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Resumo
Sasseron, L.H., Práticas em aula de ciências: o estabelecimento de interações
discursivas no ensino por investigação, 2018, 127p., Tese de Livre Docência
apresentada à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.

Esta tese fundamenta-se em trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos no Laboratório
de Pesquisa e Ensino de Física – LaPEF, da Faculdade de Educação da USP. Nosso
objetivo é analisar práticas de professor e de alunos em interações discursivas ocorridas
na implementação de uma sequência de ensino investigativa em aulas de ciências em
que são construídos entendimentos sobre conhecimentos científicos. Para isso,
precisamos definir os estudos teóricos que fundamentam nossa investigação e, a partir
deles, definir categorias de análise que permitissem avaliar o desenvolvimento de
práticas didáticas e de práticas pedagógicas concretizadas em sala de aula, bem como
ações dos estudantes que denotassem respostas a estas práticas. O estudo empírico
desta tese ocorreu pela análise de três aulas sequenciais de uma proposta de ensino
de ciências implementada em uma turma de 4o ano do Ensino Fundamental. A análise
das interações discursivas ocorridas nestas aulas mostra intensa e relevante
participação dos estudantes nas discussões e permite estabelecer associações entre
as ações dos estudantes e as práticas didáticas e pedagógicas realizadas pela
professora. Mediante os dados e os resultados, concluímos que o desenvolvimento de
Alfabetização Científica evidenciado nestas aulas relaciona-se ao exercício, pela
professora, de sua autoridade epistêmica e social em sala de aula pelo uso das práticas
didáticas e das práticas pedagógicas; e que, ao fazer isso, responsabiliza os estudantes
pela participação na construção de entendimento sobre os temas em discussão,
promovendo condições para o desenvolvimento de autoridade epistêmica entre os
alunos.
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Ensino por investigação, Práticas científicas e
epistêmicas

Abstract
Sasseron, L.H., Practices in science classroom: discoursive interactions in inquirybased teaching, 2018, 127p., Thesis presented to the College of Education, University
of São Paulo, as part of requirement to become Associate Professor.

This thesis is based on research developed over the years in the Laboratory of Research
and Teaching of Physics - LaPEF, College of Education, USP. Our goal is to analyze
teacher and student practices in discursive interactions occurred in an inquiry-based
teaching classes in which understandings about scientific knowledge are constructed.
With this purpose, we define theoretical studies underling our research and, based on it,
define code analysis that allow us to evaluate the development of didactical practices
and pedagogical practices in classroom, as well as students’ actions in response to these
practices. The empirical study occurred by the analysis of three sequential lessons
implemented in a class of 4th grade of Elementary School. The analysis of these lessons
discursive interactions shows intense and relevant participation of students in
discussions and allows to establish associations between students’ actions and
didactical and pedagogical practices carried out by teacher. Through data and results,
we conclude that the development of scientific literacy evidenced in these lessons is
related to the teacher's epistemic and social authority in the classroom by didactical
practices and pedagogical practices; and, in doing so, she holds the students
accountable for their participation building up understanding of the issues under
discussion, promoting conditions for the development of students’ epistemic authority.
Keywords: Science education; Inquiry-based teaching; Scientific and epistemic
practices
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1. Introdução
Este trabalho apresenta forte relação com os temas investigados no LaPEF –
Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física da Faculdade de Educação da USP desde
o início de suas atividades, há mais de 40 anos. Não é uma síntese do que foi produzido
neste período, mas fundamenta-se em pesquisas do grupo e alinha-se com as
perspectivas atuais de investigação que ali estão sendo desenvolvidas. Entendemos,
portanto, os estudos já finalizados contribuíram para que a presente pesquisa fosse
realizada, oferecendo-lhe suporte teórico e apoio metodológico. Como decorrência, a
presente tese reflete linhas de ação em desenvolvimento, como desdobramento de
estudos anteriores e aprofundamento de perspectivas de ensino que temos no grupo.

1.1. Breve histórico de atividades do LaPEF
O LaPEF sempre atuou em estudos sobre o ensino formal de Ciências da Natureza1 na
educação básica e sobre a formação inicial e continuada de professores desta
disciplina. Seria muito dispendioso e desnecessário, para os fins deste estudo,
descrever uma a uma as pesquisas que aqui foram realizadas. Deste modo, optamos
por apresentar de modo sucinto algumas linhas de estudo realizadas no grupo por meio
da apresentação de temas gerais tratados em algumas dissertações de mestrado e
teses de doutorado desenvolvidas no LaPEF.
As primeiras pesquisas tratam do desenvolvimento de atividades experimentais para o
ensino da Física e das Ciências, desde o mapeamento de como o laboratório e as
atividades experimentais são realizados em um dado contexto (Carvalho, 1972) até
estudos sobre as concepções que possuem estudantes, de diferentes anos de
escolarização da educação básica, sobre conceitos físicos (Teixeira, 1982, Teixeira,
1985, Ruiz, 1986, Laburu, 1987, Silva, 1989, Trivelato, 1993, Valle Filho, 1989, Nardi,
1990). MeD
Importante lembrar que desde a década de 1970 pesquisas eram feitas em âmbito
mundial acerca das concepções espontâneas sobre conceitos científicos que
estudantes trazem para a sala de aula ou carregam mesmo após a abordagem formal
do tema em aula. Estes estudos descortinam o caminho para pesquisas sobre mudança
conceitual. No LaPEF, naquele momento histórico, estes estudos também são

1

Este trabalho investiga aspectos vinculados ao ensino de Ciências da Natureza, em especial, tópicos
sobre conhecimentos da Física, Biologia e Química. Por uma questão de economia de escrita, a partir deste
momento, usaremos também a palavra ciências e a expressão ensino de ciências para nos referirmos a
esta área.
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realizados (Teixeira, 1993), mas logo percebe-se a importância de considerar que os
estudantes, por estarem imersos a diferentes instâncias sociais, interpretam fenômenos
a partir destas e podendo expressar diferentes modos de entender e utilizar conceitos a
depender destas instâncias (Mortimer, 1994).
Começam, então, a surgir pesquisas no grupo com atenção a processos interacionais,
sejam estes processos voltados a aspectos manipulativos em atividades experimentais
(Sanchez, 1991, Gonçalves, 1991, Itacarambi, 1993) ou a aspectos cognitivos na
resolução de problemas (Gonçalves, 1991, Abib, 1983, Laburu, 1987, Nardi, 1990,
Moura, 1992). O que ressalta em todas estas pesquisas é a importância do problema
em atividades de ensino e aprendizagem. Seu papel não é apenas para instigar os
alunos à participação, mas também uma maneira de permitir que os estudantes se
envolvam em processos para sua resolução. Ao mesmo tempo, alguns estudos
mostram o uso de textos históricos para abordar características da natureza das
ciências cuidando para que aspectos internos e externos do fazer científico possam ser
ensinados aos estudantes (Castro, 1996, Vannucchi, 1997, Briccia, 2003). Estas
pesquisas trazem mais fortes as discussões no LaPEF sobre o uso e o desenvolvimento
da linguagem científica em aulas de ciências (Gonçalves, 1991, Rey, 2000, Capecchi,
2004) ressaltando aspectos da cultura científica como elementos que devem ser
trabalhados nestas aulas (Vianna, 1998, Capecchi, 2004, Moreira, 2005, Carmo, 2006).
A especialização deste olhar para questões da cultura científica e, em especial, do
desenvolvimento da linguagem científica pode ser encontrada em pesquisas do grupo
que têm direta atenção ao desenvolvimento da leitura, da escrita e de representações
gráficas em aulas de ciências (Oliveira, 2003, 2009, Sasseron, 2008, Paiva, 2010,
Sedano, 2010), ao desenvolvimento de interações discursivas na construção de
entendimento sobre conceitos científicos (Moreira, 2005, Biasoto, 2006, Padilha, 2008,
Silva, 2009, Afonso, 2011, Machado, 2012, Letta, 2014, Freiberg, 2015). Outras
pesquisas estudam a constituição de argumentação nas aulas de ciências e a
construção de argumentos pelos alunos (Locatelli, 2006, Sasseron, 2008, Barrelo
Júnior, 2010, 2015, Carmo, 2015 Ferraz, 2015) e começam a traçar fundamentos para
a análise do engajamento dos estudantes com atividades de sala de aula (Souza, 2015).
Junto a estas mais recentes pesquisas, como desdobramento das mesmas ou como
recurso metodológico para as coletas de dados, investimentos foram feitos para
aprimorar a inserção do ensino por investigação. Em geral, estes materiais são
atividades pontuais pautadas no ensino por investigação elaboradas para que os alunos
possam compreender conceitos científicos (Gonçalves, 1991, Biasoto, 2006, Padilha,
2008) ou sequências de ensino investigativas elaboradas com a finalidade de promover
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a Alfabetização Científica entre os estudantes e, por isso, têm ênfase na promoção de
interações discursivas entre alunos e professor (Sasseron, 2008, Barrelo Júnior, 2010,
Oliveira, 2009, Sedano, 2010, Lopes, 2013).
Os resultados trazidos por todas estas pesquisas permitiram e permitem que o grupo
avance em discussões e proposições para a área de pesquisa em ensino de ciências e
também que proponha materiais voltados ao ensino formal de conhecimentos
científicos.
Diante do exposto, entendemos que seja possível perceber que o LaPEF mantém viva
a continuidade de seus estudos pelo aprimoramento de discussões e abertura de novas
linhas de atuação. Isso ocorre em contato direto com pesquisas em âmbito nacional e
internacional, o que permite a atualização constante das bases teóricas e metodológicas
que fundamentam nossos trabalhos.
Este texto, conforme já mencionado, não foge desta tradição. Encara-se aqui o desafio
de analisar práticas ocorridas em aulas investigativas em que entendimentos sobre
conceitos científicos são construídos. Este desafio coloca em perspectiva a necessidade
de analisar as práticas para além da ideia espontânea que possa surgir do uso da
palavra na associação com o ensino de ciências, ou seja, não estamos apenas
preocupadas com a ideia de prática que sustenta atividades experimentais –
reconhecidamente conectadas às ciências e ao seu ensino. Interessa-nos analisar
ações executadas por professor e estudantes em sala de aula e como elas contribuem
para a consolidação de interações discursivas que levam à construção de entendimento
sobre temas das ciências e sobre as próprias ciências.

1.2. As práticas e as interações em sala de aula de ciências
Considerando as ideias anteriormente expostas, concebemos as aulas de ciências
como oportunidades para o desenvolvimento de práticas e isso respalda nossa
concepção da Alfabetização Científica (AC) como um dos objetivos do ensino de
ciências.
Nossa perspectiva defende a AC como a aproximação dos estudantes com elementos
da cultura científica, podendo, assim, desenvolver uma nova forma de ver e
compreender o mundo e seus fenômenos, em que o posicionamento e a tomada de
decisões levem em conta a análise disciplinada e criativa de situações. É esperado que
este contato com as ciências, por seus conteúdos e modos de fazer, possibilite aos
alunos a compreensão de que ciência e sociedade possuem vinculações sendo
mutuamente influenciadas uma pela outra. Como desdobramento disso, seria esperado
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também que o conhecimento mais amplo com as ciências, no sentido de que a AC não
almeja apenas a aprendizagem dos fatos científicos, permite o desenvolvimento de um
pensamento crítico, capaz de fomentar investigações constantes sobre situações e
informações, resultando em uma postura interveniente na sociedade.
Temos defendido a promoção da AC pela implementação do ensino por investigação
em aula (Sasseron & Carvalho, 2008, Carvalho & Sasseron, 2011, Sasseron, 2013).
Deste modo, estaria assegurado que os estudantes tivessem contato com a resolução
de problemas e, para isso, precisassem fazer uso de modos de organizar ações e de
realizá-las que podem se assemelhar a modos de resolver problemas na comunidade
científica.
O ensino por investigação tem sido implementado e analisado com uma variedade de
concepções definidas por características didáticas e filosóficas (Abd-El-Khalick et al.
2004, Munford & Lima, 2007). Uma marca importante nestas características são as
funções atribuídas ao ensino por investigação que transitam de seu reconhecimento
como uma modalidade ou estratégia utilizada em aulas de ciências ou como um fim, um
objetivo para o ensino de ciências (Abd-El-Khalick et al., 2004). Isso permite, inclusive,
que uma diversidade de modos de ação possa estar associada ao ensino por
investigação. Estes modos de ação relacionam-se a trabalhos práticos, caso, por
exemplo, de atividade hands on e o uso de objetos e técnicas para coleta e organização
de dados e informações, a trabalhos intelectuais como, por exemplo, o estabelecimento
e o teste de hipóteses para a resolução de um problema e a análise de situações, a
definição de explicações e a busca pelos limites e condições destas.
Neste trabalho, a concepção de ensino por investigação utilizada está ancorada na ideia
de resolução prática ou intelectual de problemas em que é necessário o envolvimento
com ações que permitam analisar variáveis, coletar dados, identificar influências,
formular explicações e estabelecer limites e condições para os quais elas sejam válidas.
Todas estas ações não estão previamente definidas aos estudantes, sendo importante
que as construções sejam realizadas por eles. Ao professor, alguns caminhos já devem
estar claros, sobretudo aqueles que representam as formas mais habituais para resolver
o problema em questão, mas é possível que novas situações e hipóteses para testes
sejam concebidas pelos alunos; e, portanto, torna-se papel do professor trabalhar com
os estudantes a fim de encontrar meios para que os exames sejam realizados. Este
papel do professor evidencia sua figura como autoridade epistêmica em sala de aula
(Berland & Hammer, 2012) e que, ao mesmo tempo, constrói mecanismos e opera
práticas para que os estudantes desenvolvam sua autoridade epistêmica.
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Nesta perspectiva, o trabalho de investigação correlaciona e integra práticas científicas
e práticas epistêmicas (Jiménez-Aleixandre

& Crujeiras,

2017) que seriam

representadas, respectivamente, por ações para coleta, organização e análise de
informações com o objetivo de construir explicações e por ações de avaliação dos
processos que vão sendo realizados, como um monitoramento das estratégias
utilizadas para eventual replanejamento de ações.
É importante evitar a percepção de que o êxito do ensino por investigação está vinculado
diretamente apenas ao planejamento de atividades em que as práticas científicas e as
práticas epistêmicas são consideradas. Pesquisas do LaPEF têm encontrado que o
envolvimento dos estudantes com as práticas científicas e epistêmicas podem ser mais
bem-sucedidas em determinadas situações. Isso se deve, sobremaneira, aos modos
que o professor constrói e possibilita para o envolvimento dos estudantes com a
temática e para a concretização de ações de resolução de problemas que eles tragam
(Silva, 2009, Afonso, 2011, Souza, 2015). Estes resultados levam-nos a entender o
ensino por investigação como uma abordagem didática, uma vez que a investigação
não é depende apenas da atividade planejada, encontrando relação intrínseca com as
interações possibilitadas em sala de aula pelo professor.
As interações são múltiplas em natureza (entre pessoas e com objetos e fontes de
informações) e em modos de se concretizar (interações discursivas e interações entre
conhecimentos), mas por meio delas surgem práticas que se consolidam no grupo e
que permitem um contato mais direto com modos de construir entendimentos que se
assemelham com os modos de construir conhecimentos nas ciências.
Nosso interesse maior está colocado sobre as interações discursivas, mas certamente
estas surgem relacionadas ao estabelecimento de outras interações. De todo modo, o
surgimento e a manutenção de interações discursivas em situações de ensino permitem
a observação de, ao menos, dois aspectos centrais vinculados a esta pesquisa: o
acompanhamento das discussões sobre temas das ciências e a manifestação de
práticas. Trata-se, portanto, de um modo objetivo de identificar apresentação e
negociação de ideias.
Considerando tais ideias, de modo conciso, o objetivo deste estudo é analisar práticas
de professor e alunos durante discussões ocorridas na implementação de uma
sequência de ensino investigativa em aulas de ciências da educação básica em que são
construídos entendimentos sobre conhecimentos científicos.
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Cientes de que tais práticas são diversas em natureza e modo de expressão, o recorte
está voltado a aspectos didáticos e pedagógicos que surgem nestas práticas e se
relacionam na construção de argumentos sobre temas científicos debatidos em aula.
De modo mais específico, pretendemos responder à seguinte pergunta de pesquisa:
Como práticas didáticas e práticas pedagógicas são utilizadas por um
professor em sala de aula e contribuem para a construção de
entendimentos sobre temas das ciências pelos estudantes?
Tendo este questionamento como fundamento para a presente pesquisa, pretendemos
analisar ações de alunos e ações do professor em eventos interativos ocorridos em
situações de ensino formal da educação básica na busca por perceber como
influenciam-se mutuamente os diferentes atores da sala de aula com os conhecimentos
por eles trazidos para discussão.
A redação da pergunta revela um sentido prioritário para a análise: a busca por uma
relação a partir de um início gerado pelo professor. E este sentido é proposital,
sustentando-se na concepção de que, em sala de aula, ainda que as dúvidas e
interesses por investigação possam surgir dos estudantes, é o professor, no
desempenho de sua autoridade social e epistêmica (Berland & Hammer, 2012), quem
as transforma em problemas didáticos possíveis de serem analisados no tempo e no
contexto escolar, considerando aspectos curriculares, cognitivos e materiais que os
circundam.
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2. Algumas considerações sobre o ensino de ciências
Nas próximas páginas, apresentaremos alguns estudos que fundamentam a concepção
de ensino de ciências que sustenta esta pesquisa. Eles são amplos e de diferentes
áreas de pesquisa, mas pretendemos trazer relações possíveis de serem estabelecidas
entre eles para a investigação aqui apresentada.
Logo de início, é preciso posicionamento sobre nossas concepções sobre o ensino de
ciências na educação formal.

2.1. O ensino de ciências na sala de aula
Para enfatizar as concepções sobre ensino de ciências que fundamentam nossa
pesquisa, iniciamos pela tentativa de responder algumas questões. A primeira delas é:
Por que ensinar ciências nas escolas?
É comum ouvirmos argumentos favoráveis ao ensino de ciências porque a sociedade
atual vive imersa a aparelhos tecnológicos que moldam nossas ações e nosso
pensamento. Ainda que esta justificativa seja verdade, adotá-la como principal motivo
para que as ciências figurarem como disciplina dos currículos escolares deixa de
considerar as ciências como empreendimento humano e, por isso, social e cultural.
De um modo geral, entendemos que podemos resumir as impressões gerais sobre o
porquê de as ciências deverem ser ensinadas em 3 principais focos: porque as ciências
estão em nosso cotidiano; devido ao grande acesso que temos à tecnologia; e por conta
do crescimento acelerado das ciências e das tecnologias nos dias atuais. Mas estas
justificativas representam elementos que, de fato, garantam a necessidade de se
ensinar e aprender ciências?
“As ciências estão em nosso cotidiano” é certamente uma frase e uma ideia impactante,
mas são as ciências que estão em nosso cotidiano ou os fenômenos? As ciências estão
em nosso cotidiano ou são desdobramentos advindos das pesquisas em ciências?
A atividade científica sistematizada é realizada por um pequeno percentual das pessoas
de todo o mundo, ainda assim, ações envolvidas nesta atividade e o próprio modo de
organizar informações e construir entendimento pode ser utilizado por um número bem
maior de pessoas. Estas práticas de investigação e o pensamento científico foram se
tornando conhecidos e divulgados com apoio em atividades educacionais dos mais
diversos modos. De mesmo modo, os conhecimentos construídos no âmbito das
ciências e os adventos (materiais e imateriais) desenvolvidos na relação com as

19
ciências estão em nosso dia a dia e representam, cada qual a sua maneira, a influência
mútua que ciência e sociedade exercem uma à outra.
O argumento de que o ensino de ciências deva ocorrer porque as ciências estão em
nosso dia a dia parece apoiar-se em uma concepção distorcida do que seja ciências: a
percepção de que os conhecimentos estão disponíveis na natureza sendo seu
desvelamento o papel dos cientistas e a natureza de sua atividade. Assim leva a
considerar que natureza e ciências não são distintas. Mas é possível ilustrar a diferença
com um exemplo simples: o contato cotidiano que temos a energia elétrica. Podemos
fazer uso extenso de energia elétrica sem saber como ela produzida, como ela chega
aos interruptores e que ela se relaciona ao movimento e interação de minúsculos corpos
sequer vistos a olho nu, mas cuja existência e interações são propostos, estudados e
analisados pelos cientistas. Apenas para reforçar, o contato diário com a energia elétrica
não implica, necessariamente, contato com as ciências.
Outra ideia que parece ser considerada ao se avaliar a importância de ensinar ciências
fundamenta-se na ponderação de que temos grande acesso a tecnologias.
Este é um fato inegável. Das mais simples às mais sofisticadas, a população está imersa
no contato com tecnologias. Mas ter acesso a elas, ou mesmo utilizá-las, implica em
entender como funcionam?
Parte da resposta a esta pergunta pode ser construída na análise de desdobramentos
do exemplo acima mencionado sobre o uso da energia elétrica. O ato de conectar um
aparelho elétrico a uma tomada e tê-lo funcionando em perfeito estado não está
diretamente vinculado ao entendimento de como este aparelho funciona. Isso leva-nos
a afirmar que o entendimento dos mecanismos internos de um objeto não é condicional
imprescindível para o seu uso, o que não justificaria o ensino de ciências face ao grande
acesso a tecnologias.
Usar tal argumento incorre em tratar tecnologias e sua disposição à população como
tendo relação direta e unívoca, portanto, inquestionável. Neste cenário, as tecnologias
são criadas exclusivamente para oferta à população e, por isso, os motivos e os fatores
que influenciam a criação de toda e qualquer tecnologia são meramente
mercadológicos. Tal compreensão colocaria as tecnologias em um patamar de simples
objetos, desprezando a forte relação que possuem com a sociedade, com o ambiente e
com a geração de conhecimento científico.
Percebemos, portanto, que a ideia de que ensinar ciências seja importante porque as
ciências estão no cotidiano e porque temos grande acesso a tecnologias levam a
concepções distorcidas do que sejam as ciências e as tecnologias, do que seja a
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construção do conhecimento científico e tecnológico e de como ciência e tecnologia
atuam e influenciam entre si e na sociedade.
Por fim, a outra possível resposta que havíamos mencionado, está ligada ao ensinar
ciências porque há crescimento acelerado das ciências e das tecnologias. Embora este
seja fato inquestionável, nossa preocupação não está em saber se há o crescimento
das ciências e tecnologias, mas, sim, em discutir se este crescimento justifica a
necessidade de ensinar e de aprender ciências.
Em que medida reconhecer que as ciências e as tecnologias vêm se desenvolvendo de
modo acelerado ao longo dos anos e séculos implica em conhecer as relações que
intermedeiam a produção científica e a produção tecnológica? Em reconhecer as interrelações entre produção científica e produção tecnológica?
Considerar que aumento na produção de conhecimento como garantia para o ensino de
ciências implicaria em ter currículos que ressaltassem, em alguma medida, tal
desenvolvimento. Implicaria também em colocar as ciências em uma perspectiva mais
ampla na sala de aula, para além da apresentação de fatos, construindo oportunidades
para que as ciências como campo de conhecimento fossem tema em debate.
Diante disso, entendemos ser importante discutir outros modos de responder à
pergunta: Por que ensinar ciências? Não pretendemos, em absoluto, esgotar tal
discussão. Isso é impossível, considerando que ciências e sociedade passam por
transformações constantes, o que implica em frequente revisita à pergunta.
O ensino de ciências ao longo dos anos também foi se modificando, atendendo (ou
talvez cedendo) a pressões advindas de diferentes áreas, sejam estas econômicas e
mercadológicas ou sociais e educacionais.
Em um interessante panorama produzido por Krasilchik (2000), são identificados, para
diferentes momentos do século XX, os objetivos do ensino de ciências, as concepções
de ciência existentes e as agências promotoras de reformas educacionais. Percebe-se,
neste estudo, entre os anos 1950 para o final dos anos 1990, um claro movimento da
formação de elites para a formação do cidadão, do trabalhador e do estudante; como
também uma mudança na percepção de que a ciência é uma atividade neutra, passando
pelo entendimento de que as ciências se desenvolvem e evoluem historicamente, com
base em pensamento lógico-crítico e chegando a percepção das implicações sociais
das ciências. Junto a este movimento, alteram-se as formas de abordar as ciências em
sala de aula.
Na formação voltada à elite, o ensino propedêutico de teorias e conceitos aliado ao uso
de atividades experimentais voltado, principalmente, à comprovação de elementos já
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estudados marcam não somente uma intenção de formar cientistas ou engenheiros em
um país em amplo crescimento econômico, mas também denunciam a concepção que
associa de modo estreito a aprendizagem de ciências com a manipulação de objetos de
laboratório.
Este objetivo tem deixado de ser o principal foco de grande parte das escolas brasileiras
de educação básica, embora ainda perdure em algumas situações, sobretudo quando
consideramos o ensino oferecido em instituições de Ensino Médio que focalizam a
inserção de seus egressos em concorridos cursos de escolas de ensino superior2.
No Brasil, a promulgação da LDB 9394/96 já mencionava o caráter mais amplo da
formação dos estudantes. Tendo recebido inserções e modificações ao longo dos anos
desde sua publicação, esta lei continua anunciando que “a educação escolar deverá
vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” e que “tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”.
Os conteúdos curriculares a se ensinar nas escolas de educação básica também têm
passado por transformações e, até o presente momento3, continuam a representar as
ideias propostas na LDB vigente, respeitando a formação geral dos alunos, em especial
na trajetória até o final do Ensino Fundamental.
As ciências da natureza figuram neste rol de conteúdos como mais um tema importante
para que o estudante tenha contato com os conhecimentos desenvolvidos pela
humanidade ao longo da história. A justificativa apresentada no documento da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para seu ensino ancora-se na percepção de que a
sociedade contemporânea se relaciona de modo muito direto com o desenvolvimento
científico e tecnológico. Por este motivo, a formação integral dos estudantes passa pelo
conhecimento científico, importante e necessário para que participem de debates e
tomadas de decisões sobre temas e assuntos do seu dia-a-dia sobre os quais as
ciências oferecem um ponto de vista.
Estas justificativas são importantes, mas não abarcam todo o rol de aspectos que nos
levam, neste trabalho, a defender o ensino de ciências na formação básica dos
estudantes. Argumentamos em prol da apresentação das ciências aos estudantes como
2

Neste caso, não fazemos menção aos cursos preparatórios para o vestibular que recebem matriculas de
egressos do Ensino Médio, mas a escolas, muitas vezes associadas a estes cursos, que organizam todo o
seu currículo com a intenção de preparar os estudantes para a realização de vestibulares para instituições
e/ou cursos de alta concorrência, como, por exemplo, as provas que garantem vagas em cursos da USP,
Unesp, Unicamp, UFPA, ITA e IME, entre outros.
3 Nos momentos finais de redação desta tese, no primeiro semestre de 2018, havia sido recém aprovada
no Conselho Nacional de Educação a versão da BNCC – Base Nacional Comum Curricular que apresentava
os temas e tópicos curriculares para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental.
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um modo de conhecerem uma dentre tantas formas da humanidade construir
compreensão sobre o mundo em que vive. Isso inclui ter contato com as proposições
científicas para o entendimento dos fenômenos e com os meios empregados e as ações
realizadas para a construção, a avaliação e a legitimação deste entendimento.
Entendemos que as ciências são reconhecidas por seu modo organizado e criativo de
resolver problemas com a finalidade de descrever fenômenos e prever consequências.
Segundo Osborne (2016), o pensamento científico que fundamenta esta tarefa ancorase em três pilares: conhecimento sobre os fatos, teorias e leis científicas, conhecimento
sobre processos para a construção de novos conhecimentos e o conhecimento
epistêmico.
Considerando esta perspectiva, o ensino de ciências pelo qual argumentamos neste
trabalho deve oferecer oportunidades aos estudantes para desenvolver os três tipos de
conhecimento acima mencionados partindo de situações problemáticas e perseguindo
na análise das mesmas para a construção de entendimento sobre o que se enfrenta e
sobre como soluções resolvem a situação e representam impactos para o contexto.
A opinião que defendemos neste trabalho para porque ensinar ciências justifica-se na
assunção de que o desenvolvimento do pensamento científico pode auxiliar alguém a
analisar contextos e situações que enfrente, entende-los e tomar decisões. Deve,
inclusive, ser importante para que outros modos de organizar conhecimento sejam
considerados no momento da tomada de decisão, uma vez que contribui para o
desenvolvimento de análises constantes.
Surge, com isso, a necessidade de refletir sobre uma outra pergunta, tão ampla e
complexa quanto a inicial: Qual o objetivo do ensino de ciências?
Aqui parece-nos essencial adicionar a variável tempo para a análise do ensino de
ciências nas escolas. E isso deflagra uma interpretação inicial que se faz neste trabalho:
ao longo dos anos, com o caminhar da sociedade e das ciências, mudam-se as relações
do ser humano com a natureza e com os conhecimentos, acarretando mesmo novos
modos de conceber conhecimentos. Ao mesmo tempo, alteram-se formas de relação e
de influência entre sociedade e modos de conhecimento. Estas premissas (mas não
apenas elas) levam a considerar o conhecimento científico suscetível a critérios de
validade vinculados aos contextos social e histórico. De mesmo modo, o ensino de
ciências sujeita-se a mudanças contextuais. Alteram-se os objetivos em concordância
com as mudanças nos modos de conceber a ciência e os conhecimentos e com as
modificações na sociedade e nos valores e anseios desta. Certamente estas não são
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vias de mão única, exercendo influência unidirecional, mas processos que se afetam
mutuamente.
A consideração de processos de mudanças acometendo a sociedade e seus
conhecimentos implica em ponderar estes processos para o planejamento de
estratégias e de ações de ensino, repercutindo nas formas de relação dos sujeitos com
os conhecimentos em diferentes âmbitos, bem como nos modos de aprendizagem e ao
valor a ela atribuído. Estas ideias condizem com pressupostos da Alfabetização
Científica (AC) como um objetivo do ensino de ciências que procura oferecer uma visão
ampla dos conhecimentos científicos e sobre ciências na sua relação com a sociedade
(Hurd, 1998, Fourez, 1994, Sasseron, 2008).
Esta perspectiva de Alfabetização Científica coaduna com princípios de educação
emancipadora e transformadora (Freire, 2015), sobretudo pela mudança de foco da
apresentação e assimilação de conceitos para o papel do indivíduo como sujeito
epistêmico na construção de entendimentos e avaliação de conhecimentos, sustentadas
pelo uso recorrente e crítico de ferramentas intelectuais (Duschl, 2008).
Neste sentido, a AC sistematiza intenções formativas e ações de formação que ocorrem
no espaço escolar, mas que também se desenvolvem em outros âmbitos de nossa
vivência cotidiana. Caracteriza-se, em especial, por ser um processo constante de
análise de situações, proposição de ideias, avaliação de ideias e contextos e tomada de
decisões. Isso revela que a Alfabetização Científica representa um modo de relação do
sujeito com características epistemológicas próprias das ciências, reafirmando, uma vez
mais, a importância de que não apenas os conceitos, as leis, as teorias e os modelos
das ciências sejam tópicos curriculares, mas também os modos próprios de construção
e de divulgação de conhecimentos.
Uma nuance que pode gerar discussões e mesmo incompreensões sobre o papel da
AC na formação dos indivíduos é sua aparente proximidade com a formação de
cientistas. É importante reforçar que esta proximidade não é, de fato, um objetivo do
ensino de ciências que persegue o desenvolvimento da AC, mas é uma decorrência da
constituição de um modo de planejar e realizar atividades de ensino que se distancia
das concepções mais tradicionais sobre as disciplinas escolares em que seus conceitos
são o foco e o objetivo principais. A Alfabetização Científica revela a preocupação em
que a área de conhecimento seja conhecida em suas características; e, pelo
reconhecimento de modos de propor soluções, de organizar entendimentos e de avaliar
ideias, considera que aprender ciências e também aprender sobre modos de fazer
ciências.
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Se a Alfabetização Científica é um importante objetivo do ensino de Ciências da
Natureza, modos de planejar e implementar ações precisam também considerar o
ensino sobre os modos de construir conhecimentos em ciências. E isso nos leva a outra
pergunta: O que ensinar em aulas de ciências?
Talvez a resposta mais direta a esta pergunta seja “conteúdos”. Concordamos com esta
resposta, mas ela é pouco precisa e específica, sendo necessário considerar o que
entendemos como conteúdos das aulas de ciências.
Considerando resultados e propostas advindos da pesquisa sobre aprendizagem em
ciências, pesquisas sobre as ciências e seus modos de construção e disseminação de
ideias e pesquisas sobre ensino de ciências, Duschl (2008) propõe a aprendizagem e a
avaliação de ciências em contextos de ensino deve integrar três domínios: as estruturas
conceituais e os processos cognitivos que são usados na construção de conhecimento
em ciências, as estruturas epistêmicas utilizadas no desenvolvimento e avaliação do
conhecimento científico e os processos e contextos sociais que modulam como o
conhecimento é comunicado e debatido.
Esta perspectiva traz uma potente maneira de analisar o currículo de ciências
considerando o desenvolvimento de Alfabetização Científica pois avalia que as aulas
devem cuidar de oferecer condições para que não apenas as leis, teorias, modelos e
conceitos científicos sejam abordadas, mas também os processos de construção dos
mesmos, as estruturas e condicionantes que das investigações suscitadas e os modos
de avaliar os conhecimentos produzidos e as relações e influências que os geram e
sustentam.
Talvez muitas possam ser as formas de tornar isso uma realidade, mas aqui neste
trabalho, com a preocupação de analisar contextos formais de ensino, identificamos
nossa proposta com fundamentos teóricos e metodológicos que sustentam o ensino por
investigação.

2.2. Ensino de Ciências por Investigação
A ideia do ensino de ciências por investigação não é recente, e, na literatura da pesquisa
especializada, surge associada aos ideiais propostos por John Dewey, materializandose em proposta para a sala de aula em que os estudantes devem participar ativamente
de práticas e de atividades didáticas (Schwab, 1962). Importante afirmar que o ensino
de ciências por investigação tem sido temática de políticas educacionais em diferentes
países (Abd-El-Khalick et al., 2004). Apesar disso (e mesmo por este motivo) há
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diferentes formas de conceber o ensino por investigação4 (Abd-El-Khalick et al., 2004,
Duschl, 2008), havendo duas que se mostram mais comuns: o ensino por investigação
como meio para o ensino de ciências e o ensino por investigação como forma de ensinar
sobre as ciências. São duas perspectivas muito semelhantes tendo sua principal
diferença associada às finalidades: enquanto a vertente que prevê o ensino por
investigação como um meio para o ensino de ciências pauta-se na possibilidade
conferida aos estudantes para que vivenciem processos investigativos para aprender
leis, conceitos, teorias e modelos científicos, a vertente que trata do ensino por
investigação como forma para aprender sobre ciências preocupa-se mais diretamente
com a aprendizagem, pelos estudantes, de aspectos metodológicos que permitem a
resolução de problemas e a construção de conhecimentos pelas ciências.
Em nosso entendimento, estas principais vertentes podem associar-se ao longo da
escolarização, estando juntas ou recebendo ênfase distinta em um instante, mas
semelhante ao longo dos tempos. Assim, concebemos que o ensino por investigação
prevê o envolvimento dos estudantes em processos para análise de um problema. A
concretização desta resolução transita entre os âmbitos manipulativo e intelectual,
envolvendo ações práticas e cognitivas.
Como já mencionamos, historicamente, os primeiros trabalhos a colocarem em
evidência o ensino por investigação associavam-no a atividades experimentais como
modo de efetivar a participação dos estudantes nas aulas de ciências. Em sala de aula,
era esperado que os alunos se envolvessem com a manipulação de equipamentos, por
meio de roteiros com ações pré-estabelecidas e, de modo frequente, a atividade
realizada tinha caráter comprovatório de conceitos, leis e teoremas já discutidos em
aulas teóricas (Tamir, 1990 Borges, 2002, Carvalho, 2013). Isso marca a característica
de hands on de uma atividade em ciências. A ênfase no desenvolvimento de ações,
muitas delas previamente descritas, revela a atenção aos procedimentos, ou no
desenvolvimento de conhecer como realizar determinada ação.
Esta forma de contato com o conhecimento em aulas de ciências ainda pode ser
encontrada em muitos contextos educacionais; e também encontram-se muitas
evidências de que esta modalidade de ensino, entre algumas pessoas, pode configurar
papel importante para o surgimento de uma aparente aprendizagem, concretizada na
execução cuidadosa e precisa de tarefas, mas não confirmada como internalização de
conceitos na tomada de decisões sobre temas correlatos em outros contextos (Viennot,
1979, Hashweh, 1988, Caramazza, McCloskey & Green, 1980).

4

Nos trabalhos em língua inglesa, a menção ao ensino por investigação é feita pelo termo inquiry.
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Em outra perspectiva, as concepções e estratégias de ensino por investigação
entendem que os processos em que se busca engajar os estudantes devem consolidar
ações práticas juntamente com o domínio conceitual relacionado ao problema em
investigação. Isso destaca a importância da abordagem dos domínios geral das ciências
e específico das disciplinas.
Além disso, tem sido sempre uma grande preocupação o papel que os estudantes
podem assumir em atividades pautadas no ensino por investigação. O envolvimento,
que vá além do manipulativo e permita chegar à proposição de modos de investigar, à
obtenção de explicações ou de modelos explicativos e à organização de modos de
interferir em situações de seu entorno, considera graus de liberdade intelectual
oferecidos aos estudantes quando da resolução de problemas (Carvalho, 2013) e pode
fomentar oportunidades para o desenvolvimento de autoridade epistêmica entre eles.
Assim, tomada de decisões sobre como realizar a análise de hipóteses e sobre como
encontrar e organizar informações podem permitir a construção de relações que
apontem conclusões para o fenômeno em investigação e o uso destas ideias no
contexto escolar e para além deste espaço.
Uma possibilidade de organizar tais ações é sintetizada por Pedaste et al. (2015) em
uma estrutura do ensino por investigação5 composta por fases e subfases que associam
e relacionam diferentes momentos e processos para a constituição de um problema,
sua análise e a construção de conclusões sobre o que foi investigado.
Nesta estrutura, são elencadas ações mais diretamente vinculadas ao conteúdo em
exploração, descritas pelas atividades de orientação, conceitualização, investigação e
conclusão, com suas subfases, e também ações que se relacionam ao estabelecimento
de discussões, com possíveis incursões metacognitivas para a análise das propostas.

5

No original, a expressão utilizada é inquiry-based learning framework. Interessante perceber que na
estrutura surge o termo investigation. Em português, talvez possamos usar o termo análise para nos
referirmos a estes processos realizados para a exploração ou experimentação das perguntas e hipóteses
construídas.

27
Figura 1- Estrutura de ciclo investigativo, suas fases e subfases

Fonte: Pedaste et al. (2015)

Esta proposta de Pedaste et al. (2015) revela um movimento interessante de colocar
ações cognitivas, representadas pela discussão, comunicação e reflexão, associadas a
ações de interação representando movimentos da investigação como, por exemplo, a
definição do problema, a busca por dados, o trabalho com eles e a construção de
conclusões.
Mas há um bom rol de outras atividades e propostas de ensino por investigação em sala
de aula que não foram planejadas considerando o ciclo proposto por Pedaste et al.
(2015), mas que expõem o intuito de promover a investigação em sala de aula e o
envolvimento dos estudantes com a discussão dos temas. A proposta de organização
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de atividade de ensino por investigação apresentada por Carvalho (2015) é um exemplo
destes outros modos e destaca algumas etapas principais para a exploração de
fenômenos das ciências em sala de aula. Carvalho (2015) defende a importância do
problema para o início da construção de conhecimento, o entendimento de que qualquer
novo conhecimento tem origem em um conhecimento anterior, a construção de planos
de ação para investigação e a concretização dos mesmos, a passagem da ação
manipulativa para a ação intelectual, com a tomada de consciência sobre as ações e o
reconhecimento das variáveis relevantes para o problema, e a construção de relações
entre as variáveis, possibilitando o surgimento de explicações.
Ainda que não detalhada em termos das fases expressas na proposta de Pedaste et al.
(2015), as etapas listadas por Carvalho (2015) permitem a concretização de
investigações em sala de aula e pressupõem a interação entre alunos e professor, de
modo a desenvolver conjuntamente à investigação, as discussões para comunicação e
reflexão sobre os temas em análise.
Dado que os processos de investigação muitas vezes são assim nomeados para
menção a ações práticas de resolução de problemas, e deixam de fora os
procedimentos que envolvem a comunicação e a reflexão, a literatura em língua inglesa,
nos últimos anos, tem optado por utilizar o termo practices para se referir ao ensino de
ciências que colocam os estudantes frente à investigação (NRC, 2012, Osborne, 2010).
Estas práticas, em tradução literal para o português, colocam em destaque as diferentes
ações que são desempenhadas pelos estudantes para a resolução de um problema.
Em documentos oficiais em língua inglesa, as práticas são um de três elementos que
se fundem para a organização do currículo e das estratégias didáticas de sala de aula.
Assim, apresenta-se a importância de que as práticas sejam trabalhadas em
concomitância com os conceitos centrais das disciplinas e os temas transversais das
ciências.
A análise dos processos investigativos realizados em sala de aula por meio da ideia de
práticas encontra respaldo em esforços empreendidos na área de pesquisa sobre a
necessidade de considerar que o ensino de ciências cujo objetivo é o desenvolvimento
da Alfabetização Científica dos estudantes precisa congregar dimensões conceituais,
sociais, epistêmicas e materiais (Stroupe, 2014, Duschl, 2008).
Mas há uma importante consideração a ser feita para a elaboração de atividades
centradas no ensino por investigação: o diálogo profícuo entre estas atividades e as
características

epistêmicas

do

conhecimento

científico.

Uma

investigação,

considerando os apontamentos que temos trazido nesta seção, não pode ser bem-
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sucedida caso os temas em discussão não permitam ou não prevejam a exploração
crítica de suas características, nuances e limites. Windschitl, Thompson e Braaten
(2008) afirmam que o ensino de ciências na perspectiva da investigação deva ocorrer
pelo trabalho coordenado em sala de aula com o desenvolvimento de interações
discursivas baseado em cinco caraterísticas epistêmicas do conhecimento científico:
que ele seja testável, revisável, exploratório, conjectural e gerador.
Estes elementos revelam a complexidade do ensino por investigação, não no sentido
de possibilidade de alcance de entendimento sobre o que ele seja, mas pelo fato de que
sua fundamentação se ancora na perspectiva de trabalhar, concomitantemente,
conceitos, leis, teorias e modelos explicativos das ciências com metodologias para
investigação e disseminação do conhecimento produzido, revelando práticas próprias
do fazer científico.

2.3. As práticas na investigação em sala de aula
O envolvimento cognitivo dos estudantes parece ser o fundamento que estrutura o olhar
mais atento para as práticas como elemento importante do ensino e da aprendizagem
em aulas de ciências.
Wickman (2004) propõe a expressão epistemologias práticas (no original, practical
epistemologies) para analisar ações e interações estabelecidas em sala de aula, e
realizadas por professor e alunos, que permitem o envolvimento com a investigação de
uma situação até a obtenção de explicações para o caso em análise e a extensão destes
achados para outras situações assemelhadas procedimental e conceitualmente.
Estudos das interações ocorridas em situações de ensino e aprendizagem de ciências
têm se pautado no envolvimento dos estudantes com práticas epistêmicas na busca por
desvelar nuances das relações que se estabelecem quando problemas estão sendo
resolvidos.
Considerando estas discussões (e a profusão de termos a elas associados), julgamos
ser necessário diferenciar epistemologia de aspectos epistêmicos. De modo sucinto, a
epistemologia lida com a natureza e o escopo da construção do conhecimento, suas
origens e seus limites (Hofer, 2016). Trata, portanto, de identificar e avaliar aspectos
gerais que influenciam e determinam a construção do conhecimento. Os aspectos
epistêmicos, por sua vez, relacionam-se às ações no âmbito de uma específica
investigação e, por isso, têm estreito vínculo com a área de conhecimento.
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Recentemente, surge a preocupação em analisar a cognição epistêmica6. Este termo
tem sido “utilizado para descrever um conjunto de processos mentais quem envolve o
desenvolvimento e emprego das concepções dos indivíduos sobre conhecimento e
processos de conhecer” (Hofer, 2016, p. 20).
Mas que haja uma variedade de modos de caracterizar as práticas epistêmicas (Berland
et al., 2016, Silva, 2015, Kelly, 2008), entendemos que elas podem ser consideradas
como ações desempenhadas para empreender na investigação de “como se sabe o que
se sabe”.
Fundamentando-se nas premissas de que as ciências são conhecimento construídos
socialmente, que a cognição é distribuída entre pessoas, tecnologias, textos, símbolos
e signos, que a aprendizagem ocorre por meio de participação, que a cognição
epistêmica envolve um conjunto de práticas e que ontologias são construídas a partir
da apropriação de significados comuns, Kelly (2016) afirma que as práticas epistêmicas
são interacionais, contextuais, intertextuais e consequenciais.
Em trabalho anterior, apoiando-se sobretudo nas ideias de Longino (1990, 2002) acerca
dos modos de constituição de objetividade para os conhecimentos científicos, Kelly
(2008) propõe que as práticas epistêmicas podem ser caracterizadas por interações que
gerem comunicação, proposição, avaliação e legitimação de ideias.
Embora esta proposta de Kelly (2008) parece muito consistente do ponto de vista teórico
e mesmo metodológico, tendo sido aplicada em muitas pesquisas empíricas (por
exemplo, em Kelly & Licona, 2018, Kelly, 2016, Silva, 2015), outros tantos estudam
utilizam a ideia de práticas como sendo práticas científicas (NRC, 2012, Duschl, 2008).
Apesar de haver relações entre ambas e de, muitas vezes, serem utilizadas uma forma
ou outra em contextos e aspectos similares, torna-se importante analisar o que as
aproxima e as distancia.
Uma boa referência para esta análise é o trabalho de Jiménez-Aleixandre e Crujeiras
(2017) que se preocupa em entender relações entre práticas científicas e práticas
epistêmicas. As autoras afirmam que “como um ensaio, sugerimos que podemos pensar
em prática epistêmica como algo mais amplo e em práticas científicas como práticas
epistêmicas no contexto específico de disciplinas e áreas de conteúdo” (p. 70, tradução
nossa).

6

Os trabalhos nesta linha são bastante novos e, por isso, ainda em fase de ampla discussão. Neste ano
de 2016, uma coletânea sobre o tema foi publicada no Handbook of Epistemic Cognition, editado por
Greene, Sandoval e Braten.
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A representação destas relações é apresentada pelas autoras por meio de um diagrama
em que as práticas epistêmicas referem-se aos processos e parâmetros de avaliação
do pensamento e ao acompanhamento da aprendizagem e as práticas científicas,
consideradas de acordo com a caracterização anteriormente trazida, referem-se, no
âmbito do ensino de ciências, à investigação, à avaliação e à construção de explicações.
Figura 2- Relações entre as práticas científicas e as práticas epistêmicas

Fonte: Jiménez-Aleixandre e Crujeiras (2017)

As autoras percebem haver práticas científicas que não são práticas epistêmicas como,
por exemplo, atividades de medição, mas afirmam que o uso das ideias sobre tais
práticas pode trazer uma mudança de perspectiva da avaliação sobre as concepções
epistemológicas que os alunos possuem para a análise do engajamento que constroem
com as práticas epistêmicas.
Inferimos que o trabalho em sala de aula em que práticas científicas e epistêmicas
surgem de modo conjunto permitem envolvimento dos estudantes com a resolução de
problemas em que a investigação surge como um modo de desenvolver o pensamento
científico (Osborne, 2016) e, portanto, de promover a Alfabetização Científica.
Tendo estas discussões, julgamos necessário dar um passo atrás e reconhecer melhor
aspectos fundantes para a concepção das práticas epistêmicas e das práticas científicas
em sala de aula. Entendemos que trabalhos apoiados em elementos da sociologia das
ciências podem trazer suporte para a avaliação de como aspectos da natureza das
ciências devem ser considerados em situações de ensino e de aprendizagem.
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3. Alguns elementos da atividade científica em uma breve análise na perspectiva
da sociologia das ciências
Imaginamos que tenha ficado claro ao longo das páginas anteriores que este trabalho é
uma pesquisa sobre o ensino de ciências em contexto de educação formal. Não é, pois,
um estudo de sociologia das ciências. Apesar disso, porque nosso olhar está voltado ao
âmbito das práticas de sala de aula, são os estudos que sociologizam7 a atividade
científica que podem trazer fundamentação teórica para um olhar mais preciso às
interações que ocorrem em sala de aula.
Nossa intenção agora é explorar concepções acerca da atividade científica elencando
elementos de sua natureza e analisando processos envolvidos na construção de
conhecimentos. Para isso, trazemos à discussão obras8 que colocam a atividade
científica como objeto de estudo sob diferentes perspectivas. Ainda que outras
produções versem sobre o tema, nosso caminho aqui deve permitir um olhar para as
práticas da atividade científica.

3.1. A atividade científica como prática social
Filósofa da ciência, Helen E. Longino dedicou boa parte de seus trabalhos de pesquisa
ao estudo da investigação científica ressaltando a importância dos valores e das
interações sociais para a concretização de conhecimentos em ciências. Seu empenho
permite atribuir critérios que conferem objetividade ao conhecimento científico e,
segundo a autora, tal objetividade está vinculada ao fato de a construção de
conhecimento em ciências ser uma atividade social e cultural.
Ao longo do livro Science as Social Knowledge: values and objectivity in scientific
inquiry, Longino (1990) afirma que a atividade científica é governada por normas e
valores sociais, diferenciando dois principais tipos de valores: os constitutivos,
relacionados ao que indica o que pode ser tomado como práticas e métodos científicos
sendo, portanto, seriam gerais à atividade científica, e os contextuais, vinculados a
aspectos sociais e culturais próprios do ambiente em que ocorre uma dada atividade

7

Ao descrever seu trabalho, no livro The Fate of Knowledge, Helen E. Longino afirma que não se trata de
um estudo sociológico das ciências, mas de um estudo sociologizado das ciências. Com esta opção, a
autora analisa práticas que são comuns a grupos de cientistas, sem se preocupar demasiadamente com
as características específicas de um determinado grupo. A utilização da palavra “sociologizam” neste texto
é condizente com o uso feito por Longino (2002).
8 Nossas principais referências são Science as Social Knowledge: values and objectivity in scientific inquiry,
de Helen E. Longino, Laboratory Life: the construction of scientific facts, de Bruno Latour e Steve Woolgar,
The Fate of Knowledge, de Helen E. Longino, e Epistemic Cultures: how the sciences make knowledge, de
Karin Knorr-Cetina.
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científica. Porque há que se considerar a existência destes valores, surge o problema
de Longino: analisar a interação que as estruturas lógica e cognitiva das ciências exigem
entre práticas e conteúdos científicos e os valores e necessidades sociais.
Também recebem destaque para Longino dois importantes atributos a serem
considerados na análise da prática científica: a autonomia e a integridade. Estarão estes
atributos relacionados ao desenvolvimento das pesquisas científicas? Seriam
metodologicamente possíveis a ciência autônoma e livre de valores?
As respostas a perguntas como estas (e a outras que surgem ao longo do estudo) vão
sendo construídas sempre com um olhar referencial a correntes filosóficas, em especial,
o positivismo e o relativismo, e a análise cuidadosa de elementos que podem estar
velados pelas próprias características culturais e sociais e que a atividade da própria
autora está submetida. Mas logo no início, Longino revela entender que o caráter social
do conhecimento científico tanto o protege quanto o torna vulnerável a interesses e a
valores políticos e sociais.
Para discutir aspectos da investigação científica que a levem a respostas sobre como
surgem e se relacionam valores e objetividade em ciências, Longino parte da percepção
de que a “investigação científica é uma atividade humana colaborativa” (p. 17, tradução
nossa). Apoiando-se em trabalhos de Grene e MacIntyre9, Longino afirma que a
atividade científica é uma prática. Para isso, usa o conceito de prática apresentado por
MacIntyre: “qualquer forma coerente e complexa socialmente estabelecida de atividade
humana cooperativa através da qual produtos internos para esta forma de atividade são
efetuados na tentativa de alcançar padrões de excelência que são apropriados e
característicos dessa forma de atividade” (apud Longino, 1990, tradução nossa).
Apesar de apropriar-se desta definição de prática, Longino faz questão de frisar que
modificações no modo de entender a prática científica teriam que ser realizadas. Ainda
assim, tal definição aponta para a influência do social em práticas humanas.
Também com o intuito de estudar aspectos que gravitam a construção de conhecimento
em ciências, a pesquisadora em sociologia das ciências, Karin Knorr-Cetina, no livro
Epistemic Cultures: how the sciences make knowledge, publicado em 1999, busca
analisar, como explícito no título, “as culturas epistêmicas: estas amálgamas de arranjos
e mecanismos – ligados pela afinidade, necessidade e coincidência histórica – que, em
um dado campo, compõem como sabemos o que sabemos” (p. 1, tradução nossa,

9

Para esta discussão, não tivemos acesso aos textos destes dois autores usados por Longino. Segundo
consta nas referências bibliográficas citadas por Longino, trata-se das obras: The knower and the known,
de Marjorie Grene, edição de 1966, e After Virtue, de Alasdair MacIntyre, edição de 1981.
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ênfase no original). A autora ainda enfatiza que as culturas epistêmicas se caracterizam
pela construção de conhecimento e propostas de garantia para este. Fundamentando
as proposições de Knorr-Cetina está a ideia de que estudar uma cultura requer investir
na análise das práticas desenvolvidas pelo grupo que levam à construção de
conhecimento.
Estas ideias permitem que Longino estabeleça suas ideias de investigação científica
como algo “social e complexo, compreendendo muitas atividades desempenhadas por
diferentes pessoas” e que “devemos aceitar que diferentes concepções de
conhecimento podem se desenvolver no contexto de diferentes práticas ou supor que
há algum subconjunto de práticas pertencente a todas práticas de produção de
conhecimento” (p.19, tradução nossa). Para ela, a investigação científica produz teorias,
mas também, e ao longo dos processos, promove interações de naturezas distintas que
se integram e se transformam sendo, portanto, advindas de negociações sociais. Sua
ideia de ciência como prática e, em decorrência, praticada por grupos sociais é o que
confere a ela objetividade.
No livro Laboratory Life: the construction of scientific facts, Latour e Woolgar (198610)
relatam e analisam a experiência que o primeiro autor teve ao passar dois anos como
observador em um laboratório de estudos sobre neuroendocrinologia. Logo no início do
livro, os autores preocupam-se em apresentar aspectos que dificultaram o trabalho
como a inserção no grupo de um observador leigo e o enfrentamento dos preconceitos
que a função de um sociólogo ou um antropólogo possa ter para a comunidade em que
se insere, assim como as dificuldades de estar cotidianamente observando discussões
sobre um tema, além de ações e operações em materiais diversos sobre os quais não
possui domínio algum mas que, para o grupo observado, são pressupostos mínimos
sobre os quais nem mesmo é preciso haver menção.
Ao longo das descrições, os autores sempre deixam claro que as notas foram tomadas
pelo “observador”. A coleta de informações que permitiu o estudo descrito no livro
ocorreu de modo etnográfico e com certo cunho antropológico, mas, como os autores
fazem questão de salientar, não se trata de entrar em um ambiente completamente
desconhecido. Ainda que certas ações e modos de interagir com o espaço sejam
peculiares àquele ambiente, alguns objetos e algumas formas de relações entre os
sujeitos entre si e com os objetos são de conhecimento do observador, o que garante a
constituição de alguns conhecimentos sobre o espaço e sobre o trabalho ali realizado.

10

A primeira edição foi publicada em 1979. Tivemos acesso à edição de 1986 que conta com um posfácio
escrito pelos próprios autores.
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Em todo o texto, o discurso mescla informações obtidas pelo observador, quando de
seu período de imersão no laboratório, concepções construídas por Latour e Woolgar.
O objetivo do estudo retratado em Laboratory Life: the construction of scientific facts é
descrito como “nosso interesse mais específico na vida no laboratório consiste no modo
como as atividades diárias de trabalho dos cientistas leve à construção de fatos” (p.40,
tradução nossa). Este objetivo, de modo restrito, é atingido logo ao final do segundo
capítulo, e nos 5 capítulos restantes, os autores voltam a analisar este objetivo com
novas questões, aprofundando o olhar que a isso trouxeram ao final do capítulo 2. Esta
opção revela-se coerente com a própria apresentação dos agentes e fatores que
influenciam na construção de fatos observada no laboratório de estudos em
neuroendocrinologia: há um movimento constante e recorrente de avaliar o que foi
estabelecido com novas informações e a partir de referenciais de estudo de diferentes
áreas (inclusive da área de neuroendocrinologia), esmiuçando ações e discussões
observadas e procurando dar sentido aos pequenos fazeres que se relacionam com os
fatos em construção.
O estudo de Latour e Woolgar (1986) é rico em apresentar as pessoas envolvidas com
as diferentes atividades do laboratório, bem como o mobiliário e demais objetos
existentes no local. Logo de início, deixam claro que há dois principais ambientes: um
deles, a seção A (como é chamada pelos autores), é ambiente que se assemelha a um
escritório, em que há biblioteca, secretários, telefones e espaço para estudos e
apresentações; a seção B é um espaço com maquinários específicos aos estudos do
laboratório e bancadas para trabalho, além de salas que acomodam pequenos animais
que servem como cobaias para as pesquisas. Há ligação entre estes dois espaços e,
segundo os autores, a seção A parece ser a conexão das unidades produtivas, e nela
há junção de duas fontes literárias: às vindas de fora deste espaço, como as revistas e
livros especializados, e as fontes vindas dos outros espaços do laboratório,
pertencentes à seção B. A todo instante, os autores fazem menção aos debates que
ocorrem sobre informações produzidas no próprio laboratório e por outros grupos. É
comum que a menção a informações esteja vinculada à leitura de uma revista ou artigo.
Uma outra diferenciação importante que é trazida no texto diz respeito às máquinas e
aos objetos existentes no laboratório. Latour e Woolgar agrupam-nos em dois tipos
distintos para que fique claro que alguns são apenas máquinas ou objetos, e outros são
instrumento de inscrição.
A ideia de inscrição literária acompanha toda a discussão que Latour e Woolgar fazem
a respeito de como fatos são construídos no laboratório. As inscrições literárias podem
ir se alterando ao longo do tempo de trabalho. Isso não quer apenas dizer que inscrições
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literárias vão sendo substituídas umas por outras. Embora isso possa ocorrer, há, como
mostram Latour e Woolgar, um processo de complexificação das inscrições tornandose cada vez mais específicas e especializadas para uma situação em estudo.
Conforme descrevem os autores, o objetivo final dos estudos realizados no laboratório
é a publicação de artigos. Isso ocorre de variadas formas e o conteúdo destes textos é
diverso. De modo geral, o processo, como mostram Latour e Woolgar, é complexo,
moroso, custoso financeiramente e envolve várias pessoas e vários fatores, podem
estes (pessoas e fatores) terem intervenção indireta na construção dos fatos. Isso
porque a constituição de um artigo em sua versão final envolve testes e coletas,
transformação de inscrições literárias e construção de explicações em atividades em
que debates, ainda que informais, permitem avaliação de práticas e de resultados, sem
perder de vista a comunicação formal representada pela literatura já publicada. Neste
trabalho de constituição de um artigo inscrições literárias e instrumentos de inscrições
são “apagados”: não porque não sejam importantes, mas porque tornaram,
respectivamente, evidências e métodos do estudo que fundamenta a proposição do fato.
O estudo de Latour e Woolgar (1986) é importante para este trabalho pois permite
colocar em análise práticas realizadas na construção de conhecimento científico. Ainda
que todo agrupamento possa trazer certo reducionismo, parece-nos possível sintetizar
as ações descritas por Latour e Woolgar e que resultaram em fatos construídos pelo
grupo do laboratório em estudo.
As práticas concentram-se em quatro principais tipos que demonstram: a obtenção de
inscrições na constituição e teste de hipóteses, testes com controle de variáveis, testes
com mudança ou manutenção de procedimentos; o trabalho com as inscrições pela
organização, classificação e seriação de inscrições produzidas ou advindas de contato
com outros grupos (seja por meio de revisão literária ou por participação em debates de
outros grupos); a construção de explicações, transformando inscrições em
evidências, estabelecendo de justificativas ou contraponto para uma alegação; e o
processo de escrita, que ocorre pela comparação e contraste de inscrições com a
revisão da literatura.
Estas práticas ocorrem, como indica Longino (1990), pelas interações sociais entre os
indivíduos que atuam em um mesmo local (neste caso, o laboratório de estudos de
neuroendocrinologia), e as interações destes sujeitos com conhecimentos produzidos
por outros pesquisadores e técnicos de outros grupos de pesquisa. Engendram-se em
atividades que não são, necessariamente, lineares considerando a ordem em que as
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práticas foram anteriormente apresentadas. É preciso ter em conta, como Longino
(2002) chama nossa atenção, que:
o propósito da investigação científica não é apenas descrever e catalogar ou
mesmo explicar o que está presente em nossa experiência cotidiana, mas
facilitar predição, intervenção, controle ou outras formas de ação nos e entre
objetos da natureza. (p.124, tradução nossa)
Todo este processo apenas é possível, como nos mostram Latour e Woolgar ao longo
do livro, porque, pertencentes a uma cultura específica (a do laboratório e da pesquisa),
os sujeitos do grupo recorrem a conhecimentos já legitimados pela comunidade
científica para construir seus sentidos sobre as atividades e os saberes que ali circulam.
Segundo os autores, estar “em um campo facilita a correspondência entre um grupo
particular, rede ou laboratório e uma complexa mistura de crenças, hábitos,
conhecimento sistematizado, feitos exemplares, práticas experimentais, tradições orais
e habilidades de produção” (p. 54, tradução nossa, ênfase no original).

3.2. O papel da disseminação para a validação e legitimação do conhecimento
científico
O debate sobre o papel da comunidade científica na constituição de novos
conhecimentos recebe grande atenção de Longino (1990, 2002) e de Knorr-Cetina
(1999). Para as duas, a crítica analítica a novas proposições deflagra a inserção de
processos cognitivos na constituição de um conhecimento durante e após as atividades
que permitiram construir tais suposições. Longino (2002) chega a afirmar que
“interações discursivas críticas são processos sociais de produção de conhecimento”
(p.129, tradução nossa).
A característica social da construção do conhecimento é reconhecida por estas autoras
não apenas pelas interações que acontecem em investigação que originam informações
a serem coletadas, mas também está vinculada à disseminação de proposições de
conhecimento.
Em Latour e Woolgar, ainda que a publicação dos resultados não apareça entre as
práticas anteriormente citadas como aquelas descritas pelos autores das observações
das atividades do laboratório, são apresentadas impressões sobre a importância e o
papel que a disseminação de conhecimento representa para a proposição e a
construção de conhecimento em ciências. Com base nas informações advindas da
observação no laboratório de pesquisa em neuroendocrinologia, os autores afirmam que
a “produção de artigos é reconhecida pelos participantes [das atividades do laboratório]
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como o principal objetivo de sua atividade” (Latour, & Woolgar, 1986, p. 71, tradução
nossa). Mostram ainda que tal produção não é um processo linear e rápido; e envolve
uma série de operações de escrita em que se produz e se analisa inscrições literárias
em diferentes estágios, além de comunicação com os colegas do laboratório até que se
chegue à publicação final em um periódico.
O reconhecimento de que a construção de fatos não é um processo que se encerra
quando é estabelecida sua proposição, encontra consonância em Longino (1990) para
quem a comunicação de resultados obtidos para, além do grupo, toda comunidade
científica, é parte do trabalho dos pesquisadores e técnicos em um laboratório.
Estas ideias fundamentam a visão de Longino de que o conhecimento científico é
construído em processos críticos de correções e de modificações. Nestes processos,
ocorre avaliação de hipóteses e de alegações e mesmo avaliação de métodos utilizados
para a investigação. Claramente, tais processos podem ser desenvolvidos em tempos
diversos, mas, como a autora pontua, nas décadas recentes, a avaliação por pares (peer
review) é uma marca da produção de conhecimento.
Ainda que efeitos subjetivos possam ser encontrados neste processo como, por
exemplo, o financiamento de pesquisa alinhado a determinados temas ou a valorização
do pesquisador e de sua instituição como atributos de mérito no processo de revisão,
Longino defende que a crítica por trás da avaliação, ancorada em teorias em vigência,
permite a exclusão de características subjetivas na interpretação que se dá aos dados.
E que, uma vez disseminado, este novo conhecimento continua a passar por processos
de crítica que podem contribuir para o refinamento de ideias e de técnicas utilizadas.
Com tais fundamentos, Longino (1990) propõe que:
O que é então chamado de conhecimento científico é produzido por uma
comunidade (em última análise, a comunidade de todos os praticantes da
ciência) e transcende a contribuições de um indivíduo ou mesmo de uma
subcomunidade deste todo. Uma vez que proposições, teses e hipóteses são
desenvolvidas, o que se tornará conhecimento científico é produzido
coletivamente através da discordância e do emaranhamento de uma variedade
de pontos de vista. (p. 69, tradução nossa)
Torna-se possível, com isso, analisar a importância da publicação para o
desenvolvimento de conhecimentos científicos. Ainda que, conforme Latour, e Woolgar
(1986), ela possa ser tomada como objetivo principal dos indivíduos que trabalham nas
ciências, a publicação não encerra em si mesma e, por isso, não é processo importante
por si só. A defesa de Longino (1990) enfatiza que a comunicação de ideias em ciências

39
é garantia de objetividade ao conhecimento científico. Isso porque ela é uma
característica de uma comunidade e não de um indivíduo. E estes diversos e distintos
processos de comunicação, que podem gerar publicações, colocam em proposições,
teses e hipóteses sujeitas à análise crítica com fundamento em premissas existentes e
já aceitas pela comunidade científica. Trata-se, portanto, de não entender a objetividade
como a conferência de interpretação de uma observação, mas de colocá-la (a
objetividade) como uma característica adquirida por um conhecimento através do
processo de avaliação e validação dos procedimentos realizados com base em
conhecimentos sistematizados. A objetividade não existe a priori, ela é construída pela
relação que a comunidade científica estabelece entre o conhecimento em proposição e
análise e outros conhecimentos já propostos, analisados e disponíveis a esta
comunidade. Esta relação torna as proposições passíveis de exames críticos
minuciosos, limitando a inserção de aspectos subjetivos à leitura de um fenômeno.
Estas suposições levam Longino (1990) a afirmar que “o conhecimento científico e,
portanto, conhecimento social” (p. 75, tradução nossa). Tal premissa fundamenta as
normas sociais do conhecimento social como centrais para a consolidação de
conhecimentos objetivos em ciências (a autora já começa a esboçar estas normas no
livro de 1990, mas expõe, do modo aqui apresentado na obra de 2002, The fate of
knowledge).
Estas normas congregam fóruns, receptividade à crítica, padrões públicos de análise e
constituição de igualdade moderada de autoridade intelectual11.
Os fóruns representam espaços reconhecidos pela comunidade científica para
apresentação de resultados de pesquisas e para crítica e revisão destas propostas
englobando não apenas as proposições de conhecimento, mas a relação delas com
escolhas e suportes metodológicos. São exemplos de fóruns as reuniões e os periódicos
científicos. A receptividade à crítica declara a norma social de aceite da crítica e,
implicitamente, a possibilidade por ela conferida de reflexão sobre o tema em debate
podendo implicar em mudanças nos conhecimentos e nas crenças que fundam uma
comunidade científica. Os padrões públicos de análise revelam a existência de um
conjunto de conhecimentos estabelecidos que se transformam em critérios para a
análise de novas proposições. A constituição de igualdade moderada de autoridade
intelectual entre os participantes de uma comunidade é uma norma que convenciona
a possibilidade de que são os níveis de conhecimento de alguém o que impacta em sua

11

No original, em inglês, estas normas são descritas como venues, uptake of criticism, public standards e
tempered equality of intellectual authority.
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possibilidade de participação e não a posição ou o status social adquiridos por um
membro da comunidade.
Portanto, podemos inferir que, para Longino (1990, 2002), a assunção da premissa de
que o conhecimento científico é social implica em considerar que processos cognitivos
se inserem nos processos críticos analíticos de avaliação de um novo conhecimento.
Isso torna suas normas sociais um princípio relevante que, na pesquisa em ensino de
ciências, precisamos considerar para a constituição de práticas epistêmicas do ensino
desta disciplina.

41
4. Interações em aulas de ciências
No espaço escolar, convivem pessoas com diferentes histórias, experiências e
expectativas com relação à formação oferecida por este modelo de educação formal.
Esta diversidade pode se tornar evidente nas interações estabelecidas no ambiente
escolar e, de forma mais ou menos direta, pode influenciar os modos de trabalho com
os conhecimentos e modos de relação entre as pessoas.
A sala de aula como espaço físico organizado com finalidades didáticas pouco se alterou
ao longo dos anos (Vidal, 2009, Julia, 2001), mantendo uma estrutura de carteiras
alinhadas e voltadas para a frente. Mas ao longo dos tempos foram se alterando as
funções da escola, os objetivos de ensino e os conteúdos a serem ensinados (Osborne,
2016, Vidal, 2009, Krasilchik, 2000).
Tendo em consideração o ensino das Ciências da Natureza, a perspectiva formativa
propedêutica, associada ao desenvolvimento de habilidades técnicas em práticas
experimentais, marca a postura passiva dos estudantes no que se refere à construção
de conhecimento, característica do ensino de ciências no período intermediário do
século passado. As transformações ocorridas ao longo das décadas, acompanhando
anseios sociais e apontamentos de pesquisa sobre o desenvolvimento intelectual dos
alunos, colocam a importância de que os estudantes participem ativamente de
processos para construção, exploração e análise de problemas sobre fenômenos
naturais. Isso permite que os estudantes se engajem com conteúdos das ciências que
não são apenas o catálogo conceitual dos campos de conhecimento, mas também as
metodologias para definição de problemas e para proposição de planos de investigação,
as ações para divulgação e disseminação de ideias propostas e os critérios para
avaliação das asserções e de seus limites.
Estas modificações na concepção dos objetivos do ensino de ciências impactam nas
relações e nas interações estabelecidas em aulas. Ajustes na configuração da
organização espacial da sala de aula podem impactar na relação estabelecida entre os
estudantes quando da apresentação e da realização de uma tarefa e também podem
ter influência na maneira como as interações discursivas se concretizam (Carvalho,
2013).
Assim, a organização do espaço físico pode contribuir para a constituição da sala de
aula como local para o desenvolvimento de debates sobre temas das disciplinas, do
mesmo modo que a promoção e o fomento às interações, pelos papéis ativos assumidos
por professor e estudantes na consolidação do trabalho para investigação de
fenômenos naturais, contribui para instituição da sala de aula de ciências como instância
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para o estabelecimento do pensamento científico (Osborne, 2016), de modo a assumir
o desenvolvimento da Alfabetização Científica como objetivo das aulas de ciências.
Muitas são as interações que podem se consolidar em sala de aula, mas,
essencialmente elas envolvem os sujeitos, os materiais e os conhecimentos. Assim,
podemos conceber interações estabelecidas entre os estudantes e entre estes e o
professor; interações entre estudantes e professor com os materiais didáticos; e
interações entre estes sujeitos e os conhecimentos já existentes e em construção.
Claramente muitas relações podem se constituir advindas destas interações. Elas
podem configurar aspectos emocionais, éticos e de hierarquia que, se não diretamente
vinculadas aos conhecimentos e aos materiais, não são foco de interesse para o
presente estudo.

4.1. Interações entre professor, alunos e os conhecimentos que já possuem e
outros que estão em construção
Uma importante estratégia para o planejamento e para a implementação de atividades
de sala de aula surge da consideração das interações dos sujeitos com os
conhecimentos que já possuem, advindos de suas experiências anteriores, seja na
escola ou em outros contextos, e as interações que daí podem decorrer para a
construção de entendimento sobre conceitos e temas das ciências. Não se trata de
trabalhar com a perspectiva de pré-requisitos conceituais para a estruturação do
currículo, mas de considerar como os temas abordados podem ter sua apresentação e
abordagem retomada na perspectiva de ampliar e complexificar os objetivos e, em
decorrência, os entendimentos que podem ser construídos.
Esta compreensão que aqui assumimos assenta-se também na concepção trabalhada
ao longo do texto desta tese de que o ensino de ciências deve abordagem aspectos
conceituais, sociais e epistêmicos e, portanto, os conhecimentos a serem abordados
em sala de aula não se relacionam apenas aos conceitos, leis e teorias das ciências,
mas também aos processos e às construções de afirmação e de avaliação que suscitam
e sustentam a interpretação dos fenômenos realizadas pelas ciências.
Assim os conhecimentos que já foram construídos em diferentes contextos podem ser
utilizados como estruturas prévias para o planejamento de novas atividades atuando
como recurso a fundamentar uma nova análise ou a desencadear uma nova
problemática.
Usualmente, em sala de aula, é mais recorrente o trabalho com a primeira perspectiva,
ou seja, no uso de conhecimentos anteriores como apoio sob o qual se constrói um novo
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entendimento, mais especificado e complexo em termos conceituais. Considerando a
concepção aqui adotada para o ensino de ciências, colocar em debate para avaliação e
análise os conhecimentos construídos em outras situações formais de ensino ou
advindos das experiências vivenciadas em outros contextos que não os de educação
formal implica em incentivar processos de crítica e análise de conhecimentos muito
presentes e característicos da atividade científica. Isso implica em dar visibilidade para
os conhecimentos que estão sendo desenvolvidos e, em adição ou como consequência,
deflagrar um processo em que o currículo preveja a abordagem dos aspectos sociais e
epistêmicos das ciências como elementos que compõem os conteúdos desta disciplina.
As interações entre professor, alunos e conhecimentos, considerados e implementados
os apontamentos anteriores, emergem como contextualização para a abordagem dos
temas.
Normalmente concebida como uma estratégia didática para a abordagem de temas das
disciplinas em sua relação com o cotidiano, a contextualização relaciona-se a outros
elementos e pode assumir funções que abarcam seu papel como elemento
condicionador da interdisciplinaridade, o fator motivador da aprendizagem, produto de
didatização dos conhecimentos (Ricardo, 2010), componente da problematização
(Solino, 2017) e estruturador do planejamento e da implementação (Carvalho, 2013).

4.2. Interações entre estudantes e professor com os materiais didáticos
Talvez as interações mais frequentes entre sujeitos da sala de aula e os materiais
didáticos em situações formais de ensino sejam representadas pelo contato com livros,
cadernos e outros materiais de papelaria, reforçando a prática estabelecida na escola
de registro e consulta de informações.
A organização e a sistematização de informações têm papel importante para a
construção de entendimento, permitindo a retomada de registros e também o
desenvolvimento de habilidades práticas que resultam nesta organização.
Nas aulas de ciências, os materiais didáticos podem representar a relação dos sujeitos
com os processos e os procedimentos para a construção de entendimento, sendo um
outro componente significativo ao estudo dos fenômenos naturais e das metodologias
que coloca em execução para estes estudos. Um exemplo claro disso é a escolha prévia
dos materiais pelo professor quando do planejamento de aulas e a disposição e
disponibilidade dos mesmos face ao problema apresentado.
Neste sentido, na relação com o problema a ser solucionado, as interações entre
sujeitos da sala de aula e com os materiais concretizam desenvolvimento de menor ou
maior liberdade intelectual conferida aos estudantes (Carvalho, 2006). Em atividades
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práticas, o teste de hipóteses concretiza-se a partir do uso dos materiais e da
observação das reações; e o desenvolvimento de um plano de trabalho para a resolução
do problema, seja por meio do teste de hipóteses ou da organização das informações
obtidas, permite a efetivação de práticas e a transformação de observações em
informações para análise.

4.3. Interações estabelecidas entre os estudantes e entre estes e o professor
O contato entre os sujeitos da sala de aula permite o desenvolvimento de um outro tipo
de interação sempre presente em situações de ensino e de aprendizagem e, por isso
mesmo, variada em características e natureza implicando no estabelecimento de maior
ou menor protagonismo de professor e de alunos em aula.
Interessa-nos aqui considerar as interações discursivas estabelecidas em situações de
ensino e de aprendizagem de ciências e, deste modo, o desenvolvimento de
entendimento pelos estudantes sobre temas e conceitos das ciências.
Considerando que o professor representa e desempenha o papel de autoridade social
e epistêmica em sala de aula (Berland & Hammer, 2012), as interações ali
desenvolvidas passam por seu aval e sua autorização. Ser autoridade social da sala de
aula revela que o professor é quem gerencia as situações e interações ali estabelecidas;
e sua autoridade epistêmica demonstra que, naquele âmbito, para os temas que estão
sendo abordados, o professor é o sujeito que representa aquele corpo de conhecimento,
o que implica na necessidade de conhecer a epistemologia daquele campo, além da
enciclopédia de seus conhecimentos.
O uso da autoridade impacta na constituição dos modos destas interações seja com
relação ao gerenciamento da aula ou à abordagem dos conteúdos.
O gerenciamento de sala de aula pautado na concepção de que o professor é o principal
agente a apresentar as informações inibe a participação dos alunos; em mesma medida,
a concepção de que os alunos podem explicitar seus conhecimentos e seus pontos de
vista incentiva o envolvimento dos estudantes com as discussões e os conhecimentos
em debate.
Com relação à abordagem dos conteúdos, o estabelecimento de autoridade epistêmica
pelo professor, na concepção de que o conhecimento relevante para a sala de aula é
apenas o conceito, lei ou teoria em sua versão mais atual e aceita pela comunidade
científica, constitui um cenário de transmissão de informações, característica de
abordagens mais tradicionais de ensino. Por outro lado, a autoridade epistêmica do
professor pode proporcionar o incentivo para a investigação de um problema, situação
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ou afirmação, por meio de questões que impilam a construção de hipóteses, a
organização de planos de trabalho e de informações obtidas, a análise das variáveis
relevantes e a construção de relações que possam concretizar em explicações.
Na relação com a autoridade social e a autoridade epistêmica assumidas pelo professor,
constrói-se o cenário para o desenvolvimento de autoridade epistêmica dos estudantes,
podendo ser mais propício e fértil a este desenvolvimento a depender de como o
professor incentiva a participação dos estudantes e promove o envolvimento e o
trabalho com práticas científicas e epistêmicas.

4.4. As interações discursivas no ensino de ciências e a promoção de autoridade
entre os alunos
Reafirmamos a estreita relação entre o papel do professor e o estabelecimento de
interações discursivas com os estudantes, implicando em interações destes com
materiais e com os conhecimentos. Deste modo, apresentamos nossa concepção de
que, em sala de aula, considerando os objetivos educacionais que se possa instituir, o
papel ativo de professor e alunos nas investigações dos conhecimentos do campo
disciplinar se concretiza pela promoção e pelo incentivo ao envolvimento dos estudantes
com as práticas científicas e as práticas epistêmicas; e um modo de identificar este
envolvimento é por meio da análise das interações discursivas que são estabelecidas
em sala de aula.
A proposição de uma postura ativa entre os estudantes não é novidade e remonta às
escolas gregas, na Antiguidade. Mas não iremos tão longe. No início do século passado,
Lev Vigotsky e John Dewey já concebiam o conhecimento e os processos para seu
desenvolvimento como atividades sociais. Vigotsky (2001), em A construção do
pensamento e da linguagem explora a tênue relação entre ambos, pensamento e
linguagem, e como conceitos vão se tornando mais complexos a partir do
desenvolvimento do pensamento e das funções de raciocínio relacionadas às interações
entre indivíduos, situações e conhecimentos. Ainda que cada um destes seja importante
para a construção de entendimento, e Vigotsky pontua isso, destacamos aqui o papel
das interações sociais, com pares e com “parceiros mais capazes” podendo garantir a
constante análise das ideias e a complexificação de entendimento. Dewey (1971)
destaca a importância da relação entre ensino e práticas cotidianas e também traz a
forte marca do papel de interações sociais nos processos de construção de
conhecimento.
Nos dias atuais, ainda permanece a preocupação em permitir autoridade intelectual aos
estudantes em situações de ensino (Berland & Hammer, 2012, Duschl, 2008, Carvalho,
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2013, entre outros). Esta autoridade intelectual prevê a participação dos estudantes nas
discussões estabelecidas em sala de aula, como também considera a importância de
fomentar ações e práticas que culminem com o desenvolvimento de modos de
raciocinar e de construir juízo sobre questões e formas realizar investigações críticas
sobre problemas do dia a dia. Estas ideias fundamentam as bases da alfabetização
científica, uma vez que esta é entendida como a possibilidade de os indivíduos
construírem entendimento sobre situações de sua vida, que envolvam conhecimentos
das ciências, por meio de processos de investigação e uso de análise crítica (Hurd,
1998, Fourez, 1994, Bybee & DeBoer, 1994).
Contudo é preciso estar atento para que a escola, como grande representante das
situações formais de ensino, ofereça mais do que a oportunidade para que sejam
discutidos temas aos quais os estudantes têm acesso em seu redor. Ainda que o
trabalho com estes temas possa ser uma estratégia para estimular o interesse e tornar
a participação possível, é preciso que a abordagem dos temas expanda o conhecimento
para outros aspectos e situações ainda desconhecidos pelos estudantes. A este
conhecimento, Young (2007) chama de conhecimento poderoso e ele pode dar
oportunidade para os estudantes construírem explicações mais robustas e confiáveis
ou novos modos de conceber o mundo.
Em relação ao ensino de ciências, conforme já explorado em seção anterior, a cada vez
ganha mais força o movimento que enfatiza o papel do desenvolvimento de raciocínio e
criatividade para o desenvolvimento de investigações em aulas de ciências. A inserção
da mente no processo marca a importância de que a investigação permita o
desenvolvimento de aspectos epistemológicos do fazer científico e não apenas os
aspectos procedimentais. Este modo de conceber o ensino de ciências revela a
necessidade de que aspectos do raciocínio científico sejam considerados (Osborne,
2016, Driver, Newton & Osborne, 2000, Schauble, 1996, entre outros). As práticas
epistêmicas são, então, colocadas no centro da questão. Passa a integrar a atividade
de ensino de ciências o oferecimento de oportunidades para que aconteçam interações
discursivas e sejam desenvolvidos processos argumentativos.
A noção de que aprender ciências é aprender a falar ciência (Lemke, 1997) deflagra a
ideia de que o ensino de ciências deve ensinar conteúdos de ciências e conteúdos sobre
o que sejam as ciências e seus modos de fazer. Lemke (1997) compara a aprendizagem
de um idioma estrangeiro com a aprendizagem de conteúdos de ciências afirmando que
o conhecimento de um grande rol de sinônimos e definições de palavras e termos
técnicos não são suficientes para que se saiba utilizar as palavras. Para ele, ao falar um
idioma qualquer, ou ao falar ciência, é preciso que o locutor saiba combinar os
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significados de diversos termos e saiba perceber que estes significados podem variar
em contextos diferentes.
As definições tentam transmitir o sentido do significado das palavras, mas para falar e
entender, para ler e escrever, é necessário encontrar o significado de frases e orações
completas, não de palavras isoladas. (1997, p.28, tradução nossa)

Além dos termos, Lemke chama a atenção para as “relações de significado” entre as
palavras, pois, segundo ele, no processo de entendimento destas relações em situações
de ensino, os estudantes poderão construir entendimento sobre uma dada noção, e,
assim, tenham aumentadas as possibilidades de compreender a que se refere esta
noção dentro da cultura científica.
Assim, para que os temas de ciências sejam compreendidos pelos alunos é preciso que
o professor vincule a maneira de se expressar cientificamente com a maneira como os
alunos se expressam sobre um tema. Isso resulta em criar possibilidades para que a
linguagem cotidiana utilizada pelos alunos os ajude a construir significado sobre
ciências e, ao mesmo tempo, seja a ponte condutora para a linguagem científica e o seu
uso.
De modo mais direto: exige que a ciência como atividade social em constante
construção seja objeto do trabalho didático. Aprender a falar ciências coloca em cena o
trabalho com aspectos epistêmicos das ciências, como a proposição, a comunicação, a
avaliação e a legitimação de ideias (Kelly, 2008, Kelly & Licona, 2018, Silva, 2009, entre
outros), e também aspectos vinculados à importância de interações sociais, já
enunciadas por Vigotsky e Dewey, e marca das ciências e marca das interações
didáticas suscitadas no espaço escolar.
Nesta perspectiva, o ensino de ciências centra-se em conhecimentos e em interações
que estão vinculadas a características da escola e da ciência, mas que não são a sua
incorporação pura e simples. Ainda que sejam práticas híbridas, é preciso atentar para
o fato de que não são práticas científicas simplificadas e também não devem ser práticas
escolares gerais, sem contato com conteúdos. São híbridas porque podem permitir aos
estudantes, no ambiente escolar, cercados pelas práticas escolares e por temas
escolares o contato com as práticas das ciências pela discussão e desenvolvimento de
entendimento de temas científicos e modos de fazer das ciências.
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4.5. Práticas científicas e práticas epistêmicas à luz das interações discursivas
ocorridas em sala de aula
Nas seções anteriores, discutimos aspectos gerais sobre as práticas epistêmicas e as
práticas científicas. Agora, tendo afirmado nosso posicionamento em relação à
importância das interações discursivas em sala de aula como maneira de garantir um
ambiente no qual os estudantes sejam encorajados a desenvolverem sua autoridade
epistêmica, parece-nos necessário posicionar-nos acerca de como entendemos que as
práticas epistêmicas e as práticas científicas podem ser encontradas em sala de aula.
Partindo do trabalho de Latour, e Woolgar (1986), retomamos três grupos de práticas
realizadas pelos cientistas na construção de fatos e ideias das ciências: a obtenção de
inscrições, o trabalho com as inscrições, a construção de explicações12. Considerando
estas práticas, e analisando-as na relação com estudos sobre a construção de ideias
em sala de aula de ciências, propomos aqui que as práticas científicas que devem surgir
em aulas pautadas no ensino por investigação são o trabalho com novas informações,
o levantamento e o teste de hipóteses e a construção de explicações, a elaboração de
justificativas, limites e previsões das explicações (Sasseron & Carvalho, 2008, 2011).
Estas práticas científicas são gerais e podem abarcar ações mais pontuais, conforme a
descrição do quadro 1.
Quadro 1- Práticas científicas do ensino por investigação
Prática científica
Descrição
Trabalho com novas
Coletar informações em diferentes fontes e por diferentes modos
informações
como, por exemplo, medição e observação
Organizar informações em quadros, tabelas, gráficos
Comparar informações
Constatar, dentre as informações, variáveis relevantes ao problema
Levantamento de
Levantar hipóteses para resolução de um problema
hipóteses e
Construir planos de ação para testar hipóteses
proposição de planos
Construir teste de controle de variáveis
de ação para testes
Manejar equipamentos para observação de hipóteses
Construção de
Relacionar ações realizadas e reações obtidas
explicações, a
Construir explicações científicas baseadas em informações obtidas
elaboração de
Considerar limites de validade para as explicações
justificativas, limites e Prever resultados em situações assemelhadas
previsões
Fonte: Dados da autora, 2018

Para explorar as práticas epistêmicas que surgem nestas ocasiões, valemo-nos da
proposta de Kelly e Licona (2018). Com base nas ideias de Longino (1990, 2002) a
respeito das normas sociais do conhecimento social, Kelly e Licona (2018) propõem que
as práticas epistêmicas do ensino de ciências são a proposição, a comunicação, a
avaliação e a legitimação de ideias. Os autores descrevem como estas práticas

12

No trabalho dos autores, tal qual presente na seção 3 desta tese, identificamos 4 grandes práticas e a
quarta delas, o processo de escrita, não é mencionada neste momento porque, em sua definição ela se
assemelha mais a um processo epistêmico, por refletir a proposição e a análise de ideias.
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epistêmicas podem ser desenvolvidas no ensino por investigação, conforme o que está
apresentado no quadro 2.
Prática epistêmica
Proposição

Comunicação

Avaliação

Legitimação

Quadro 2- Práticas epistêmicas do ensino por investigação
Descrição
Colocar dúvidas científicas/sobre ciências
Construir modos de investigação para responder estas dúvidas
Realizar observações
Prever evidências que podem ser obtidas pela investigação
Construir e refinar modelos
Desenvolver uma linha de raciocínio científico
Escrever explicação científica (relatório, por exemplo)
Comunicar verbalmente uma explicação científica
Construir explicação científica baseada em evidência e raciocínio
Avaliar méritos de uma afirmação, evidência ou modelo científico
Avaliar a linha de raciocínio científico
Avaliar uma explicação científica
Considerar explicações alternativas
Construir consenso sobre o que seriam explicações científicas
Ter um acordo sobre explicações que se aproximam das teorias préexistentes e cientificamente aceitas
Reconhecer conhecimentos da comunidade epistêmica
Fonte: Kelly e Licona 2018

É possível verificar relações entre as práticas científicas e as práticas epistêmicas
propostas para o ensino por investigação e isso não parece uma incoerência teórica.
Considerando a proposta de Jiménez-Aleixandre e Crujeiras (2017), ainda que haja
características próprias que permitem dizer que práticas científicas e práticas
epistêmicas não são a mesma coisa, deve haver uma grande intersecção entre elas. E
pode ser produtivo, para a aprendizagem dos estudantes sobre temas das ciências, que
estas práticas surjam e sejam desenvolvidas concomitantemente.
Considerando que um objetivo central da implementação do ensino por investigação em
aulas de ciências defendido nesta tese é a promoção da Alfabetização Científica, o
trabalho concomitante com as práticas científicas e as práticas epistêmicas pode
permitir o desenvolvimento entre os estudantes de uma concepção mais ampla sobre
as ciências. Esta concepção de ciências deve congregar o entendimento de seus
conceitos, leis, teorias e modelos explicativos e a compreensão de aspectos que
constituem o fazer científico, em suas acepções metodológicas, políticas e éticas,
contribuindo para a construção de entendimento de que as ciências são uma prática
social.

4.6. Argumentação no ensino de ciências pela promoção de interações
discursivas
A linguagem científica é argumentativa (Adúriz-Bravo & Chion, 2017, Lemke, 1990). As
práticas realizadas na exploração de fenômenos da natureza são argumentativas, pois
elas requerem constantes análise de ideias, avaliação de informações e de pontos de
vistas, fundamentação proposições para que o entendimento proposto possa ser
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entendido por quem o recebe e para que não pairem muitas dúvidas acerca dos
processos realizados e como eles implicaram nos resultados obtidos.
Reconhecida a importância da argumentação para o desenvolvimento das ciências, não
se pode ignorá-la no ensino desta disciplina.
Pesquisas discutem sobre modalidades e formas para o ensino da argumentação em
aulas de ciências (Henderson, McNeill, González-Howard, Close, & Evans, 2018,
Jiménez-Aleixandre & Erduran, 2008). Há trabalhos que trazem a instrução explícita de
regras, critérios e modos de argumentar sobre conteúdos das ciências (Pearson, Knight,
Cannady, Henderson, & McNeill, 2015, Rapanta, Garcia-Mila, & Gilabert, 2013, McNeill,
2009, Clark, Sampson, Weinberger, & Erkens, 2007) e outros em que a argumentação
é desenvolvida de modo implícito entre os estudantes por meio do uso de operações
epistêmicas (Silva, 2015, Jiménez-Aleixandre, Bugallo Rodríguez, & Duschl, 2000), pelo
estabelecimento de interações discursivas em sala de aula (Sasseron & Carvalho, 2013,
Erduran, Simon, & Osborne, 2004) ou pela constituição da necessidade de
posicionamento entre os estudantes acerca de uma tema das ciências (Evagorou,
Jimenez-Aleixandre, & Osborne, 2012, Zeidler & Sadler, 2007, Zohar & Nemet, 2002).
Vale ainda destaque para o fato de que as pesquisas sobre argumentação consideram
o estabelecimento de interações discursivas não apenas por meio de debates orais,
mas também pela apresentação de ideias em outras formas de discursos, como, por
exemplo, o discurso escrito (De Chiaro, 2015, Kelly, Regev, & Prothero, 2008, McNeill,
Lizotte, Krajcik, & Marx, 2006).
Independente da modalidade escolhida, os trabalhos de pesquisa sobre o
desenvolvimento da argumentação nas aulas de ciências pautam-se na premissa de
que a argumentação sustenta a construção de conhecimento das ciências e, por isso,
deve pautar a construção de entendimento sobre temas das ciências em sala de aula.
Entendemos que a argumentação fundamenta e consolida ações de investigação de
problemas e a construção de explicações sobre fenômenos da natureza e, portanto,
pode ser concebida como uma prática importante e central da atividade científica
(Jiménez- Aleixandre e Crujeiras, 2017).
A análise das pesquisas sobre desenvolvimento da argumentação em aulas de ciências
também revela segmentos metodológicos que se relacionam com o argumento ou com
a argumentação, vinculando, portanto, respectivamente, ao produto ou ao processo
(Henderson et al., 2018, Leitão, 2011, Jiménez-Aleixandre & Erduran, 2008).
O produto de atividades argumentativas, nas pesquisas em ensino de ciências, tem sido
analisado considerando, especialmente, as propostas de Toulmin (2006), de van
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Eemeren e Grootendorst (2004) e de Walton (1996), mas é possível identificar que o
TAP13, layout de argumento de Toulmin, surge de modo mais intenso dentre estas
pesquisas (Henderson et al., 2018, Jiménez-Aleixandre & Erduran, 2008).
Não é escopo desta tese apresentar detalhes sobre o TAP e seu uso em pesquisas no
ensino de ciências. Já trabalhamos bastante com estas ideias em outras pesquisas e
temos propostas que ajudam a estudar o argumento construído em aula a partir do uso
do TAP na associação com categorias de análise mais diretamente relativas ao
desenvolvimento da AC (Ferraz & Sasseron, 2017a, Sasseron & Carvalho, 2014, Souza
e Sasseron, 2012a). Mas é importante destacar que o padrão de argumento proposto
por Toulmin (2006) oferece fundamento claro e objetivo, ainda que complexo, para
avaliar os argumentos que são construídos em discussões estabelecidas em aulas de
ciências.
O processo argumentativo também é muito estudado nas pesquisas em ensino de
ciências, com enfoques, por exemplo, para as ações dos professores (Ferraz &
Sasseron, 2017a, Souza e Sasseron, 2012b, Simon, Erduran, & Osborne, 2006), para
a construção de ideias pelos estudantes (Berland et al., 2016, Sasseron & Carvalho,
2011, Kelly, Drucker, & Chen, 1998) e para a promoção do engajamento em aulas de
ciências (Sasseron & Duschl, 2016, Reiser, Berland, & Kenyon, 2012).
A análise do processo argumentativo permite avaliar as interações estabelecidas entre
professor e alunos, com os materiais e os conhecimentos, e, como consequência,
podem colocar luz sobre o envolvimento ativo destes sujeitos com os temas das
ciências.
Temos como hipótese e fundamento nesta tese que o desenvolvimento do processo
argumentativo no ensino de ciências está relacionado ao desenvolvimento de práticas
científicas e de práticas epistêmicas do ensino por investigação. Isso porque o trabalho
com informações, o levantamento de hipóteses para construção de modos de ação de
investigação e a construção de explicações com justificativas para seus limites e para
previsões deve estar sendo mais bem desenvolvido, considerando o objetivo de
promover a AC entre os alunos, quando se relaciona com processos de análise sobre
as ideias em construção, revelando ações de proposição, de comunicação, de avaliação
e de legitimação dos conhecimentos.

13

TAP é sigla para Toulmin Argument Pattern, na língua inglesa, ou padrão de argumento de Toulmin, em
português.
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5. Ferramentas para análise do estabelecimento de interações discursivas em aula
de ciências
Nas seções anteriores discutimos as práticas científicas e as práticas epistêmicas do
ensino de ciências e as interações que se estabelecem em aulas de ciências.
Defendemos o entendimento de que as interações discursivas são modos pelos quais
professor e estudantes relacionam-se em sala de aula e com os materiais e
conhecimentos que ali estão à disposição e são construídos e que estas interações se
associam ao desenvolvimento de práticas científicas e epistêmicas em sala de aula.
As interações discursivas não têm um simples propósito, sendo múltiplas suas funções
que podem abarcar desde a instituição de um ambiente de apresentação de
informações, a concretização de espaço para discussões e construção de
entendimentos, até a obtenção, pelo professor, de informações que permitam avaliar o
envolvimento e a aprendizagem de seus estudantes sobre os assuntos em tela.
Em aulas de ciências, as interações discursivas podem colaborar para o
desenvolvimento da linguagem científica (Lemke, 1990), assim como para o
envolvimento dos estudantes para o aprendizado de conceitos e práticas das ciências
(Jiménez-Aleixandre & Crujeiras, 2017).
A linguagem científica é composta por termos e expressões que revelam o
entendimento da área para os fenômenos do mundo natural; e sua natureza é do tipo
argumentativa (Duschl & Osborne, 2002), com construção e apresentação de
proposições de conhecimento que necessitam ser justificadas e cujos contextos
precisam estar definidos para que se tornem passíveis de avaliação e de legitimação
pela comunidade científica.
Estes processos argumentativos de construção, avaliação e legitimação das
proposições permitem o entendimento da linguagem científica como uma prática
epistêmica das ciências (Jiménez-Aleixandre & Crujeiras, 2017, Kelly, 2016) que
acompanha e pode se desenvolver conjuntamente à investigação e à construção de
modelos explicativos.
Nesta perspectiva, o desenvolvimento de interações discursivas em sala de aula permite
o surgimento e a avaliação do aprendizado de temas das ciências e sobre as ciências
tal qual temos argumentado em favor como forma de desenvolver a Alfabetização
Científica entre os estudantes.
Considerando esta percepção, e apoiando-nos também nos pressupostos tratados em
seções anteriores, podemos começar a esboçar práticas realizadas em sala de aula
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pelo professor que promovem o envolvimento dos estudantes com a discussão sobre
temas das ciências.

5.1. Práticas didáticas e práticas pedagógicas em aulas de ciências
De acordo com o argumento que estamos construindo, realizar interações discursivas
sobre temas das ciências em situações de ensino e de aprendizagem pressupõe o
trabalho com aspectos da escola e das ciências constituindo práticas híbridas. Além
disso, o trabalho em sala de aula, carregado de intencionalidade pelo professor para
que os estudantes possam engajar-se com os conhecimentos de ciências e sobre
ciências, visando ao desenvolvimento de sua Alfabetização Científica, é orientado pelo
professor, havendo, portanto, uma hierarquia nestas relações. Esta hierarquia não
pressupõe o autoritarismo, que dissipa qualquer possibilidade de participação pelos
estudantes, mas, ao contrário, concretiza-se pela intenção de se constituir, em sala de
aula, local e momento para a discussão de temas que estão desenhados no currículo.
Junto ao currículo, o trabalho do professor é essencial para que este hibridismo torne
uma realidade em sala de aula na medida em que, como autoridade social em sala de
aula (Berland & Hammer, 2012), o professor pode fomentar oportunidades para
investigações e discussões sobre as ciências sejam realizadas e abordem tanto
conteúdos das ciências como aspectos do fazer científico.
Propomos duas principais linhas de ação que podem nos permitir vislumbrar este
hibridismo: as práticas didáticas e as práticas pedagógicas. As práticas didáticas estão
diretamente associadas ao currículo e, portanto, carregam em si a marca da disciplina;
neste caso, das ciências. As práticas pedagógicas relacionam-se ao trabalho do
professor como gerente das atividades que acontecem em sala de aula e refletem a
preocupação com aspectos que são comuns e transversais às disciplinas.
Ambas práticas estão diretamente ligadas ao papel do professor e são híbridas por
essência, uma vez que refletem processos para a constituição de discussão sobre
temas de uma cultura no âmbito de outra. As práticas didáticas explicitam ações mais
diretas para o desenvolvimento do objetivo conceitual de uma aula e, assim, tem estreita
relação com aspectos epistêmicos do conteúdo. As práticas pedagógicas, por outro
lado, não estão diretamente ligadas ao conteúdo em discussão, mas aos modos de
permitir interações sociais nestas oportunidades e de promover engajamento com as
atividades.
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De modo mais específico, propomos que as práticas didáticas estão vinculadas a três
principais ações – estabelecer o objetivo, perseguir o objetivo, analisar e expandir o
objetivo – que se subdividem em outras, conforme apresentamos no quadro 3:
Quadro 3 - Práticas didáticas para o estabelecimento de discussões em sala de aula
Práticas didáticas
Subcategorias das práticas
Descrição
didáticas
(1) Estabelecer o objetivo
(1a) Explicitar o objetivo
Expor o objetivo da aula de modo claro
(1b) Construir ou informar o
Construir ou informar sobre um novo
contexto
contexto, algo que ainda não estava em
discussão
(1c) Propor problema
Um problema é proposto quando surge
um novo contexto, uma nova situação
construída ou citada por alguém
(2) Perseguir o objetivo
(2a) Propor pergunta para ter
Propor uma pergunta que está,
opinião/informação/explicação invariavelmente, ligada ao tema em
debate
(2b) Resumir ideias/tópicos
Retomar ideias já mencionadas, com
forma de sistematizar debates
(3) Analisar e expandir o
(3a) Propor pergunta para
Propor perguntas a partir da fala de um
objetivo
avaliação de
aluno, colocando-a em discussão
opinião/informação/explicação
(3b) Solicitar aplicação de
Solicitar que os alunos apliquem em um
ideias em novo contexto
novo contexto as ideias já debatidas
(3c) Solicitar avaliação de
Solicitar a avaliação de ideias
ideias em novo contexto
apresentadas para situações em que há
um novo contexto
Fonte: Autora, 2018

Ao “estabelecer o objetivo”, o professor informa aos estudantes o tema da aula e as
situações a serem analisadas podendo construir o contexto de investigação e, assim, o
problema a ser explorado é apresentado na relação com este cenário construído, o que
pode garantir uma mais efetiva exposição.
O empenho de interações discursivas para a investigação do problema requer
“perseguir o objetivo” na medida em que é preciso cuidar para que ele seja desenvolvido
e explorado. Isso deve levar o professor a propor perguntas que orientar possíveis
estratégias de ação pelos estudantes com vista a analisar as informações que já
possuem ou mesmo a coleta de novas. A organização destas deve permitir a
compreensão de condições e de variáveis que importam ao problema em investigação,
bem como o descarte daqueles fatores que, no momento, não são relevantes, e isso
constitui um terreno fértil para construção de relações que possam explicar o fenômeno
em análise.
A prática didática de “analisar e expandir o objetivo” contribui para a abordagem de
conteúdos das ciências nas aulas que visem à promoção da AC explorando os temas
na sua relação com outras situações e contextos, de modo a tornar o entendimento mais
amplificado e aproximado a realidades que não apenas aquelas vividas na sala de aula.
Entendemos que as ações que podem surgir na decorrência de tais práticas didáticas
configuram-se como práticas científicas e práticas epistêmicas sobre o tema em
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investigação, uma vez que o trabalho para a construção, desenvolvimento, avaliação e
aplicação do objetivo da atividade leva ao trabalho com informações, levantamento de
hipóteses e construção de planos de investigação e construção de explicações com
justificativas, limites e previsões para o tema em análise, e, para tanto, considerando as
interações discursivas como elemento por meio do qual os assuntos são debatidos, é
necessário a comunicação, a proposição, a avaliação e a legitimação das ideias.
Apesar desta possibilidade interessante desvelada pelas práticas didáticas como modo
de desenvolver a AC em aulas de ciências, é preciso considerar as práticas pedagógicas
que podem ocorrer nestes momentos. Propomos sua composição em três principais
grupos: gerenciamento, promover e manter a discussão e avaliar e oferecer feedback.
Quadro 4 - Práticas pedagógicas para o estabelecimento de discussões em sala de aula
Práticas pedagógicas
Subcategorias das práticas
Descrição
pedagógicas
(1) Gerenciamento
(1a) Apresentar regra da
Apresentar regras sobre ações e sobre
aula/atividade
a atividade
(1b) Apresentar atividade da
Explicitar detalhes e aspectos da
aula
atividade que será realizada
(1c) Comunicar sobre
Advertir sobre comportamento
comportamento explícita ou
inapropriados
implicitamente
(1d) Apresentar ponto de vista
Apresentar seu ponto de vista sobre
uma situação
(2) Promover e manter a
(2a) Dar oportunidade para
Explicitamente oferecer oportunidade
discussão
falar
para alguém expor sua ideia
(2b) Refrasear para deixar
Expor ideias apresentadas
claro
anteriormente, enfatizando-as e
tornando-as mais claras e audíveis
(2c) Pedir a alguém para
Solicitar que o estudante fale
repetir algo e certificar-se do
novamente o que disse
que ouviu
(2d) Oferecer/complementar
Oferecer informação adicional a
informação
pedido do aluno ou para completar um
raciocínio
(3) Avaliar e oferecer
(3a) Aceitar ideias
Expressar concordância explícita ou
feedback
implícita
(3b) Rejeitar/ignorar ideias
Expressar discordância explícita ou
implícita ou mesmo ignorar a fala de
um aluno
(3c) Pedir concordância ou
Solicitar que os alunos se posicionem
discordância
concordando ou discordando de uma
ideia
(3d) Colocar ideias em
Colocar em avaliação ideias diferentes
contraste
(3e) Oferecer feedback
Enfaticamente e entusiasticamente
emocional
expressar concordância
Fonte: Autora, 2018

As práticas pedagógicas relacionam-se ao trabalho do professor como autoridade social
em sala de aula e, neste sentido, como o coordenador das interações discursivas ali
estabelecidas. A prática do “gerenciamento” expressa esta relação no sentido de
organizar o ambiente e o espaço escolar para o desenvolvimento de uma atividade.
Assim, a apresentação da própria atividade e das regras para seu desenvolvimento são
ações relacionadas a esta prática pedagógica. De mesmo modo, a expressão de
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comandos relacionados à explicitação de comportamentos inoportunos relaciona-se às
regras da aula, mas manifesta-se como uma maneira de garantir que as mesmas sejam
cumpridas. Também compõe o gerenciamento a apresentação de ponto de vista pelo
professor, como forma de afirmar sua autoridade social.
Outra prática pedagógica que propomos neste trabalho é o trabalho para “promover e
manter a discussão”. A promoção da discussão e sua manutenção podem estar muito
associadas a práticas didáticas sobretudo aquelas em que o objetivo é desenvolvido,
analisado e expandido, contudo esta prática pedagógica não está, a priori, vinculada ao
tema da aula e, por tal motivo, diferencia-se daquelas práticas didáticas. Uma prática
pedagógica essencial para que seja possível “promover e manter a discussão” é a
oportunidade conferida aos estudantes para que participem do debate sobre o tema em
questão. De mesmo modo, é preciso garantir que os alunos estejam acompanhando o
que está em discussão e, portanto, ações para refrasear uma ideia, tornando mais clara,
e o pedido para alguém repita algo que foi dito, de modo a torná-la pública uma vez
mais ou para certificar-se sobre o que foi dito, além da complementação ou do
oferecimento de informações adicionais ao que alguém disse.
A prática pedagógica de “avaliar e oferecer feedback” congrega o aceite e a recusa ou
a negligência em relação a uma ideia, assim como uma manifestação efusiva associada
a esta avaliação. Também surgem aqui ações para colocar ideias distintas em contraste
e a solicitação por concordância ou discordância do que está sendo afirmado.
Não se propõe aqui que haja uma relação direta entre o surgimento das práticas
didáticas e das práticas pedagógicas. Contudo, há a hipótese de que exista relação
entre o surgimento destas práticas (tanto as didáticas quanto as pedagógicas) e as
respostas oferecidas pelos alunos, considerando que o aparecimento destas práticas
ao longo da discussão deve estar vinculado a processos de complexificação de
entendimento sobre temas e conceitos científicos, bem como a processos de
engajamento com as discussões.
Para avaliar esta hipótese, estas práticas serão os códigos sob os quais a análise dos
dados desta pesquisa será feita.
Afirmamos aqui entender que situações de ensino de ciências que têm como objetivo o
desenvolvimento da Alfabetização Científica devem ter o surgimento conjunto de
práticas didáticas e de práticas, marcando que as discussões sobre temas das ciências
em situações escolares de ensino misturam ações instrucionais para as interações
sociais na sala de aula e ações epistêmicas do campo de conhecimento em foco.
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Considerando as ideias de Longino (2002) acerca das normas sociais para o
conhecimento social, e considerando o papel das interações sociais para a constituição
de oportunidades de construção de conhecimento (Vigotsky, 2001, Dewey, 1971), é
possível traçar relações entre as práticas didáticas e as práticas pedagógicas e o
estabelecimento de discussões sobre ciências na escola.
Quadro 5 - Relação entre normas sociais do conhecimento social e as práticas didáticas e pedagógicas
Normas sociais do
Práticas didáticas
Práticas pedagógicas
conhecimento social
Fórum
(1c) Propor problema
(1a) Apresentar regra da
(2a) Propor perguntas para ter
aula/atividade
opinião/informação/explicação
(1b) Apresentar atividade da
(3a) Propor pergunta para
aula
avaliação de
(1c) Comunicar sobre
opinião/informação/explicação
comportamento explícita ou
(3b) Solicitar aplicação de ideias implicitamente
em novo contexto
(2a) Dar oportunidade para falar
(3c) Solicitar avaliação de ideias (2c) Pedir a alguém para repetir
em novo contexto
algo e certificar-se do que ouviu
Receptividade à crítica
(1c) Propor problema
(3c) Pedir concordância ou
(3a) Propor pergunta para
discordância
avaliação de
(3d) Colocar ideias em contraste
opinião/informação/explicação
(3b) Solicitar aplicação de ideias
em novo contexto
(3c) Solicitar avaliação de ideias
em novo contexto
Padrões públicos de análise
(1a) Explicitar o objetivo
(1d) Apresentar ponto de vista
(1b) Construir ou informar o
(2b) Refrasear para deixar claro
contexto
(2d) Oferecer/complementar
(2b) Resumir ideias/tópicos
informação
(3a) Propor pergunta para
(3a) Aceitar ideias
avaliação de
(3b) Rejeitar/ignorar ideias
opinião/informação/explicação
(3b) Solicitar aplicação de ideias
em novo contexto
(3c) Solicitar avaliação de ideias
em novo contexto
Constituição de igualdade
(1c) Propor problema
(2a) Dar oportunidade para falar
moderada
(2a) Propor pergunta para ter
(3a) Aceitar ideias
opinião/informação/explicação
(3b) Rejeitar/ignorar ideias
(3a) Propor pergunta para
(3e) Oferecer feedback
avaliação de
emocional
opinião/informação/explicação
(3b) Solicitar aplicação de ideias
em novo contexto
(3c) Solicitar avaliação de ideias
em novo contexto
Fonte: Autora, 2018

Não advogamos por uma relação direta entre o aparecimento das práticas didáticas e
das práticas pedagógicas, o que reforça nosso entendimento de que elas podem surgir
de modo independente. O objetivo deste quadro não é expor uma relação, sobretudo
entre práticas didáticas e pedagógicas, mas sim mostrar a possibilidade de que as
normas sociais do conhecimento social possam ser estabelecidas em sala de aula
quando do trabalho com práticas didáticas e práticas pedagógicas.
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A primeira observação que fazemos da constituição do quadro refere-se ao fato de que
todas as práticas didáticas e as práticas pedagógicas relacionam-se a pelo menos uma
das normas sociais do conhecimento social.
Com referência às práticas didáticas, as três subcategorias vinculadas à prática de
analisar e expandir o objetivo (3) estão relacionadas a todas as normas sociais.
Podemos explicar esta relação pelo fato de que ao propor perguntas para avaliação
(3a), solicitar aplicação de ideias em outro contexto (3b) e solicitar avaliação de ideias
em outro contexto (3c), o professor insere os estudantes na discussão, estabelecendo
a possibilidade de o fórum surgir e, pela oportunidade trazida com seu estabelecimento,
pode surgir conjuntamente a constituição de igualdade moderada. O surgimento destas
subcategorias de práticas didáticas induz explicitamente a análise de informações e
situações que estão em debate, no intuito de aprimorar os entendimentos que estão
sendo construindo, configurando simultaneamente a receptividade à crítica e o uso de
padrões públicos para análise.
A subcategoria de prática didática que se refere à proposição do problema (1c), está
associada a relações com três das quatro normas sociais do conhecimento social,
podendo implicar no estabelecimento do fórum e da constituição da igualdade moderada
pela oportunidade anunciada para as discussões que suscitem para a resolução do
problema e na receptividade à crítica pelo convite à análise das situações.
A leitura do quadro ainda considerando as práticas didáticas permite perceber que os
padrões públicos de análise, além de se associarem às práticas de analisar e expandir
o objetivo da aula, têm relações com a prática de explicitar o objetivo da aula (1a), de
construir ou informar o contexto (1b) e de resumir ideias/tópicos (2b) relevando que o
informe de regras sob as quais a atividade será realizada e a retomada de temas já
mencionados em outros contextos ou vivências são importantes para o estabelecimento
do cenário de discussão.
Considerando as práticas pedagógicas, assim como já havia acontecido para as
práticas didáticas, todas as práticas pedagógicas surgem relacionadas a ao menos uma
norma social do conhecimento social.
A norma social de fórum associa-se a práticas pedagógicas do gerenciamento (1), em
especial à apresentação de regra da aula ou da atividade (1a), à apresentação da
atividade da aula (1b) e à comunicação sobre comportamento (1c) e à prática dar
oportunidade para falar (2a) e o pedido para alguém repetir o que falou de modo a
certificar-se sobre o que foi dito (2c), representando a promoção e manutenção da
discussão (2). Com estas práticas pedagógicas, o professor apresenta regras e organiza
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a participação dos estudantes, o que permite que o fórum, como espaço para debate de
ideias, possa se constituir.
A receptividade à crítica pode estar associada a práticas pedagógicas de avaliação e
oferecimento de feedback (3) pois o pedido para concordância e discordância a respeito
do que se discute (3c) e a busca por colocar ideias em contraste (3d) explicitamente
convidam os participantes do fórum a analisar as ideias que estão sendo apresentadas.
Para a sustentação das discussões, o estabelecimento de padrões públicos de análise
surge por meio de ações realizadas pelo professor que oferecem indícios de quais são
os entendimentos que a turma já acordou seja por meio da ênfase ao que foi dito ou
pela avaliação do que está em discussão. Assim, vemos associadas a esta norma social
as práticas pedagógicas de apresentação de ponto de vista (1d), o refrasear para tornar
clara uma ideia (2b), o oferecimento ou complementação de informação (2d), o aceite
(3a) ou a rejeição de ideias (3b).
A constituição de igualdade moderada, ainda que possa estar associada a toda prática
que o professor realiza que leva à participação dos estudantes, aparece de modo mais
claro entre práticas pedagógicas pela oferta de oportunidade para que os alunos falem
(2a), pelo aceite do que foi dito (3a) ou pela ação de rejeitar ou ignorar uma ideia (3b) e
pela apresentação de um feedback emocional aos estudantes (3e).
Importante reforçar que as práticas didáticas e as práticas pedagógicas referem-se ao
trabalho do professor para a promoção e manutenção de sua autoridade social e
epistêmica na sala de aula (Berland & Hammer, 2012). Mas elas pressupõem a
interação, o que pode garantir o estabelecimento das normas sociais do conhecimento
social (Longino, 2002) nestas situações de ensino e de aprendizagem. Assim torna-se
necessário considerar como os estudantes respondem ao estabelecimento destas
normas e destas práticas.

5.2. As ações dos estudantes em aulas de ciências
Claramente, espera-se que práticas realizadas do professor, como as descritas acima,
tenham uma resposta dos estudantes. Do contrário, não será construído o cenário
exposto de um ambiente em que alunos e professor atuem ativamente nas discussões
sobre ciências.
Entende-se que os alunos participam das discussões, a partir dos incentivos promovidos
pelo professor, apresentando seus pontos de vista com base em conhecimentos que já
possuem pela vivência escolar e pela vivência em outras situações em sua vida.
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O quadro 6 sistematiza dos tipos principais de ações esperadas entre os alunos: ações
relacionadas ao conteúdo em discussão e ações relacionadas à dinâmica estabelecida
pelo gerenciamento de sala de aula.
Quadro 6 - Ações dos estudantes nas interações de sala de aula
Ações dos estudantes
Descrição
Relacionadas ao
(C1) Apresentar informação
Enunciar, pela primeira vez na
conteúdo
aula, uma ideia ou informação
(C2) Apresentar proposição
Estabelecer uma proposição a
ser analisada
(C3) Apresentar condição
Estabelecer parâmetros que
podem ser teóricos, concretos
ou hipotéticos
(C4) Apresentar consequência/resultado
Apresentar possíveis
consequências a partir da
análise de variáveis
(C5) Justificar usando
Estabelecer uma justificativa
informação/parâmetro/consequência
relacionada ou associada a
ideias já discutidas
(C6) Nomear/detalhar informação
Nomear ou oferecer mais
detalhes para uma informação
(C7) Concordar/discordar de ideia
Expressar posicionamento
sobre ideia em discussão
(C8) Certificar-se sobre o que ouviu
Atestar seu entendimento
sobre algo dito
(C9) Escolher entre duas opções
Expressar ponto de vista
frente a duas opções
Relacionadas à
(G1) Reação emocional
Reações emotivas sobre o
dinâmica estabelecida
que se discute
pelo gerenciamento da (G2) Efetuar uma ação pontual solicitada
Responder a um pedido direto
aula
pelo professor
do professor como, por
exemplo, ler um texto ou
mudar de carteira
(G3) Apresentar um comando/ordem
Estabelecer uma ordem
(G4) Solicitar informação/explicação
Pedir explicação ou
informação
(G5) Solicitar permissão
Pedir autorização para uma
ação
Fonte: Autora, 2018

As ações dos estudantes relacionadas ao conteúdo evidenciam a construção de
entendimento que ocorre por meio das interações discursivas em sala de aula sobre os
temas das ciências. Elas abarcam a apresentação de informação, que pode ter sido
oferecida pelo material ou advém de outras experiências escolares e vividas pelos
alunos; a apresentação de proposição, que revela um ponto de vista sobre uma ideia
em discussão; a apresentação de condição, estabelecendo parâmetros assumidos para
a investigação em curso e estes parâmetros podem ter sido construídos pela
observação e vivência ou podem ser hipotéticos; e a apresentação de consequência ou
resultado, mostrando uma análise de limites e previsões para a situação investigada.
Além disso, podem surgir justificativas sobre o que está sendo discutido e estas podem
conter ou referirem-se a aspectos mencionados na discussão. A nomeação ou o
detalhamento de uma informação pode surgir tanto como a denominação de algo como
a atribuição de nome a um conceito que está sendo debatido. Outras ações realizadas
pelos estudantes e que se relacionam ao conteúdo é a concordância ou a discordância
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em relação a uma ideia expressa, assim como também o pedido e a exibição da
tentativa por certificar-se sobre o que ouviu e a escolha e apresentação de
posicionamento quando há duas opções em debate.
O outro conjunto de ações realizadas pelos estudantes relaciona-se à dinâmica
estabelecida pelo gerenciamento da sala de aula e revelam reações emocionais
expressas durante a discussão; a realização de uma ação pontual em resposta a um
pedido expresso pelo professor e não necessariamente relacionado ao conteúdo, como,
por exemplo, tomar nota de algo ou mudar de lugar em que está na sala de aula; e a
apresentação de um comando ou ordem, seja ao professor ou aos colegas. Compõem
também este conjunto de ações a solicitação de uma informação ou explicação sobre o
que está em discussão e a solicitação de uma permissão para uma ação.
A leitura do quadro 6, permite perceber que as ações relacionadas ao conteúdo em
debate expressam-se na relação direta com os tópicos da disciplina e, portanto, com os
conteúdos de ciências e sobre ciências que são explorados com os estudantes. As
ações relacionadas à dinâmica estabelecida pelo professor para o gerenciamento da
sala de aula estão associadas a modos de atuar naquele espaço, revelando
manifestações da autoridade social do professor (Berland & Hammer, 2012) para que
os objetivos estabelecidos sejam cumpridos.
O aparecimento das ações relacionadas ao conteúdo pode nos oferecer indícios de
como a linguagem científica, em sua natureza argumentativa, é trabalhada em aula e
como as interações discursivas concretizam em explicações ou modelos explicativos
para as situações em análise.
Não cabe aqui estabelecer uma relação entre as ações relacionadas ao conteúdo e as
práticas didáticas e entre as ações dos estudantes relacionadas à dinâmica
estabelecida pelo gerenciamento da aula e as práticas pedagógicas. Ainda que nos
parecem ser vinculações coerentes, pode acontecer de surgirem outros encadeamentos
e conexões em sala de aula, a depender do modo como as interações discursivas são
estabelecidas.
Complementarmente a essas ideias, podemos avaliar de que modo as informações são
trabalhadas pelos alunos tendo elas sido fornecidas em sala de aula ou obtidas e
trazidas de outras situações. Um caminho que parece muito fortuito para tal análise é a
estrutura CER, amplamente utilizada em trabalhos na área de ensino de ciências para
avaliar a construção de argumentos (Kuhn & Reiser, 2006, Duschl, 2003, JiménezAleixandre et al., 2000).
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A estrutura CER provem de uma interpretação das ideias propostas por Toulmin (2006)
em seu padrão para o layout de argumentos. Nesta estrutura, C refere-se a claim, ou à
conclusão, que expressa o que aconteceu ou a percepção de porque algo aconteceu;
E advém de evidence expressando a evidência que pode ser uma informação ou dado
que sustenta C; R representa reasoning, ou seja, o raciocínio que justifica o porquê
aquela informação ou aquele dado podem ser tomadas como evidência para suportar a
conclusão.
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6. Metodologia de pesquisa
Esta pesquisa teve abordagem qualitativa com algumas incursões quantitativas de
modo a garantir um novo e mais amplo olhar para os dados.
O uso do método qualitativo como modo prioritário de análise encontra apoio em
Erickson (1998) para quem a pesquisa qualitativa em educação é especialmente
apropriada quando se pretende, entre outros pontos, identificar as nuances do
entendimento subjetivo que motiva os vários participantes (p. 1155, tradução nossa).
Trata-se também de um estudo de caso (Lüdke & André, 1986) com objetivos
delimitados e com hipóteses que vão se construindo ao longo do processo de toda a
pesquisa, inclusas aí as incursões teóricas e as empíricas.
Desde o início do trabalho, com a ajuda dos estudos trazidos para a sustentação das
ideias, estamos buscando responder à seguinte pergunta de pesquisa:
Como práticas didáticas e práticas pedagógicas são utilizadas
por um professor em sala de aula e contribuem para a
construção de entendimentos sobre temas das ciências pelos
estudantes?
A escolha pela abordagem qualitativa não foi tomada com a intenção de confrontar uma
análise quantitativa, mas apenas por entender que, pelo modo escolhido, é possível dar
atenção a nuances do processo através da análise de como as ideias apresentadas em
sala de aula conectam-se e revelam a progressão do entendimento sobre o conteúdo
pelos estudantes, bem como a interação com o conteúdo promovido pelas práticas do
professor.

6.1. Os dados da pesquisa
Para realizar este estudo, buscamos dados que já haviam sido trabalhados em
pesquisas do LaPEF com o foco no desenvolvimento da Alfabetização Científica dos
estudantes (Sasseron, 2008).
A pesquisa por nós realizada e concluída no ano de 2008 buscava analisar como
discussões e argumentações ocorridas em aula de ciências podem ser estruturadas
para o desenvolvimento da Alfabetização Científica e quais os indícios que revelam este
processo em andamento em sala de aula dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Na ocasião, obtivemos resultados que revelam a concretização do desenvolvimento da
AC para os estudantes desta turma, nas aulas analisadas. Isso é um fundamento
importante e critério decisivo para a escolha do mesmo corpus: temos ciência de que
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as aulas garantem a promoção da AC e, portanto, devem revelar a instituição da
investigação como prática nesta sala de aula. Metodologicamente, este fato permite a
análise direta para a construção de entendimento, pois sabemos que ela ocorreu.
Para a realização da pesquisa de doutorado em que estes dados foram inicialmente
analisados, desenvolvemos e implementamos uma sequência didática pautada nos
pressupostos do ensino por investigação. Esta sequência de aulas versa sobre o tema
“Navegação e Ambiente” (Carvalho, Oliveira, Sasseron, Sedano, & Batistoni, 2011) e
está organizada em torno das seguintes discussões: condições para flutuação dos
corpos, uso diversos das embarcações pela humanidade, uso de lastro para
manutenção da estabilidade das embarcações, transporte de seres vivos na água de
lastro, relações entre presa e predador, problemas ambientais decorrentes da inserção
de seres vivos em habitats em que são espécies exóticas.
O trabalho com estes temas ocorre de modo conectado em discussões e atividades que
se estabelecem ao longo de um bimestre letivo. As temáticas da proposta permitem que
os alunos tenham contato com noções e práticas das ciências, para a resolução de
problema, e com a análise de situações que revelam influências e interferências entre
ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.
As aulas que resultaram nos dados para esta pesquisa ocorreram com a implementação
da sequência em uma classe de quarto ano do Ensino Fundamental em que havia 30
alunos matriculados com idades entre 9 e 10 anos. A escola em que as aulas foram
gravadas é uma escola pública da cidade de São Paulo e as aulas ocorreram didática
entre outubro e dezembro de 2006.
A professora responsável pelas aulas analisadas era a professora da turma. Formada
em Pedagogia, em 2006, na oportunidade da gravação das aulas, estava em seu oitavo
ano de trabalho naquela escola, sendo seu décimo ano de atuação como professora
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. À época das gravações, era Mestre em
Educação, na área de Ensino de Ciências e realizava seu doutorado na mesma área,
vindo a conclui-lo em 2009.
Compromissos éticos foram mantidos e respeitados a partir da autorização concedida
pelos pais e responsáveis dos alunos e pela professora da turma por meio de assinatura
de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o uso das imagens e do áudio
com finalidade de pesquisa. Para manter preservada a identidade dos estudantes,
apresentamos pseudônimos no lugar dos nomes verdadeiros dos alunos durante a
transcrição dos dados.
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Todas as 11 aulas foram gravadas em vídeo, e, para evitar problemas com o som e com
a imagem das aulas, utilizamos duas câmeras. Cada uma destas câmeras estava ligada
a um microfone. Os dois microfones foram colocados estrategicamente em pontos
centrais da sala de tal modo que um deles era capaz de captar os sons de todo o lado
direito da sala e o outro capaz de perceber os sons do lado esquerdo.
Ao fim das gravações, tínhamos dois DVDs da aula, cada um com a visão de uma das
câmeras e o áudio de um dos microfones. Como a sala de aula não é muito grande, e
as discussões ocorriam de forma ordenada, somente algumas poucas falas não
conseguiram ser ouvidas em absoluto. Durante a transcrição, a fim de evitar confusões
e más-interpretações, confrontamos os sons dos dois DVDs o que nos permitiu elucidar
cada uma das falas. As aulas foram transcritas em sua íntegra14 havendo inclusive
menções a ações e gestos ocorridos.
Durante as transcrições das aulas, procuramos reproduzir fielmente cada fala escutada.
Após o término da transcrição de uma aula inteira, o vídeo era assistido novamente com
uma cópia impressa das transcrições em mãos a fim de encontrar possíveis desacordos
entre as falas e o texto transcrito.

6.1.1. As aulas analisadas
Para esta pesquisa, foram escolhidas três aulas para a análise. Elas são as aulas 7, 9
e 10 da implementação da sequência de ensino. A escolha se dá pela sucessão
temporal delas, permitindo que observemos o contínuo desencadeamento da discussão
sobre água de lastro e impactos ambientais que podem ser gerados pela introdução de
seres vivos em novo local, transportados em tanque de lastro de embarcações.
Na aula 7, os alunos, juntamente com a professora, leem e debatem o texto “Vida marina
na água de lastro”. Neste texto, os alunos tomam contato com o mecanismo de inserção
e retirada de água dos tanques de embarcações como lastro para assegurar sua
estabilidade e são informados sobre a existência de seres vivos nesta água. Ao serem
transportados, os seres vivos podem sobreviver à viagem e serem despejados em um
novo local, diferente de seu habitat natural e no qual podem encontrar ou não condições
para sua sobrevivência e reprodução.
Na aula 8, ocorre o jogo Presa e Predador. Não há discussão nesta aula, apenas a
representação do jogo que permite a coleta de informações que serão analisadas pelos
alunos na aula seguinte. No jogo Presa e Predador, os estudantes atuaram em uma
brincadeira como pega-pega interpretando os papeis de plantas, tapitis e jaguatiricas.
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Ao longo de cada rodada, os seres vivos, com exceção das plantas, deveriam tentar
alimentar-se: tapitis comendo plantas e jaguatiricas comendo tapitis. Ao final de cada
rodada, havia a alteração dos personagens, a depender da ação realizada durante a
etapa15, e o número de indivíduos de cada espécie era contado.
Na aula 9, em sala de aula, os alunos trabalharam com estes dados coletados. Eles
estavam expostos em formato de tabela acompanhados de perguntas que auxiliavam
na leitura e interpretação dos dados. Após realizada a análise dos dados em pequeno
grupo, aconteceu a discussão com toda a turma, organizada pela professora. Não temos
a gravação e, consequentemente, a transcrição das discussões ocorridas em pequenos
grupos, quando os alunos estavam analisando as informações fornecidas em tabela e,
por elas, buscando responder às perguntas sobre o jogo Presa e Predador. Assim, a
análise da aula 9 tem início na segunda parte da atividade, quando a professora repassa
cada pergunta que responderam buscando discutir com os estudantes os resultados
obtidos.
Na aula 10, os alunos leram e discutiram com a professora o texto “Entendendo o jogo
Presa e Predador” em que detalhes da atividade e das discussões ocorridas na aula 9
eram sistematizados. A aula foi gravada em sua íntegra, o que possibilitou a transcrição
de toda a discussão; a análise estará voltada para este debate.
Os textos lidos pelos estudantes, bem como a tabela com os dados do jogo Presa e
Predador e as perguntas referentes a estes dados estão nos apêndices A, B e C desta
tese.

6.1.2. A estrutura da análise
Nas duas próximas seções realizaremos, respectivamente, a análise dos dados e a
discussão dos resultados.
Para a análise dos dados, usaremos os códigos apresentados na seção 5. As práticas
didáticas e as práticas pedagógicas serão códigos para análise das falas da professora
e os códigos relacionados às ações dos estudantes serão usados para análise das falas
dos alunos.

15

Ao final de uma rodada, planta que não tivesse sido atacada continuava como planta, planta que tivesse
comida retornava como tapiti; tapiti que tivesse comido uma planta continuava tapiti, tapiti que tivesse sido
atacado por uma jaguatirica voltava como jaguatirica e tapiti que não tivesse atacado um planta nem tivesse
sido atacado por jaguatirica tornava planta na rodada seguinte; para as jaguatiricas, tendo atacado um tapiti
continuavam sendo jaguatirica e se não tivesse comido um tapiti, retornavam como planta.
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A discussão dos resultados apoia-se nas informações obtidas na análise dos dados e
permite um mergulho mais aprofundado considerando os referenciais teóricos a que já
nos referimos ao longo da tese.
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7. Análise dos dados

A análise dos dados ocorreu em diversas etapas como desdobramentos contínuos e
contíguos. Optamos por apresentá-las em ordem que, em certa medida, correspondem
à cronologia do trabalho realizada. Estas etapas são:
1) Codificação dos dados e validação da codificação
2) Organização da análise para visualização temporal dos códigos
3) Delimitação de momentos de discussão
4) Organização quantitativa da codificação por momento de discussão
A seguir, cada uma destas etapas será explicada e exemplos serão trazidos para ilustrar
e discutir o que foi realizado.

7.1. Codificação dos dados e validação da codificação
Inicialmente, foi realizada a análise integral das transcrições das aulas 7, 9 e 10
utilizando os códigos propostos para práticas pedagógicas, práticas didáticas e ações
dos estudantes.
As análises integral e final das aulas encontram-se nos apêndices D, E e F. No quadro
7 um exemplo como modo de ilustrar o que foi feito.
Turno
1

2

3

4

5

Quadro 7 - Trecho da análise da aula 7
Falas transcritas
Práticas
Práticas
didáticas
pedagógicas
Professora:
Continuando
aquele (1a) Explicitar o
(1b) Apresentar
assunto que a gente tava trabalhando objetivo
atividade
na semana passada. Quem lembra (2a) Propor
(2a) Dar
qual foi a última parte que a gente pergunta para ter oportunidade para
trabalhou na semana passada? Você uma informação falar
lembra do assunto, Rogério? É?
Rogério: Eu lembro. Éééé... do barco
lá.

Professora: Do barco? E o que que a (2a) Propor
(2a) Dar
gente falava do barco, Rogério?
pergunta para ter oportunidade para
uma informação falar
(2c) Pedir a alguém
para repetir algo e
certificar-se do que
ouviu
(3a) Aceitar ideia
Rogério: Do peso, da carga lá.

Professora: Do peso, da carga. Como (2a) Propor
chamava Davi, o assunto que a gente pergunta para ter
falou que tinha a ver com essa coisa uma informação
do peso e da carga?

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar

Ações dos
estudantes

(C1)
Apresentar
uma
informação

(C1)
Apresentar
uma
informação
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6

7

Davi: Eu não lembro o nome, por
causa que tinha um certo peso que
eles, é... fazia com... levava a água de
um lugar que eu não lembro o nome...
Professora: Hã?

8

Davi: Quando diminuía a carga, ou
quando levava, quando diminuía a
água.

9

Professora: Legal. Você lembra o (2a) Propor
nome, Marcelo?
pergunta para ter
uma informação
Marcelo: Lastro.

10

(C1)
Apresentar
uma
informação
(2c) Pedir a alguém
para repetir algo e
certificar-se do que
ouviu
(C1)
Apresentar
uma
informação

(C6) Nomear
informação

Fonte: Dados da autora, 2018

Cada frase foi codificada e, portanto, um mesmo turno pode conter mais de um código,
pois este se refere a um dado trecho/termo/frase/palavra.
A primeira análise foi realizada pela pesquisadora autora desta tese e mudanças nas
categorias foram surgindo neste movimento inicial para tornar sua definição mais clara
e para que fosse possível descrever cada código definindo-o de acordo com sua
especificidade e identidade. Ao menos 2 testes foram feitos para cada aula e a aula 7,
que se tornou uma espécie de exemplo e de primeiro uso dos códigos, foi codificada 9
vezes nesta primeira fase.
Após findar o processo, com os códigos bem definidos, teve início o processo de
validação da codificação. Este processo iniciou com a apresentação dos códigos a três
alunas de pós-graduação em educação e, junto a isso, realizamos testes exemplares
para que a familiaridade com as categorias se tornasse maior.
Em seguida, elas codificaram as aulas usando os códigos e, então, teve início o
processo de comparação entre classificação feita por mim e a classificação feita por
elas. Nesta comparação, em havendo discordância, discutíamos o código escolhida por
cada uma, explicitando justificativas para a escolha. A classificação final ocorria apenas
após haver consenso nesta discussão.
Ao longo do processo de análise e de sua validação, foi ficando cada vez mais evidente
a eficiência dos códigos propostos, uma vez que eles foram encontrados na análise feita
para as três aulas. Além disso, e talvez até mais importante, este processo explicitou
como práticas didáticas e pedagógicas aparecem juntas em muitas das falas da
professora. Isso pode nos trazer indicações de como ações do domínio geral do ensino
(práticas pedagógicas) se relacionam com ações do domínio específico do ensino da
disciplina Ciências da Natureza (práticas didáticas). Algumas primeiras associações
entre práticas da professora e ações dos alunos puderam ser vislumbradas, mas ainda
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é preciso organizá-las de uma outra forma em que, visualmente, tais associações
pudessem aparecer de modo mais claro. Tem início, então a próxima etapa da análise.

7.2. Organização da análise para visualização temporal dos códigos
Tendo finalizado a análise e sua validação, optamos por organizá-las em uma linha
temporal para acompanhar como surgem as ações dos alunos em resposta às práticas
da professora, bem como de que modo as práticas da professora se relacionam com as
ações dos estudantes.
Para este fim, para cada aula, criamos um arquivo Excel em que cada turno é
representado em uma coluna e os códigos foram colocados em linhas. Nas colunas
ainda aparece detalhado quem é a pessoa que falou a cada turno, se é o professor,
representado pela letra P ou se é um aluno, representado pela letra A. O quadro 8 traz
exemplo do que foi feito. Nos apêndices G, H e I, apresentamos as planilhas referentes
a cada uma das aulas.
Quadro 8 - Trecho do quadro de análise da aula 7
1
2
3
4
5
P
A
P
A
P
X
(1a) Explicitar o objetivo
(1b) Construir ou informar o contexto
(1c) Propor problema
(2a) Propor pergunta para ter
X
X
X
opinião/informação/explicação
(2b) Resumir ideias/tópicos
(3a) Propor pergunta para avaliação
(3b) Solicitar aplicação de ideias em novo contexto
(3c) Solicitar avaliação de ideias em novo contexto
(1a) Apresentar regra da aula/atividade
X
(1b) Apresentar atividade da aula
(1c) Comunicar sobre comportamento
(1d) Apresentar ponto de vista
X
X
X
(2a) Dar oportunidade para falar
(2b) Refrasear para deixar claro
X
(2c) Pedir para repetir algo e certificar-se do que ouviu
(2d) Oferecer/complementar informação
X
X
(3a) Aceitar ideia
(3b) Rejeitar/ignorar ideia
(3c) Pedir concordância ou discordância
(3d) Colocar ideias em contraste
(3e) Oferecer feedback emocional
X
X
(C1) Apresentar informação
(C2) Apresentar proposição
(C3) Apresentar condição
(C4) Apresentar consequência ou resultado
(C5) Justificar usando info/condição/consequência
(C6) Nomear ou detalhar informação
(C7) Concordar ou discordar de ideia
(C8) Certificar-se sobre o que ouviu
(C9) Escolher entre duas opções

6
A

7
P

8
A

9
P

10
A

X

X
X

X
X

X

X
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(G1) Reação emocional
(G2) Efetuar ação pontual solicitada pelo professor
(G3) Apresentar ou aceitar ordem
(G4) Solicitar informação/explicação
(G5) Solicitar permissão
Fonte: Dados da autora, 2018

Uma primeira situação já percebida quando da transcrição dos dados gravados e
evidente nestes quadros de análise é a alternância regular e constante de turnos de fala
da professora e de estudantes. Isso ocorre nas três aulas analisadas.
A organização temporal dos códigos para cada uma das aulas oferece-nos a
possibilidade de buscar relacionar práticas didáticas e práticas pedagógicas com as
ações dos estudantes.
Uma primeira observação possível revela que as perguntas da professora para ter uma
opinião, parte de suas práticas didáticas, são acompanhadas de práticas pedagógicas
para dar oportunidade aos alunos para falar e a isso seguem as participações dos
alunos propondo informações.
Identificamos também que as práticas didáticas associadas a “analisar e expandir o
objetivo” estão mais frequentes ao final de cada aula e, junto a elas, surgem ações dos
estudantes para apresentar uma consequência e para justificar uma ideia.
Podemos perceber ainda que a ação dos estudantes para nomear ou detalhar uma
informação, nas três aulas, aparece de modo mais intenso também ao final da aula, em
momentos em que a discussão ocorre para sistematizar ideias e surge, em sua maioria,
em turnos subsequentes àquelas da professora classificando com códigos para as
práticas

didáticas

que

dizem

respeito

a

“propor

pergunta

para

ter

uma

informação/opinião” e “propor pergunta para avaliação de informação/opinião”.
Estas associações mostrassem semelhantes ao longo de uma aula e na comparação
entre as 3 aulas.
Identificamos que alguns códigos são mais frequentes em todas as três aulas sendo
que outros aparecem de modo bastante esporádico.
Dentre as práticas didáticas, surgem de forma mais numerosa o código “propor pergunta
para ter uma informação/opinião”, e o código menos frequente é “explicitar o objetivo”.
Para as práticas pedagógicas, encontramos muitos turnos em que a professora “dá
oportunidade aos alunos para falar” e poucas situações em que ela “rejeita/ignora ideia”
e “apresenta ponto de vista”.
Para as ações dos estudantes, é muito mais frequente a apresentação de códigos
associados às “ações dos estudantes relacionadas ao conteúdo”, sendo que dentre
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estes destacam-se “apresentar informação”, “apresentar proposição”, “apresentar
consequência/resultado” e “justificar usando informação/proposição/condição”. Este
fato revela que as discussões estabelecidas nestas três aulas analisadas estão voltadas
aos temas científicos, havendo poucos momentos em que há confusão ou em que não
são debatidos assuntos relacionados aos conteúdos conceituais das aulas.
Este olhar mais detido para as aulas nos levou a uma outra observação interessante: a
existência de momentos de discussão em cada uma das aulas e é sobre eles que
deteremos atenção agora.

7.3. Delimitação de momentos de discussão
Para delimitar estes momentos de discussão, estabelecemos como critério principal o
foco do debate entre professora e alunos. Deste modo, cada momento tem uma duração
temporal diferente. Esta escolha foi pensada para nos auxiliar na identificação de
relações entre práticas realizadas da professora e ações dos alunos, uma vez que,
considerando o tema em discussão, poderemos compreender como ocorre a proposição
do debate, sua manutenção das falas e o encadeamento de ideias com explicitação de
pontos de vista.
No entanto, obviamente, esta escolha não é adequada para analisar o fluxo temporal
em sua relação como surgimento dos códigos. Este possível problema pode ser
transposto pela busca de relações qualitativas entre as ideias que vão sendo
construídas e o papel das práticas da professora para considera-las e explorá-las.
A aula 7 foi particionada em 6 momentos, as aulas 9 e 10, coincidentemente, foram
divididas em 4 momentos cada. Abaixo, apresentamos esta divisão para cada aula
analisada:
Aula 7: Leitura e discussão do texto “Vida marinha da água de lastro”
Momento
Tempo da
aula
(em
minutos e
segundos)
Turnos do
momento

M1
0:00 a 03:05

1 a 30

Quadro 9- Momentos da aula 7
M2
M3
M4
03:07 a
05:09 a
09:58 a
05:06
09:57
16:18

31 a 64

65 a 89

90 a 144

M5
16:35 a
21:30

M6
21:32 a
27:40

145 a 185

186 a 237
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Foco do
debate

Retomada
de ideias
sobre o que
é lastro,
mecanismos
para sua
utilização e
surgimento
da proposta
de que pode
haver risco
ao
transportar
seres vivos
na água de
lastro
transportar
seres vivos.

Algumas
ideias
sobre o
impacto
em
transportar
seres
vivos na
água de
lastro; e o
que pode
ser
utilizado
como
lastro.

Preparação
de
condições
para a
leitura do
texto “Vida
marinha na
água de
lastro”.

Início da
leitura e da
discussão
do texto:
hipóteses
sobre o que
pode
ocorrer
quando um
ser vivo
transportado
na água de
lastro para
local
diferente do
que
habitava.

Discussão
sobre
riscos que
podem
surgir pela
introdução
de um ser
vivo onde
ele antes
não vivia.

Discussão
sobre riscos
ambientais
decorrentes
da introdução
de uma
espécie em
um local em
que encontra
condições
favoráveis
para
sobrevivência
e ausência
de seu
predador.

Fonte: Dados da autora, 2018

O quadro 9 permite-nos criar a hipótese de que apenas o terceiro momento (M3) esteja
mais vinculado a ações que temos descrito pelas práticas pedagógicas, uma vez que
ele está voltado à apresentação pela professora aos estudantes sobre a atividade
principal da aula. Os outros cinco momentos são definidos em consideração aos
assuntos em discussão e, portanto, parecem sugerir a presença mais constante de
práticas didáticas, ou seja, aquelas associadas ao trabalho com o tema conceitual da
aula.
Aula 9: Discussão dos dados obtidos no jogo “Presa e Predador”
Momento
Tempo da aula
(em minutos e
segundos)
Turnos do
momento
Foco do debate

Quadro 10 - Momentos da aula 9
M1
M2
M3
0:00 a 03:00
03:02 a 07:50
07:55 a 09:50

1 a 42

43 a 75

Retomada das
regras do jogo
Presa e
Predador.

Discussão sobre
mecanismo de
defesa dos
tapitis e relação
com a flutuação
desta população
ao longo do
jogo.

76 a 93

Reconhecimento
do número de
indivíduos de
cada espécie em
cada rodada e
explicitação de
relações iniciais
entre aumento e
diminuição dos
indivíduos de
uma espécie em
comparação
com os
indivíduos de
outra.
Fonte: Dados da autora, 2018

M4
09:41 a 17:32

94 a 194
Construção de
explicações para
a relação entre
presa e
predador.
Exploração das
ideias para
outros contextos.
Refinamento das
explicações
construídas.

Pelo quadro 10, podemos entender que na aula 9, de modo diferente do que havia sido
identificado na aula 7, não parece haver um momento dedicado à apresentação da
atividade. Parece-nos óbvio que isso esteja relacionado ao fato de que possuímos
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apenas a transcrição da discussão em aula quando os estudantes já haviam trabalhado
em pequenos grupos, respondendo perguntas à luz das informações obtidas no jogo
Presa e Predador e organizadas em tabela. Assim, apresentação de regras da atividade
podem ter ocorrido em instantes anteriores aos que analisamos pelas transcrições.
Tendo isso posto, os quatro momentos identificados nas discussões da aula 9, parecem
ser bastante voltados aos debates sobres os assuntos conceituais da aula.
Aula 10: Leitura e discussão do texto “Entendendo o jogo Presa e Predador”
Quadro 11 - Momentos da aula 10
M2
M3
04:57 a 07:28
07:29 a 10:47

Momento
Tempo da aula
(em minutos e
segundos)
Turnos do
momento

M1
0:00 a 04:56

1 a 41

42 a 71

Foco do debate

Preparação
para a leitura do
texto
“Entendendo o
jogo Presa e
Predador” e
retomada das
regras do jogo.

Discussão sobre
o porquê de, no
jogo, uma presa
capturada
retornar como
um indivíduo da
espécie
predadora na
rodada seguinte.

72 a 85

Reapresentação
de regras da
aula. Início de
explicitação de
possíveis
relações entre o
que ocorreu no
jogo e o que foi
discutido na aula
7 acerca do
transporte de
seres vivos para
locais em que
encontram
condições para
sobrevivência e
não encontram
predadores.
Fonte: Dados da autora, 2018

M4
11:17 a 17:34

86 a 157
Construção de
opiniões sobre o
que pode ocorrer
em um ambiente
em que há muita
presa e pouco
predador ou
vice-versa.
Construção de
explicações e
justificativas
para as opiniões.

Pelas transcrições da aula 10, identificamos quatro momentos de discussão. O primeiro
deles revela dois principais objetivos: a retomada de discussões ocorridas na aula
anterior e a apresentação das regras para a atividade que será realizada nesta aula – a
leitura e discussão do texto “Entendendo o jogo Presa e Predador”. Vale destaque ao
fato de que, a partir do terceiro momento, a discussão que seguia voltada para o jogo,
as informações obtidas pela brincadeira e a análise delas na aula 9, transmutam-se para
discussões sobre os impactos ambientais da inserção de uma espécie em um local
diferente daquele em que é nativa. Esta discussão não aparece no texto “Entendendo o
jogo Presa e Predador”, e surge agora com referência a discussões estabelecidas na
aula 7, a partir da leitura e debate sobre “Vida marina na água de lastro”.
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7.4. Organização quantitativa da codificação por momento de discussão

Tendo definido estes momentos de discussão, retornando às matrizes em Excel foi feita
a análise quantitativa da codificação para cada uma das aulas.
Organizamos estas informações nos quadros a seguir. Cada quadro apresenta os
códigos utilizados na análise e o número de vezes em que surgiram em cada momento
da discussão.
7.4.1. Aula 7: Leitura e discussão do texto “Vida marinha da água de lastro”
A discussão desta aula tem duração de 27’40”, perfazendo um total de 237 turnos16. A
professora falou em 110 deles, 46,4% do total. Os estudantes participaram em 122
turnos, 51,5%, os demais cinco turnos referem-se a momentos de falas indistintas. Os
demais turnos correspondem a momentos de fala generalizada. Havia 30 alunos
presentes em aula 17 deles participaram da discussão, sendo que destes apenas 3
tiveram participação tímida, compartilhando ideias em não mais que 3 turnos, o que
revela que 14 alunos tiveram participação constante nas discussões desta aula. Estas
informações permitem-nos afirmar que havia engajamento dos alunos com a atividade
da aula.
Quadro 12 - Distribuição dos códigos ao longo dos momentos da aula 7
Práticas
didáticas

Aula 7
Explicitar o
objetivo
Perseguir o
objetivo
Analisar e
expandir o
objetivo

Práticas
pedagógica
s

Gerenciam
ento

Promover
e manter a
discussão
Avaliar e
oferecer
feedback

1a
1b
1c
2a
2b
3a
3b
3c
1a
1b
1c
1d
2a
2b
2c
2d
3a
3b
3c
3d
3e

Total de turnos de fala da
professora
Ações dos
Conteúdo
C1
estudantes
C2
C3
C4
16

M1
1
3
1
7
2
4
0
0
18
0
1
0
0
11
3
5
2
8
0
0
1
1
32
14

M2
0
0
0
8
2
7
0
0
17
0
0
0
0
14
2
3
1
7
3
1
3
0
34
15

M3
2
2
0
1
2
0
0
0
7
8
3
4
0
2
0
1
3
0
0
1
0
0
22
12

M4
0
1
0
7
2
3
0
0
13
2
4
2
0
18
7
3
1
11
0
1
0
3
54
25

M5
0
7
4
9
2
3
1
0
26
3
1
1
1
16
6
3
4
10
0
3
3
2
53
19

M6
0
5
1
10
1
2
0
2
21
3
3
2
2
18
8
0
7
12
1
4
3
0
63
25

Total
3
18
6
42
11
19
1
2

4
6
0
0

0
10
3
4

0
0
0
0

13
4
2
8

3
7
2
6

1
7
4
10

21
36
11
28

16
12
9
3
79
26
15
18
48
4
10
10
6

Cada turno corresponde à fala de uma pessoa, portanto não há uma relação temporal entre a mudança
de turno e o tempo de fala.
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C5
C6
C7
C8
C9
Gerenciam
ento da
aula

Total de turnos de fala dos
estudantes

G1
G2
G3
G4
G5

1
1
2
0
2
16
1
0
0
0
0
1
16

4
0
1
0
2
24
0
0
0
0
0
0
18

0
0
0
1
0
1
0
0
4
3
3
10
11

5
3
3
0
0
38
0
1
2
0
0
3
30

10
3
5
0
0
36
0
0
0
0
0
0
20

8
2
4
0
1
37
1
2
0
0
0
3
27

28
9
15
1
5
2
3
6
3
3

Fonte: Dados da autora, 2018

A primeira observação para a qual chamamos a atenção a partir da leitura do quadro 12
é para a informação sobre o número de turnos de fala de professora e de alunos ao
longo da aula. Há uma equivalência muito próxima entre estes números, o que revela a
alternância quase constante entre fala da professora e fala de aluno; um padrão
bastante usual de sala de aula.
Outro aspecto que chama a atenção é a grande presença de práticas pedagógicas em
todos os seis momentos da aula e não apenas em M3, quando da apresentação das
normas sobre a atividade que foi realizada nesta aula. Mas as práticas didáticas também
estão muito presentes. Em larga medida, é possível encontrar as práticas didáticas na
proporção de um para um se comparadas ao número de turnos em que a professora
fala; para as práticas pedagógicas, esta proporção assemelha-se a dois para um, ou
seja, cerca de duas práticas pedagógicas são enunciadas pela professora a cada turno
de fala.
As práticas didáticas relacionada a “perseguir o objetivo” foram identificadas em todos
os momentos de discussão da aula 7; entre as práticas pedagógicas isso ocorreu para
as subcategorias de “dar oportunidade para falar” e “aceitar ideia”, o que pode ser um
indício para a participação constante dos alunos na discussão.
Entre os estudantes, evidenciamos uma maior presença de ações relacionadas ao
conteúdo; e a comparação entre turnos de fala e ações mostra uma maior proporção
aproximada de uma ação relacionada ao conteúdo para cada turno de fala, enquanto
que as ações relacionadas à dinâmica estabelecida com o gerenciamento da aula
surgem em uma proporção aproximada de 10 para 1, ou seja, a cada dez turnos de fala,
apenas em um deles surgem ações relacionadas à dinâmica de gerenciamento.
É interessante também observar, dentre as ações relacionadas ao conteúdo, que a
“apresentar informação” e “apresentar proposição” surgem em quase todos os
momentos da aula, com exceção de M3 (momento voltada ao fornecimento, pela
professora, das regras da atividade). Já “apresentar consequência ou resultado”,
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“justificar usando informação/condição/proposição”, “nomear ou detalhar informação” e
“concordar/discordar de ideia” passam a surgir mais intensamente a partir de M4. Isso
pode ser um bom indício de que, ao longo da discussão, mais elementos vão sendo
construídos pelos estudantes, permitindo-lhes a construção de relações entre
informações e proposições, culminando com modelos de explicação para as situações
em análise.
Práticas científicas e práticas epistêmicas fundamentam a construção destas ideias
pelos estudantes, com o auxílio e orientação da professora. Ao longo de toda a aula,
todas as práticas científicas e as práticas epistêmicas para o ensino por investigação
podem ser encontradas revelando ter havido situações em que os estudantes trabalham
com informações, constroem hipóteses e planos de ação para investigação de
problemas e constroem explicações para as situações em análise; e isso ocorre por
meio de comunicação e da proposição de ideias, que surgem pelas suas falas e nas
propostas apresentadas, e por meio da avaliação destas proposições, com uso,
inclusive, de falas e ideias trazidas ou construídas ao grupo pelos próprios estudantes,
revelando que as mesmas são legitimadas pelo e no debate.
7.4.2. Aula 9: Discussão dos dados obtidos no jogo “Presa e Predador”
Lembramos que esta discussão ocorreu na segunda etapa de trabalho da aula 9,
quando os estudantes estão dialogando com a professor a partir das respostas
construídas para cada uma das perguntas a que responderam em pequeno grupo à luz
das informações sobre o jogo Presa e Predador. Esta discussão teve duração de 17’32”
em um total de 194 turnos de transcrição. As falas da professora ocorreram em 89
turnos, 45,9% do total; os estudantes falam em 53,1%, ou 103 turnos; outros dois turnos
revelam momentos de confusão coletiva e, portanto, não podem ser associados a
professora ou alunos. Nesta aula, dos 30 alunos presentes, 16 participaram da
discussão, sendo que 5 deles apresentaram apenas curtas frases.
Quadro 13 - Distribuição dos códigos ao longo dos momentos da aula 9
Práticas
didáticas

Aula 9
Explicitar o
objetivo
Perseguir o
objetivo
Analisar e
expandir o
objetivo

Práticas
pedagógicas

Gerenciamento

Promover e
manter a
discussão

1a
1b
1c
2a
2b
3a
3b
3c
1a
1b
1c
1d
2a
2b
2c

M1
0
4
0
12
2
2
3
0
23
1
3
2
0
17
6
1

M2
0
2
0
6
4
2
2
0
16
0
1
4
0
12
4
1

M3
0
1
0
7
2
0
0
0
10
1
3
1
0
8
0
2

M4
1
5
0
10
7
5
8
2
38
1
2
4
0
34
13
8

Total
1
12
0
35
15
9
13
2
3
9
11
0
71
23
12
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Avaliar e
oferecer
feedback

2d
3a
3b
3c
3d
3e

6
8
2
4
0
0
50
19
9
0
0
0
3
1
5
0
5
23
0
0
1
0
0
1
23

Total de turnos de fala da professora
Ações dos
Conteúdo
C1
estudantes
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
Gerenciamento
da aula

G1
G2
G3
G4
G5

Total de turnos de fala dos
estudantes

2
4
0
3
1
0
32
14
7
0
1
1
4
0
4
0
2
19
1
0
0
4
0
5
19

3
4
0
1
0
0
23
8
8
0
0
0
0
0
0
1
0
9
0
0
0
0
0
0
9

11
17
1
4
1
4
100
48
6
8
1
15
15
3
9
1
6
64
1
1
0
1
0
3
52

22
33
3
12
2
4

30
8
2
16
22
4
18
2
13
2
1
1
5
0

Fonte: Dados da autora, 2018

Observando o quadro 13 para os momentos da aula 9, percebemos padrões
semelhantes aos identificados pela leitura do quadro 12 da aula 7.
Considerando o número de turnos de fala ao longo da transcrição, a participação dos
estudantes é muito semelhante à participação da professora.
Em cada momento da aula, o surgimento de práticas didáticas e práticas pedagógicas
mantem-se proporção assemelhada ao que identificamos para a aula 7. E também entre
os estudantes, voltamos a perceber um maior número de “ações relacionadas ao
conteúdo” na comparação com as “ações relacionadas à dinâmica do gerenciamento”.
Novamente percebemos que as práticas didáticas vinculadas a “perseguir o objetivo”
surgem em todos os momentos assim como prática pedagógica de “aceitar ideia”.
Chama a atenção a alta presença das subcategorias vinculadas à prática pedagógica
de “promover e manter a discussão” e o surgimento mais constante em M4 da prática
didática “analisar e expandir o objetivo” pelas subcategorias “propor pergunta para
avaliação de opinião/informação/explicação”, “solicitar aplicação de ideias em novo
contexto” e “solicitar avaliação de ideias em novo contexto”. Isso parece ter relação com
a intensa participação dos estudantes em M4 com relação ao conteúdo da discussão
identificadas pela presença dos códigos de “apresentar informação”, “apresentar
proposição”,

“apresentar

consequência

ou

resultado”

e

“justificar

usando

informação/proposição/condição”.
E assim como identificamos na aula 7, as práticas científicas e as práticas epistêmicas
do ensino por investigação estão em cena, ilustrando o trabalho dos estudantes para
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construção de ideias a partir do trabalho com informações e desenvolvimento de
hipóteses e planos de ação. Isso se revela pela comunicação e proposição de ideias e
pontos de vista que são avaliados, gerando legitimação comprovada pelo uso frequente
destes na discussão ao longo da aula.
7.4.3. Aula 10: Leitura e discussão do texto “Entendendo o jogo Presa e Predador”
Nesta aula 10, as discussões entre professora e alunos ocorreram durante 17’34”, com
157 turnos de fala. As falas da professora aconteceram em 44,6% do total de turnos, ou
70 turnos, e as falas dos estudantes aparecem em 84 turnos, ou 53,5% do total, com 3
turnos classificados com conversa indistinta devido ao alto barulho vindo de uma
comemoração de alunos da escola, fora da sala de aula em que estas discussões
ocorreram. Dos 30 estudantes presentes em aula, 13 participaram da discussão sendo
que 7 tiveram participação parca, em não mais que 3 turnos de fala cada.

Quadro 14 - Distribuição dos códigos ao longo dos momentos da aula 10
Práticas
didáticas

Aula 10
Explicitar o
objetivo
Perseguir o
objetivo
Analisar e
expandir o
objetivo

Práticas
pedagógicas

Gerenciamento

Promover e
manter a
discussão
Avaliar e
oferecer
feedback

1a
1b
1c
2a
2b
3a
3b
3c
1a
1b
1c
1d
2a
2b
2c
2d
3a
3b
3c
3d
3e

Total de turnos de fala da professora
Ações dos
Conteúdo
C1
estudantes
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
Gerenciamento
da aula

G1
G2
G3
G4
G5

M1
1
1
0
9
4
0
0
0
15
1
5
3
2
11
3
2
2
3
0
1
0
0
33
19
7
1
0
1
0
0
3
0
1
13
0
0
1
2
5

M2
0
0
1
4
2
2
0
0
9
1
0
2
2
7
2
3
2
6
0
2
0
3
30
12
3
0
1
3
4
1
4
0
1
17
4
0
0
1
0

M3
1
1
1
1
1
2
1
0
8
1
1
3
1
4
2
1
0
2
0
0
0
1
16
6
0
2
1
2
2
0
1
0
0
8
1
0
3
0
0

M4
0
4
0
7
2
10
0
5
28
2
1
1
0
21
10
6
7
13
0
7
0
2
70
33
4
9
4
8
8
3
2
0
7
45
1
0
0
0
0

Total
2
6
2
21
9
14
1
5
5
7
9
5
43
17
12
11
24
0
10
0
6

14
12
6
14
14
4
10
0
9
6
0
4
3
5
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Total de turnos de fala dos
estudantes

8
19

5
16

4
8

1
33

Fonte: Dados da autora, 2018

Uma vez mais identificamos padrões semelhantes de participação de alunos e
professora na comparação entre as aulas, com base nos códigos utilizados para a
análise. Assim como também podemos perceber o trabalho com práticas científicas e
com práticas epistêmicas do ensino por investigação.
Novamente a análise das falas da professora indicam maior presença das práticas
pedagógicas em comparação com a presença das práticas didáticas, e, entre os
estudantes, maior número de “ações relacionadas ao conteúdo” na comparação com as
“ações relacionadas à dinâmica estabelecida pelo gerenciamento da aula”.
Outra vez, a prática didática de “perseguir o objetivo” é a mais regular em sua aparição
ao longo da discussão, e, dentre as práticas pedagógicas, surgem em maior número as
subcategorias “aceitar ideia” e “dar oportunidade para falar”.
Assim como havia ocorrido nas aulas 7 e 9, no último momento da discussão, há grande
presença

de

“apresentar

informação”,

“apresentar

proposição”,

“apresentar

consequência ou resultado” e “justificar usando informação/proposição/condição”.

7.5. Sintetizando ideias sobre as discussões estabelecidas nas três aulas
analisadas
As observações feitas até aqui sugerem uma dinâmica regular para as aulas no que diz
respeito às interações discursivas que ali se estabelecem. Esta dinâmica pode ser
caracterizada pelo esforço da professora em oferecer oportunidades de fala aos
estudantes e, associado a isso, em incentivar sua participação também por meio de
feedback positivo ao que os estudantes dizem, representado pela subcategoria “aceitar
ideia” da prática pedagógica “promover e manter a discussão”.
Outra característica desta dinâmica surge da percepção de que a professora utiliza, ao
longo de toda a aula, prática didática ligada a “perseguir o objetivo”, apresentando
perguntas aos alunos para que exponham suas ideias e resumindo ideias que já foram
discutidas. A isso soma-se, nos momentos finais da aula, a prática didática de “analisar
e expandir o objetivo” instigando e permitindo que os estudantes analisem as
informações expressando condições e justificativas para as construções explicativas
que desenham.
É digno de nota que são poucos os instantes de aula em que a professora precisa fazer
uso da prática pedagógica de “comunicar explícita ou implicitamente sobre
comportamento”, o que indica que a indisciplina não é um problema recorrente nesta
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turma, nestas aulas. Associar esta informação com a grande presença, entre os alunos,
de “ações relacionadas ao conteúdo” permite afirmar que há engajamento dos
estudantes com os temas científicos em discussão nestas aulas.
De mesmo modo, são poucos os turnos, em todas as três aulas, em que encontramos
códigos que se associam, de modo mais ou menos intenso, ao oferecimento de
informações pela professora, o que poderia configurar uma aula mais expositiva. Dentre
as práticas didáticas, estes códigos seriam o 1b, “construir ou informar contexto”, e o
2b, “resumir ideias”; e dentre as práticas pedagógicas, estariam relacionados ao código
1d, “apresentar ponto de vista”, e 2d, “oferecer ou complementar informação”.
Quadro 15 - Quantidade de códigos vinculados a práticas didáticas e práticas pedagógicas associadas ao
oferecimento de informações identificados em cada aula analisada
Aula
Total de turnos Práticas
Práticas
de
fala
da didáticas
pedagógicas
professora
7
110
1b: 18
1d: 3
2b: 11
2d: 18
9
89
1b: 12
1d: 0
2b: 15
2d: 22
10
70
1b: 6
1d: 5
2b: 9
2d: 11
Fonte: Dados da autora, 2018

Julgamos relevante destacar os dados expostos no quadro 15, considerando que, em
aulas tradicionais, a apresentação de ideias pelo professor costuma ocupar boa parte
das interações discursivas. Nas aulas analisadas, estas práticas voltadas à
apresentação de informações são poucos numerosas, em quantidade de turnos
identificadas, e surgem de modo mais expressivo na aula 9, pelo código 2d das práticas
pedagógicas, representando cerca de 25% dos turnos de fala da professora na aula.
Uma vez que a professora não apresenta informações e que a discussão se centra nos
temas da aula, são os estudantes que assumem o papel de apresenta-las e discutir
sobre elas, sempre orientados pela professora. O trabalho com as informações, ainda
que possa ser encontrado de modo implícito quando da presença de outros códigos,
está mais diretamente associado às ações dos estudantes relacionadas ao conteúdo e,
em especial, aos códigos C1, “apresentar informação”, C2, “apresentar proposição”, C3,
“apresentar condição”, C4, “apresentar consequência ou resultado” e C5, “justificar
usando informação, proposição ou condição”.
Nossa percepção sobre a intensa participação dos estudantes encontra respaldo nos
dados e parece estar associada às práticas realizadas pela professora que, ao mesmo
tempo, instigam a participação e responsabilizam os estudantes pelo trabalho com a
construção de ideias.
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O quadro 16 mostra que há uma boa presença dos códigos anteriormente mencionados
ao longo da discussão em todas as três aulas analisadas.
Quadro 16 - Quantidade de códigos vinculados às ações dos estudantes associadas ao trabalho com
informações identificados em cada aula analisada
Aula
Total de turnos Ações dos estudantes
de
fala
dos
estudantes
7
122
C1: 21
C2: 36
C3: 11
C4: 28
C5: 28
9
103
C1: 30
C2: 8
C3: 2
C4: 16
C5: 22
10
84
C1: 14
C2: 12
C3: 6
C4: 14
C5: 14
Fonte: Dados da autora, 2018

Diante disso, ainda que possa parecer óbvia a constatação do envolvimento dos alunos
com as atividades e as discussões de aula, este panorama não é realidade em muitas
salas de aula, o que torna este achado um importante indício para um estudo mais
aprofundamento das práticas ocorridas nestas aulas que permitiram tal dinâmica.
Um outro aspecto que julgamos importante trazer aqui, e que será discutido com mais
detalhes na próxima seção, é a constituição de um movimento discursivo em sala de
aula construindo oportunidades e concretização do trabalho de professora e alunos com
práticas científicas e práticas epistêmicas em conjunto (Jiménez-Aleixandre & Crujeiras,
2017). Nossa percepção é a de que este movimento nas interações discursivas deflagra
um ambiente de investigação propício ao desenvolvimento da Alfabetização Científica.

83
8. Discussão de resultados
Voltando à pergunta de pesquisa, lembramos que esta pesquisa buscou analisar
práticas de professor e de alunos em interações discursivas ocorridas na
implementação de uma sequência de ensino investigativa em aulas de ciências em que
são construídos entendimentos sobre conhecimentos científicos. Os códigos criados
para a análise são a concretização teórica da tentativa de responder à pergunta de
pesquisa. Isso permitiu-nos conhecer seu potencial, referente ao manejo, para análise
bem-sucedida das aulas.
A análise dos dados trouxe-nos indícios de como as interações discursivas ocorreram
nas aulas e de hipóteses que parecem revelar movimentos interessantes associados a
estas interações discursivas. Estas hipóteses são:
a) A dinâmica das interações discursivas, marcada pela intensa participação dos
estudantes nas discussões, pela alternância frequente entre turnos de fala da
professora e dos estudantes e pela grande presença de “ações dos estudantes
relacionadas ao conteúdo”, parece associar-se ao trabalho da professora evidenciado
pela prática pedagógica “promover e manter a discussão”, à constante avaliação e
fornecimento de feedback pela professora aos estudantes, em especial por meio da
prática pedagógica “aceitar ideia”, e ao baixo índice da subcategoria de prática
pedagógica “comunicar explícita ou implicitamente sobre comportamento”.
b) Existe uma relação entre o surgimento da prática didática “analisar e expandir o
objetivo” e o aparecimento de respostas dos alunos caracterizadas pelos códigos
“apresentar informação”, “apresentar proposição”, “apresentar consequência ou
resultado” e “justificar usando informação/proposição/condição”.
c) As interações discursivas ocorridas nestas aula concretizam do trabalho
concomitante de professora e alunos com práticas científicas e práticas epistêmicas.
Para tanto, organizaremos esta discussão de resultados em dois movimentos:
1) Detalhamento de momentos da aula e busca por relações entre códigos
2) Investigação sobre o trabalho com informações e seu aprimoramento para construção
de explicações
A exploração dos resultados de análise nestes dois movimentos, deve permitir avaliar
as hipóteses que construímos pela análise dos dados, na tentativa de confirmá-las ou
de refutá-las.
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8.1. Detalhamento de momentos da aula e busca por relações entre códigos
Para esta finalidade, escolhemos por analisar uma única aula, entendendo que, ainda
que existam particularidades em cada aula, a análise revela um padrão de discussões
muito semelhantes nas três aulas analisados. Como o foco nesta discussão de
resultados é a descrição de relações que podem ser estabelecidas entre os códigos não
se torna necessária a apresentação discutida da análise de todas as aulas.

8.1.1. Discussão de resultados da aula 7
Na aula 7, professora e alunos leem e discutem o texto “Vida marinha na água de lastro”.
No início da aula a professora solicitou aos alunos que lembrassem o que estavam
discutindo na aula anterior. Isso parece ser uma forma de retomar ideias já discutidas.
Depois disso, a professora propõe aos estudantes que leiam o texto silenciosamente.
Após terem feito isso, ela lê o texto parágrafo por parágrafo e incentiva os alunos a
expor o que entenderam sobre a passagem lida.
Em termos do conteúdo científico, a discussão desta aula ocorre em torno da existência
de seres vivos na água de lastro e as condições para sobrevivência.
Conforme havíamos mencionado na análise de dados, conseguimos perceber seis
momentos que definem as discussões desta aula.
O primeiro momento (M1) é marcado pela retomada pela professora, junto aos
estudantes, sobre o que é lastro, o mecanismo para sua inserção e retirada dos tanques
de embarcações e a possibilidade de haver vida na água de lastro. M2 apresenta
discussões sobre consequências do transporte de seres vivos pela água de lastro. O
terceiro momento revela a tentativa da professora em estabelecer regras para a
dinâmica da atividade de leitura e discussão do texto. O momento 4 ocorre no início da
leitura do texto e as discussões ocorrem em torno de hipóteses sobre o que pode ocorrer
com um ser vivo transportado na água de lastro de uma embarcação. No quinto
momento as discussões voltam-se aos riscos e impactos de introdução de uma espécie
em local diferente de seu habitat natural. M6 explora os impactos ambientais desta
introdução, com a adição da informação de que este novo ambiente pode fornecer boas
condições para a manutenção da vida deste ser vivo pela abundância de alimento e
possibilidade de reprodução.
Momento
Tempo
(min e s)
Turnos do
momento

Quadro 17 - Organização do tempo da aula 7 em momentos de discussão
M1
M2
M3
M4
M5
0:00 a 03:05
03:07 a
05:09 a
09:58 a
16:35 a
05:06
09:57
16:18
21:30
1 a 30
31 a 64
65 a 89
90 a 144
145 a 185

M6
21:32 a
27:40
186 a 237

85
Foco do
debate

Retomada
de ideias
sobre o que
é lastro,
mecanismos
para sua
utilização e
surgimento
da proposta
de que pode
haver risco
ao
transportar
seres vivos
na água de
lastro
transportar
seres vivos.

Algumas
ideias
sobre o
impacto em
transportar
seres vivos
na água de
lastro; e o
que pode
ser
utilizado
como
lastro.

Preparação
de
condições
para a
leitura do
texto “Vida
marinha na
água de
lastro”.

Início da
leitura e da
discussão
do texto:
hipóteses
sobre o que
pode ocorrer
quando um
ser vivo
transportado
na água de
lastro para
local
diferente do
que
habitava.

Discussão
sobre riscos
que podem
surgir pela
introdução
de um ser
vivo onde
ele antes
não vivia.

Discussão
sobre riscos
ambientais
decorrentes
da introdução
de uma
espécie em
um local em
que encontra
condições
favoráveis
para
sobrevivência
e ausência
de seu
predador.

Fonte: Dados da autora, 2018

Ainda considerando os momentos de discussão anteriormente mencionados e os
códigos usados em análise, para cada momento, os quadros 18 e 19, resumem para a
professora e para os estudantes a quantidade de cada código para cada prática ou ação
nos diferentes momentos da aula 7.
Quadro 18 - Turnos de fala da professora e total de códigos para os momentos da aula 7
Momentos
da aula

M1
M2
M3
M4
M5
M6

Número de
turnos em
que
a
professora
falou
14
15
12
25
19
25

Práticas didáticas
Explicitar o
Perseguir
Analisar e
objetivo
o objetivo
expandir o
objetivo
5
0
4
1
11
7

9
11
3
9
12
12

Práticas pedagógicas
Gerenciamento
Promover
Avaliar e
e manter a
oferecer
discussão
feedback

4
7
0
3
5
4

1
0
15
8
6
10

19
21
11
29
30
34

12
14
1
16
17
21

Fonte: Dados da autora, 2018
Quadro 19 - Turnos de fala dos estudantes e professora e total de códigos para os momentos da aula 7
Momentos
da aula

M1
M2
M3
M4
M5
M6

Número de
turnos em
que os
alunos
falaram
16
18
11
30
20
27

Ações dos estudantes
Relacionadas ao
Relacionadas à
conteúdo
dinâmica do
gerenciamento
de aula
18
1
24
0
1
10
38
3
36
0
37
3

Fonte: Dados da autora, 2018

Nossa hipótese (a) pode ser confirmada a partir da leitura destes quadros. O quadro 18
confirma os códigos dos grupos “promover e manter a discussão”, “avaliar e oferecer
feedback” e “perseguir o objetivo” como os mais usados pela professora e o quadro 19
confirma a intensa participação dos alunos em especial quando estão debatendo o
conteúdo da aula. Isso mostra que a professora realiza práticas que convidam e dão
oportunidades para a participação dos estudantes, além de oferecem alguma indicação
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sobre o caminho da discussão do ponto de vista emocional, pelo acolhimento das ideias
pela professora. Entre as práticas didáticas, aquelas do grupo “perseguir o objetivo”
foram as que mais apareceram e elas também parecem ter papel impactante para a
participantes dos estudantes, uma vez que sempre voltam a solicitar uma informação
ou opinião dos alunos, reforçando a manutenção das discussões na relação com os
conteúdos de aula. Este fator chama a atenção, pois revela um panorama que, embora
esperado, não é corriqueiro em aula: a intensa discussão entre professora e alunos
sobre temas das ciências, em detrimento de outras conversas, ou mesmo indisciplina e
confusão.
Passamos agora a investigar mais detalhadamente as falas das interações discursivas
estabelecidas na aula 7.
No início de M1 (mas também nas discussões de M2 e M3), muitas das interações entre
professora e alunos revelam o aparecimento de um código para o turno de fala dos
estudantes a cada turno de fala da professora. Abaixo, um excerto para exemplificar
esta afirmação.
Quadro 20 - Excerto de discussão do início do Momento 1 da aula 7
Turno Falas transcritas
11

12

Professora: Lastro, né? Na última aula, a
gente trabalhou com o lastro. A gente
estudou do que que era o lastro, pra que
que servia o lastro, e como é que as
grandes embarcações usavam o lastro.
Retomando o que que o Davi falou,
quando a embarcação estava vazia, ou
seja, quando o navio de carga estava
vazio, o lastro dele tava cheio ou tava
vazio?
Alguns alunos: Cheio.

Práticas didáticas
(2a) Propor pergunta
para ter uma
informação
(2b) Resumir ideias
(1b) Informar o
contexto

Práticas
pedagógicas
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear para
deixar claro

(C9) Escolher
entre duas
opções

13

Professora:
(concordando)
Cheio. (3a) Propor
Quando a embarcação tava carregada de perguntas para
carga, o lastro fica vazio ou fica cheio?
avaliar opinião

14

Alguns alunos: Vazio.

15

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar

18

Professora: (concordando) Vazio. E o que (2a) Propor pergunta
que enche, o que que faz o lastro para ter uma
atualmente mesmo?
informação
(3a) Propor
perguntas para
avaliar opinião
Aluno não identificado: Enchem com
água.
Professora: São pedras, areia?
(2a) Propor pergunta
para ter uma
informação
Alguns alunos: Água, água.

19

Professora: Hã?

(2c) Pedir a alguém
para repetir algo e
certificar-se do que
ouviu

16
17

Ações dos
estudantes

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear para
deixar claro
(C9) Escolher
entre duas
opções

(C2) Apresentar
proposição

(C2) Apresentar
proposição
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(2a) Dar
oportunidade para
falar
20

Alguns alunos: Água.

(C2) Apresentar
proposição

Fonte: Dados da autora, 2018

Percebemos que a proposição inicial de questionamentos na aula ocorre com base na
“construção ou na delimitação de um contexto” para o estudo. Isso envolve o trabalho
com a explicitação e o oferecimento de informações.
Este pequeno excerto é rico em mostrar tal movimento e nos permite evidenciar uma
estreita relação entre as práticas didáticas de “propor problema” e “propor pergunta para
ter uma informação/opinião” e a ação dos estudantes de “apresentar proposição”.
No entanto, não é possível estabelecer uma relação consistente entre o aparecimento
de apenas um código para cada fala dos alunos e as práticas utilizadas pela professora.
Um outro movimento que a análise da aula em sua totalidade e com foco nos momentos
nos permite ver é que, logo após a fala dos estudantes com um ou mais códigos, os
turnos de fala da professora são codificados como “analisar e expandir o objetivo”. Isto
sugere algo óbvio, mas importante para estabelecer a argumentação em sala de aula:
ela assegura que os estudantes compartilhem suas ideias e, então, solicita
posicionamento sobre a informação trazida.
A continuidade da discussão revela um aprofundamento das ideias, permitindo a
identificação de um “espaço interativo de argumentação colaborativa” (Ferraz &
Sasseron, 2017b).
Quadro 21 - Excerto de discussão do Momento 1 da aula 7
Turno Falas transcritas
21

22
23

Práticas didáticas

Práticas pedagógicas

Professora: (concordando) Água, né? São (2b) Resumir ideias
bombas nas embarcações que puxam (1b) Construir ou
água. Com essa água entrando de um informar o contexto
porto para outro, porque vocês lembram o
que que a gente falou? Faz de conta que
um navio tá saindo daqui do porto de
Santos, em São Paulo. E aí ele vai sair
vazio que ele vai até um porto lá, na
África, do outro lado. Mas ele está vazio,
se ele está vazio ele precisa encher o
lastro, não precisa? E ele enche com água
daqui do porto de Santos, não é? E aí ele
vai com essa água de lastro cheio, com
lastro cheio até do porto de destino dele,
o porto de destino na África. Quando
chega lá, ele vai descarregar. Ele vai fazer
um carregamento, vai encher para levar
aquela mercadoria lá para outro lugar pra
não dizer... lá pra China.
Aluno não identificado: Nossa!

(3a) Aceitar ideia
(2d) Oferecer
informação
(3c) Pedir concordância
ou discordância

Professora: Chutei legal. Aí, quando ele
chega lá na África que ele despeja toda
aquela água, que ele encheu aqui no porto
de Santos, ele despeja lá na África para

(2a) Dar oportunidade
para falar
(2d) Oferecer
informação

(1b) Construir ou
informar o contexto
(1c) Propor
problema

Ações dos
estudantes

(G1) Reação
emocional

88

24

poder carregar e ir para um outro destino. (2a) Propor pergunta
Será que isso causa algum problema?
para ter uma opinião
Luciano: Causa risco.

25

Alunos não identificados: Não.

26

Professora: Não? Que que você acha, (3a) Propor pergunta
Luciano?
para avaliação de
ideia

27

Luciano: Por causa que quando você
pega a água de lastro, você pode estar
levando pra um outro lugar peixes e
doenças.

28

Professora: (concordando) Peixes e (3a) Propor pergunta
doenças, né? Quem mais está de acordo para avaliação de
com o Luciano?
ideia

29

Guilherme: Eu.

30

Eric: Eu.

31

Professora: Que mais? Mas além de (3a) Propor pergunta
peixes... E por que que isso é um para avaliação de
problema, levar peixes para outro lugar, opinião
Luciano?
Luciano: Por causa que aqueles, por
causa que o peixe pode..., aquele peixe
pode ter uma doença que os peixes
daqueles lugares não apresentam, não
são fortes, e também eles não sabem se
defender do predador de outro lugar.

32

(C2) Apresentar
proposição
(C2) Apresentar
proposição
(3c) Pedir concordância
ou discordância
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar oportunidade
para falar
(C2) Apresentar
proposição
(C5) Justificar
proposição
usando ideia
apresentada em
t24
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar oportunidade
para falar
(2b) Refrasear para
deixar claro
(C7) Concordar
ou discordar de
ideia
(C7) Concordar
ou discordar de
ideia
(2a) Dar oportunidade
para falar
(3c) Pedir concordância
ou discordância
(C5) Justificar
proposição
usando ideia
apresentada em
t27
(C3) Apresentar
condição

Fonte: Dados da autora, 2018

Destacamos este outro excerto de M1 para apresentar um movimento interessante
identificado a partir das práticas didáticas relacionadas a “propor pergunta para ter uma
informação/opinião” e “propor pergunta para avaliação de opinião/informação”. Junto a
estas, surgem práticas pedagógicas que incentivam a participação dos estudantes e o
que vemos é a construção de argumentação entre os estudantes com a orientação da
professora.
No turno 24, Luciano “apresenta uma proposição” que se assemelha a uma conclusão,
do padrão CER mencionado em nossos estudos teóricos. Esta conclusão relaciona-se
à possibilidade de haver risco advindo do transporte de seres vivos nos tanques de
lastro de embarcações. Na sequência, no turno 27, uma nova “proposição é
apresentada” por Luciano e, no turno 32, ela ocupa o papel de evidência, considerando
o padrão CER, que suporta o raciocínio explicitado no turno 32, ou seja, o risco existe
porque se animais doentes são transportados eles podem representar ameaça aos
demais seres vivos que vivem na região para o qual eles estão sendo levados.
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Este excerto ilustra como práticas didáticas que começam por “construir um contexto” a
fim de “propor um problema” a ser investigado levam à construção de um argumento
(incompleto, mas forte). Estas práticas didáticas de “apresentar um problema” e “propor
perguntas para avaliar” as perspectivas enunciadas, culminam não apenas na
explicitação de um ponto de vista “proposto” pelos estudantes, mas também na
construção de “condições” e de “justificativas” para a afirmação feita.
Este mesmo padrão pode ser observado em toda esta aula (assim como nas outras
duas analisadas) e torna possível afirmar que os alunos usam e aplicam informações
provenientes dos textos, de outras aulas e da opinião de seus colegas como um modo
de justificar suas conclusões.
O fato de que ideias trazidas por outros colegas sejam utilizadas por alunos para
justificar e mesmo para construir contornos de sua explicação mostram o engajamento
que se desenvolve nesta aula.
Na sequência da discussão, vemos o início de M2, e da discussão sobre impactos que
podem surgir pelo transporte de seres vivos nos tanques de lastro.
Quadro 22 - Excerto de discussão do Momento 2 da aula 7
Turno Falas transcritas

Práticas didáticas

31

Professora: Que mais? Mas além de (3a) Propor pergunta
peixes... E por que que isso é um para avaliação de
problema, levar peixes para outro lugar, opinião
Luciano?

32

Luciano: Por causa que aqueles, por
causa que o peixe pode..., aquele peixe
pode ter uma doença que os peixes
daqueles lugares não apresentam, não
são fortes, e também eles não sabem se
defender do predador de outro lugar.

33

Júnior: Peixes
caminho.

34

Professora: Como é que é?

35

Júnior: Peixes
caminho.

36

Professora: (concordando) Ah! Eles
podem morrer no caminho. Se encher
com a água de lastro, foi peixe, peixe
pode morrer no caminho, e quando
chegar lá que despeja, isso é um
problema?

37

Júnior: É. O peixe tá morto.

podem

podem

morrer

Ações dos
estudantes

(C5) Justificar
proposição
usando ideia
apresentada em
t27
(C3) Apresentar
condição
(C4) Apresentar
consequência ou
resultado

no

(2a) Propor pergunta
para ter opinião

morrer

Práticas
pedagógicas
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(3c) Pedir
concordância ou
discordância

(2c) Pedir a alguém
para repetir algo e
certificar-se do que
ouviu

no

(C4) Apresentar
consequência ou
resultado
(2a) Propor pergunta
para ter opinião
(2b) Resumir ideia
(3a) Propor pergunta
para avaliação de
opinião

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear para
deixar claro
(2d) Complementar
informação
(C7) Concordar
ou discordar de
ideia
(C5) Justificar
proposição
usando ideia

90
apresentada em
t33
38

Professora: (concordando) O peixe tá (2a) Propor pergunta
morto. Quem mais tem alguma ideia? O para ter opinião
Daniel queria falar?

39

Daniel: Não.

40

Professora: Não tinha levantado a mão?
Não!?

41

Luciano: Por causa que também na água
de lastro, o peixe que se reproduz muito
rápido, aí se ele é predador na outra área,
os peixes de lá eles podem diminuir de
número.

42

Professora: Entendi, podem diminuir de
número. Então, tem a ver com a história
do predador, não foi, que o Luciano falou,
tem a ver com doenças, que que você
acha, Davi?

43

Davi: Tem também que se tiver muito
peixe, pode aumentar o peso do navio e
o navio pode afundar.

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear para
deixar claro
(C9) Escolher
entre duas opções
(2c) Pedir a alguém
para repetir algo e
certificar-se do que
ouviu
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(C3) Apresentar
condição
(C4) Apresentar
consequência ou
resultado
(C5) Justificar
proposição
usando ideia
apresentada em
t36

(2b) Resumir ideia
(3a) Propor pergunta
para avaliação de
opinião

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear para
deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(3d) Colocar ideias
em contraste
(C3) Apresentar
condição
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
informação

Fonte: Dados da autora, 2018

Neste excerto percebemos a complexidade interna a cada frase da professora. Não nos
referimos ao modo como suas falas são enunciadas em termos linguísticos, mas a
amplitude de práticas identificadas em seus turnos de fala.
Com relação às práticas didáticas, percebemos a concentração nas subcategorias
“propor pergunta para ter opinião/informação” e “propor pergunta para ter avaliação da
opinião/informação” representantes, respectivamente das práticas didáticas “perseguir
o objetivo” e “analisar e expandir o objetivo”. Dentre as práticas pedagógicas, destacam
a prática de “aceitar ideia” e de “dar oportunidade para falar”.
Considerando estes dois trechos iniciais aqui destacados, pensamos ter exemplos que
revelam algumas ações que podem descrever um o movimento discursivo identificado
na análise dos dados. Uma característica do estilo de ensino que fundamenta este
movimento discursivo está na associação entre códigos das práticas didáticas e das
práticas pedagógicas: aparentemente, é baixo o número de vezes em que aparecem os
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códigos de práticas didáticas “propor pergunta para ter uma opinião/informação” e
“propor pergunta para avaliar opinião/informação”; em um primeiro olhar, isso pode ser
interpretado como a professora não propondo perguntas aos estudantes. Mas então
como explicar a alta participação dos estudantes? Ocorre que, em muitas situações,
como as apresentadas abaixo, a professora propõe uma pergunta de modo claro e em
voz alta garantindo que todos a ouçam e, em seguida, ela organiza a dinâmica da
discussão, por meio da prática pedagógica “apresentar regra da aula”, e instiga a
participação pelo uso da prática pedagógica “dar oportunidade para falar”.
Este excerto de M2 também possibilita identificar elementos que possam consolidar a
constituição de um “espaço interativo de argumentação colaborativa” (Ferraz &
Sasseron, 2017b). Para nós, isso fica clara quando percebemos que a ideia trazida por
Luciano no turno 32 e endossada por Júnior no turno 33 é aceita pela professora e
colocada em avaliação no turno 36. O mesmo movimento ocorre com nova proposta de
Luciano no turno 41 e novo movimento de aceite de ideias e pedido de avaliação feito
pela professora no turno 42. Interessante também notar que a professora busca resumir
ideias, como forma de garantir que todos da turma possam acompanhar a discussão e,
eventualmente, oferecer sua ideia sobre a avaliação que está sendo pedida.
Ainda com relação às práticas didáticas e às práticas pedagógicas, vale perceber que
seu uso consolida a característica de M2: discussões sobre consequências do
transporte de seres vivos pela água de lastro. Finalizada esta discussão, a professora
anuncia à turma a atividade do dia.
Quadro 23 - Excerto de discussão do Momento 3 da aula 7
Turno Falas transcritas
65

66

Professora: O texto que a gente vai ler e
trabalhar agora vai falar um pouquinho
sobre esta problemática que a gente
começou a falar aqui agora. O problema
que causa a água de lastro, mas é um
problema ambiental. E tem a ver com isto
que o Luciano falou. Trazer um animal
que é de uma parte daqui do oceano e
levar pra um outro lugar que tenha um
oceano diferente, uma característica
diferente. Então, é nesse material que a
gente vai ler agora, que tem o que a gente
vai discutir um pouco mais sobre esta
problemática, tá bom? O caderno do
Tadeu que está em cima da mesa, ele vai
guardar. (pausa) Vou passar entregando.
Coloquem o nome, a data.
Francisco: Vai ser aqui?

67

Professora: Oi?

68

Francisco: Por que que vai ser aqui?

69

Professora:
Porque
a
gente
tá
trabalhando com um texto, não tem

Práticas didáticas
(1a) Explicitar o
objetivo
(2b) Resumir ideia
(1b) Construir ou
informar o contexto

Práticas
pedagógicas
(1a) Apresentar
regra da atividade
(1b) Apresentar
atividade da aula
1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(2d) Oferecer
informação

Ações dos
estudantes

(G4) Solicitar
informação
(2c) Pedir a alguém
para repetir algo e
certificar-se do que
ouviu
(G4) Solicitar
informação
(1a) Apresentar
regra da atividade

92

70
71

72
73

necessidade da gente ir para o
laboratório. Aquele laboratório é quente,
aquelas cadeiras são estranhas, chega lá
tem que mexer em tudo, fica tumultuado.
Aqui a gente fica mais tranqüilo, mais, né,
fresquinho. Quando a gente tiver uma
outra atividade de laboratório a gente
volta pra lá, tá?
Conversas indistintas enquanto a
professora distribui o texto aos alunos.
Professora: Hoje é dia 23 do 11. (pausa)
Nós vamos fazer assim, olha. Vocês vão
ter 10 minutos pra ler, silenciosamente,
cada um esse texto, só que quando vocês
forem ler, vocês vão procurar, e aí com
um lápis vocês vão riscar embaixo,
sublinhar onde estão as informações
sobre os problemas que a água de lastro
pode causar num ambiente de um ou de
outro lugar. Tá bom? Dez minutos. A
gente começou a conversar sobre isso, o
Luciano disse que existia problema, e aí,
agora vocês vão ler esse texto, vão
procurar esta informação. Se tem essa
informação, vocês vão riscar com o lápis
embaixo a parte que diz quais são esses
problemas ambientais que a água de
lastro pode causar, tá bom?, num
ambiente. São 1:25. Quando for 1:35, nós
vamos começar ler o texto juntos. Tudo
bem? Podem começar, vamos lá Igor?
Eric: Pode ser lápis de cor?

(1b) Apresentar
atividade da aula
(2d) Oferecer
informação

(1a) Explicitar o
objetivo
(2b) Resumir ideia
(1b) Construir ou
informar o contexto
(2a) Propor pergunta
para ter opinião

(1a) Apresentar
regra da atividade
(1b) Apresentar
atividade da aula
(2d) Oferecer
informação

(G5) Solicitar
permissão

Professora: Pode ser lápis normal, lápis
de cor, pode ser lápis de cor também, não
tem problema.

(1a) Apresentar
regra da atividade

Fonte: Dados da autora, 2018

Este excerto difere-se dos excertos destacados para M1 e M2 devido ao foco das
interações discursivas. Percebemos claramente que a intenção da professora é
apresentar aos estudantes as regras que estarão em vigência para a concretização da
atividade com o objetivo de apresentar e discutir o texto “Vida marinha na água de
lastro”.
Há presença maciça da prática pedagógica “gerenciamento” representada pelas
subcategorias “apresentar regra da atividade”, “apresentar atividade” e “comunicar
sobre comportamento explícita ou implicitamente”. Consonante e coerente a isso, M3
destaca-se por ser o momento desta aula em que mais foram identificados códigos de
“ações dos estudantes relacionadas à dinâmica estabelecida pelo gerenciamento”. Em
especial, é neste momento que os alunos “apresentam ou aceitam ordem”, “solicitam
permissão” ou “solicitam explicação”.
Acordadas as regras para a realização da atividade, tem-se início a leitura e discussão
do texto.
Quadro 24 - Excerto de discussão do início do Momento 4 da aula 7
Turno Falas transcritas
90

Professora: Ótimo. Então vamos lá.
(começa a ler o texto) “Vida marinha na

Práticas didáticas

Práticas
pedagógicas
(1b) Apresentar
atividade

Ações dos
estudantes

93

91

água de lastro”. O título já diz alguma
coisa: vida marinha na água de lastro.
Breno: É.

(C7) Concordar
com ideia

92

Professora: O que que o título já tá (2a) Propor pergunta
querendo dizer aí pra gente?
para ter opinião

93

Breno: Alguma coisa.

94

Professora: Fala, Luciano.

95

Luciano: Se tem essas...

96

Professora: Hã?

97

Luciano: ...que tem vida na água de
lastro, por causa que alguns peixes ficam
andando na água de lastro por muito
tempo.
Professora: E é só peixes ou vida (3a) Propor pergunta
marinha?
para avaliação de
informação

98

99
100
101

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(3c) Pedir
concordância ou
discordância

Daniel: Não. Todos, é, os seres vivos do
mar.
Luciano: Bactérias.

(C1) Apresentar
informação
(C1) Apresentar
informação

Professora: Os seres vivos do mar vão
para a água de lastro. Muito bom.

(2d) Complementar
informação
(3a) Aceitar ideia
(3e) Oferecer
feedback emocional

Fonte: Dados da autora, 2018

Chama a atenção neste excerto a identificação numerosa de práticas pedagógicas,
havendo predominância da subcategoria “dar oportunidade para falar”, além do
surgimento de “aceitar ideia” e de “oferecer feedback emocional”. Mais uma vez
anunciamos nosso entendimento de que estas práticas colaboram para a participação
dos estudantes.
Percebe-se que a intenção da professora é levantar entre os alunos ideias sobre o
conteúdo do texto que será lido. E, para isso, as práticas didáticas surgem apenas como
“propor perguntas para ter opinião/informação” e “propor perguntas para avaliação de
opinião/informação”, levando os estudantes a “apresentarem informações”.
Após a professora ler um trecho inicial do texto informando que seres vivos podem ser
inseridos no tanque de lastro de embarcações juntamente com a água coletada para tal
fim, uma aluna se manifesta dizendo ter selecionado este trecho em sua leitura.
Quadro 25 - Excerto de discussão do Momento 4 da aula 7
Turno Falas transcritas
108
109

Isabel: Eu marquei aqui porque...
Eric: Fala alto.

110

Isabel: ...se entra os seres vivos porque
se eles morrem lá dentro, tá matando
muitos, muitos peixes, eu não sei.

Práticas didáticas

Práticas
pedagógicas

Ações dos
estudantes
(G3) Apresentar
ordem
(C1) Apresentar
informação

94
(C2) Apresentar
proposição
(C4) Apresentar
consequência
111

Professora: Entendi. Se vai dessas
comidas pra dentro da, com a água de
lastro, daí eles podem morrer e isto vai
fazer falta. É isso que você falou?

112

Isabel: É, porque eles morreram.

(2b) Resumir ideia
(3a) Propor pergunta
para avaliação de
opinião

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear para
deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(3c) Pedir
concordância
(C7) Concordar
com ideia
(C5) Justificar
usando
informação
apresentada
professora
(C6) Nomear
informação

Fonte: Dados da autora, 2018

Chama a atenção o início no início deste excerto a manifestação de Eric, solicitando que
sua colega fale mais alto. É uma ordem muito comum de ser enunciada por professores
buscando garantir que todos os estudantes possam escutar a ideia de um aluno. Tendo
sido uma ordem dada por um estudante da turma, isso pode revelar o engajamento da
classe com a discussão, pela atenção que destinam às falas de seus colegas.
Isabel então, em uma fala curta, consegue “apresentar informação”, “apresentar
proposição” e “apresentar consequência”. A informação surge da condição de haver
peixes no tanque de lastro que se associa à proposição de que eles podem morrer lá;
em consequência, se houver muitos peixes, pode haver uma grande mortandade.
A professora aceita sua ideia e tenta refraseá-la, mas podemos perceber que ela parece
não ter entendido o que a aluna falou. De todo modo, solicita a avaliação da ideia pela
aluna, que faz isso e justifica que é um problema os peixes morrerem, porque eles
morreram. Talvez esta justificativa soe tautológica, mas ela é importante por revelar a
intenção da aluna em fundamentar sua percepção de que a morte dos peixes não pode
ser algo bom.
Na continuidade da leitura do texto e discussão sobre as impressões que os alunos
construíram, começam a surgir ideias vinculadas aos riscos possíveis devido à
introdução de seres vivos em locais antes não habitados por seres desta espécie. Isso
marca o início de M5.
Quadro 26 - Excerto de discussão do Momento 5 da aula 7
Turno Falas transcritas
145

Professora: Tá joia. Agora, vocês acham
que tem algum problema neste pedaço
aqui ó, bem no finalzinho. (volta a ler) “E
quando um navio para em um porto e
seus tanques são esvaziados, tais seres
vivos, aqueles que continuaram vivos,
sobreviveram durante a viagem, são

Práticas didáticas
(1b) Informar o
contexto
(1c) Propor problema
(2a) Propor pergunta
para ter opinião

Práticas
pedagógicas
(3a) Aceitar ideia
(1b) Apresentar
atividade
(3c) Pedir
concordância ou
discordância

Ações dos
estudantes

95
despejados na água. Em um local
diferente do que habitavam e onde,
talvez, não existissem animais de sua
espécie anteriormente.” É um problema?
Vários alunos ao mesmo tempo: Sim.

(2a) Dar
oportunidade para
falar

147

Professora: Um animal novo numa região (1b) Informar o
que antes não tinha daquele? Você acha contexto
que é, Davi?
(1c) Propor problema
(2a) Propor pergunta
para ter opinião

(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(2a) Dar
oportunidade para
falar

148

Davi: Porque pode ser que eles vivam em
grupos. Aí ele não pode ficar, viver
sozinho.

149

Professora: (concordando) Esse é um (2a) Propor pergunta
dado. O que você acha, Daniel?
para ter opinião

150

Daniel: Também ele não vai ter como
sobreviver por causa da mudança de
clima. Por causa que aquela água às
vezes pode ser de um jeito e a outra, a
do outro lugar, diferente.

151

Professora: Tá joia. Luciano.

152

Luciano: É por causa que as vezes os
peixes que sobrevivem, ele podia é, viver
num bando, pra daí ele conseguir, pra ele
conseguir matar outros peixes pra se
alimentar. E se ele ficar sozinho ele não
pode, ele não vai conseguir.

153

Professora:
Agora
vocês
estão (1b) Informar o
preocupados com esse ser vivo que contexto
sobreviveu durante a viagem e chegou
num local novo.
Júnior: Água.

146

154

(C7) Concordar
com ideia

(C2) Apresentar
proposição
(C5) Justificar
usando ideia
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(C5) Justificar
usando informação
apresentada no
texto
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(C2) Apresentar
proposição
(C5) Justificar
usando informação
apresentada no
t148
(2b) Refrasear para
deixar claro

Fonte: Dados da autora, 2018

Com a ajuda do texto, a professora realiza práticas didáticas para “informar o contexto”
aos estudantes, o que permite “propor problema” e “propor pergunta para ter
opinião/informação”. Dentre as práticas pedagógicas percebemos, uma vez mais, a
frequente presença de “dar oportunidade para falar”, incentivando a manifestação dos
estudantes.
As respostas dadas pelos estudantes começam a vir acompanhadas mais
frequentemente de “justificativas usando informação/proposição/condição”. E, neste
excerto, é bonito identificar o uso de ideias de um estudante pelo outro, marcando a
constituição de um “espaço interativo de argumentação colaborativa” (Ferraz &
Sasseron, 2017b), como já havíamos identificado em M2. Isso fica claro pelo
acompanhamento das falas de Davi e Luciano, respectivamente, nos turnos 148 e 152.
Davi propõe que os peixes levados na água de lastro podem viver em grupos e Luciano
usa esta ideia para justificar que a importância do grupo para a sobrevivência, uma vez
que a caça pode ser mais eficaz em bando.
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Os turnos acima também revelam outra característica do estilo de ensino desta
professora: frequentemente ela refraseia a aceita as ideias dos estudantes e as utiliza
para continuar a discussão propondo novas perguntas ligadas ao que os estudantes
disseram. Este movimento aparentemente motiva os alunos a participar das discussões
uma vez que suas ideias são valorizadas e integradas ao debate. Como resultado, os
alunos continuam a apresentar suas proposições.
Quadro 27 - Excerto de discussão do Momento 6 da aula 7
Turno Falas transcritas

Práticas didáticas

221

Professora: Você acha que esse peixe
que chegou no, no local que, tudo tá
ideal, tudo tá maravilhoso, que ele não
tem ninguém ali disposto a comer ele, é
bom ou não é bom pra ele, pro peixe?

222

Aluno não identificado: Pro peixe.

223

Professora: Pro peixe é. E pro ambiente (1b) Informar o
que esse peixe chegou, é bom pra ele?
contexto
(2a) Propor pergunta
para ter opinião

224
225

Aluno não identificado: É.
Professora: É, Davi?

226
227

Davi: Não sei.
Professora: Por que não?

228

Davi: Porque se, se ele ficar vivo, ele
pode comer outros peixes e podem ficar
pouco.

229

Professora: (concordando) Podem ficar (2a) Propor pergunta
poucos. O que que você acha, Luciano? para ter opinião

230

Luciano: É que nem eu falei na outra, a
gente, que nem o Davi falou, também
pode ter doença e ele pode se reproduzir
muito e ficar só daquela espécie, e ficar
pouco das outras.
Professora: (concordando) Hãhã. Daniel, (2a) Propor pergunta
o que que você acha?
para ter opinião

231

232

Daniel: É por causa que se chegar peixes
novos, peixes novos ali, também eles vão
continuar, eles vão comer o alimento,
eles vão continuar comendo.

(1b) Informar o
contexto
(2a) Propor pergunta
para ter opinião
(3c) Solicitar
avaliação de ideias
em novo contexto

Práticas
pedagógicas
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2d) Oferecer
informação
(3c) Pedir
concordância ou
discordância

Ações dos
estudantes

(C2) Apresentar
proposição
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(3c) Pedir
concordância ou
discordância

(2a) Propor pergunta
para ter opinião

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(3c) Pedir
concordância ou
discordância

(3a) Propor pergunta
para avaliação de
opinião

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando ideia do
colega t156 e 175 e
informação
apresentada no
texto
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear para
deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando condição
t27 e 41
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C4)
Apresentar
consequência
(C3) Apresentar
condição
(C5) Justificar
usando condição
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t175 e informação
do texto

Fonte: Dados da autora, 2018

Este excerto começa com a construção, pela professora, de um novo contexto de
análise. Tendo realizado esta prática didática, a professora explora outras de modo a
que, para sua turma, possa “solicitar avaliação de ideias em novo contexto” e “propor
pergunta para ter uma opinião”. As práticas pedagógicas voltam a aparecer para o
incentivo a participação na discussão, por meio de “aceitar ideia” e de “dar oportunidade
para falar”, mas também surgem momentos em que a professora “pede a concordância
ou discordância”. Este pedido direto acarreta em respostas simples, binárias, mas a
manutenção do questionamento pela professora leva a constituição de “proposições” e
“consequências” construídas e apresentadas pelos estudantes.
Vemos neste excerto, uma vez mais, a construção coletiva de ideias entre os
estudantes.

8.1.2. Comentários adicionais às discussões sobre a aula 7
A observação geral sobre a aula 7, expressa na subseção 7.4.1, com base nas
informações contidas no quadro 12, já indicava que as práticas científicas e as práticas
epistêmicas do ensino por investigação haviam sido trabalhadas ao longo da discussão.
Este olhar mais aprofundado sobre as interações discursivas ocorridas em aula
possibilita reforçar a ideia já apresentada.
Ao longo da aula 7, de modo geral, percebemos que os alunos, com a orientação da
professora, desenvolvem práticas científicas pelo trabalho com as informações,
evidenciado em muitos momentos em que “apresentam informações” e “apresentam
proposições”, comunicando e propondo ideias, por meio de práticas epistêmicas;
utilizam práticas epistêmicas para a proposição e a avaliação de ideias quando realizam
práticas científicas associadas ao levantamento de hipóteses e ao estabelecimento de
planos de ação para testes que surgem, especialmente, quando ocorre “apresentação
de condição”; e novamente desenvolvem práticas científicas pela construção de
explicações, a elaboração de justificativas, de limites e de previsões que se revelam,
mais intensamente, no ato de “justificar uma ideia” e de “apresentar consequência ou
resultado”, evidenciando o trabalho conjunto com práticas epistêmicas de avaliação e
de legitimação de ideias.
Entendemos que possam haver outras associações possíveis, mas estas parecem ser
a que surgiram de modo mais claro e constante na aula 7 analisada.
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Entendemos também que o surgimento conjunto de práticas científicas e de práticas
epistêmicas confirma um trabalho constante e cuidadoso da professora em promover a
autoridade epistêmica dos estudantes, pois ela não poupa esforços para que a
discussão se mantenha em torno do tema da aula, fazendo os estudantes proporem
ideias, mas também analisá-las e auxiliar na análise de ideias propostas por outros
colegas.
Estas observações não apenas apontamento o engajamento dos estudantes com as
práticas científicas e com as práticas epistêmicas, mas partindo do pressuposto já
trazido nesta tese, de que o desenvolvimento conjunto delas auxilia na promoção da
AC, podemos afirmar que os estudantes revelam indícios do desenvolvimento da AC,
algo que confirma resultados anteriores obtidos em análise com outras categorias e
outros referenciais teóricos para estes mesmos dados (Sasseron, 2008).

8.2. Investigação sobre o trabalho com informações e seu aprimoramento para
construção de explicações
Para além dos resultados acima discutidos e como decorrência da análise que foi sendo
feita para cada uma das aulas, construímos diagramas esquemáticos que nos permitem
visualizar de que modo uma ideia trazida para a sala de aula, seja pela professora, pelos
alunos ou por um texto, é utilizada nas discussões.
Estes diagramas podem ser uma importante ferramenta para analisar a construção de
argumentos nestas aulas e para investigar o engajamento dos estudantes com as
discussões. Para sua construção, consideramos a estrutura CER porque ela expressa
uma maneira simples de encontrar elementos que constituem um argumento,
considerando as ideias sobre layout de argumento propostas por Toulmin (2006). Além
dos elementos do CER, ou seja, a conclusão, a evidência e o raciocínio, fizemos uma
inserção à estrutura para que pudessem ser consideradas condições estabelecidas
pelos estudantes ao longo das discussões.
Em cada diagrama apresentamos informações objetivas sobre cada conjunto de CER
identificados ao longo da discussão. Cada grande linha no diagrama apresenta os
conjuntos CER identificados. Nas colunas expressamos, respectivamente, a conclusão,
a condição, a evidência e o raciocínio.
De auxiliar na leitura do diagrama, sombreamos as linhas para que tornasse
visualmente o desenvolvimento de uma conclusão nas relações que são estabelecidas
a partir da proposição de condição, evidência e raciocínio.
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Em cada pequeno quadro do diagrama, apresentamos as informações que permitem
acompanhar a construção, conforme o exemplo:
Quadro 28 – Exemplo de organização das informações no diagrama

Nome de quem enunciou a ideia
Ideia enunciada
(Turno em que a ideia foi enunciada)
Fonte: Autora, 2018

A ideia enunciada pode ser conclusão (C), condição (Cn), evidência (E) ou raciocínio
(R). Como nas aulas surgem mais de uma conclusão e de uma condição, associamos
algarismos à frente de sua sigla para que seja possível remeter a elas facilmente.
Em se tratando de informações apresentadas no texto de leitura e discussão da aula,
fazemos menção destacando em que trecho do texto esta informação surge.

8.2.1. Diagrama esquemático das ideias construídas na aula 7
Nesta aula, o texto “Vida marinha na água de lastro” é lido e discutido e nele são
apresentadas algumas informações utilizadas pela professora e pelos estudantes.
Destacamos as principais informações presentes no texto na ordem em que elas ali
aparecem:
T1: Seres vivos (algas, bactérias, plantas e animais) podem ser inseridos no tanque de
lastro.
T2: No tanque de lastro, alguns destes seres vivos podem não sobreviver devido às
condições pouco favoráveis.
T3: No tanque de lastro, alguns seres vivos podem sobreviver uma longa viagem.
T4: Seres vivos transportados no tanque de lastro podem ser despejados em um novo
local onde não há seres de sua espécie.
T5: Seres vivos transportados no tanque de lastro podem ser despejados em um novo
local e não encontrar comida ou condição climática adequada para sobreviver.
T6: Seres vivos transportados no tanque de lastro e despejados em um novo local
podem não encontrar parceiros para a reprodução o que se configura em um
obstáculo para a ocupação do novo local.
T7: Seres vivos transportados no tanque de lastro podem ser despejados em um novo
local com condições climáticas para sobreviver, comida em abundância e inexistência
de predador.
Quadro 29 - Diagrama esquemático das ideias construídas na aula 7
Conclusão
Luciano
C1: transportar água nos
tanques de lastro pode
causar risco

Condição

Evidência

Raciocínio
Luciano
R: na água pode ter
peixes e alguns peixes

100
(24)
Professora
C2: é um problema
transportar peixes nos
tanques de lastro
(31)

Luciano
Cn2: reprodução rápida (41)
Cn3: ser predador (41)
Professora
Cn1: água como lastro para
garantir estabilidade
(21)
Isabel (T2)
Cn4: peixes podem morrer
durante a viagem
(110)

Luís
E: Cn4 (Isabel) (124)

Professora (T3)
Cn5: seres vivos podem
sobreviver nos tanques de
lastro
(127)
Marina (T6)
Cn6: não encontrar parceiro
para reprodução
(130)
Igor (parte de T7)
Cn7: disponibilidade de
comida
(134)
Daniel
Cn8: peixes podem comer
uns aos outros no tanque de
lastro
(136)

Marina
R: Cn4 (Isabel T2) + Cn5
(Professora T3) + Cn6
(Marina T6)
(130)

Igor
R: negação de Cn7
(134)
Daniel
Consequência: poluir a
água
(136)
Raquel
E: Cn4 (Isabel T2)
(138)

Professora
C3: é um problema deixar
seres vivos onde antes não
viviam
(145)

podem estar doentes
(27)
Luciano
R: peixes em um novo
local em que não sabem
se proteger de
predadores e de doenças
(32)
Júnior
Consequência: peixes
podem morrer
(33, 35 e 37)
Luciano
R: Cn1(professora) e
Cn2 (Luciano)
(41)
Davi
R: muitos peixes podem
aumentar o peso do
navio
(43)
Luciano
R: Cn3 (Luciano)
(110)
Luís
R: o transporte pode
causar a morte de seres
vivos
(124)

Davi
Cn9: viver em grupos
(148)
Luciano
E: Cn9 (Davi)

Daniel (T5)
Cn10: mudanças climáticas
(150)

Igor
E: Cn10 (Daniel T5)
(156)

Raquel
Consequência: morrer e
poluir a água
(consequência-Daniel)
(138)
Consequência: Cn7
(Igor parte de T7) e Cn6
(Marina T6) => morte e
poluição
(144)
Davi
R: não viver sozinho
(implícito: pode morrer)
(148)
Luciano
R: viver em grupo
permite a caça
(152)
Daniel
R: temperatura da água
é diferente em diferentes
lugares e eles podem
morrer
(150)
Igor
Consequência: morte
(156)
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Igor
Cn11: hábitos alimentares
(156)
Professora
C4: é um problema deixar
seres vivos onde antes não
viviam
(155)

Davi
E: Cn11
(Igor)
(158)

Cristiane
E: Cn11 (Igor)
(160)
Tadeu
E: Cn11 (Igor)
(167)

Isabel
E: Cn3 (Luciano)

Igor
E: Cn11 (Igor)

Luciano
Cn12: trazer doenças
associada a R: C1 (27)
(179)

Luciano
E: Cn12 (Luciano)

Luciano
E: Cn12 (Luciano)

Professora (T6)
Cn6: “sobreviver, mas não
encontram parceiros para se
reproduzir. E isso acaba
impedindo que a espécie
desse ser vivo ocupe o novo
ambiente que foi despejado”
(186)
Igor
Cn13: fêmeas e machos em
lugares diferentes
(198)

Igor
E: Cn13 (Igor)

Luciano
E: Cn10 (Daniel T5)

Cristiane
Cn14: espécie ameaçada de
extinção
(207)

Cristiane
E: Cn14 (Cristiane) +
Cn6 (Marina T6)

Raquel
E: Cn9
(Davi)
Professora
C5: a inexistência de
predador e a disponibilidade
de comida é algo bom
(214)

Davi
R: um novo peixe pode
se alimentar de todas as
plantas de um local e
prejudicar o ambiente
(158)

Tadeu
R: peixe pode ser comido
(167)
Igor
R: morrer => poluição da
água (consequência 138:
Raquel)
(173)
Isabel
R: Cn8 (Daniel) pode
comer seres de outras
espécies
(177)
Igor
R: comer todas as
plantas => modifica o
local
(181)
Luciano
R: outros seres vivos não
são resistentes
(179)
Marina
R: pode afetar os seres
vivos deste novo local
(183)
Raquel
R: Conclusão 3
(professora)
(194)
Davi
R: Cn9 (Davi) + Cn6
(Marina T6)
(196)
Igor
R: Cn13 + Cn6 (Marina
T6)
(198)
Luciano
R: podem não aguentar a
nova temperatura
(200)
Cristiane
R: fim da espécie
(207)
Marina
R: Cn7 (Igor) + Cn10
(Daniel T5)
(209)
Raquel
R: não saber viver
sozinho
(211)

102
Davi
C6: a inexistência de
predador e a disponibilidade
de comida não é algo bom
(228)

Davi
R: um ser vivo pode se
alimentar de uma
espécie e diminuir os
indivíduos desta espécie
que está predando
(228)
Luciano
E: Cn12 (Luciano) +
Cn2 (Luciano)
(230)
Igor
R: comida pode acabar
(234)

Fonte: Dados da autora, 2018

Pelo diagrama, percebemos seis conclusões construídas nesta aula. Todas as
conclusões foram trabalhadas pela turma. Aparentemente a C5 não foi discutida pelos
estudantes, mas a conclusão de Davi, expressa como 6, é a refutação do que a
professora apresentou em C5, portanto revela um interessante movimento epistêmico
de análise e contraposição à ideia inicial.
Ao longo da discussão, identificamos doze condições estabelecidas pelos estudantes
ou pela professora, com referência ao texto e ao tema em debate. Chama a atenção
que a proposição de uma condição é acolhida pelo grupo e isso fica evidente pelo amplo
uso delas por outros estudantes que não apenas aquele que a propôs.
Outro aspecto que fica claro pelo diagrama é a exploração das ideias: uma conclusão é
discutida pelo grupo, com acréscimo de informações e de proposição, até o momento
em que ela se mostra complexamente analisada.
Assim, pelo diagrama, é possível identificar as quatro práticas epistêmicas propostas
por Kelly e Licona (2018) para o ensino por investigação: proposição, comunicação,
avaliação e legitimação das ideias.
A comunicação pode ser encontrada em cada fala dos estudantes, em sua manifestação
sobre as ideias que têm a respeito do tema em discussão. A proposição surge como um
desdobramento da obtenção e análise de informações, permitindo inferir algumas outras
possibilidades, sejam estas conclusões, resultados ou condições. A avaliação relacionase ao próprio movimento para construir estas ideias, uma vez que muitas delas surgem
da indagação da professora sobre o que foi dito por alguém. Por fim, a legitimação pode
ser encontrada a cada vez que a ideia de um estudante é utilizada por outro, o que nos
fornece evidências claras de que a ideia foi aceita.
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8.2.2. Diagrama esquemático das ideias construídas na aula 9
A aula 9 inicia com a discussão em pequenos grupos para responder a uma série de
perguntas sobre o jogo Presa e Predador com base nas informações coletadas durante
o jogo.
Os dados com os quais os alunos trabalharam são:
Quadro 30 - Informações com as quais os alunos trabalharam na aula 9
Rodada
Plantas
Tapitis
Jaguatiricas
1ª
10
9
9
2ª
7
14
7
3ª
5
14
8
4ª
4
14
9
5ª
7
8
10
6ª
9
9
7
Fonte: Dados da autora, 2018

Junto aos dados organizados em tabela, os alunos receberam a instrução para o
trabalho em pequenos grupos com o intuito de que responder às seguintes perguntas:
1) Em que rodada o número de plantas foi maior?
2) Em que rodada foi menor?
3) Que rodada começou com o maior número de tapitis? Quantas plantas havia
nesta rodada?
4) Que rodada começou com o menor número de tapitis? Quantas plantas havia
nesta rodada?
5) À medida que o número de tapitis aumenta, o número de plantas aumenta ou
diminui? Expliquem por que isso acontece.
6) Além da disponibilidade de alimento, que outro fator influenciou no crescimento
da população dos tapitis?
7) (a) Houve variações no tamanho da população de jaguatiricas? (b) Em que
rodada o número foi mais baixo? (c) Nessa rodada, a população de tapitis estava
aumentando, diminuindo ou tinha alcançado seu número máximo? (d) E a
população de plantas? (e) Expliquem esse resultado.
8) (a) Em que rodadas o número de jaguatiricas foi maior? (b) Relacionem esse
acontecimento ao crescimento das populações de tapitis e de plantas.

Quadro 31 - Diagrama esquemático das ideias construídas na aula 9
Conclusão
Davi

Condição

Evidência
Davi
E: números na tabela

Raciocínio
Davi
R: regras do jogo: tapitis
comem plantas e plantas
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C1: número de plantas
diminui quando o número
de tapitis aumenta
(24)

se tornam tapitis (refraseia
em 28)
(24)
Professora
Cn 1a: explorando o
número de tapitis: o que
acontece quando há muitos
tapitis e poucas plantas
(34)
Professora
Cn1b: o que acontece com
as plantas quando aumenta
o número de tapitis
(39)
Professora
Cn1c: o que mais influencia
o crescimento da população
de tapitis
(43)
Luciano
Cn1c*: defesa como
estratégia
(48)

Igor
C2: Número de tapitis
aumenta porque as plantas
não têm como se defender
(70)

Igor
E: números na tabela +
regras do jogo (tapitis
como plantas)
(70)

Professora (Q7)
C3: Há variação no número
de indivíduos das espécies
ao longo das rodadas
(94)

Luciano
E: números na tabela
(103)

Professora
Cn2a: Explorando o número
de jaguatiricas: O que
acontece com o número de
tapitis quando cresce o
número de jaguatiricas?
Professora
Cn2a*: O que acontece
com o número de plantas
quando o número de
jaguatiricas cresce?
Professora
Cn2b: O que acontece com
o número de tapitis quando
há poucas jaguatiricas?
(116)

Professora
Cn2b*: O que acontece
com o número de plantas
quando há poucas
jaguatiricas?
(122)
Professora
Cn2c: O que acontece com
um lugar cheio de
jaguatiricas?
(126)

Tadeu
R: regras do jogo:
Consequência: tapitis
comem plantas
(42)
Luciano
R: regras do jogo: defesa
como estratégia
(48)
Davi
R: regras do jogo: defesa
como estratégia (Luciano)
(56)
Breno
R: regras do jogo: defesa
como estratégia (Luciano)
(66)
Igor
R: as presas dos tapitis
não conseguem se
esconder e os tapitis
podem se esconder,
protegendo-se do ataque
(70)
Luciano
R: “nunca sempre vai
diminuir”
(97)
Luciano
R: mudanças na caça
(implícito: defesa como
estratégia Cn1c* Luciano))
(103) (refraseia a ideia em
107)
Luciano
R: regras do jogo:
jaguatiricas comem tapitis
(109 e 111)

Luciano
R: flutuação nas
populações já apresentada
em 97, 103 e 107
(115)
Júnior:
Cresce
(119)
R: tapitis comem plantas e
não são comidos por
jaguatiricas
(121)
Luciano
R: regras do jogo
(125)

Luciano
Número de tapitis vai
diminuir
R: jaguatiricas vão comer
muitos tapitis
(127)
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Professora
Condição 2c*: O que
acontece com o número de
plantas em um local cheio
de jaguatiricas?
(129)
Professora
Condição 2c**: O que pode
acontecer na rodada
seguinte após termos o
maior número de
jaguatiricas?
(165)

Luciano
E: números na tabela +
relação entre número
de jaguatiricas e tapitis
(166)

Júnior
Número de tapitis diminui
e o de jaguatiricas
aumenta
R (implícito: regras do
jogo)
(128)
Igor
Tapitis e jaguatiricas
podem ser extintos
R: jaguatiricas comem
todos os tapitis e então se
transformam em plantas
(regras do jogo)
(136)
Júnior
Número de plantas cresce
R: número de tapitis
diminui e nem todas as
plantas são comidas
(regras do jogo) (13)
(130)
Luciano
Número de jaguatiricas vai
diminuir
R: regras do jogo
(166)

Marina
Jaguatiricas vão se tornar
plantas
R: regra do jogo
(173)
Luís
Número de tapitis cresce
depois de comerem todas
as plantas
(145)
Davi
Diminui (148)
R: porque não há comida
(150)

Professora
Condição 2d: O que pode
acontecer com a população
de tapitis quando eles
comem todas as plantas?
Professora
Condição 2d*: Eles crescem
por um tempo. E depois?
(146)
Luciano
4: Há um equilíbrio entre as
populações
(152)

Luciano
E: números na tabela
(152)

Luciano
5: Importante haver presa e
predador em um mesmo
local
(183)

Luciano
E: regras do jogo +
números na tabela

Luciano
R: relações na atividade +
regras do jogo
(152)
Consequência: senão há
variação
(154)
Luciano
R: manutenção do
equilíbrio
(183)

Fonte: Dados da autora, 2018

Assim como já havíamos percebido pela leitura do diagrama da aula 7, voltamos a
observar interações entre os estudantes no que diz respeito ao uso e ao trabalho comas
ideias propostas na discussão.
Na aula 7, o foco era a leitura e discussão do texto e muitas das conclusões surgiram
da análise das informações apresentadas e na extrapolação destas ideias. Nesta aula
9, o objetivo principal é a leitura dos dados na tabela e a construção de entendimento a
partir da análise destas informações. Este entendimento deve permitir o acesso, pelos
estudantes, a uma ferramenta intelectual para análise das situações que apresentadas

106
no texto a ser lido e discutido na aula 10: os impactos ambientais que possam surgir
pela introdução de seres vivos em um novo local, antes não habitados por seres de sua
espécie. Estas particularidades ajudam-nos a compreender a diferença entre as
conclusões construídas na aula 7 e as identificadas na aula 9.
Ao passo em que as conclusões da aula 7 levavam à análise de eventos similares em
outras situações ou contexto, das cinco conclusões apresentadas na aula 9, três delas
(C1, C2 e C3) têm caráter exploratório de dados. Este exame dos dados para efetivação
de conclusões e de seus limites justifica a apresentação de evidências com referência
direta aos dados organizados na tabela. Outro aspecto importante que revela este
movimento é o uso das regras do jogo Presa e Predador como raciocínio, ou seja, as
regras do jogo tornam-se o mecanismo que justifica a conclusão obtida, com relação
aos dados coletados.
Em se tratando de uma turma de 4o ano, com crianças com idades entre 9 e 10 anos, o
trabalho com as informações da tabela e o desenvolvimento de mecanismos para a
construção de entendimento sobre os mesmos são objetivos complexos e a leitura do
diagrama nos permite avaliar que houve êxito nesta promoção.
As outras duas conclusões apresentadas na aula 9 (C4 e C5) revelam características
que se assemelham às conclusões encontradas na aula 7, ou seja, natureza de análise
de situações e contextos, extrapolando aquilo que foi vivenciado no jogo, mas utilizando
relações construídas pela experiência e pela análise para fundamentar as novas
proposições.

8.2.3. Diagrama esquemático das ideias construídas na aula 10
A aula acontece a partir da leitura e discussão do texto “Entendendo o jogo Presa e
Predador”. As principais informações presentes no texto na ordem em que elas ali
aparecem são:
T1: Retomada das regras do jogo Presa e Predador.
T2: Tapitis e jaguatiricas que não comiam suas presas voltavam como plantas pois
morriam e seus corpos transformavam-se em nutrientes para as plantas.
T3: Tapitis e jaguatiricas que comiam suas presas permaneciam como tapitis e
jaguatiricas na rodada seguinte porque se alimentaram e sobreviveram.
T4: Necessidade de alimento para sobrevivência.
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T5: Plantas e tapitis capturados por seus predadores surgiam, na rodada seguinte,
respectivamente, como tapitis e jaguatiricas porque a sobrevivência poderia possibilitar
a reprodução.
Quadro 32 - Diagrama esquemático das ideias construídas na aula 10
Conclusão
Professora
C1: Na atividade, quando
tapitis e plantas eram
comidos, voltavam como
um indivíduo da espécie
predadora na rodada
seguinte (13)
C1*: Tapitis e jaguatiricas
que não comiam, voltavam
como plantas na rodada
seguinte (13)

Condição

Evidência
Breno
1: E: um come o outro
(17)

Professora
Cn 1(33), 1*(35), 1**(37),
1***(39), 1**** (42): regras
do jogo

Luciano
E: regras do jogo (34,
36, 38, 41)
Rogério
R: digestão
(43)

Rogério
Cn 2: quando era pega, a
presa se tornava parte do
predador (43)

Luciano
C2: Necessidade de haver
presa e predador
(semelhante à conclusão 4
da aula 9)
(81)
Professora
C3: Problemas que podem
surgir pelo transporte de
seres vivos em tanques de
lastro e seu despejo em
outro ambiente em que não
há predador
(86, 88, 90)

Raciocínio
Breno
R: regra do jogo
(17)
Luciano
1*:
R: não comiam
(64)
Eric
1*:
R: não comiam então
morriam
(66)

Isabel
R: Cn2 (Rogério)
(60)
Daniel
E: regras do jogo
(relação com as ideias
de Luciano, em 64, e de
Eric, em 66)
(67)
Luciano
E: (implícita) análise do
jogo na aula anterior

Luciano
Cn3: necessidade de
parceiro para reprodução e
quantidade de alimento
disponível
(similar à Cn6 e à Cn11 da
aula 7)
(103)
Daniel
Cn4: peixes comerem
algas e a extinção das
algas causa a diminuição
da quantidade de oxigênio
na água
(110)

Daniel
R: não comer leva à morte
=> decomposição e
nutrição das plantas (67)

Luciano
R: cadeia alimentar +
desequilíbrio
Consequência: extinção
(81 e 85)
Luciano
R: podem reproduzir e
podem comer toda a
comida do local
Consequência: haverá
muitos deles, não haverá
comida e a espécie morre
(103 e 105)
Daniel
R: peixes vão morrer sem
oxigênio
(115)

Luciano
C4: desequilíbrio ambiental
(similar à conclusão 4 da
aula 9)
(116)
Daniel
C5: Não é bom para o
ambiente haver
desequilíbrio
(122)

Luciano
R: este lugar não vai ter
vida, vai ser pobre
(implícita Cn4)
(128)
Daniel
Cn6: não vai ter
nutrientes
(132)
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Luciano
E: hábitos alimentares
(similar à Cn11 da aula
7)

Luciano
R: mudança de hábitos
dos seres vivos
(134)

Rogério
E: Cn6 (Daniel)
(136)

Rogério
R: com o passar do
tempo, o peixe morre
(136)
Daniel
R: morrer e poluir a água
(consequência
apresentada em t136 na
aula 7)
(141)
Luciano
Comer indivíduos da
própria espécie
(143)

Daniel
Cn7: comer um peixe
doente
(141)

Luciano
E: (implícita Cn3: falta
de alimento)

Fonte: Dados da autora, 2018

Mais uma vez, a leitura do diagrama permite encontrar evidências da discussão
colaborativa entre professora e alunos, com ideias sendo exploradas e apresentadas
sendo utilizadas pelos diferentes sujeitos para fundamentar um novo ponto de vista.
Lembramos que o trabalho desenvolvido na aula 9, com as conclusões acerca das
relações estabelecidas entre espécies predadoras e suas presas, poderia auxiliar para
a interpretação e o entendimento das ideias trazidas pelo texto da aula 10. Percebemos
que isso parece ter sido exitoso, pois C1 (e sua variante C1*), C2 e C4 remetem
diretamente à aula anterior, sendo que as duas primeiras (C1 e C2) são trazidas para a
retomada da discussão. C4, por sua vez, exibe uma tentativa de conceituar o que foi
discutido.
Pelo diagrama ainda percebemos que os estudantes se remetem a discussões
ocorridas nas aulas 7 e 9 para expressar suas ideias acerca das conclusões em
construção. Isso fica mais evidente, por exemplo, na proposição da condição 3, por
Luciano, para fundamentar C3, acerca de critérios necessários para a sobrevivência de
um ser vivo, que mostra forte relação com Cn6 e Cn11 da aula 7 (parceiro para
reprodução e necessidade de abundância de alimentos à disposição); e na
apresentação, pelo mesmo aluno Luciano, de Cn11 como evidência para uma outra
conclusão (neste caso, C5).

8.3. Alguns comentários adicionais à discussão dos resultados
O olhar mais detalhado para as interações discursivas travadas em sala de aula permitenos desvelar algumas percepções que já havíamos conjecturado pela análise dos
dados.
A discussão sobre a aula 7, por exemplo, ofereceu elementos para perceber que o
constante uso de práticas pedagógicas para “promover e manter a discussão” impactou
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em uma alternância constante de turnos entre professora e alunos e resultou na
apresentação de muitas informações, opiniões e explicações pelos estudantes.
Outro aspecto já mencionado em trechos anteriores desta discussão dos resultados é a
baixa presença da subcategoria de prática pedagógica “comunicar explícita ou
implicitamente sobre comportamento”. Isso revela que a aula transcorreu de modo
harmônico, no que se refere à disciplina e à ordem, sem a necessidade de a discussão
ser constantemente interrompida para este fim.
Talvez isso pareça algo menor e sem importância para o estudo da construção de
entendimentos em aulas de ciências, mas estamos convencidas de que é muito
importante e um fator que atesta isso é a alta participação dos estudantes em todas
aulas, considerando os percentuais de turnos encontrados em cada uma delas17.
Quadro 33 - Porcentagem de turnos de fala de professora e estudantes em cada aula analisada
Aula
Professora
Estudantes
7

46,4%

51,5%

9

45,9%

53,1%

10

44,6%

53,5%

Fonte: Dados da autora, 2018

Isso revela uma dinâmica bastante diferente se comparada a aulas de ciências mais
tradicionais, em que o professor é o grande provedor de informações e, aos alunos,
cabe o papel de ouvintes e organizadores de anotações.
Esta ideia encontra respaldo em outra hipótese já levantada, e trabalhada pela
descrição mais detalhada da aula 7, acerca da relação entre o surgimento da prática
didática “analisar e expandir o objetivo” e o aparecimento de respostas dos alunos
caracterizadas pelos códigos “apresentar informação”, “apresentar proposição”,
“apresentar

consequência

ou

resultado”

e

“justificar

usando

informação/proposição/condição”. Ou seja, ainda que em alguns momentos a
professora tenha oferecido informações aos estudantes, em especial quando “constrói
ou informa o contexto” de investigação, os estudantes são muito responsáveis pelo
“trabalho com as informações” e pela “construção de explicações, a elaboração de
justificativas, limites e previsões”, duas práticas científicas do ensino por investigação.
Considerando a proposição e o uso dos diagramas para esta discussão dos resultados,
reforçamos que eles nos fornecem evidências contundentes para afirmar que, nestas
aulas, foi constituído um “espaço interativo de argumentação colaborativa” (Ferraz &

17

Os totais neste quadro não chegam a 100%, pois há turnos em que a discussão é indistinta, não podendo
ser classificada como fala de professora ou de aluno.
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Sasseron, 2017b) conforme já havíamos indicado anteriormente, nesta discussão de
resultados.
Além disso, e como decorrência, é possível afirmar que os alunos tiverem engajamento
disciplinar produtivo com as aulas (Engle & Conant, 2002), uma vez que as discussões
revelam o interesse pela aprendizagem do tema e o uso das ideias como uma forma de
entender outras situações semelhantes.
Uma outra afirmação que se torna possível diante destes quadros e de toda esta
discussão dos resultados é o estabelecimento de condições para surgimento, utilização
e manifestação de práticas científicas e de práticas epistêmicas do ensino por
investigação nestas aulas, pois a todo momento informações são propostas,
comunicadas, avaliadas e legitimadas, seja no trabalho com elas, no levantamento de
hipóteses e construção de planos para a investigação ou na construção de explicações,
a elaboração de justificativas, limites e previsões para as situações e os contextos em
discussão nas aulas.
Acrescentamos ainda que a relação estabelecida teoricamente (e apresentada no
quadro 5, na seção 5 desta tese) entre as normas sociais do conhecimento social
(Longino, 1990, 2002) e as práticas didáticas e as práticas pedagógicas parece ser
coerente quando a observamos com referência aos dados analisados e aos resultados
discutidos. Reforçamos que todas os códigos propostos teoricamente foram
encontrados na análise das transcrições e, portanto, haveria condições para o
estabelecimento destas normas sociais para o conhecimento social.
Mas, além disso, pela análise das aulas, encontramos a constituição de um fórum, uma
vez que as discussões foram estabelecidas ao longo de todas as aulas, havendo
também a constituição de igualdade moderada, o que fica evidente pela constante
apresentação de ideias pelos estudantes e pela frequente participação deles
evidenciada, em especial, pelo quadro 6. Os padrões públicos de análise foram
estabelecidos havendo influência da professora e dos estudantes para tal
reconhecimento, já que as ideias apresentadas e legitimadas não são apenas advindas
de textos lidos ou de informações trazidas pela professora, mas surgem nas interações,
revelando conhecimentos prévios dos estudantes. De mesmo modo, a participação dos
estudantes nas diversas situações de interações nas aulas revela que há receptividade
à crítica nesta comunidade e que a avaliação de ideias não é percebida como um marco
final da discussão, mas uma etapa a mais, que permite aprofundamento das propostas
e maior coesão e coerência sobre o que está em debate.
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8.3.1. Considerando as atividades realizadas nas três aulas analisadas
Não discutimos até agora o papel das atividades para a promoção das interações
discursivas em sala de aula, mas é preciso dedicar um pouco de atenção a isso.
Entendemos que as atividades se baseiam no ensino por investigação, em especial
porque fundamentam-se na interação entre alunos e de alunos com a professora para
a discussão dos temas conceituais. Mas a análise destas atividades considerando as
características epistêmicas do conhecimento científico, propostas por Windschitl et al.
(2008) pode trazer uma nova fundamentação para tal percepção.
Na aula 7, alunos e professora leram e discutiram as ideias apresentadas no texto “Vida
marinha na água de lastro”. O texto apresenta o mecanismo de inserção e retirada de
água como lastro nos tanques das embarcações. Também informa sobre a existência
de seres vivos nesta água e, se transportados, o texto conjectura a possibilidade de
sobrevivência à viagem e seu despejo em um novo local, diferente de seu habitat natural
e no qual podem encontrar ou não condições para sua sobrevivência e reprodução.
Considerando as cinco características epistêmicas do conhecimento científico
(Windschitl et al., 2008), podemos perceber que as informações do texto apresentam
todas elas. Ainda que o início do texto seja informativo, apenas apresentando o
mecanismo das bombas injetoras de lastro, ao final, surgem informações que permitem
a discussão e a avaliação sobre o transporte de vida marinha pela água de lastro. Estas
informações são testáveis, revisáveis, exploratórias e conjecturais porque estabelecem
relações que podem ser discutidas e analisadas em sala de aula e também são
geradoras porque tornam-se fundamentos para discussões que viram nas aulas
seguintes.
A atividade da aula 9 aqui analisada é a discussão sobre os dados obtidos a partir da
realização do jogo Presa e Predador. Estes dados são oferecidos aos estudantes
organizados em uma tabela. Podemos identificar duas grandes tarefas a serem
executadas concomitantemente pelos estudantes: a leitura e interpretação de
informações contidas na tabela e a resposta às perguntas. Considerando as
características epistêmicas do conhecimento científico, este trabalho conjunto permite
que os estudantes testem e revisem as ideias construídas, por meio da análise das
informações disponíveis na tabela; também leva os estudantes a explorar e a
conjecturar situações, limites e previsões face às ideias construídas e a experiência
vivida; e, considerando que a realização do jogo Presa e Predador na sequência de
ensino implementada tem como um de seus objetivos a construção de ferramentas para
a análise de situações em que esta relação é, de algum modo, alterada, estes
conhecimentos podem ser geradores de novos entendimentos pelos estudantes.
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Na aula 10, os alunos leem e discutem com a professora uma ideia diretamente
relacionada à coexistência de presas e predadores em um mesmo ambiente. O texto
“Entendendo o jogo Presa e Predador” retoma regras e situações do jogo e, ao final,
explora ideias que já surgiram no texto “Vida marinha na água de lastro”, lido e discutido
na aula 7, acerca da inserção de seres vivos em um novo ambiente, pródigo em
condições para sua sobrevivência pela abundância de suas presas e carência de seus
predadores. Neste texto, as ideias são testadas, revisadas, exploratórias e conjecturais,
pois são debatidas e analisadas ao longo das interações discursivas entre professora e
alunos, e tornam-se geradoras de novas ideias que, na constante discussão, voltam a
ser testadas, revisadas, exploratórias e conjecturais.
Estas percepções que aqui trazemos revelam movimentos das interações discursivas
que instigam, promovem e se fundamentam no desenvolvimento de práticas científicas
e de práticas epistêmicas pelos estudantes, com a orientação da professora. E esta
discussão traz novas evidências para fundamentar a promoção do desenvolvimento da
AC entre os estudantes nestas aulas, em concordância com os achados presentes em
Sasseron (2008).
9. Considerações finais
Na introdução desta tese expusemos como objetivo da pesquisa o estudo das práticas
de professor e alunos em interações discursivas ocorridas na implementação de uma
sequência de ensino investigativa em aulas de ciências em que são construídos
entendimentos sobre conhecimentos científicos.
Ao longo do texto, fomos refinando e especificando algumas ideias que circundam este
objetivo na tentativa de tornar mais determinado contexto da investigação, e condizente
com a pergunta de pesquisa que exploramos:
Como práticas didáticas e práticas pedagógicas são utilizadas
por um professor em sala de aula e contribuem para a
construção de entendimentos sobre temas das ciências pelos
estudantes?
Para tanto, precisamos nos posicionar sobre nossas concepções do ensino de ciências
em termos de sua finalidade e de sua necessidade, e sobre como compreendemos que
deva acontecer a apresentação desta disciplina aos estudantes. Para que isso pudesse
ser expresso de modo coerente, era preciso circunstanciar nossa posição de que o
ensino de ciências deve abordar aspectos do campo de conhecimento que não apenas
listas de conceitos, leis, teorias e modelos, mas também os processos para a construção
e a validação destes e as características que marcam esta área de conhecimento e,
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portanto, apresentar aspectos da atividade científica que parecem pertinentes a este
nosso estudo.
Considerando estes aportes foi possível propor as práticas didáticas e as práticas
pedagógicas que entendemos serem realizadas em salas de aula em que ocorrem
interações discursivas entre professor e estudantes. De mesmo modo, propusemos as
ações dos estudantes, caracterizadas em dois grandes grupos: relacionadas ao
conteúdo e relacionadas à dinâmica estabelecida pelo gerenciamento da aula.
Responderemos aqui à pergunta de pesquisa, mas entendendo que ela já foi explorada
nas seções anteriores.
Como pode ser percebido, a pergunta de pesquisa ramifica-se em duas vertentes: a
primeira delas relacionada ao modo como as práticas didáticas e as práticas
pedagógicas surgem na sala de aula; e a segunda vertente vinculada à contribuição que
o uso destas práticas pode representar para a construção de entendimento pelos
estudantes.
Nos dois casos, a própria proposição das categorias é uma parte importante para a
exploração da pergunta de pesquisa.
Entendemos, fundamentadas nas análises e nas discussões dos resultados, que o uso
destas categorias foi bastante exitoso para a investigação de como ocorrem interações
discursivas em sala de aula de ciências com o propósito de desenvolvimento da AC dos
estudantes.
Com relação à primeira vertente, nossos dados e resultados autorizam-nos a afirmar
que as práticas didáticas e as práticas pedagógicas surgem ao longo de todas as aulas,
tendo sido muito característico dentre as aulas analisadas a presença conjunta de
ambas práticas, ramificadas em suas subcategorias.
Nossos resultados nos levam a entender que as discussões foram intensas e
proveitosas, considerando os temas debatidos nas aulas, porque havia a constante
manutenção do trabalho da professora em solicitar aos estudantes respostas para
questões conceituais e, em mesma medida, incentivo a esta participação por meio de
comandos de gerenciamento da turma e da atividade.
Entendemos, mediante os dados e os resultados, que a professora exercita sua
autoridade epistêmica e social em sala de aula pelo uso das práticas didáticas e das
práticas pedagógicas; e, ao fazer isso, responsabiliza os estudantes pela participação
na construção de entendimento sobre os temas em discussão, promovendo condições
para o desenvolvimento de autoridade epistêmica também entre os alunos.
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O envolvimento dos estudantes com as discussões pode ser comprovado pelos índices
percentuais de turnos de fala a eles atribuídos em cada uma das aulas, conforme
apresentamos no quadro 33, da subseção 8.3. Mas, além disso, também observamos
uma presença constante e numerosa dos códigos C1, C2, C3, C4 e C518, que estão
diretamente relacionados ao trabalho com informações, transformando-as ou
construindo proposições, condições, consequências e justificativas.
Com base nestas perspectivas, entendemos que a construção de entendimentos sobre
temas das ciências pelos estudantes está diretamente vinculada ao desenvolvimento
da autoridade epistêmica deles, promovida pelo trabalho da professora evidenciado pelo
uso de práticas didáticas e de práticas pedagógicas, de modo constante e concomitante,
ao longo de todas as aulas.

9.1. Considerações acerca das categorias de análise construídas
Com base nos resultados obtidos, entendemos que as categorias de análise propostas
para as práticas didáticas, para as práticas pedagógicas e para as ações dos estudantes
podem ser uma boa contribuição deste estudo para a área de pesquisa em ensino de
ciências e, talvez, para a formação de professores.
A área de pesquisa em ensino de ciências pode utilizar tais categorias para novos
estudos e na busca por aprofundar relações que aqui não foram tratadas, pois não
figuravam entre o escopo da pesquisa.
Considerando as práticas didáticas e as práticas pedagógicas, exemplo destas
possibilidades é o estudo das relações que se estabelecem entre professor e estudantes
em outros níveis de ensino ou com temáticas mais abstratas, se comparadas com as
temáticas abordadas nas aulas analisadas. Também é possível que estas categorias
sejam utilizadas em estudos sobre as reflexões de professores acerca de suas aulas,
buscando identificar em que medida e com quais propósitos valorizam o uso de práticas
didáticas e de práticas pedagógicas em aula. Uma outra possibilidade que pode advir
em estudos que se pautem nas práticas didáticas e nas práticas pedagógicas é a
classificação de aulas em tradicionais ou inovadoras; isso porque estas categorias
permitem identificar se o trabalho do professor é mais centrado em sua apresentação
de informações e construção de narrativas que ilustrem, especifiquem e expliquem o
trabalho com estas informações até a definição de uma explicação, acarretando uma
aula mais tradicional, ou se o professor solicita e promove o envolvimento dos

Estes códigos referem-se a: C1, “apresentar informação”, C2, “apresentar proposição”, C3, “apresentar
condição”, C4, “apresentar consequência ou resultado” e C5, “justificar usando informação, proposição ou
condição”.
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estudantes com as informações e que eles sejam os responsáveis por analisa-las,
fomentando um ambiente de ensino inovador.
Com relação às categorias utilizadas para analisar o envolvimento dos estudantes,
entendemos que as ações dos estudantes relacionadas ao conteúdo e as ações dos
estudantes relacionadas à dinâmica estabelecida pelo gerenciamento em sala de aula
podem surgir em pesquisa que busquem analisar a construção de argumentos pelos
estudantes, identificando movimentos argumentativos pela análise das informações até
a constituição de conclusões. Um outro caminho possível para o uso destas categorias
é a exploração do engajamento dos estudantes com os temas apresentados em aula,
para discussão, pois nossa concepção leva-nos a afirmar que a presença constante de
ações relacionadas ao conteúdo evidencia que os alunos estão envolvidos com o
debate, participando de modo ativo para a construção de entendimento.
Ainda que seja possível estabelecer pesquisas com foco no trabalho do professor ou
com foco no trabalho dos estudantes, em se considerando a sala de aula como uma
comunidade integrada, em que os objetivos de ensino transmutam-se em objetivos de
aprendizagem, parece-nos mais coerente haver o estudo das interações discursivas
como algo indissociável. Fizemos isso, embora tenhamos que distinguir falas de
professora e de estudantes, e os códigos a elas associados, para que fosse possível
entender como práticas científicas e práticas epistêmicas são desenvolvidas em sala de
aula.

9.2. Para além da pergunta de pesquisa
Nossa pergunta não explicita a intenção de discutir o desenvolvimento de práticas
científicas e de práticas epistêmicas na sala de aula. Não foi um deslize. Nossa escolha
consciente por não as enunciar na redação da pergunta de pesquisa encontra respaldo
em nossa concepção teórica (e em nossa crença) de que o ensino de ciências por
investigação carrega e fundamenta-se no desenvolvimento conjunto de práticas
científicas e de práticas epistêmicas (Jiménez-Aleixandre & Crujeiras, 2017).
Considerando isso, e considerando também os resultados obtidos nesta pesquisa,
podemos afirmar que as práticas científicas e as práticas epistêmicas foram
desenvolvidas nestas aulas; não porque o planejamento previsse isso (ainda que este
possa ser o caso, não realizamos esta análise, o que não permite tal alegação), mas
porque as interações discursivas entre estudantes e professora revelam o envolvimento
com estas práticas.
Em cada aula, as interações discursivas explicitavam as práticas epistêmicas do ensino
por investigação com a comunicação, a proposição, a avaliação e a legitimação de
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ideias, ao mesmo tempo em que mostravam o trabalho com as informações, o
levantamento de hipóteses e a elaboração de planos de ação de investigação e a
construção de explicações, com justificativas, limites e previsões, o que evidencia o
desenvolvimento de práticas científicas.
É importante frisar mais uma vez que as interações discursivas encontradas nestas
aulas mostram o trabalho conjunto de alunos e professora. Assim, não é possível afirmar
que práticas científicas e práticas epistêmicas são desenvolvidas por um ou por outro
sujeito, pois elas ocorrem com e pelo grupo, ampliam e edificam entendimentos sobre
temas das ciências para este grupo.
Mas podemos afirmar que elas estavam em desenvolvimento. E que seu
desenvolvimento tem relação simbiótica com a promoção da autoridade epistêmica em
sala de aula.

9.3. Possíveis desdobramentos deste trabalho
Em uma perspectiva profissional pessoal, esta tese trouxe fundamentos para analisar
as próprias aulas de graduação e de pós-graduação com as quais encontro-me
envolvida. Os estudos realizados para fundamentar as propostas apresentadas auxiliam
no planejamento e nas discussões estabelecidas nestas disciplinas. Além disso, e
pensando especialmente nos cursos de graduação, as construções feitas nesta tese
oferecem caminhos para a organização de atividades de estágio (parte essencial das
disciplinas de Metodologia de Ensino, às quais estou sempre vinculada) de modo a
tornar o ensino das ciências mais conectado a objetivos de ensino presentes em
documentos oficiais e declarados nas pesquisas da área, ou seja, a participação ativa
dos estudantes em atividade formativas e o desenvolvimento da AC.
Considerando a inserção das ideias desta tese na área de pesquisa em ensino de
ciências, já apresentamos possibilidades de uso das ferramentas de análise propostas
e utilizadas nesta pesquisa para outros estudos. Também entendemos nossas
discussões podem fundamentar pesquisas em curso no LaPEF, dialogando com
produções já realizadas neste grupo, tal qual descrevemos na introdução desta tese.
Não foi nosso objetivo analisar o engajamento dos estudantes, mas encontramos
evidências de que isso está acontecendo. Este é um tema que vem sendo estudado por
alunos de pós-graduação do LaPEF, sob a ótica das ideias de engajamento disciplinar
produtivo (Engle & Conant, 2002), e, com os resultados aqui alcançados, podemos
traçar novas trilhas para a análise conjunta das interações discursivas que permitem o
desenvolvimento de práticas científicas e de práticas epistêmicas e o engajamento
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apresentado nestas situações. Deste modo, podemos encontrar indícios que nos levem
a oferecer informações para o planejamento de aulas pautadas no ensino por
investigação com o objetivo de engajar os estudantes para a promoção da AC.
Tendo analisado as práticas epistêmicas por meio das interações discursivas, outra
vertente que pode surgir como um desdobramento deste nosso estudo é a investigação
de como o desenvolvimento de autoridade epistêmica pode extravasar os domínios
disciplinares da escola, empoderando os estudantes para manifestação de atitudes
crítica e investigativa frente a outros problemas, que não apenas aqueles apresentados
com finalidades didáticas.
Mas um possível caminho a ser construído após este estudo, e que mais nos interessa
no momento, é a investigação da constituição das aulas de ciências como uma
comunidade de práticas científicas (Stroupe, 2014).
Esta ideia teórica apoia-se na proposta de comunidades de práticas de Lave e Wenger
(1991) que acrescenta informações e reformula concepções sobre a aprendizagem,
valorizando a participação dos aprendizes. Trazida para o ensino formal das ciências
na vertente de Stroupe (2014), a constituição de comunidade de práticas em aulas de
ciências fundamenta-se no desenvolvimento de práticas científicas e de práticas
epistêmicas pelos estudantes quando estes têm acesso às dimensões social,
conceitual, epistêmica e material das ciências em sala de aula.
Face ao que já estudamos, gostaríamos de investigar sobre a comunidade de práticas
científicas buscando caracterizá-la e desvelar nuances de sua constituição e de sua
manutenção, pelos papéis assumidos pelos estudantes, professor, materiais e
conhecimentos.
Para isso, precisaremos envidar esforços para melhor circunscrever as normas sociais
do conhecimento social (Longino, 1990, 2002) para o ensino de ciências e encontrar
relações entre estas e as características epistêmicas do conhecimento científico
(Windschitl et al., 2008). Nossa expectativa com o estabelecimento destas relações é
encontrar indicações de como as aulas de ciências para a educação básica podem ser
planejadas, implementadas e avaliadas, considerando os objetivos formativos
presentes em documentos curriculares nacionais e defendidos pela comunidade de
pesquisa em ensino de ciências; e, portanto, elaborar atividades e organizar propostas
de aulas investigativas mais apropriadas para o desenvolvimento da AC entre os
estudantes.
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Terminamos esta tese com o sentimento de atingimos nossos objetivos, mas com a
certeza de que ainda há muito por fazer na pesquisa em ensino de ciências e para o
aprimoramento da qualidade deste ensino nas escolas brasileiras.
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APÊNDICE A - Aula 7: Texto Vida marinha na água de lastro.

Nome:_________________________________________
___n.º___
3º Ano ___ do Ensino Fundamental

Data:
___/___/___

Vida marinha na água de lastro
Um navio de grande porte pode atravessar os mares indo, por
exemplo, do Brasil à China, carregando mercadorias e pessoas e
parando em diversos portos ao redor do mundo.
Em cada um desses portos sua carga pode se alterar: podem sair
e entrar passageiros, entrar carga e sair água dos tanques, e pode
também sair carga e entrar água de lastro.
Cada vez que água de lastro é colocada em um navio, seres vivos
que vivem nesta água (algas, bactérias, plantas e animais), pequenos o
suficiente para serem sugados pelas bombas, são transportados para
dentro dos tanques.
Alguns destes seres vivos podem morrer dentro do próprio tanque
de lastro devido às condições internas pouco favoráveis à sua
sobrevivência, mas alguns destes pequenos seres vivos conseguem
sobreviver a longas viagens. E quando o navio pára em um porto e seus
tanques são esvaziados, tais seres vivos são despejados na água, em um
local diferente do que habitava e onde talvez não existissem animais de
sua espécie anteriormente.
Após despejados ao mar muitos destes seres vivos morrem, pois na
maior parte das vezes não encontra alimento e condições climáticas
adequadas para sobreviverem. Alguns, ainda, conseguem sobreviver,
mas não encontram parceiros para se reproduzirem, e isto acaba
impedindo que a espécie deste ser vivo ocupe o novo ambiente em que
foi despejada.
Porém alguns destes seres vivos, por sorte, chegam a locais que
possuem as condições climáticas ideais, bastante alimento e, o melhor,
nenhum predador.
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APÊNDICE B - Aula 9: Tabela e discussão do jogo.

Nome:_________________________________________
___n.º___
3º Ano ___ do Ensino Fundamental

Data:
___/___/___

Enquanto brincávamos de presa e predador, a professora registrou a situações
para cada grupo de seres vivos em cada uma das rodadas em uma tabela como esta,
onde podemos ver a quantidade de plantas, tapitis e jaguatiricas de cada rodada:
Rodada

Planta

Tapiti

Jaguatirica

1ª

10

9

9

2ª

7

14

7

3ª

5

14

8

4ª

4

14

9

5ª

7

8

10

6ª

9

9

7

Se olharmos a tabela, poderemos ver que, ao longo das rodadas, a população
dos grupos se modificava. Discuta as questões abaixo com seus colegas e depois
escreva e desenhe sobre suas conclusões:










Em que rodada o número de plantas foi maior?
Em que rodada foi menor?
Que rodada começou com o maior número de tapitis? Quantas plantas havia
nesta rodada?
Que rodada começou com o menor número de tapitis? Quantas plantas havia
nesta rodada?
À medida que o número de tapitis aumenta, o número de plantas aumenta ou
diminui? Expliquem por que isso acontece.
Além da disponibilidade de alimento, que outro fator influiu no crescimento da
população dos tapitis?
Houve variações no tamanho da população de jaguatiricas? Em que rodada o
número foi mais baixo? Nessa rodada, a população de tapitis estava
aumentando, diminuindo ou tinha alcançado seu número máximo? E a
população de plantas? Expliquem esse resultado.
Em que rodadas o número de jaguatiricas foi maior? Relacionem esse
acontecimento ao crescimento das populações de tapitis e de plantas.
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APÊNDICE C - Aula 10: Texto final da sistematização do jogo.

Nome:_________________________________________
___n.º___
3º Ano ___ do Ensino Fundamental

Data:
___/___/___

ENTENDENDO O JOGO “PRESA E PREDADOR”
Agora que já brincamos de “Presa e Predador” e que já conversamos
sobre esta brincadeira, vamos tentar entender um pouco mais sobre o que
aconteceu na nossa representação?
Durante o jogo, em cada uma das etapas, as plantas permaneciam em
seus lugares e os tapitis tentavam se alimentar delas. Os tapitis precisavam ser
espertos, pois, em nossa “mata”, além das plantas e de seus colegas tapitis,
havia também velozes e ferozes jaguatiricas que desejavam também se
alimentar e sua presa eram os tapitis!
Ao término de uma rodada, tapiti que conseguisse se alimentar
continuava tapiti na rodada seguinte. A planta da qual ele havia se alimentado
também voltava na próxima rodada como tapiti. O mesmo acontecia no caso
da jaguatirica: se ela se alimentasse, na rodada seguinte continuaria a ser
jaguatirica. Sua presa, ou seja, o tapiti do qual havia se alimentado, também
seria jaguatirica na rodada seguinte.
E o que acontecia aos tapitis e jaguatiricas que não conseguissem se
alimentar em uma rodada? Na rodada seguinte voltavam à brincadeira como
planta!
Isso acontecia porque os animais que não conseguem alimento morrem
de fome. Seus corpos são, então, transformados em nutrientes que as plantas
utilizam para viver e, por este motivo, na rodada seguinte, apareciam como
plantas.
Os tapitis e jaguatiricas que conseguiram alimento continuavam, na rodada
seguinte, respectivamente, como tapitis e jaguatiricas porque haviam
conseguido alimento e, assim, sobreviveram.
Todos os seres vivos precisam de alimento para que se mantenham saudáveis e
se reproduzam, garantindo novos indivíduos para a geração seguinte e é por
este motivo que as plantas e os tapitis que fossem capturados por seu predador
voltavam na rodada seguinte como um ser vivo da mesma espécie de seu
predador. Ou seja, as plantas que foram capturadas voltam como tapitis; os
tapitis capturados voltavam como jaguatiricas. Isso acontecia porque quando
um ser vivo serve de alimento para outro, as substâncias que formam seu corpo
passam a fazer parte desse outro ser que o devorou.
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APÊNDICE D - Transcrição e codificação das discussões ocorridas na aula 7.
Turno

Falas transcritas

1

Professora: Continuando aquele assunto
que a gente tava trabalhando na semana
passada. Quem lembra qual foi a última
parte que a gente trabalhou na semana
passada? Você lembra do assunto,
Rogério? É?
Rogério: Eu lembro. Éééé... do barco lá.

2

Práticas didáticas
(1a) Explicitar o
objetivo
(2a) Propor
pergunta para ter
uma informação

Professora: Do barco? E o que que a gente (2a) Propor
falava do barco, Rogério?
pergunta para ter
uma informação

4

Rogério: Do peso, da carga lá.

5

Professora: Do peso, da carga. Como (2a) Propor
chamava Davi, o assunto que a gente falou pergunta para ter
que tinha a ver com essa coisa do peso e uma informação
da carga?
Davi: Eu não lembro o nome, por causa que
tinha um certo peso que eles, é... fazia
com... levava a água de um lugar que eu
não lembro o nome...
Professora: Hã?

7

8
9

10
11

12

(C1) Apresentar
uma informação

(2a) Propor
pergunta para ter
uma informação
(2b) Resumir
ideias
(1b) Informar o
contexto

13

Professora: (concordando) Cheio. Quando (3a) Propor
a embarcação tava carregada de carga, o perguntas para
lastro fica vazio ou fica cheio?
avaliar opinião

14

Alguns alunos: Vazio.

15

Professora: (concordando) Vazio. E o que (2a) Propor
que enche, o que que faz o lastro pergunta para ter
atualmente mesmo?
uma informação
(3a) Propor
perguntas para
avaliar opinião
Aluno não identificado: Enchem com água.

16

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do que
ouviu
(3a) Aceitar ideia

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
uma informação

(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do que
ouviu

Davi: Quando diminuía a carga, ou quando
levava, quando diminuía a água.
Professora: Legal. Você lembra o nome, (2a) Propor
Marcelo?
pergunta para ter
uma informação
Marcelo: Lastro.
Professora: Lastro, né? Na última aula, a
gente trabalhou com o lastro. A gente
estudou do que que era o lastro, pra que
que servia o lastro, e como é que as
grandes embarcações usavam o lastro.
Retomando o que que o Davi falou, quando
a embarcação estava vazia, ou seja,
quando o navio de carga estava vazio, o
lastro dele tava cheio ou tava vazio?
Alguns alunos: Cheio.

Ações dos
estudantes

(C1) Apresentar
uma informação

3

6

Práticas
pedagógicas
(1b) Apresentar
atividade
(2a) Dar
oportunidade para
falar

(C1) Apresentar
uma informação

(C6) Nomear
informação
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear
para deixar claro

(C9) Escolher
entre duas
opções
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear
para deixar claro
(C9) Escolher
entre duas
opções
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar

(C2) Apresentar
proposição

132
17

Professora: São pedras, areia?

18

Alguns alunos: Água, água.

19

Professora: Hã?

20

Alguns alunos: Água.

21

Professora: (concordando) Água, né? São
bombas nas embarcações que puxam
água. Com essa água entrando de um
porto para outro, porque vocês lembram o
que que a gente falou? Faz de conta que
um navio tá saindo daqui do porto de
Santos, em São Paulo. E aí ele vai sair
vazio que ele vai até um porto lá, na África,
do outro lado. Mas ele está vazio, se ele
está vazio ele precisa encher o lastro, não
precisa? E ele enche com água daqui do
porto de Santos, não é? E aí ele vai com
essa água de lastro cheio, com lastro cheio
até do porto de destino dele, o porto de
destino na África. Quando chega lá, ele vai
descarregar.
Ele
vai
fazer
um
carregamento, vai encher para levar aquela
mercadoria lá para outro lugar pra não
dizer... lá pra China.
Aluno não identificado: Nossa!

(2b) Resumir
ideias
(1b) Construir ou
informar o
contexto

Professora: Chutei legal. Aí, quando ele
chega lá na África que ele despeja toda
aquela água, que ele encheu aqui no porto
de Santos, ele despeja lá na África para
poder carregar e ir para um outro destino.
Será que isso causa algum problema?

(1b) Construir ou
informar o
contexto
(1c) Propor
problema
(2a) Propor
pergunta para ter
uma opinião

22
23

(2a) Propor
pergunta para ter
uma informação
(C2) Apresentar
proposição
(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do que
ouviu
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(3a) Aceitar ideia
(2d) Oferecer
informação
(3c) Pedir
concordância ou
discordância

(G1) Reação
emocional

24

Luciano: Causa risco.

25

Alunos não identificados: Não.

26

Professora: Não? Que que você acha, (3a) Propor
Luciano?
pergunta para
avaliação de ideia

27

Luciano: Por causa que quando você pega
a água de lastro, você pode estar levando
pra um outro lugar peixes e doenças.

28

Professora: (concordando) Peixes e (3a) Propor
doenças, né? Quem mais está de acordo pergunta para
com o Luciano?
avaliação de ideia

29

Guilherme: Eu.

30

Eric: Eu.

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2d) Oferecer
informação

(C2) Apresentar
proposição
(C2) Apresentar
proposição
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(C5) Justificar
proposição
usando ideia
apresentada em
t24
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear
para deixar claro
(C7) Concordar
ou discordar de
ideia
(C7) Concordar
ou discordar de
ideia
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31

Professora: Que mais? Mas além de (3a) Propor
peixes... E por que que isso é um problema, pergunta para
levar peixes para outro lugar, Luciano?
avaliação de
opinião

32

Luciano: Por causa que aqueles, por causa
que o peixe pode..., aquele peixe pode ter
uma doença que os peixes daqueles
lugares não apresentam, não são fortes, e
também eles não sabem se defender do
predador de outro lugar.

33

Júnior: Peixes podem morrer no caminho.

34

Professora: Como é que é?

35

Júnior: Peixes podem morrer no caminho.

36

Professora: (concordando) Ah! Eles podem
morrer no caminho. Se encher com a água
de lastro, foi peixe, peixe pode morrer no
caminho, e quando chegar lá que despeja,
isso é um problema?

37

Júnior: É. O peixe tá morto.

38

Professora: (concordando) O peixe tá (2a) Propor
morto. Quem mais tem alguma ideia? O pergunta para ter
Daniel queria falar?
opinião

39

Daniel: Não.

40

Professora: Não tinha levantado a mão?
Não!?

41

Luciano: Por causa que também na água
de lastro, o peixe que se reproduz muito
rápido, aí se ele é predador na outra área,
os peixes de lá eles pode diminuir de
número.

42

Professora: Entendi, podem diminuir de
número. Então, tem a ver com a história do
predador, não foi, que o Luciano falou, tem
a ver com doenças, que que você acha,
Davi?

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(C5) Justificar
proposição
usando ideia
apresentada em
t27
(C3) Apresentar
condição
(C4) Apresentar
consequência
ou resultado

(2a) Propor
pergunta para ter
opinião

(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do que
ouviu
(C4) Apresentar
consequência
ou resultado

(2a) Propor
pergunta para ter
opinião
(2b) Resumir ideia
(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2d)
Complementar
informação
(C7) Concordar
ou discordar de
ideia
(C5) Justificar
proposição
usando ideia
apresentada em
t33
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear
para deixar claro
(C9) Escolher
entre duas
opções
(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do que
ouviu
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(C3) Apresentar
condição
(C4) Apresentar
consequência
ou resultado
(C5) Justificar
proposição
usando ideia
apresentada em
t36

(2b) Resumir ideia
(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro

134
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(3d) Colocar ideias
em contraste
4 Davi: Tem também que se tiver muito
peixe, pode aumentar o peso do navio e o
navio pode afundar.

3

(C3) Apresentar
condição
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
informação

44

Professora: É, mas será que toda a vez que
se carrega com água, que as bombas
colocam a água pra dentro do navio, vêm
tantos peixes assim?

(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

45

Davi: Não.

46

Professora: Não, né? Além de peixes, além (2a) Propor
de peixes, que outras coisas, que outras pergunta para ter
coisas podem ir com água?
opinião

47

Daniel: Lixo.

48

Professora: Quê, Daniel?

49

Daniel: Lixo.

50

Professora: (concordando) Pode ir lixo. (2a) Propor
Que mais?
pergunta para ter
opinião

51

Daniel: Golfinho.

52

Breno: Petróleo.

53

Professora: Petróleo. Que mais, Eric?

54

Eric: Eu não. Nada.

55

56

Professora: E o que mais? Só peixes? É o (2a) Propor
único animal que vive no mar?
pergunta para ter
opinião
(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião
Cristiane: Algas.

57

Daniel: Tubarões.

58

Professora: Algas. O que mais, Tadeu?

59

Tadeu: Tubarões.

60

Professora: Tubarões? Será que os
tubarões cabem num cano, porque devem
ser uns canos assim (faz gesto com as
mãos indicando o tamanho dos canos), né?

(3b)
Rejeitar/ignorar
ideia
(3d) Colocar ideias
em contraste
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C7) Discordar
de ideia
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do que
ouviu
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(C2) Apresentar
proposição

(2a) Propor
pergunta para ter
opinião
(C2) Apresentar
proposição

(2a) Propor
pergunta para ter
opinião

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar

(C2) Apresentar
proposição
(C2) Apresentar
proposição
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição

(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(3b) Rejeitar ideia
(3d) Colocar ideias
em contraste
(2a) Dar
oportunidade para
falar
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61
62
63

Eric: Não.
Falas indistintas de diversos alunos
Professora: Hã? O que você acha, Lucas?

64

Lucas: Um cabe.

65

66

Professora: O texto que a gente vai ler e
trabalhar agora vai falar um pouquinho
sobre esta problemática que a gente
começou a falar aqui agora. O problema
que causa a água de lastro, mas é um
problema ambiental. E tem a ver com isto
que o Luciano falou. Trazer um animal que
é de uma parte daqui do oceano e levar pra
um outro lugar que tenha um oceano
diferente, uma característica diferente.
Então, é nesse material que a gente vai ler
agora, que tem o que a gente vai discutir
um pouco mais sobre esta problemática, tá
bom? O caderno do Tadeu que está em
cima da mesa, ele vai guardar. (pausa) Vou
passar entregando. Coloquem o nome, a
data.
Francisco: Vai ser aqui?

67

Professora: Oi?

68

Francisco: Por que que vai ser aqui?

69

Professora: Porque a gente tá trabalhando
com um texto, não tem necessidade da
gente ir para o laboratório. Aquele
laboratório é quente, aquelas cadeiras são
estranhas, chega lá tem que mexer em
tudo, fica tumultuado. Aqui a gente fica
mais tranqüilo, mais, né, fresquinho.
Quando a gente tiver uma outra atividade
de laboratório a gente volta pra lá, tá?
Conversas
indistintas
enquanto
a
professora distribui o texto aos alunos.
Professora: Hoje é dia 23 do 11. (pausa)
Nós vamos fazer assim, olha. Vocês vão ter
10 minutos pra ler, silenciosamente, cada
um esse texto, só que quando vocês forem
ler, vocês vão procurar, e aí com um lápis
vocês vão riscar embaixo, sublinhar onde
estão as informações sobre os problemas
que a água de lastro pode causar num
ambiente de um ou de outro lugar. Tá bom?
Dez minutos. A gente começou a conversar
sobre isso, o Luciano disse que existia
problema, e aí, agora vocês vão ler esse
texto, vão procurar esta informação. Se tem
essa informação, vocês vão riscar com o
lápis embaixo a parte que diz quais são
esses problemas ambientais que a água de
lastro pode causar, tá bom?, num
ambiente. São 1:25. Quando for 1:35, nós
vamos começar ler o texto juntos. Tudo
bem? Podem começar, vamos lá Igor?
Eric: Pode ser lápis de cor?

70
71

72
73

74

Professora: Pode ser lápis normal, lápis de
cor, pode ser lápis de cor também, não tem
problema.
Enquanto os alunos lêem o texto sozinhos,
não há gravação. A aula volta a ser gravada
quando os alunos já terminaram a leitura
silenciosa e vão conversar com a
professora sobre a leitura.

(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição

(1a) Explicitar o
objetivo
(2b) Resumir ideia
(1b) Construir ou
informar o
contexto

(1a) Apresentar
regra da atividade
(1b) Apresentar
atividade da aula
1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(2d) Oferecer
informação

(G4) Solicitar
informação
(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do que
ouviu
(G4) Solicitar
informação
(1a) Apresentar
regra da atividade
(1b) Apresentar
atividade da aula
(2d) Oferecer
informação

(1a) Explicitar o
objetivo
(2b) Resumir ideia
(1b) Construir ou
informar o
contexto
(2a) Propor
pergunta para ter
opinião

(1a) Apresentar
regra da atividade
(1b) Apresentar
atividade da aula
(2d) Oferecer
informação

(G5) Solicitar
permissão
(1a) Apresentar
regra da atividade
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75

(1a) Apresentar
regra da atividade

76

Professora: ...e aí na hora que chegar a
parte que vocês marcaram, vocês levantam
a mão e me dizem: “Professora, eu marquei
essa parte por isso, por isso e por isso.”
Aluno não identificado: Tá.

77

Professora: Tá bom?

(3c) Pedir
concordância

78

Aluno não identificado: Tá bom.

79

Cristiane: Pode marcar com o marcador?

80

Professora: Pode, pode marcar com o
marca texto. Então vamos lá, Júnior?
Júnior: Vamos.

(1a) Apresentar
regra da atividade

82

Professora: Cada um fica atento onde
sublinhou, onde acha que a informação
está, e aí, na hora em que eu chegar na
parte que vocês marcaram, a gente
conversa sobre o que vocês marcaram, tá?
Tudo bem, Edson?

(1a) Apresentar
regra da atividade
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente

83

Marina: Professora.

84

Professora: Oi, Marina.

85

Marina: Tem que falar todas as partes?

86

Professora: Não, não precisa. Agora, tem
uma coisa perdida na sua boca, Marina.

81

(G3) Apresentar
ou aceitar
ordem

(G3) Apresentar
ou aceitar
ordem
(G5) Solicitar
permissão

(G3) Apresentar
ou aceitar
ordem

(G5) Solicitar
permissão
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C8) Certificarse sobre o que
ouviu
(1a) Apresentar
regra da atividade
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente

87 Júnior: Chiclete?

(G4) Solicitar
informação

88

Professora: Mais alguém tá com alguma
coisa perdida dentro da boca?

89

Daniel: Eu joguei o meu no lixo.

90

Professora: Ótimo. Então vamos lá.
(começa a ler o texto) “Vida marinha na
água de lastro”. O título já diz alguma coisa:
vida marinha na água de lastro.
Breno: É.

(1b) Apresentar
atividade

(2a) Dar
oportunidade para
falar

93

Professora: O que que o título já tá (2a) Propor
querendo dizer aí pra gente?
pergunta para ter
opinião
Breno: Alguma coisa.

94

Professora: Fala, Luciano.

(2a) Dar
oportunidade para
falar

95

Luciano: Se tem essas...

96

Professora: Hã?

91
92

(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(G3) Apresentar
ou aceitar
ordem

(C7) Concordar
com ideia

(C1) Apresentar
informação

(C1) Apresentar
informação
(2a) Dar
oportunidade para
falar
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97

98

99
100

Luciano: ...que tem vida na água de lastro,
por causa que alguns peixes ficam
andando na água de lastro por muito
tempo.
Professora: E é só peixes ou vida marinha? (3a) Propor
pergunta para
avaliação de
informação

(C1) Apresentar
informação
(C1) Apresentar
informação

Professora: Os seres vivos do mar vão para
a água de lastro. Muito bom.

102

Daniel: Plantas e animais.

103

Professora: (concordando) Plantas e
animais. É isso aí.
Francisco: Bactérias, algas, plantas,
bactérias, plantas.
Professora: Vamos continuar então. (volta
a ler o texto) “Um navio...” Vamos lá, no
primeiro parágrafo. “Um navio de grande
porte pode atravessar os mares indo, por
exemplo, do Brasil à China, carregando
mercadorias e pessoas e parando em
diversos portos ao redor do mundo.”
Júnior: Ô professora. O Luciano fica
falando aqui.
Professora: Ele vai parar agora, assim (2b) Resumir ideia
como o Lucas também, não é, Lucas?
Quando a gente quiser falar, a gente
levanta a mão que aí todo mundo ouve.
(volta a ler) “Em cada um desses portos,
sua carga pode se alterar. Pode sair e
entrar passageiros, entrar carga e sair água
dos tanques, e pode também sair carga e
entrar água de lastro.” Então esse
pedacinho aqui tá falando do vai e vem de
carga, passageiros, alternando com a água
de lastro indo e a água de lastro vindo.
Vamos lá? (volta a ler) “Cada vez que a
água de lastro é colocada em um navio,
seres vivos que vivem nesta água, daí
algas, bactérias, plantas e animais,
pequenos o suficiente para serem sugados
pelas bombas, são transportados pra
dentro dos tanques.” Fala, Isabel.
Isabel: Eu marquei aqui porque...
Eric: Fala alto.

105

106
107

108
109

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(3c) Pedir
concordância ou
discordância

Daniel: Não. Todos, é, os seres vivos do
mar.
Luciano: Bactérias.

101

104

(C1) Apresentar
informação

110

Isabel: ...se entra os seres vivos porque se
eles morrem lá dentro, tá matando muitos,
muitos peixes, eu não sei.

111

Professora: Entendi. Se vai dessas
comidas pra dentro da, com a água de
lastro, daí eles podem morrer e isto vai
fazer falta. É isso que você falou?

112

Isabel: É, porque eles morreram.

(2d)
Complementar
informação
(3a) Aceitar ideia
(3e) Oferecer
feedback
emocional
(C1) Apresentar
informação

(2b) Resumir ideia
(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(3a) Aceitar ideia
(C1) Apresentar
informação
(1b) Apresentar
atividade

(G3) Apresentar
ordem
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(1a) Apresentar
regra da aula
atividade
(1b) Apresentar
atividade da aula
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar

(G3) Apresentar
ordem
(C1) Apresentar
informação
(C2) Apresentar
proposição
(C4) Apresentar
consequência
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(3c) Pedir
concordância
(C7) Concordar
com ideia
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(C5) Justificar
usando
informação
apresentada
professora
(C6) Nomear
informação
113

Professora: (concordando) Eles morreram. (2a) Propor
Tá jóia. Daniel marcou também essa parte? pergunta para ter
Por quê?
opinião

114

Luís: Eu também.

115

Daniel: Por causa que aquela parte...

116

Professora: Psiu.

117

Daniel: (lê o trecho por ele destacado)
“Cada vez que a água de lastro é colocada
em um navio, seres vivos que vivem nesta
água, daí algas, bactérias, plantas e
animais, pequenos o suficiente para serem
sugados pelas bombas, são transportados
pra dentro dos tanques.”
Professora: Tá. Luís o que você marcou. (2a) Propor
Com as suas palavras, tá?, Luís. Não pergunta para ter
precisa ler de novo não.
opinião

118

119
120

122

Luís: Sim.
Professora: Por que que você marcou essa (3a) Propor
parte, Luís.
pergunta para
avaliação de
opinião
Luís: Por causa que entra seres vivos na
água do tanque, que tinha um nome que eu
esqueci o nome.
Raquel: Lastro.

123

Professora: Lastro.

124

Luís: Lastro. E eles morrem porque são
transportados pra outra cidade ou país.

125

Professora: Tá jóia. Alguém marcou esta (2a) Propor
parte e entendeu diferente? Tem um pergunta para ter
argumento diferente, Murilo?
opinião

126

Murilo: Porque...é...porque...porque... Ah!
Esqueci o que eu ia falar.
Professora: É? Mais alguém quer comentar
esta parte? Marina, quer comentar desta
parte? Tá, então vamos seguir. (volta a ler)
“Alguns desses seres vivos podem morrer
dentro do próprio tanque de lastro devido
às condições internas pouco favoráveis a
sua sobrevivência. Mas, alguns destes
pequenos seres vivos, conseguem
sobreviver a longas viagens. E quando o

121

127

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C7) Concordar
com ideia
(C1) Apresentar
informação
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(C1) Apresentar
informação

(3a) Aceitar ideia
(1a) Apresentar
regra da atividade
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(C6) Nomear
informação
(2b) Refrasear
para deixar claro
(C6) Nomear
informação
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
informação
apresentada no
texto
(3a) Aceitar ideia
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(2a) Dar
oportunidade para
falar

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(1b) Apresentar
atividade
(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e

139

128

navio pára em um porto, seus tanques são
esvaziados, tais seres vivos são
despejados na água, em um local diferente
do que habitavam, e onde talvez não
existissem animais de sua espécie
anteriormente.” Você marcou esta parte,
Marina?
Marina: Marquei.

129

Professora: Por quê?

130

Marina: Porque é... Porque alguns desses
animais são do mar e que são sugados
pelas bombas, pelo lastro, é, uns morrem e
outros que conseguem alimento, eles
sobrevivem. E, é, se algum bichinho comeu
alguma parte daquele peixe que morreu e
que foi deixado no fundo do mar, né, é,...
ele pode não achar nenhum macho para se
reproduzir.
Professora: Davi, por que que você marcou (2a) Propor
esta parte?
pergunta para ter
opinião
Davi: Por causa que eles, eles podem,
dentro do tanque, achar um espaço bem
pequeno para eles e quando eles chegam
no lugar, eles são despejados, eles podem
(inaudível), pode ser diferente para eles.

131

132

certificar-se do que
ouviu

(G2) Efetuar
uma ação
pontual
solicitada pelo
professor
(2a) Propor
pergunta para ter
opinião

133

Professora: Muito bem. Igor, por que que (2a) Propor
você marcou esta parte?
pergunta para ter
opinião

134

Igor: Por causa que assim. É, aquele
animal, ele come aquele alimento daquela
região, aí ele sobreviveu no lastro e vai pra
um lugar onde não tem aquele alimento, ele
pode morrer.

135

Professora: (concordando)
morrer. Daniel.

136

Daniel: Por causa que, é, se um, se um
animal come o outro no lastro, quando o
lastro vai ser despejado, ou pode poluir
aquela parte, senão prejudica os outros
seres que estão vivendo ali.
Professora: (dando ênfase à fala do aluno)
Que estão vivendo naquela parte. Raquel.

137

138

Ele

pode

Raquel: Porque se eles morrem, eles
poluem a água...

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação do
texto
(C4) Apresentar
consequência

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação do
texto
(C3) Apresentar
condição
(C4) Apresentar
consequência
(3e) Oferecer
feedback
emocional
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C3) Apresentar
condição
(C5) Justificar
usando
informação
apresentada no
texto
(C4) Apresentar
consequência
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(C4) Apresentar
consequência
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
consequência
apresentada em
t136

140
139

Professora: Porque se eles morrem, eles
poluem também e hã? Isabel.

140

Isabel: Se, se tem, como é que chama?, um
lugar totalmente diferente, talvez não tenha
o que, o que eles precisam.
Professora: (concordando) Hãhã. Com
certeza! Luciano.

141

142

143
144

145

146
147

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(3a) Aceitar ideia
(3e) Oferecer
feedback
emocional
(2a) Dar
oportunidade para
falar

Luciano: É por causa que, mesmo se eles
tiver lugar pra comer, essas coisas, e eles
conseguir...
Professora: Hã.
Luciano: Ahn. É. Tá. Aí ele pode morrer por
causa que ele não vai ter parceira pra se
reproduzir, porque quando eles morrem,
bichinhos vão comer eles, aí eles podem
poluir a água.

Professora: Tá joia. Agora, vocês acham
que tem algum problema neste pedaço
aqui ó, bem no finalzinho. (volta a ler) “E
quando um navio para em um porto e seus
tanques são esvaziados, tais seres vivos,
aqueles
que
continuaram
vivos,
sobreviveram durante a viagem, são
despejados na água. Em um local diferente
do que habitavam e onde, talvez, não
existissem animais de sua espécie
anteriormente.” É um problema?
Vários alunos ao mesmo tempo: Sim.

(C1) Apresentar
informação

(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
informação
apresentada no
texto
(C2) Apresentar
proposição
(1b) Informar o
contexto
(1c) Propor
problema
(2a) Propor
pergunta para ter
opinião

(3a) Aceitar ideia
(1b) Apresentar
atividade
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(2a) Dar
oportunidade para
falar

(C7) Concordar
com ideia

Professora: Um animal novo numa região (1b) Informar o
que antes não tinha daquele? Você acha contexto
que é, Davi?
(1c) Propor
problema
(2a) Propor
pergunta para ter
opinião
Davi: Porque pode ser que eles vivam em
grupos. Aí ele não pode ficar, viver sozinho.

(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(2a) Dar
oportunidade para
falar

149

Professora: (concordando) Esse é um (2a) Propor
dado. O que você acha, Daniel?
pergunta para ter
opinião

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar

150

Daniel: Também ele não vai ter como
sobreviver por causa da mudança de clima.
Por causa que aquela água às vezes pode
ser de um jeito e a outra, a do outro lugar,
diferente.

151

Professora: Tá joia. Luciano.

152

Luciano: É por causa que as vezes os
peixes que sobrevivem, ele podia é, viver
num bando, pra daí ele conseguir, pra ele
conseguir matar outros peixes pra se
alimentar. E se ele ficar sozinho ele não
pode, ele não vai conseguir.

148

(C2) Apresentar
proposição
(C5) Justificar
usando ideia

(C1) Apresentar
informação
(C5) Justificar
usando
informação
apresentada no
texto
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(C2) Apresentar
proposição
(C5) Justificar
usando
informação

141
apresentada no
t148
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154
155

156

157

Professora:
Agora
vocês
estão
preocupados com esse ser vivo que
sobreviveu durante a viagem e chegou num
local novo.
Júnior: Água.
Professora: Vamos pensar agora diferente.
Num aspecto diferente. E pra esse local
que recebe esse ser marinho novo? Tem
algum problema pra esse local? Que que
você acha, Igor?

Igor: Tipo assim... É o que os outros já
falaram. É... Se aquele ser, ele mora num
lugar onde a água é fria, e aí ele, é,
sobrevive na água de lastro e vai pra água
quente, ele morre. E outra coisa, é, tipo
assim, se só tem peixe herbívoro naquela
parte, aí, como a água de lastro só tem
peixe carnívoro, mas não tem peixe nesta
parte.
Professora: Tá. Mas vocês ainda não
responderam a minha pergunta. Eu
perguntei agora do local. Vocês ainda
estão falando do ser vivo. E pro local? Tem
problema receber este ser vivo de outro
lugar? Tem, Davi?

(1b) Informar o
contexto

(2b) Refrasear
para deixar claro

(1b) Informar o
contexto

(2d) Oferecer
informação
(3d) Colocar ideias
em contraste
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
informação
apresentada no
texto
(C3) Apresentar
condição

(2b) Resumir ideia
(1b) Informar o
contexto
(2a) Propor
pergunta para ter
opinião

158

Davi: Tem... Pode ter, tipo, algumas plantas
que aquele peixe come, mas precisa
daquelas plantas naquele local. O peixe
pode... O peixe que veio pode comer todas
as plantas, pode prejudicar.

159

Professora: Tá. O que que você acha, (2a) Propor
Cristiane?
pergunta para ter
opinião

160

Cristiane: Que...é... aquele peixe que veio
praquele local pode comer tudo, os peixes.
Professora: Você acha que o peixe que
veio de fora...
Cristiane: É.

161
162

(3a) Aceitar ideia
(1d) Apresentar
ponto de vista
(2d) Oferecer
informação
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
condição t156
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(2b) Refrasear
para deixar claro
(C7) Concordar
com ideia

163

Professora: ...ele pode comer os peixes (2a) Propor
daquele local, é isso?
pergunta para ter
opinião

164

Cristiane (concorda com a cabeça)

165

Alguns alunos: Sim.

166

Professora: É possível. Tadeu, que que (2a) Propor
você acha?
pergunta para ter
opinião

167

Tadeu: Porque ele vem da China pro Brasil
e aqui no Brasil tem um peixe que come
esse peixe que veio da China. E pode
comer ele.

168

Professora: (concordando) Pode comer
ele. Tá. Mas o peixe, aquele ser vivo que
veio de fora, acabou. E pro que está aqui?
E para aqui? Praquele pedaço do Brasil
que esse peixe chegou? Tem problema?

(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C7) Concordar
com ideia
(C7) Concordar
com ideia
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(C5) Justificar
usando
condição t156

(1b) Informar o
contexto
(1c) Propor
problema

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear
para deixar claro

142
(3b) Solicitar
(2d) Oferecer
aplicação de ideias informação
em novo contexto (3d) Colocar ideias
em contraste
169

Lucas: Tem.

170

Professora: Tem? Qual é o problema? Qual
é
o
problema,
Lucas?
Qual é o problema daquela região que está
recebendo aquele peixe?

171

Igor: Eles podem poluir a água.

172

Professora: Como é que é, Igor?

173

Igor: Se ele morrer, ele pode poluir a água.

174

Professora: Sim, mas qualquer peixe que
morre, ele pode poluir a água. E se muitos
peixes morrem... Mas eu to falando agora
do local, o peixe não vai morrer, tá? Ele vai
sobreviver. E aí? Ele vai causar algum
problema naquele pedaço? O que que você
acha, Isabel?

175

Isabel: Bom é que... talvez ele seja um
predador.

176

Professora: Talvez ele seja um predador?

177

Isabel: É, pode comer os outros.

178

Professora: Os outros peixes daquele local.
Tá jóia. Vou ouvir o Luciano, o Igor, a
Marina, o Daniel e a gente segue. Luciano.

179

Luciano: É por causa que aquele peixe que
vem, ele pode ter, ele pode ter trazido
alguma doença que só ele sabe que se dar
com esta doença, os outros peixes, não. E
se os outros peixes pegar, eles podem
morrer muitos.
Professora: Muito bem. Esta é uma
possibilidade também. Igor.

180

181

Igor: Tipo assim: É... Aquele peixe, ele é
herbívoro e ele come uma planta daquele
local. É uma coisa muito importante. É...
Daí ele tá acostumado a comer, e aí ele vai
pra outro lugar e aquela, e aquela planta é

(C7) Concordar
com ideia
(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(2b) Refrasear
para deixar claro
2a) Dar
oportunidade para
falar
(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do que
ouviu
(C2) Apresentar
proposição
(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do que
ouviu
(C4) Apresentar
consequência
ou resultado
(C5) Justificar
sem
background

(1b) Informar o
contexto
(2a) Propor
pergunta para ter
opinião
(2b) Resumir ideia
(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(3a) Aceitar ideia
(3d) Colocar ideias
em contraste
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2d) Oferecer
informação
(C3) Apresentar
condição
(C6) Nomear
informação

(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do que
ouviu
(C6) Detalhar
informação
(3a) Aceitar ideia
(1a) Apresentar
regra
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
informação
apresentada t27
(3e) Oferecer
feedback
emocional
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
condição t156
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182

...(inaudível)...muito importante, aquilo
pode, ele vai transformando o local.
Professora: Muito bem. A Marina e depois
o Daniel. Marina.

183

Marina: É, o peixe ou outro ser vivo que foi
trazido de um país pra outro, ele pode ter
ou alguma doença, ou alguma bactéria,
algum germe. Ele pode tanto contaminar as
pessoas como contaminar os peixes que
estão vivendo naquela água.

184

Professora: (chamando a atenção de
alguns alunos) Luciano, quando você falou,
todo mundo ouviu. Júnior, Júnior, vira por
favor. Todo o corpo. Arruma a sua mesa.
Quando você quiser falar, levanta a mão
que eu te chamo, tá? Daniel.

185

Daniel: É por causa que ele... Ele não pode
se reproduzir naquele local.
Professora: Tá. Mas aí é um problema do
peixe, não um problema do local. A gente
tava pensando agora no local. Vamos
adiante, depois a gente volta a falar um
pouquinho sobre isso. Tá? (volta a ler o
texto) “Após despejados ao mar, muitos
desses seres vivos morrem, pois na maior
parte das vezes, não encontram alimento
em condições climáticas adequadas para
sobreviver. Alguns ainda conseguem
sobreviver, mas não encontram parceiros
para se reproduzir. E isso acaba impedindo
que a espécie desse ser vivo ocupe o novo
ambiente que foi despejado.” Alguém
marcou essa parte?

186

(3e) Oferecer
feedback
emocional
(1a) Apresentar
regra
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação do
texto
(C5) Justificar
usando
condição t27
(C4) Apresentar
consequência
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(1a) Apresentar
regra da aula
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(1b) Informar o
contexto
(2a) Propor
pergunta para ter
opinião

187

Vários alunos: Eu, eu.

188

Tadeu: Eu marquei.

189

Professora: Por que você marcou, Tadeu?

190
191
192
193

Tadeu: Eu...
Professora: Hum?
Tadeu: Eu achei que era.
Professora: Você achou que era. Por que (2a) Propor
você marcou, Raquel?
pergunta para ter
opinião

194

Raquel: Porque se os peixes podem
morrer, pode até os predadores matar os
outros peixes.
Professora: Tá. Por que você marcou, (2a) Propor
Davi?
pergunta para ter
opinião

195

(3b) Rejeitar ideia
(3d) Colocar ideias
em contraste
(1b) Apresentar
atividade da aula
(2a) Dar
oportunidade para
falar

(G2) Efetuar
uma ação
pontual
solicitada pelo
professor
(G2) Efetuar
uma ação
pontual
solicitada pelo
professor
(2a) Propor
pergunta para ter
opinião

(2a) Dar
oportunidade para
falar

(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C4) Apresentar
consequência
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar

144
196

Davi: Porque eu tinha falado antes que eles
podem viver em grupos e ele pode, ele
conseguiu sobreviver, mas não encontra
parceiro.

197

Professora: Pra se reproduzir, né? E aí é o
fim da espécie. Igor. Peraí, Igor.
(chamando a atenção do aluno) Daniel, não
estou conseguindo ouvir o Igor.

198

Igor: Se é assim. Num lugar só tem macho
e num lugar só tem fêmea, aí o barco passa
por aquele lugar e pega todos os machos,
eles morrem e vai pra outro lugar, e se, e
se, e quando elas morrem, fica extinta a
raça.
Professora: (concordando) E aí fica extinta
a raça. Luciano.

199

200

Luciano: É, hum... Ah! Lembrei. É por
causa que assim, eles vêm, mas, por causa
que o clima de lá era quente, se ele vai pra
um lugar que é muito frio, eles não vão
agüentar a temperatura e...

201

Júnior: Choque térmico.

202

Professora: Eles não aguentam a
temperatura. Porque quem mora numa
água quente, não aguenta morar numa
água fria.

203
204

Luciano: E outra coisa também. Porque...
Professora: (pedindo silêncio à sala) Psiu.

205

Luciano: ...mesmo se eles conseguirem
sobreviver, eles não vão ter parceiro para
se reproduzir. Aí só vai ter só um daqueles
e eles vão morrer.

206

Professora: Hum. Tá bom. Cristiane.

207

Cristiane: Se, se a espécie tá em extinção
e ela for pra China e não encontrar
nenhuma fêmea da espécie dele, acaba a
espécie de uma vez.

208

Professora: (concordando) Acaba espécie
de vez. Marina. Luciano.

(C2) Apresentar
proposição
(C6) Nomear
informação
(C5) Justificar
usando
informação
apresentada no
texto
(2d)
Complementar
informação
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(C2) Apresentar
proposição
(C3) Apresentar
condição
(C4) Apresentar
consequência
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
informação
apresentada no
texto
(C6) Nomear
informação
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2d)
Complementar
informação
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
informação
apresentada no
texto
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(C3) Apresentar
condição
(C4) Apresentar
consequência
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro

145
(2a) Dar
oportunidade para
falar
209

210

Marina: É, não sei. É que, é que, após os
peixes terem ido ao barco (inaudível) Tinha
um (inaudível). Porque, porque se eles
sobreviveram nesta viagem, e também os
peixes morreram na região deles, foram
para outra região que não tinha o tipo de
alimento, é, eles podem morrer. Se eles
morar num lugar, é, frio, num lugar quente,
ele pode morrer.
Professora: Tá jóia. Por isso você achou
importante. Raquel e aí a gente segue.
Raquel.

211

Raquel: É que se do outro lugar de onde
eles vieram, eram acostumados a ficar
sempre em grupo, e os outros que vieram
juntos morressem na viagem, ele ia acabar
morrendo, porque ele não ia saber ficar
sozinho.

212

Professora: Entendi. Tá bom. (volta a ler)
“Porém, alguns desses seres vivos, por
sorte, chegam a locais que possuem as
condições climáticas ideais, bastante
alimento e o melhor, nenhum predador”.
Olha que paraíso!
Luciano: Esse é sortudo, hein?

213
214

Professora: Ele chegou num local em que
o clima é ideal pra ele. Tem bastante
alimento. Comida pra caramba. E o
melhor: não tem nenhum predador... Isso é
ou não um paraíso?

215

Alguns alunos: É.

216

Professora: Pra todo mundo?

217

Aluno não identificado: Não.

218

Júnior: Pro, pro peixe que é predador dele
é bom.
Professora: Quem quiser falar, levanta a
mão. Quem quiser falar levanta a mão.
Fala, Ju.

219

220
221

222

Júnior: Pro peixe que é predador dele é
bom, mas pra ele não.
Professora: Você acha que esse peixe que
chegou no, no local que, tudo tá ideal, tudo
tá maravilhoso, que ele não tem ninguém
ali disposto a comer ele, é bom ou não é
bom pra ele, pro peixe?

Aluno não identificado: Pro peixe.

C3) Apresentar
condição
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
informação
apresentada no
texto
(3a) Aceitar ideia
(1d) Apresentar
ponto de vista
(1a) Apresentar
regra da atividade
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando ideia do
colega t148 e
informação
apresentada no
texto
(3a) Aceitar ideia
(1b) Apresentar
atividade
(1d) Apresentar
ponto de vista
(G1) Reação
emocional
(1b) Informar o
contexto
(2a) Propor
pergunta para ter
opinião
(3c) Solicitar
avaliação de ideias
em novo contexto

(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2d) Oferecer
informação
(C7) Concordar
com ideia

(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião
(C7) Discordar
de ideia
(C2) Apresentar
proposição
(1a) Apresentar
regra da atividade
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(1b) Informar o
contexto
(2a) Propor
pergunta para ter
opinião
(3c) Solicitar
avaliação de ideias
em novo contexto

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2d) Oferecer
informação
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(C2) Apresentar
proposição

146
223

Professora: Pro peixe é. E pro ambiente (1b) Informar o
que esse peixe chegou, é bom pra ele?
contexto
(2a) Propor
pergunta para ter
opinião

224
225

Aluno não identificado: É.
Professora: É, Davi?

226
227

Davi: Não sei.
Professora: Por que não?

228

Davi: Porque se, se ele ficar vivo, ele pode
comer outros peixes e podem ficar pouco.

229

Professora: (concordando) Podem ficar (2a) Propor
poucos. O que que você acha, Luciano?
pergunta para ter
opinião

230

Luciano: É que nem eu falei na outra, a
gente, que nem o Davi falou, também pode
ter doença e ele pode se reproduzir muito e
ficar só daquela espécie, e ficar pouco das
outras.

231

Professora: (concordando) Hãhã. Daniel, o (2a) Propor
que que você acha?
pergunta para ter
opinião

232

Daniel: É por causa que se chegar peixes
novos, peixes novos ali, também eles vão
continuar, eles vão comer o alimento, eles
vão continuar comendo.

233

Professora: Os alimentos daquela região,
né? Fala, Igor.

234

Igor: É tipo assim. A comida que ele come
pode acabar, igual o Daniel falou. E outra
coisa: pode ter tudo isso, mas não ter
fêmea pra ele se reproduzir.
Professora: Ah! Não vai ter fêmea para ele (1b) Informar o
se reproduzir! Mas existem animais contexto
marinhos que não precisam de fêmeas
para se reproduzir.

235

236

Aluno não identificado: Não.

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(3c) Pedir
concordância ou
discordância

(2a) Propor
pergunta para ter
opinião

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(3c) Pedir
concordância ou
discordância

(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando ideia do
colega t156 e
175 e
informação
apresentada no
texto
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
condição t27 e
41
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C4) Apresentar
consequência
(C3) Apresentar
condição
(C5) Justificar
usando
condição t175 e
informação do
texto
(3a) Aceitar ideia
(2d)
Complementar
informação
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear
para deixar claro
(C2) Apresentar
proposição
(C1) Apresentar
informação
(2d)
Complementar
informação
(2b) Refrasear
para deixar claro
(3a) Aceitar ideia
(3d) Colocar ideias
em contraste
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237

Professora: Existem animais marinhos que
eles não precisam, que eles se reproduzem
sozinhos, por conta própria. E aí imagina
que chega um desses animais que não
precisam de uma fêmea para se reproduzir,
que ele por conta própria num lugar desse,
onde o clima é adequado, onde tem comida
pra caramba e não tem ninguém pra
comer ele, não tem nenhum predador para
comer ele. Imagina. Fica imaginando.
Enquanto vocês imaginam... (Pausa. Vai
até sua mesa buscar o material do trabalho
seguinte) A gente vai agora, isso que vocês
estão imaginando, a gente vai fazer aqui
agora, nesta segunda folhinha que eu vou
entregar pra vocês. Agora é a hora de
desenhar.

(1b) Informar o
contexto
(1c) Propor
problema
(2b) Resumir ideia

(2d)
Complementar
informação
(1b) Apresentar
atividade
(1a) Apresentar
regra da atividade
(3d) Colocar ideias
em contraste
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APÊNDICE E - Transcrição e codificação das discussões ocorridas na aula 9
Turno

Práticas
didáticas
Professora: Bom, vamos lá. Como é que a (2a) Propor
gente vai fazer então? A gente vai ler as pergunta para
questões, aí os grupos vão dizer o que ter opinião
acham de cada uma das questões, o que o
grupo discutiu, tá bom? Pra gente não fazer
confusão, levanta a mão e eu chamo
pessoas do grupo para responder. Tá?
Depois de ter analisado a tabela...,
(chamando a atenção de um aluno)
Guilherme!, ...que o seu grupo e o grupo de
vocês respondeu sobre que rodada o
número de plantas foi maior. Teve alguma
rodada em que o número de plantas foi
superior? Davi?
Davi: É..., o primeiro.

Práticas
pedagógicas
(1a) Apresentar
regra da atividade
(1b) Apresentar
atividade da aula
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(2a) Dar
oportunidade para
falar

3

Professora: Na primeira rodada, a gente (2a) Propor
começou com mais planta, não foi? Depois pergunta para
disso, não ficou maior não, né?
ter opinião
(2b) Resumir
ideia

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2d) Oferecer
informação

4

Davi (acena negativamente com a cabeça)

5

Professora: Tá. Todo mundo concorda com (2a) Propor
o Davi?
pergunta para
ter opinião

6

Alguns alunos: Siiiim.

7

Professora: Grupo do Luciano também (2a) Propor
concorda? Sim? Tá. Na segunda pergunta pergunta para
em que rodada o número de plantas foi ter opinião
menor? Fala, Marina.

8

Marina: Foi na quarta rodada.

9

Professora: (concordando) Na quarta
rodada. Começou com 10 na quarta rodada,
só tinha 4 plantas. O grupo da Vívian
concorda? (concordam com cabeça) Foi
isso mesmo?

10

Fábio: Foi.

11

Professora: Tá. E que rodada começou com (2a) Propor
o maior número de tapitis? Qual foi, Tadeu? pergunta para
ter opinião

12

Tadeu: (lendo) Havia mais quantidade de
tapitis na segunda rodada (inaudível)
Edson: É só até aqui, só até aqui, só até
aqui.

1

2

13

Falas transcritas

Ações dos
estudantes

(C1) Apresentar
informação

(C7) Discordar
de ideia
(3a) Aceitar ideia
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C7) Concordar
com ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(1b) Apresentar
atividade
(C1) Apresentar
informação
(2a) Propor
pergunta para
ter opinião
(2b) Resumir
ideia

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2d) Oferecer
informação
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C7) Concordar
com ideia
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(G3) Apresentar
ou aceitar
ordem
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14

Professora: Na segunda rodada, aumentou (2a) Propor
o número de tapitis, foi isso?
pergunta para
ter opinião

15

Luciano: É.

16

Professora: É? E quantas plantas havia (2a) Propor
nessa rodada em que o número de tapitis foi pergunta para
maior? Fábio?
ter opinião
(1b) Informar o
contexto
Fábio: Estava com 7.

(2a) Dar
oportunidade para
falar

18

Professora: Havia 14 tapitis, mas e quantas (2a) Propor
plantas haviam nesta rodada?
pergunta para
ter opinião

(2d) Oferecer
informação
(3c) Pedir
concordância ou
discordância

19

Fábio: 7

20

Professora: 7 plantas.

21

Fábio: E 24 coisas.

22

Aluno não conhecido: Plantas.

23

Professora: (Lendo) “À medida em que o (2a) Propor
número de tapitis aumenta, o número de pergunta para
plantas, ele aumenta ou ele diminui?” ter opinião
(pausa) Davi.

24

Davi: É...(pausa) O número de plantas
diminuía. Porque quando os tapitis comiam
as plantas, eles, é, elas viravam tapitis.

25

Professora: Só um minuto, Davi, porque o (2a) Propor
Edson está falando junto aqui e eu não pergunta para
consegui entender. Então, aumenta ou ter opinião
diminui o número de plantas?

26

Davi: O número de plantas diminuiu.

27

Professora: Por quê?

28

Davi: Porque quando os tapitis comiam as
plantas, eles viravam tapitis.

29

Professora: (concordando) Eles viravam (2a) Propor
tapitis. E os tapitis se alimentavam de quê? pergunta para
ter opinião

30

Júnior: Das plantas.

31

Professora: (concordando) Das plantas. Na (1b) Informar o
natureza isto acontece também?
contexto

17

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2d) Oferecer
informação
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(C7) Concordar
com ideia

(C1) Apresentar
informação

(C1) Apresentar
informação
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(C1) Apresentar
informação
(C6) Nomear
informação
(1b) Apresentar
atividade
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(C5) Justificar
usando regra
do jogo
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(2c) Pedir a
alguém para repetir
algo e certificar-se
do que ouviu
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C5) Justificar
usando regra
do jogo
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
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(3b) Solicitar
(2a) Dar
aplicação de
oportunidade para
ideias em novo falar
contexto
32

Cristiane: Sim.

33

Vivian: Sim.

34

Professora: Se eu tenho um ambiente que
tem muitos tapitis e uma quantidade de
plantas, os tapitis, eles vão aumentar a
quantidade também das plantas ou eles vão
diminuir?

35

Cristiane: Diminuir.

36

Francisco: Não, aumentar.

37

Professora: (concordando) Aumentar.

38

Vivian: Aumentar.

39

Professora: O número de plantas, com o (1b) Informar o
aumento de tapitis, vai diminuir ou vai contexto
aumentar?
(3b) Solicitar
aplicação de
ideias em novo
contexto
Francisco: Aumentar.

40

(C9) Escolher
entre duas
opções
(C9) Escolher
entre duas
opções
(1b) Informar o
contexto
(3b) Solicitar
aplicação de
ideias em novo
contexto

(C9) Escolher
entre duas
opções
(C9) Escolher
entre duas
opções
(3a) Aceitar ideia
(3b) Rejeitar ideia
(C7) Concordar
com ideia

41

Professora: Diminuir. Por que que vai (3a) Propor
diminuir?
pergunta para
avaliação de
opinião

42

Tadeu: Porque os tapitis vão comer as
plantas.
43

44

Professora: Porque os tapitis se alimentam
de plantas. Se tem muitos tapitis, logo eles
precisam de muitas plantas. Se não tem
muitas plantas, se não dá tempo das plantas
se regenerarem e crescerem de novo, as
plantas vão diminuindo. (chamando a
atenção de um aluno) Lucas. Então, as
plantas, elas diminuíam porque ia diminuir a
quantidade de alimentos dos tapitis, já que
tinha bastante tapitis na rodada, né? Então,
(Reading) “além da disponibilidade de
alimentos”, (chamando a atenção de um
aluno) Edson, “que outro fator influi no
crescimento da população dos tapitis?”
Além do alimento, além de eles terem muito
alimento pra comer e aí aumentar a
quantidade, que mais fazia aumentar o
número de tapitis? Tadeu.
Tadeu: Como é?

45

Professora: Acabei de perguntar.

46

Tadeu: Porque eles comiam as plantas e
aumentava.
Professora: Sim. Mas além disso, além dele
comer a planta, qual era o outro fator que
fazia aumentar o número de tapitis?
Luciano.

47

(2d) Oferecer
informação
(2a) Dar
oportunidade para
falar

(C9) Escolher
entre duas
opções
(3b) Rejeitar ideia
(2d) Oferecer
informação
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C5) Justificar
usando regra
do jogo

(2b) Resumir
ideia
(1b) Informar o
contexto
(3b) Solicitar
aplicação de
ideias em novo
contexto

(3a) Aceitar ideia
(2d) Complementar
informação
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(2b) Refrasear
para deixar claro
(3d) Colocar ideias
em contraste
(2a) Dar
oportunidade para
falar

(G4) Solicitar
explicação
(1a) Apresentar
regra da aula
(C1) Apresentar
informação
(1b) Informar o
contexto
(3b) Solicitar
aplicação de
ideias em novo
contexto

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
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48

49

Luciano: É por causa que quando a
jaguatirica ia pegar eles, eles se abaixavam.
Aí a jaguatirica não podia pegar eles, então
é difícil deles serem comidos pelas
jaguatiricas.
Professora: Então também tinha o fator
deles não serem comidos pelo seu
predador, né? Eles podiam se esconder
para não ser comidos pelo seu predador.
Você concorda, Breno?

(C1) Apresentar
informação
(C5) Justificar
usando regra
do jogo
(2b) Resumir
ideia
(2a) Propor
pergunta para
ter opinião

(2b) Refrasear
para deixar claro
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2d) Complementar
informação

50

Breno: Com o quê?

51

Professora: Com o que o Luciano acabou de (2a) Propor
falar?
pergunta para
ter opinião

52

Breno: Sim.

53

Professora: Por que que você concorda, (3a) Propor
Guilherme?
pergunta para
avaliação de
opinião
Guilherme: É... Qual é a pergunta mesmo?

(2a) Dar
oportunidade para
falar

55

Professora: Não. Eu não vou repetir. A
gente tá falando todo mundo junto. Alguém
pode explicar pro Guilherme o que o
Luciano acabou de falar? Davi.

(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(2c) Pedir a
alguém para repetir
algo
(2a) Dar
oportunidade para
falar

56

Davi: É... Os tapitis tinham a defesa de se
agachar e as plantas, não.
Professora: (concordando) E as plantas (2a) Propor
não. Mas e aí, o que o Luciano falou? Davi. pergunta para
ter opinião

54

57

58

59

(G4) Solicitar
explicação
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C7) Concordar
com ideia

Davi: Toda vez que as jaguatiricas iam, iam
comer os tapitis, eles podiam se defender,
se agachando.
Professora: (concordando) Se defender. (2b) Resumir
Então eles se defendiam do seu predador, ideia
não é isso? Você concorda Guilherme?
(2a) Propor
pergunta para
ter opinião

60

Guilherme: Eu concordo.

61

Professora: Por que você concorda?

62

Guilherme: Bom. Porque era um tipo de
defesa, né?

63
64
65

Professora: Hã.
Guilherme: Mas é aí que...
Professora: Você quer dar sua opinião, (2a) Propor
Breno?
pergunta para
ter opinião

(G4) Solicitar
explicação

(C1) Apresentar
informação
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C7) Concordar
com ideia

(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C5) Justificar
usando regra
do jogo

(2a) Dar
oportunidade para
falar
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66

Breno: Eu quero. Eu concordo porque é o
tipo de defesa do tapiti. Se ele se abaixar,
ele não pode ser comido. Ele não vai ser
uma presa.

67

Guilherme: Eu ia falar a mesma coisa.

68

Breno: Mentira.

69

Professora: Igor. (pedindo silêncio) Psiu.

70

72

Igor: Eu acho que o número de tapitis
cresceu mais na 2ª, na 3ª e na 4ª rodada por
causa que as plantas não tinham como se
defender e também como correr, porque os
tapitis tinham como correr das jaguatiricas,
tinham como se defender, e aí o número é,
é, aumentava mais.
Professora: (concordando) Joia. A próxima
agora. Guilherme, a discussão é em grupo.
Se você quiser falar, levanta a mão que a
gente ouve sua opinião, tá? Obrigada. Bom,
a próxima pergunta. Luciano (pedindo
silêncio). A próxima pergunta: (lendo)
“Houve variações no tamanho da população
de jaguatiricas?” E as jaguatiricas? Até
agora a gente só falou das plantas e dos
tapitis. Houve variação na quantidade das
jaguatiricas, Tadeu.
Alguns alunos: Houve.

73

Léo: Professora, você tá na 7?

74

Tadeu: Houve na rodada 2 e 3, aumentando
a população de plantas (lê suas anotações
e conversa muito baixo com seu colega de
grupo) ...diminuindo.
Eric: Houve com certeza.

71

75

(C7) Concordar
com ideia
(C1) Apresentar
informação
(C3) Apresentar
condição
(C5) Justificar
usando regra
do jogo
(C7) Concordar
com ideia
(G1) Reação
emocional
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(C1) Apresentar
informação
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando regra
do jogo
(2b) Resumir
ideia
(2a) Propor
pergunta para
ter opinião

(C9) Escolher
entre duas
opções
(G4) Solicitar
informação
(C1) Apresentar
informação

(C7) Concordar
com ideia

76

Professora: Tá. Então houve variação na
população de jaguatiricas, né? Ela começou
com 9 jaguatiricas, depois ela foi pra 7, foi
pra 8, aumentou, voltou pra 9, chegou a ter
10 jaguatiricas e aí baixou pra 7, terminou o
jogo com 7. E aí a pergunta é: (lendo) “Em
que rodada o número foi mais baixo?” Que
rodada a gente teve menos jaguatirica?
Fala, Breno.

77

Breno: Teve é... na primeira e na última
rodada, menos.
Professora: Menos na primeira rodada?
(2a) Propor
pergunta para
ter opinião

78

79
80

Alunos não identificados: Não. Na segunda
e na última.
Breno: É, na segunda e na última.

(3a) Aceitar ideia
(1b) Apresentar
atividade
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(2a) Dar
oportunidade para
falar

(2b) Resumir
ideia
(2a) Propor
pergunta para
ter opinião

(3a) Aceitar ideia
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(2d) Oferecer
informação
(1b) Apresentar
atividade
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(2c) Pedir a
alguém para repetir
algo e certificar-se
do que ouviu
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(C1) Apresentar
informação
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81

Professora: (concordando) Na segunda e na
última. E nessas rodadas, vamos olhar aí, ó,
vamos observar a segunda e a última
rodada. (chamando a atenção do aluno)
Guilherme, levanta a mão que você tem
direito de falar. Na segunda e na última
rodada, (lendo) “a população de tapitis
estava aumentando ou diminuindo ou tinha
alcançado o seu número máximo?”

82
83

84

Alunos conversam indistintamente
Professora: Pessoal, olhem a segunda (2a) Propor
rodada. A população de tapitis, ela estava pergunta para
aumentando, ela estava diminuindo ou ela ter opinião
estava, ou ela tinha alcançado o máximo do
que ela podia ter alcançado antes?
Eric: (imitando a professora) Máximo.

85

Professora: Fala, Davi.

86

Davi: Tava aumentando.
87

(1b) Informar o
contexto
(2a) Propor
pergunta para
ter opinião

(1b) Apresentar
atividade
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(G1) Reação
emocional
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação

Professora:
(concordando)
Tava
aumentando, né? Na segunda. Tava de 9,
na primeira, passou pra 14. E lá na última
rodada que tava de 7 jaguatiricas, quantos
tapitis tinham?

(2b) Resumir
ideia
(2a) Propor
pergunta para
ter opinião

88

Aluno desconhecido: 9 e 12.

89

Davi: 9.

90

Professora: 9 tapitis. E a população de (2a) Propor
plantas, como é que estava? Na segunda pergunta para
rodada?
ter opinião

91

Júnior: 7 e 7.

92

Professora: Tava diminuindo. E na sexta (2a) Propor
rodada? Tinha...?
pergunta para
ter opinião

93

Davi: Aumentado.

94

Professora: (concordando) Aumentado de
novo. Como é que vocês explicam esse
resultado? (pausa) Como é que vocês
explicam
essa movimentação, essa
variação?

95

Breno: Que que é variação?

96

Professora: Variar, de
diminuir. Fala, Luciano.

97

Luciano: É por causa que um animal, ele
nunca sempre vai, ele nunca sempre vai
diminuir.
Professora: (pedindo ao aluno para esperar)
Luciano.

98

(3a) Aceitar ideia
(1b) Apresentar
atividade
(1a) Apresentar
regra da atividade
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(2a) Dar
oportunidade para
falar

(3a) Aceitar ideia
(2d) Oferecer
informação
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2c) Pedir a
alguém para repetir
algo e certificar-se
do que ouviu
(C1) Apresentar
informação
(C1) Apresentar
informação
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2d) Oferecer
informação
(C1) Apresentar
informação

(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear
para deixar claro

(G4) Solicitar
explicação
aumentar,

de

(2d) Oferecer
informação
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(1c) Comunicar
sobre
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comportamento
explícita ou
implicitamente
99

Guilherme: É isso que eu ia falar.

100

Professora: (chegando ao grupo) Tudo bem
nesse grupo?

101

Edson: Tudo bem.

102

Professora: Vocês podem abrir o material,
por favor? Obrigada. Desculpa, Luciano,
fala.

103

Luciano: É por causa que, tipo assim, você
tem assim, né? As jaguatiricas, elas... Se
elas são 14, se elas comer mais 14, elas vão
virar 28. Então não dá pra sempre ficar com
o mesmo número. Ou ela vai aumentar ou
ela vai abaixar. Por causa que nem sempre
as jaguatiricas vão comer os tapitis, nem
sempre os tapitis vão comer as plantas e
nem sempre eles vão deixar de comer.
Professora: Eu fiquei confusa aí com esse
final.

104

105
106

107

108

Luciano: É por causa de que... é...
Professora: Fala de novo. (chamando a
atenção de outro aluno) Ô Guilherme, se
você continuar atrapalhando, eu vou ser
obrigada a pedir para você sair. É o último
aviso que eu te dou. O Luciano falou e eu
não consegui entender o que ele falou
porque você estava falando do lado de cá.
Então a próxima vez que eu chamar a sua
atenção, vai ser pra pedir pra você se retirar.
E você vai junto, viu, Breno, se continuar na
onda dele. Desculpa, Luciano, me explica
essa última parte aí de “nem sempre, nem
sempre” que você falou aí.
Luciano: É que é assim: Nem sempre um
animal vai ter aquele mesmo número, por
causa que uns vão conseguir se alimentar e
outros, não, então vai variar.

(C7) Concordar
com ideia
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(C7) Concordar
com ideia
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(C5) Justificar
usando regra
do jogo

(2c) Pedir a
alguém para repetir
algo e certificar-se
do que ouviu
(2c) Pedir a
alguém para repetir
algo e certificar-se
do que ouviu
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(C5) Justificar
usando regra
do jogo
(C4) Apresentar
consequência

Professora: Mas quando aumenta o número (1b) Informar o
de jaguatirica? Que que acontece com o contexto
número de tapitis?
(2a) Propor
pergunta para
ter opinião
Luciano: Diminui.

(2a) Dar
oportunidade para
falar

110

Professora: (concordando) Diminui. Por (3a) Propor
quê?
pergunta para
avaliação de
opinião

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar

111

Luciano: Por causa que as jaguatiricas
comeram os tapitis.

112

Professora: (concordando) Porque as (2b) Resumir
jaguatiricas estão em maior número, daí ideia
elas comem os tapitis que são as suas
presas.

109

(C2) Apresentar
proposição

(C5) Justificar
usando regra
do jogo
(3a) Aceitar ideia
(2d) Complementar
informação
(2b) Refrasear
para deixar claro
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113

Luciano: É.

114

Professora: E daí, o que que vai acontecer (2a) Propor
com o número das plantas?
pergunta para
ter opinião
Luciano: O número de plantas? Ou elas
diminuem, ou elas aumentam. Por causa
que se nenhum tapiti comer nenhuma
planta, é, os tapitis vão virar planta.

(2a) Dar
oportunidade para
falar

Professora: Não, vamos pensar na natureza
agora, tá? Vamos pensar na natureza. Um
ambiente onde a gente tem tapitis, onde a
gente tem jaguatiricas e onde a gente tem
plantas. Aqui a pergunta tá pedindo pra
gente pensar nas jaguatiricas, o número que
foi baixo. Se eu tenho pouca jaguatirica
nesse ambiente, o que que vai acontecer
com a quantidade de tapitis?
Luciano: Eles vão diminuir.

(2d) Oferecer
informação
(2a) Dar
oportunidade para
falar

115

116

117

(C7) Concordar
com ideia

(1b) Informar o
contexto
(3b) Solicitar
aplicação de
ideias em novo
contexto

(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando regra
do jogo

(C4) Apresentar
consequência

118

Professora: Mas eu tenho pouca jaguatirica. (1b) Informar o
contexto

119

Júnior: Vão aumentar.

120

Professora: (concordando) Os tapitis vão (2b) Resumir
aumentar, já que o predador do tapiti tá em ideia
menor quantidade.
Júnior: E ele come a planta e não é comido
pela jaguatirica.

(3a) Aceitar ideia
(2d) Oferecer
informação

122

Professora: (concordando) Come a planta e
não é comido pela jaguatirica. O que que vai
acontecer com o número das plantas nesse
caso?

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar

123

Luciano: Vai diminuir.

124

Professora: (concordando) Vai diminuir. Por (3c) Solicitar
que que vai diminuir?
avaliação de
ideias em novo
contexto

125

Luciano: Por causa que vai ter muito tapitis
e eles vão comer muitas plantas, aí vai
diminuir bastante.

126

Professora: (concordando) Vai diminuir
bastante. Agora vamos pensar diferente.
Vamos pensar que a gente tem muita
jaguatirica nesse ambiente, o que que vai
acontecer?

127

Luciano: Elas vão comer muitos tapitis, os
tapitis vai diminuir.
Júnior: Diminuir, e as jaguatiricas vai
aumentar.
Professora: E o que que acontece com as (3b) Solicitar
(2a) Dar
plantas?
aplicação de
oportunidade para
ideias em novo falar
contexto
Júnior: Também vão aumentar porque os
tapitis não vão comer elas.

121

128
129

130

131

(3b) Rejeitar ideia
(3d) Colocar ideias
em contraste
(C4) Apresentar
consequência

(3b) Solicitar
aplicação de
ideias em novo
contexto

(C5) Justificar
usando regra
do jogo

(C4) Apresentar
consequência
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C5) Justificar
usando regra
do jogo
(C4) Apresentar
consequência
(1b) Informar o
contexto
(3b) Solicitar
aplicação de
ideias em novo
contexto

Professora: Porque tem, não tinha tapitis (2b) Resumir
suficientes para comer as plantas daí elas ideia
vão aumentar. Não é isso?

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar

(3a) Aceitar ideia
(2d) Complementar
informação

(C4) Apresentar
consequência
(C4) Apresentar
consequência

(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando regra
do jogo
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(2a) Dar
oportunidade para
falar
132

Luciano: É.

133

(2a) Dar
oportunidade para
falar

134

Professora: Você acha que é isso, Luciano? (2a) Propor
pergunta para
ter opinião
Luciano: É, mais ou menos.

135

Professora: Que que você acha, Igor?

(2a) Dar
oportunidade para
falar

136

Igor: Eu acho que vai ser assim: se tiver
muita jaguatirica em um lugar, as
jaguatiricas vão comer tudo os tapitis e pode
entrar em extinção os tapitis, e aí depois as
jaguatiricas vão virar tudo planta porque
elas não vão ter alimento.
Professora: (concordando) Não vão ter
alimento.

137

(C7) Concordar
com ideia

(2a) Propor
pergunta para
ter opinião

(C9) Escolher
entre duas
opções

(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando regra
do jogo
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro

138

Igor: Não, não vai ter muito não.

(C7) Concordar
com ideia

139

Professora: Essa é uma boa observação! E (3b) Solicitar
isso costuma acontecer na natureza?
aplicação de
ideias em novo
contexto

140

Luciano: Sim.

141

Igor: E também se sobrar tapiti, eles vão
comer tudo as plantas e vai ter um monte de
tapiti.

142

143

Professora: E o que que acontece com os (3b) Solicitar
(2a) Dar
tapitis quando eles comem todas as plantas, aplicação de
oportunidade para
o que que vai acontecer com eles?
ideias em novo falar
contexto
Luís: Eles vão aumentar?

144

Professora: Vão o quê?

145

Luís: Aumentar.

146

Professora: Eles vão aumentar por um (3b) Solicitar
tempo. E depois?
aplicação de
ideias em novo
contexto

147

Luciano: Morrer.

148

Davi: Diminuir.

149

Professora: Por que que eles vão morrer?

150

Davi: Por causa que não vai ter alimento pra
eles comer.

(3e) Oferecer
feedback
emocional
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C9) Escolher
entre duas
opções
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando regra
do jogo

(C2) Apresentar
proposição

(2c) Pedir a
alguém para repetir
algo e certificar-se
do que ouviu
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(2d) Complementar
informação
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(2b) Refrasear
para deixar claro
(C2) Apresentar
proposição
(C2) Apresentar
proposição
(3c) Solicitar
(2a) Dar
avaliação de
oportunidade para
ideias em novo falar
contexto
(C5) Justificar
usando
informação do
jogo

157
151

Professora: Não vai ter alimentos pra eles... (2b) Resumir
Vão ter muitos tapitis no mesmo espaço e ideia
onde não tem o alimento deles que é a
planta. Fala Luciano, depois a Marina fala.
Fala, Luciano.

152

Luciano: É como se fosse um equilíbrio. As
plantas vão ter pouco, mas o deles vai ter
muito. Aí se tiver pouca planta, vai dar
comida pra poucos tapitis. Os outros vão
morrer e vão virar plantas. Aí vai ter mais
plantas, aí o tapiti vai comer. Aí as
jaguatiricas vão comer tapiti. É como se
fosse um equilíbrio.

153

Professora: Você quer dizer que precisa ter (2b) Resumir
equilíbrio nos três. Não pode ter nem muito ideia
e nem pouco de cada um. É isso?

154

Luciano: É. Senão dá essa variação.

155

Professora: (concordando) Por isso que tem (2b) Resumir
essa variação. Muito bem observado. Senão ideia
alguma população acaba sofrendo.

156

Luciano: É.

157

Professora: Não é? Fala, Marina.

158

Marina: É, que nem uma (pausa). Ah,
esqueci.
Professora: Esqueceu.
Júnior: Demorou.

159
160

(3a) Aceitar ideia
(1a) Apresentar
regra da atividade
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2d) Oferecer
informação
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C2) Apresentar
proposição
(C5) Justificar
usando
informações do
jogo
(C4) Apresentar
consequência
(C6) Nomear
informação
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2c) Pedir a
alguém para repetir
algo e certificar-se
do que ouviu
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C7) Concordar
com ideia
(C4) Apresentar
consequência
(C6) Nomear
informação
(3a) Aceitar ideia
(3e) Oferecer
feedback
emocional
(2d) Complementar
informação
(C7) Concordar
com ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar

(G1) Reação
emocional

161

Professora: Esqueceu? Tá bom. Muito bem (2a) Propor
observado essa fala do Luciano. Bom, a pergunta para
última questão aí. (repetindo o que aluna lhe ter opinião
disse) A cadeia alimentar, a Marina estava
querendo falar. Em que rodadas o número
de jaguatiricas foi maior? Qual, Davi?

162

Davi: Na quinta.

163

Professora: Qual?

164

Davi: Na quinta.

165

Professora: (concordando) Na quinta
rodada. Chegou a ter 10 jaguatiricas, não é?
E o que que aconteceu, vamos relacionar
essa quantidade de jaguatirica ao

(2c) Pedir a
alguém para repetir
algo e certificar-se
do que ouviu
(3e) Oferecer
feedback
emocional
(1b) Apresentar
atividade
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(2c) Pedir a
alguém para repetir
algo e certificar-se
do que ouviu
(C1) Apresentar
informação

(1b) Informar o
contexto
(3b) Solicitar
aplicação de

(3a) Aceitar ideia
(2d) Oferecer
informação

158

166

167

crescimento da população de tapiti e de ideias em novo
planta. Óh, quando tinha 10 jaguatiricas, a contexto
gente tinha 8 tapitis e tinha 7 plantas. O que
que aconteceu na outra rodada? Olha aí na
outra rodada. (pausa) O que que aconteceu,
Luciano?
Luciano: Como tinha muito mais jaguatiricas
que tapitis, só alguns comeram, outras não
conseguiram comer, mais de duas não
conseguiram comer, por causa que os
tapitis se defendiam. Aí elas viraram
plantas. Aí as jaguatiricas diminuíram, os
tapitis aumentaram e as plantas.
Professora: Aí aumentava o número de
plantas. O que era 7 pulou pra 9, não é isso?

(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C4) Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando regra
do jogo

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2d) Oferecer
informação
(3c) Pedir
concordância ou
discordância

168

Luciano: É.

169

170

Professora: E aí os tapitis, alguns, poucos
conseguiram comer, e aí foi de 8 pra 9, sem
contar aqueles que conseguiram se
defender dos 10, das 10 jaguatiricas, não é?
E aí, abaixou ou diminuiu, ou aumentou a
quantidade de jaguatiricas na outra, na
sexta rodada?
Luciano: Abaixou.

171

Davi: Abaixou.

172

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar

177

Professora: (concordando) Abaixou. Por (3a) Propor
que que abaixou? Fala, Marina.
pergunta para
avaliação de
opinião
Marina: Por que teve várias jaguatiricas que
não comeram os tapitis, aí eles acabaram
virando, acabaram, acabaram virando
plantas.
Professora:
(concordando)
Acabaram (2a) Propor
virando plantas. Está bom. Mais algum pergunta para
comentário? E o que que fica pra gente ter opinião
desse jogo? O que que vocês entenderam,
por que que vocês acham que a gente fez
este jogo?
Luciano: Eu sei.
Professora: É pra aprender o quê? Só o (2a) Propor
Luciano tem uma ideia?
pergunta para
ter opinião
Júnior: Sobre a cadeia alimentar.

178

Professora: O que você acha Júnior?

(2a) Dar
oportunidade para
falar

179

Júnior: A cadeia alimentar.

180

Professora: (concordando) Aprender sobre (3a) Propor
a cadeia alimentar? Sobre que cadeia pergunta para
alimentar a gente trabalhou aqui? Júnior.
avaliação de
opinião

181

Júnior: Das plantas, dos tapitis e das
jaguatiricas.
Professora:
(concordando)
E
das (3a) Propor
jaguatiricas. Mas foi só para falar da cadeia pergunta para
alimentar ou teve mais coisas? Luciano.
avaliação de
opinião
Luciano: É assim: dentro de um lugar, não
pode ter só um bicho daquele e não ter um

173

174

175
176

182

183

(C7) Concordar
com ideia
(2b) Resumir
ideia
(2a) Propor
pergunta para
ter opinião

(2d) Oferecer
informação
(2a) Dar
oportunidade para
falar

(C9) Escolher
entre duas
opções
(C9) Escolher
entre duas
opções

(2a) Propor
pergunta para
ter opinião

(C5) Justificar
usando o jogo

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar

(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C6) Nomear
informação

(C6) Nomear
informação
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C1) Apresentar
informação
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade para
falar
(C3) Apresentar
condição
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predador pra ele. Porque sempre quando
tem um bicho, tem que ter um predador. Por
causa que para manter o equilíbrio. Por
causa que se aquele animal não tem
predador, ele vai virar muitos e vai acabar a
comida naquele lugar e nenhum peixe vai
comer ele.

(C5) Justificar
usando
proposições t
103 e 107
(C4) Apresentar
consequência

184

Professora: Ah! Você tá falando peixe
porque a gente tava falando peixe antes,
não é?

185

Luciano: É.

186

Professora: Ele tá falando daqueles seres (2a) Propor
marinhos que estavam na água de lastro, pergunta para
não é?
ter opinião
Luciano: É.

(3c) Pedir
concordância ou
discordância

188

Professora: Muito bem. Davi, quer falar
alguma coisa?

(3e) Oferecer
feedback
emocional
(2a) Dar
oportunidade para
falar

189

Davi: Não.

190

Professora: Hã?

191

Davi: Não vou mais.

192

Professora: Não vai mais falar? Então tá.
Alguém mais quer comentar alguma coisa
sobre o jogo?
Aluno não identificado: Não.

(2a) Dar
oportunidade para
falar

Professora: Não?! Na próxima aula, a gente (1a) Explicitar
vai fechar de vez este jogo com um texto, e o objetivo
aí a gente vai voltar com aquele texto que a
gente leu, a falar de seres marinhos que
viviam na água de lastro das embarcações,
tá bom?

(1b) Apresentar
atividade

187

193

194

(2c) Pedir a
alguém para repetir
algo e certificar-se
do que ouviu
(C7) Concordar
com ideia

(C7) Concordar
com ideia

(C9) Escolher
entre duas
opções
(2c) Pedir a
alguém para repetir
algo e certificar-se
do que ouviu
(G1) Reação
emocional

(C9) Escolher
entre duas
opções

160
APÊNDICE F - Transcrição e codificação das discussões ocorridas na aula 10
Turno
1

2
3

4

Falas transcritas

Práticas
didáticas
(1a) Explicitar o
objetivo
(1b) Informar o
contexto
(2b) Resumir
ideia

Professora: ...a discussão, vamos finalizar agora
a discussão do jogo da Presa e Predador e a
gente vai tentar, na aula de hoje, ligar esse jogo
da Presa e Predador com aquele, com o assunto
que a gente tava tratando lá atrás que era sobre
aqueles seres marinhos que viviam no tanque de
lastro, lembram? A gente começou a jogar esse
jogo pra entender algumas coisas, pra entender
a situação daqueles seres marinhos que ficavam
nos tanques de lastro. Para isso, eu vou entregar
um texto para vocês que a gente vai ler junto e
discutir junto o que tem nesse texto. Então, quem
for recebendo, já coloca o nome, a data, hoje é
1º de dezembro. (começa a distribuir os textos
para os alunos)
Conversas gerais e indistintas entre alunos e
professora
Professora: Então vamos lá. (lendo o texto (2b) Resumir
entregue aos alunos) “Entendendo o jogo da ideia
presa e do predador. Agora que já brincamos de
presa e predador, já conversamos sobre esta
brincadeira, vamos tentar entender um pouco
mais sobre o que aconteceu com a nossa
representação.” Então a gente fez essa
brincadeira e todo mundo tava representando,
(chamando a atenção de um aluno) não é,
Eric?...
Eric: É.

(C7) Concordar
com ideia

Professora: ...um ambiente que na natureza
acontece daquele jeito. Então, (volta a ler)
“Durante o jogo, em cada uma das etapas, as
plantas permaneciam nos lugares, e os tapitis
tentavam se alimentar delas.” Todo mundo
concorda até aqui?

6

Alunos não identificados: Sim.

7

Professora: Durante o jogo, as plantas ficavam (2a) Propor
paradas e os tapitis tentavam comê-las?
pergunta para
ter opinião
Alunos não identificados: É. Sim.

(2a) Dar
oportunidade
para falar

(1b) Apresentar
atividade
(2a) Dar
oportunidade
para falar
(2b) Refrasear
para deixar claro

10

Professora: (volta a ler) “Os tapitis precisavam (2b) Resumir
ser espertos, pois, em nossa mata, além das ideia
plantas e dos seus colegas tapitis, havia também
velozes e ferozes jaguatiricas que desejavam
também se alimentar e suas presas eram os
tapitis.” Então os tapitis tinham que ficar alerta,
espertos o tempo todo, porque ele tinha que
comer plantas e ele também tinha que fugir das
jaguatiricas. Fala, Marcelo.
Marcelo: Posso sair pra lavar a mão?

11

Professora: Posso o quê?

(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do
que ouviu

12

Marcelo: Posso ir lavar a mão ali?

13

Professora: Pode, não tem problema. Quando (2a) Propor
você voltar, aproveita e fecha porta, Marcelo, por pergunta para
gentileza? (volta a ler) “Ao término de uma ter opinião
rodada, tapiti que conseguisse se alimentar
continuava tapiti na rodada seguinte. A planta da
qual ele havia se alimentado, também voltava na
próxima rodada como tapiti. O mesmo acontecia

9

Ações dos
estudantes

(1b) Apresentar
atividade
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente

5

8

(2b) Resumir
ideia
(2a) Propor
pergunta para
ter opinião

Práticas
pedagógicas
(1b) Apresentar
atividade
(1a) Apresentar
regra da
atividade

(1b) Apresentar
atividade
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(2a) Dar
oportunidade
para falar
(C7) Concordar
com ideia

(C7) Concordar
com ideia

(G5) Solicitar
permissão

(G5) Solicitar
permissão
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(1b) Apresentar
atividade
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no caso da jaguatirica: se ela se alimentasse, na
rodada seguinte, continuaria sendo jaguatirica.
Sua presa, ou seja, o tapiti do qual havia se
alimentado, também seria jaguatirica na rodada
seguinte.” Então esta parte está falando, quem
pode me explicar o que está falando nessa parte?
(pausa) Quem pode me explicar o que essa parte
está falando? Fala, Breno.
Breno: Está falando sobre o jogo.

(2a) Dar
oportunidade
para falar

15

Professora: (concordando) Falando sobre o jogo. (2a) Propor
Mas que parte do jogo que está falando? Você pergunta para
sabe, Luciano?
ter opinião

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade
para falar

16

Luciano: Sei.

17

Breno: Daquela parte em que um come o outro.

18
19

Professora: Então, mas essa parte... Você está
sendo, está sendo muito sucinto.
Eric: Professora.

20
21

Júnior: Sucinto.
Professora: Você está sendo muito sucinto.

22

Eric: Sucinto, que é isso?

14

23

Professora: Vai, Luciano.

(C1)
Apresentar
informação

(C9) Escolher
entre duas
opções
(C1)
Apresentar
informação
(1d) Apresentar
ponto de vista
(G5) Solicitar
permissão
(1d) Apresentar
ponto de vista
(G4) Solicitar
explicação
(2a) Dar
oportunidade
para falar

24

Eric: Que que é isso, sucinto, professora?

(G4) Solicitar
explicação

25

(2d) Oferecer
informação

26

Professora: Sucinto é uma pessoa que faz um
resumo muito grande. Em vez de falar muito,
explicar bem, explica rapidamente, num tempo
muito rápido e nem sempre funciona.
Eric: Professora.

27

Professora: Isso é que é ser sucinto.

(2d) Oferecer
informação

28
29

Eric: Eu posso trocar de carteira? A minha está
cheia de furinho. Assim é ruim.
Professora: Você pode esperar um pouco?

30

Eric: Posso.

31

Professora: Então tá bom. Luciano, você (2a) Propor
consegue dar uma explicação melhor que a do pergunta para
Breno?
ter opinião

32

Luciano: Sim. Que pra ela, que pra você
continuar sendo o tapiti, você precisava comer,
porque se você não comesse ia morrer, aí você
ia virar planta, por isso.

33

Professora: (concordando) Por isso, virar planta. (2a) Propor
O tapiti que comia a planta, o que que a planta pergunta para
virava?
ter opinião

(G5) Solicitar
permissão

(G5) Solicitar
permissão
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(G3) Aceitar
ordem
(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do
que ouviu
(2a) Dar
oportunidade
para falar
(C2)
Apresentar
proposição
(C4)
Apresentar
consequência
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade
para falar
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34

Luciano: Tapiti.

35

Professora: E o tapiti que conseguisse se (2a) Propor
alimentar...
pergunta para
ter opinião
Luciano: Continuava tapiti.

(2a) Dar
oportunidade
para falar

37

Professora: (concordando) Continuava tapiti. E a (2a) Propor
jaguatirica que se alimentava de tapiti? O que pergunta para
que acontecia na outra rodada?
ter opinião

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade
para falar

38

Luciano: Ela continuava sendo jaguatirica.

39

40

Professora: E o tapiti que tinha sido comido pela (2a) Propor
jaguatirica?
pergunta para
ter opinião
Eric: Virava planta.

41

Luciano: Virava jaguatirica.

42

Professora: E por que que a planta que era
comida pelo tapiti virava tapiti, e o tapiti que era
comido por jaguatirica virava jaguatirica? Por que
que isso acontecia? (pausa) Hum? Por que,
Rogério?

36

(C1)
Apresentar
informação

(C1)
Apresentar
informação

(C1)
Apresentar
informação

(1c) Propor
problema
(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(2a) Dar
oportunidade
para falar
(C1)
Apresentar
informação
(C1)
Apresentar
informação
(2a) Dar
oportunidade
para falar

4 Rogério: Não sei, mas acho que quando ela
come o tapiti, ela mastiga, mastiga e engole, aí
depois o, a, o tapiti vira uma parte do corpo dela.

3

44

Professora: (concordando) Muito boa. Vocês
ouviram o que o Rogério falou?

45

Júnior: Não.

46

Professora: Vou repetir um pouco mais alto.
(falando para o Rogério) Aí você me corrige se
eu falar alguma coisa errada. Quando...
(chamando a atenção de uma aluna), viu,
Isabel?... Quando a jaguatirica, quando a
jaguatirica come o tapiti, o tapiti vai pra dentro da
jaguatirica, não é isso?, e aí ele acaba se
tornando um pedaço da jaguatirica, um pouco da
jaguatirica, ele acaba fazendo parte da
jaguatirica, não é isso? Daí, ele, ele vai virar
jaguatirica também. E isso acontece com a planta
também?, quando ela é comida pelo tapiti?
Alunos: Sim.

47
48

(C1)
Apresentar
informação
(C4)
Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
proposição
(3e) Oferecer
feedback
emocional
(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade
para falar
(2c) Certificar-se
do que ouviu
(C9) Escolher
entre duas
opções
(2b) Resumir
ideia
(2a) Propor
pergunta para
ter opinião

Professora: (concordando) A mesma coisa. (2b) Resumir
Quando o tapiti come a planta, a planta passa a ideia
fazer parte do tapiti, daí ele será também um
tapiti. Fala, Isabel.

(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade
para falar

(C7) Concordar
com ideia
(3a) Aceitar ideia
(2d)
Complementar
informação
(2a) Dar
oportunidade
para falar
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49

50

Isabel: Professora, sobre esse negócio de passar
a fazer parte, tem um ditado que fala você é o
que você come. Aí tem uma brincadeira assim:
você é o que você come, portanto evite frutas e
legumes.
Professora: Portanto evite frutas e legumes?

51

Isabel: É.

52

Guilherme: Opa!

53

Rodrigo: O outro só pensa em comer.

54

Júnior: Não entendi nada disso.

55
56

Conversas indistintas
Professora: Também não entendi porque frutas e (2a) Propor
legumes é sempre bom, não é?
pergunta para
ter opinião

57

Eric: Afe! Eu não gosto.

58

Isabel: Mas é uma brincadeira.

59

Professora: Ah! Uma brincadeira...

60

Isabel: Se você come uma fruta, aí vai fazer parte
de você a fruta.

61

Professora: Ah! Entendi. Tá bom. Vamos (2a) Propor
continuar. (chamando a atenção de um aluno) Dá pergunta para
licença, Guilherme. Você pode guardar? ter opinião
Obrigada. Bom, e o que acontecia com os tapitis
e jaguatiricas que não conseguissem se
alimentar em uma rodada? (pausa) O que
acontecia, Luciano, você lembra?

62

Luciano: Lembro. Eles viravam planta, viravam
planta.

63

Professora: (concordando) Ah! Viravam a planta. (3a) Propor
E por que que isso acontecia?
pergunta para
avaliação de
opinião

64

Luciano: Por
alimentavam...

65

Professora: Deixa o Daniel responder.

66

Eric: Aí ele morreu.

67

Daniel: Porque se ele não se alimenta, ele morre,
aí o (pausa) aquela carne dele vai se decompor,
vai virar adubo pra uma planta nascer naquele
lugar.

68

Professora: Muito bem! Você concorda, Luciano?

causa

que

(C1)
Apresentar
informação
(C6) Detalhar
informação
(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do
que ouviu
(C7) Concordar
com ideia
(G1) Reação
emocional
(G1) Reação
emocional
(G4) Solicitar
explicação
(1d) Apresentar
ponto de vista
(2d) Oferecer
informação
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(G1) Reação
emocional
(G1) Reação
emocional

eles

(1d) Apresentar
ponto de vista

não

(C5) Justificar
usando sua
própria ideia
(3a) Aceitar ideia
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(2a) Dar
oportunidade
para falar
(C1)
Apresentar
informação
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade
para falar

se

(C5) Justificar
usando regra
do jogo
(1a) Apresentar
regra da
atividade
(C4)
Apresentar
consequência
(C3)
Apresentar
condição
(C4)
Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
condição
(3e) Oferecer
feedback
emocional
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(3a) Aceitar ideia
(3c) Pedir
concordância ou
discordância (2c)
Certificar-se do
que ouviu
69

Luciano: Concordo.

70

Professora: Muito bem.

71

Luciano: É isso que eu ia falar.

72

Professora: (volta a ler) “E tapiti que não se
alimentava, na rodada seguinte voltava como
planta. Isso acontecia porque os animais que não
conseguem alimento, morrem de fome. Seus
corpos são então transformados em nutrientes
que as plantas utilizam pra viver.” O Daniel foi
ainda mais fundo, ele explicou que pra virar um
nutriente, tem que se decompor. Não é, Daniel?
Muito bom. (volta a ler) “E por esse motivo, na
rodada seguinte, apareciam como plantas. Os
tapitis e as jaguatiricas que conseguiram
alimento continuavam a rodada seguinte,
respectivamente, como tapitis e jaguatiricas.
Porque haviam conseguido alimento e assim,
sobreviveram.” Então, tapiti e jaguatirica que se
alimentavam,
continuavam
sobrevivendo,
continuavam vivendo como tapiti e jaguatirica.
(chamando a atenção de um aluno) Tadeu!
(Pequena pausa e volta a ler o texto) “Todos os
seres vivos precisam de alimento para se manter
saudáveis. E se reproduzirem, garantindo novos
indivíduos para a geração seguinte. E é por esse
motivo que se as plantas e os tapitis que fossem
capturados pelo seu predador, voltavam na
rodada seguinte como um ser vivo da mesma
espécie de seu predador. Ou seja, as plantas que
foram capturadas, voltam como tapitis. Os tapitis
capturados voltavam como jaguatiricas. Isso
acontecia porque quando um ser vivo serve de
alimento para outro, as substâncias que formam
seu corpo, passam a fazer parte deste outro ser
que o devorou.”, como o Rogério já havia dito pra
gente lá atrás, não é? Tá. O que que isso tem a
ver agora... Isso não tá no texto, a gente vai ter
que pensar junto. Com aquela discussão que a
gente tava fazendo sobre os seres marinhos que
iam nos tanques de lastro, que eram jogados em
ambientes bem longe deles. Bem longe de onde
eles estavam vivendo. Onde não tinha predador,
onde o clima era bom, lembra que tinha uma
pergunta assim para vocês imaginarem?
(começa a tocar um celular na sala) Que que esta
discussão agora tem a ver com aquela que a
gente estava fazendo sobre os seres marinhos?
Eric: Professora, o seu celular.
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74
75

76
77

(C7) Concordar
com ideia
(3e) Oferecer
feedback
emocional
(3a) Aceitar ideia
(C7) Concordar
com ideia
(2b) Resumir
ideia
(1a) Explicitar o
objetivo
(1b) Informar o
contexto
(1c) Propor
problema
(3b) Solicitar
aplicação de
ideias em novo
contexto

(1b) Apresentar
atividade da aula
(3e) Oferecer
feedback
emocional
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(2a) Dar
oportunidade
para falar
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do
que ouviu
(3a) Aceitar ideia

(G3)
Apresentar
ordem

Professora: Não é o meu, o meu já está
desligado.
Júnior: É o da Vivian.

(1d) Apresentar
ponto de vista

Professora: Se mais alguém esqueceu o seu
celular ligado, pode aproveitar a deixa e desligar.
Eric: Eita nós!

(1a) Apresentar
regra da aula

78

Júnior: Se fosse a Marilda (outra professora da
turma) já pegava, mandava um bilhetão.

79

Eric: É mesmo.

(G3)
Apresentar
ordem

(G1) Reação
emocional
(G3)
Apresentar
ordem
(C7) Concordar
com ideia
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80

Professora: Vamos lá, Luciano. O que que você (2a) Propor
pensou? Psiu.
pergunta para
ter opinião

81

Luciano: É por causa que assim, se ele, por
causa que, todo lugar onde tem bicho, precisa ter
um predador. Por causa que se não tiver um
predador para comer ele, ele vai se alimentar
daquela coisa, aí vai ter só daquela espécie, aí a
comida vai acabando até acabar. Por isso que
precisa de um predador.

82

Professora: Então se a gente... Quem mais tem
uma ideia, que tenha a ver, de relacionar esse
jogo da presa e do predador sobre tudo que a
gente discutiu com aqueles seres marinhos lá do
tanque de lastro? Fábio.
Fábio: Todo bicho tem que ter um predador.

83

84

(2a) Dar
oportunidade
para falar
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(C2)
Apresentar
proposição
(C4)
Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando a
proposição

(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(2a) Dar
oportunidade
para falar

(C2)
Apresentar
proposição

Professora: (concordando) Todo bicho tem que (3a) Propor
ter um predador. Luciano, quer completar a pergunta para
ideia?
avaliação de
opinião

Luciano: Quero. Por causa que nem a gente
estava estudando lá, quando um comia o outro,
ele virava tapiti ou jaguatirica. Então, se tiver só
daquela espécie ali e não tiver um predador, ele
vai comer aquilo e vai acabar. E lá, o tapiti, ele
tinha um predador, que daí comia ele, aí não ia
ficar um monte de tapitis e, e,e, uma planta. Aí,
ele não tinha um predador, esse peixe, e ia comer
toda a comida de lá, aí ia acabar. Aí depois
aquela espécie ia morrer.
86
Professora: Joia. Se a gente tá pensando em (1b) Construir o
uma espécie marinha que vive, por exemplo, aqui contexto
num pedaço do oceano do Brasil, ele entra no
tanque de lastro de uma embarcação que está
viajando lá pra Nova Zelândia.
87 Aluno não identificado: Nossa.

(3a) Aceitar ideia
(2a) Dar
oportunidade
para falar
(2b) Refrasear
para deixar claro

85

88

89

90

91
92

(C3)
Apresentar
condição
(C5) Justificar
usando ideias
do texto e do
jogo
(C4)
Apresentar
consequência
(3e) Oferecer
feedback
emocional

(G1) Reação
emocional

Professora: Aí chega lá na Nova Zelândia, essa
embarcação vai encher de mercadorias. Se essa
embarcação vai enchendo de mercadorias, o que
que vai acontecendo com o tanque de lastro?
Lucas: Vai ter que esvaziar o tanque de lastro.

(3c) Solicitar
avaliação de
ideias em novo
contexto

Professora: (concordando) Vai ter que esvaziar o
tanque de lastro. Aí, vai se abrir as bombas, e a
bomba vai jogar água pra fora junto com aquele
animal marinho, não é?, que tava ali, lá no mar
da Nova Zelândia. Chega lá, tá tudo ótimo. A
água é bem gostosa feito a daqui, então ele gosta
porque tem a mesma temperatura, tem alguma
coisa que ele goste de comer, que ele possa
comer, tem alimento pro peixe comer, só que não
tem ninguém pra comer ele. Não tem ninguém
que se interesse em se alimentar por ele, ou seja,
ele não tem nenhum predador. Que que vai
acontecer com esse animal marinho que caiu lá
na Nova Zelândia?
Vários alunos falam indistintamente ao mesmo
tempo
Professora: Peraí, quem quiser falar levanta a
mão. Quem quiser falar levanta a mão. Lucas,
você não tava falando? Fala, Guilherme.

(1b) Construir o
contexto
(3c) Solicitar
avaliação de
ideias em novo
contexto

(2d)
Complementar
informação
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro

(2a) Propor
pergunta para
ter opinião

(1a) Apresentar
regra da
atividade

(C1)
Apresentar
informação
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(2a) Dar
oportunidade
para falar
(1c) Comunicar
sobre
comportamento
explícita ou
implicitamente
(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do
que ouviu
93

Guilherme: Vai morar no luxo.

94

Professora: Morar no luxo?

95

Guilherme: É.

96

Professora: Por que ele vai morar no luxo?

97
98
99
100

Guilherme: Porque...
Eric: (imitando o Guilherme) Porque...
Guilherme: Não sei. Se ele vive... (inaudível)
Professora: O que que você acha, Francisco?

101

Francisco: Ele vai se sentir muito sozinho.

102

Professora: Ele vai se sentir muito sozinho. Que (3a) Propor
que você acha, Luciano?
pergunta para
avaliação de
opinião

103

Luciano: Que nem você falou. Se for daqueles
peixes lá que precisa de uma companhia para se
reproduzir, ele pode ter muito daquela espécie e
comer todo o alimento que tiver lá.

104

Professora: Que que vai acontecer naquele (3a) Propor
ambiente?
pergunta para
avaliação de
opinião
Luciano: Vai ficar pobre; por causa que não vai
ter nenhum alimento, daí ele vai morrer.

105

(C2)
Apresentar
proposição
(2c) Pedir a
alguém para
repetir algo e
certificar-se do
que ouviu
(C7) Concordar
com ideia
(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(2a) Dar
oportunidade
para falar

(3a) Propor
pergunta para
avaliação de
opinião

(2a) Dar
oportunidade
para falar

106

Júnior: Não vai ter alimento.

107

Professora: Vai ficar igual, este ambiente, antes (3a) Propor
da chegada desse ser marinho?
pergunta para
avaliação de
opinião
Luciano: Não. Vai ficar diferente.

108

(C2)
Apresentar
proposição
(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade
para falar
(C3)
Apresentar
condição
(C5) Justificar
usando o
condição
(C4)
Apresentar
consequência
(2a) Dar
oportunidade
para falar
(C4)
Apresentar
consequência
(C5) Justificar
usando
proposição
(C4)
Apresentar
consequência
(2a) Dar
oportunidade
para falar
(C7) Concordar
ou discordar de
ideia
(C2)
Apresentar
proposição
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109

Professora: (concordando) Vai ficar diferente. O (3a) Propor
que que você acha, Daniel?
pergunta para
avaliação de
opinião

110

Daniel: Seee... tiver alga marinha e ele gostar de
comer alga, não vai ter oxigênio, por causa que
as algas extraem o oxigênio pra, da água.

111

112

Professora: Da água. E aí, vai ser bom para (3a) Propor
aquele ambiente...
pergunta para
avaliação de
opinião
Daniel: Não.

113

Professora: ...esse animal ter chegado?

114

Luciano: Não.

115

Daniel: Não, ele vai morrer, por causa que não
tem oxigênio na água.

116

Luciano: Vai
ambiental.

117

Professora: Vai acontecer um desequilíbrio
ambiental. Com esse desequilíbrio ambiental vai
mexer em outras populações, né? Aí, no caso,
podem ser algas, ou pequenos crustáceos, ou
outros animais como a gente tá falando. O
ambiente vai mudar, porque esse ser que
chegou, que não tem ninguém que seja o
predador dele, mas ele é o predador de alguns
que estão ali. Então esse ambiente vai mudar e
aí vai acontecer...
Gritos fora da sala: Êeeeeeee...
Professora: ...um desequilíbrio ecológico. E é
bom que mantenha o desequilíbrio ecológico
para a natureza?

118
119

acontecer

um

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2a) Dar
oportunidade
para falar
(C4)
Apresentar
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(C3)
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condição
(C5) Justificar
sem referência
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entre duas
opções

(3a) Propor
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avaliação de
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(C9) Escolher
entre duas
opções
(C2)
Apresentar
proposição
C5) Justificar
usando
consequência
t110
(C2)
Apresentar
proposição
(C6) Nomear
informação

desequilíbrio

(2b) Resumir
ideia
(1b) Construir
contexto

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2d) Oferecer
informação

(3c) Solicitar
avaliação de
ideias em novo
contexto

(2a) Dar
oportunidade
para falar

120

Alunos não identificados: Sim.

(C9) Escolher
entre duas
opções

121

Professora: Você acha que sim, Guilherme? Que (2a) Propor
que você acha, Daniel?
pergunta para
ter opinião

122

Daniel: Eu acho que não.

123

Professora: Que que você acha, Luciano?

124

Luciano: Não.

(2a) Dar
oportunidade
para falar
(3c) Pedir
concordância ou
discordância
(C9) Escolher
entre duas
opções

(2a) Propor
pergunta para
ter opinião

(2a) Dar
oportunidade
para falar
(C9) Escolher
entre duas
opções
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125

Professora: Você, Júnior?

126

Júnior: Não.

127

Professora: Por que que não é bom? (pausa) (3a) Propor
Fala, Luciano.
pergunta para
avaliação de
opinião
Luciano: Por causa que aquele lugar vai ficar
pobre, ele não vai ter muita vida. Vai ter, vai ser
muito pobre, não vai ter peixe, não vai ter vida.

(2a) Dar
oportunidade
para falar

129

Professora: (concordando) Não vai ter outros
seres não é? Não vai ter vida.

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro

130

Luciano: Não vai ter vida marinha.

131

Professora: Muito bem. O que que você acha, (2a) Propor
Daniel?
pergunta para
ter opinião

132

Daniel: Eu acho que não vai ter nutrientes.

133

Professora: (concordando) Não vai ter nutrientes (3a) Propor
nem para outros seres que queiram chegar ali, pergunta para
né? Fala, Luciano.
avaliação de
opinião

134

Luciano: Também, se aquele peixe for carnívoro,
depois que ele comer todos peixes de lá, ele
pode, ele vai se acostumar, ele pode se
acostumar a comer coisas de planta, mas aí
depois ele vai comer as plantas. De qualquer
jeito, também vai acontecer um desequilíbrio.

135

Professora: Tá. Que que você acha, Rogério?

136

Rogério: Mas pegando o que o Daniel falou, na
verdade ele não come o peixe, é... vai ficar,
passou 5, 4 dias, ele tá morto.

137

Professora: Ele já pode estar morto. Ou então,
pode acontecer uma outra coisa, quer dizer, ele
vai se alimentar, com o que tem ali, com a comida
farta que tem ali, aí ele começa a se reproduzir.
Então, chegou um, dois, porque as vezes não
chega um só, mas chegam dois, três da mesma
espécie. Eles comem, comem, comem, estão lá
na boa, começam a se reproduzir, de repente, de
três, passam a ser seis. Aí continua tendo comida
farta...
Júnior: De seis, doze.

(1b) Construir
contexto
(2b) Resumir
ideia

Professora: ...de seis vai pra doze. De doze, vai
pra vinte e quatro, e aí vai, e aí vai. Chega uma
hora que vai ter comida suficiente para todo esse
povo?

(3c) Solicitar
avaliação de
ideias em novo
contexto
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(2a) Propor
pergunta para
ter opinião

(2a) Dar
oportunidade
para falar
(C9) Escolher
entre duas
opções
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Apresentar
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(C5) Justificar
usando
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(3e) Oferecer
feedback
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(2a) Dar
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proposição
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para deixar claro
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Complementar
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(2a) Dar
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(C3)
Apresentar
condição
(C5) Justificar
usando
condição
(C4)
Apresentar
consequência
(2a) Propor
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ter opinião
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Apresentar
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(2a) Dar
oportunidade
para falar
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140

Alunos: Nããão!

141

Daniel: E outra. Também se aquele peixe ele
come algum outro peixe que tá com alguma
doença, ele pode... Quando ele morrer, ele pode
poluir aquela água.

142

Professora: (concordando) Pode poluir aquela (2a) Propor
água. O que você acha, Luciano?
pergunta para
ter opinião

143

Luciano: E também se for que nem, que nem
você está falando, se eles se reproduzirem muito
e acabar a comida, eles vão começar a comer a
própria espécie.

144

Daniel: Comer uns aos outros.

145

Professora: Isso às vezes acontece, né? Eu digo
que isso pode acontecer porque a gente tá
falando de uma espécie...
Daniel: As piranhas fazem isso.

(3a) Aceitar ideia
(2d) Oferecer
informação

147

Professora: As piranhas fazem isso. Elas comem
o filho...

(3a) Aceitar ideia
(2b) Refrasear
para deixar claro
(2d) Oferecer
informação

148

Júnior: O cachorro da minha vó também. Ele teve
um monte de filhote e comeu tudo.

149

Professora: Foi? Fala, Marcelo.

150

151

Marcelo: Vocês estavam conversando de
piranha, o meu vô, ele chegou... Ele tinha
pescado
umas
duas
piranhas
assim
pequenininhas. Aí tinha uma grande, desse
tamanho, meu vô colocou de isca pra,pra,pra, e
foi furando o olho assim, ó! Aí quando ele entrou
assim, tirou o anzol e não dava pra ver ele.
Professora: Já tirou o anzol?

152

Marcelo: A outra tinha rasgado ele.

153

Professora: Tá bom. Então fala, Luciano.

154

Luciano: Só uma coisa, que as piranhas elas só
não se comem por causa que elas vivem em
cardume, em cardume.
Professora: (concordando) Porque elas vivem
em cardume. Agora eu vou entregar uma outra
folha pra vocês. E nessa folha...
Conversas indistintas
Professora: ...e nessa folha vocês vão escrever,
desenhar sobre as questões que a gente falou,
aquela discussão que a gente teve ontem sobre
a presa e o predador e também o que aconteceu
com as populações ao longo de nossa
brincadeira. Então, sobre esta discussão que a
gente teve hoje mais a discussão que a gente
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Apresentar
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Apresentar
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para falar
(C1)
Apresentar
informação

(2c) Pedir a
alguém para
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(C1)
Apresentar
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(2a) Dar
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para falar
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Apresentar
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(1a) Apresentar
regra da
atividade
(1b) Apresentar
atividade
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teve ontem, eu quero que cada um agora pense
no que ficou, no que acha que aprendeu, e vai
escrever e desenhar aqui, tá bom?
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