele tem que ficar. Ele precisa chegar do outro lado, entendeu? Ele 
precisa ir também, você vai deixar ele lá? Coitado! Assim não pode. 

121 Aluno: [inaudível] 
122 Professora: Mas não tem outra pessoa lembra? E ele precisa chegar lá 

também. 
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123 Diego: Professora? 
124 Professora: Oi! Olha, o Isaque queria deixar o de 80 quilos lá e ir só os 

dois, mas não pode, tem que ir os três, eles têm que chegar do outro lado do 
rio. 

125 Professora: Fala Diego! 
126 Diego: [inaudível] 
127 Professora: Oh! Escuta aí o Diego 
128 Diego: [inaudível] se o de 80 for ...tem que ser raso... um vai até a metade 

do rio, outro sai...[inaudível] 
129 Professora: Lembra que não pode nadar? Eles têm que chegar seco do outro 

lado. Não pode chegar molhado não. 
130 Ana: O 60 com 65 vai dar 125... 
131 Professora: Hã! Isso... Peraí... Fala Ana. 
132 Ana: O 60 busca o 65 e aí dá 125. 
133 Professora: Sim! E o de 80, como é que faz? Lembra que tem barco, três 

pessoas e o rio. Estão de um lado e têm chegar do outro. Fala Ariel! 
134 Ariel: [inaudível] 
135 Professora: Todos podem ir no barco, os três? 
136 Alunos: Não!  
137 Professora: Por quê? 
138 Alunos: [incompreensível – alunos falam ao mesmo tempo] 
139 Alunos: Porque dá mais que ... 
140 Professora: O barco comporta apenas... 
141 Alunos: 130. 
142 Professora: E os três juntos pesa quanto? Quanto que pesa os três juntos? 
143 Aluno: 205. 
144 Professora: 205. Pode ir 205 quilos no barco? 
145 Alunos: Não. 
146 Professora: E aí, como é que a gente vai fazer? A gente precisa descobrir... 

Consegue... Vamos gente!... Pra tudo tem um jeito, vamos tentar?! Pra tudo 
tem um jeito. Oh!? Quem é que pode ir primeiro. 

147 Maria: 65 e 60. 
148 Professora: Ah? Tá bom! 
149 Ana: [inaudível] 
150 Professora: Hã??? Peraí ó, presta atenção aqui no que Ana falou 
151 Ana: 80 busca o 60 e depois o de 60 busca o de 65. 
152 Aluna: mais 80 mais 60 é 140. 
153 Professora: Entendeu? 
154 Alunos: Você não sabe? 
158 Professora: Sim, sim. Eu sei sim. Eu sei a resposta vocês é que estão 

descobrindo ainda. 
159 Alunos: Não leva o gordinho ou ele faz dieta 
160 Professora: Mas não dá tempo para ele fazer dieta...Se ele fizer, vai 

anoitecer e não vai dar tempo. A gente já sabe que vai dar certo do 60 ir 
junto com o de 65. Tá bom? Estou dando a dica. A gente já descobriu isso. 
E aí, como é que vai fazer para o de 80 também chegar do outro lado? Ana, 
você chegou perto, o que foi que você falou aquela hora? Daquela vez... 

161 Ana: O de 60 vai com o de 65...  E vai o de 80.[inaudível] 
162 Professora: Vai os três? Os três não dá! Afunda o barco. Vamos fazer assim 
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ó: faz de conta, que o Rian, vem cá. O Rian é a pessoa... isso.. Ele é o maior 
então ele é o de 80. Faz de conta que ele. O Hugo é o de 65, levanta. E o 
Nícolas é o de 60. Os três estão lá do outro lado do rio (encosta lá na 
parede). Oh!  80, 65 e 60 quilos, tá? Faz de conta que tem um barco aqui 
vazio, parado na beira do rio. Você senta na cadeira Fabrício e presta 
atenção. Aqui oh! É o outro lado do rio. Como é que a gente vai atravessar 
os três pra lá? 

163 Aluno: Vai o de 60 ...[inaudível] 
164 Professora: Peraí! Peraí! Quem é que vai primeiro no barco? 
165 Aluno: Vai o de 60. 
166 Natan: Eu! 
167 Professora: Vamos por o de 60 no barco. O de 60 já está no barco. E agora? 
168 Alunos: 65! 
169 Professora: Põe o de 65, beleza! 
170 Aluna: Agora leva pra lá [uma aluna indica que a professora tem que leva-

los para o outro lado da sala. As crianças que representam os homens de 
60 e 65 quilos vão para o outro lado da sala] 

171 Professora: Vai, o barco leva os dois para o outro lado do rio. Vai lá! Para 
aí do outro lado do rio. Vai lá! 

172 Maria: Aí o de 60 vem. 
173 Professora: E agora, quem é que vai voltar? 
174 Alunos: O de 60. 
175 Professora: Tá! Vem cá! Agora vem aqui... Quanto é que ele pesa mesmo, o 

Nícolas? 
176 Fabrício: 60 
177 Professora: 60. E quanto é que o Rian pesa? 
178 Alunos: 80. 
179 Professora: 80. Eu posso por os dois no barco? 
180 Alunos: Não! 
181 Professora: Vai dá...? 
182 Alunos: 140. 
183 Professora: 140. Vai afundar... Então... Olha que legal aquilo que ele 

pensou oh! Olha o que que o Adriano falou. Repete bem alto para ver se 
está certo isso. 

184 Adriano: O de 80 vai. Ai o de 65 volta para pegar o de 60. 
185 Professora: Vamos tentar para ver se dá certo? 
186 Alunos: Vamos! 
187 Professora: Quem é o de 80? Vem cá! Só ele? 
188 Aluna: Não! E o de 60? 
189 Professora: Hã? Não, a ideia do Adriano, tá? 
190 Adriano: Só ele. 
191 Professora: Só ele! Ele pode ir sozinho no barco? 
192 Alunos: Pode! 
193 Professora: Então tá vamo! Vai! O barco levou o de 80. 
194 Aluna: O de 65 vem para buscar o de 60 e leva pra lá! 
195 Professora: Volta de 65! 
196 Diego: Ai... Deu certo professora! 
197 Professora: Pode entrar no barco os dois? 
198 Alunos: Pode. 
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199 Professora: Então vai! 
 [alunos ficam contentes em solucionar o problema que batem palmas – 

enquanto isso, a professora distribui para cada aluno uma folha de 
atividade.] 

200 Professora: Então agora vocês receberam uma folhinha (cuidado senão 
você vai cair) que está escrito assim: nome: Professora Milena. Vocês vão 
completar ai com o nome de vocês e responder: “agora que você já resolveu 
o desafio da travessia do rio, escreva e desenhe o que você fez para 
resolver o problema”, tá?! O que vocês fizeram. O que vocês fizeram para 
chegar na resposta? Na resposta, o que a gente fez para chegar na resposta? 
O que é que a gente teve que pensar ali? 

201 Aluno: O de 60 e o de 65... [inaudível] ... ai o outro foi e buscou o de 80. O 
de 80 foi. Ai veio de 60 e buscou o de 65. 

202 Professora: Sim, mas o que é que nós fizemos de ficar nisso: 80 mais 60 
mais... O que é isso que que a gente fez? 

203 Aluno: Contas 
204 Professora: Hã? 
205 Aluno: Contas. 
206 Professora: Nós fizemos cálculos, né? Contas. Tivemos que fazer cálculos. 

E aí porque foi possível... Olha a outra pergunta Fábio!!! “Por que foi 
possível levar as três pessoas para o outro lado do rio?” Por quê? 

207 Alunos: [falas ao mesmo tempo...] 
208 Professora: Fábio , senta! Fábio, por favor, senta! 
209 Professora: Então, mas aí, porque que foi possível? Se a gente tivesse 

colocado mais de 130 teria acontecido o que? 
210 Aluna: Afundado 
211 Professora: Então porque que não afundou? Por que que eles conseguiram 

atravessar? 
212 Aluna: Por causa do cálculo 
213 Professora: Porque a gente calculou? E aí colocou o peso certo e deu para 

atravessar? Tá! Então responda aí as perguntas. Renan!!! 
214 Diego:  Desenhe! Desenhe!  
215 Professora: Ah! Desculpa! Desenhe. Desenhe o que você fez! E na de baixo 

é respondam:  por que foi possível levar as três pessoas para o outro lado do 
rio? Quem ainda tem dificuldade para escrever desenhe também, mas quem 
consegue escrever... Já dá! 

 

 


