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RESUMO 

 

BARBOSA, A. M. As práticas epistêmicas e a formação de professores de 

ciências: uma análise da orientação específica de codificação em um curso de 

inverno. 2022. 208 p. Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de Física, 

Instituto de Química, Instituto de Biociências e Faculdade de Educação. Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

Um dos objetivos mais defendidos na literatura para o ensino de ciências é a 

alfabetização científica dos estudantes. Um aluno alfabetizado cientificamente deve 

ser capaz de, dentre outras coisas, desenvolver práticas epistêmicas. Vários fatores 

influenciam o envolvimento com tais práticas em sala de aula, podendo favorecê-la ou 

prejudicá-la, incluindo a atuação docente. Esta, por sua vez, é indissociável do ato do 

planejamento, assim como das intenções, previsões e expectativas do professor. 

Desta forma, a pergunta investigada neste trabalho foi: Ao planejarem aulas de 

ciências, quais são as expectativas de professores em formação com relação às 

práticas epistêmicas de seus alunos? Para tanto, foi aplicado um curso de formação 

de professores, durante o qual os cursistas planejaram uma Sequência Didática 

Investigativa (SDI). Após a realização do curso, foram realizadas entrevistas 

individuais com os cursistas tendo a SDI elaborada como objeto de mediação. Ambas 

as etapas foram gravadas e transcritas. Os dados provenientes das transcrições foram 

utilizados para a criação de categorias de análise referentes a regras de 

reconhecimento, realização passiva e realização ativa no nível da argumentação para 

práticas epistêmicas. Conclui-se que houve aquisição de regras de realização ativa 

para atividades com potencial epistêmico, assim como de algumas regras de 

reconhecimento e realização passiva. É possível afirmar que o curso de formação 

contribuiu significativamente para este resultado. Por outro lado, nem todos os 

cursistas possuem a orientação específica de codificação para o potencial epistêmico 

do planejamento. Isto pode ser explicado por alguns fatores relacionados a cada 

sujeito, como engajamento diferencial, contexto sociocultural dos, formação 

acadêmica e vivências antes e após o curso. 

 

Palavras-chave: Biologia (Estudo e Ensino). Ensino de Ciências. Formação de 

professores. Sociologia educacional. Planejamento educacional. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

BARBOSA, A. M. Epistemic practices and science teacher education: an analysis 

of specific coding orientation in a winter course. 2022. 208 p. Master’s dissertation 

submitted to the Institute of Physics, Institute of Chemistry, Institute of Biology and 

School of Education. University of São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

One of the most defended goals for science teaching presented in academic literature 

is the scientific literacy of students. A scientifically literate student must be able, among 

other things, to get involved in epistemic practices. Several factors influence the 

development of such practices in the classroom, which can foster or jeopardize them, 

including teacher’s practice. This, in turn, is inseparable from the act of planning, as 

well as from teacher's intentions, forecasts and expectations. Thus, the research 

question was: When planning science classes, what are the expectations of teachers 

in training in relation to their students’ epistemic practices? To this end, a teacher 

education course was applied, during which course participants planned an Inquiry-

Based Didactic Sequence (IDS). After the completion of the course, individual 

interviews were carried out with the course participants, being the planned IDS an 

object of mediation. Both steps were recorded and transcribed. The data from the 

transcripts were used to create analysis categories referring to recognition rules, 

passive realization and active realization at the level of argumentation for epistemic 

practices. As a conclusion, there was acquisition of rules of active realization for 

activities with epistemic potential, as well as acquisition of some recognition and 

passive realization rules. It is possible to say that the training course contributed 

significantly to this result. On the other hand, not all course participants have the 

specific coding orientation for the epistemic potential of planning. This can be 

explained by some factors related to each person, such as differential engagement, 

sociocultural context, academic background and experiences before and after the 

course. 

 

 

Keywords: Biology (Study and Teaching). Science Teaching. Sociology of 

Education. Teacher education. Teacher planning. 
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1. APRESENTAÇÃO E INTRODUÇÃO 

Venho de uma família de produtores rurais, então não é de se espantar que 

meus primeiros pensamentos a respeito de uma carreira, quando adolescente, era a 

de trilhar um caminho que me levasse à roça. Eu amo a fazenda, sua tranquilidade e 

a possibilidade de levar uma vida sossegada, saudável e autossustentável. Por conta 

disso, cogitei fazer algum curso de agrárias, como Agronomia, Zootecnia ou 

Veterinária. 

No entanto, tinha outro ambiente que eu amava: minha escola. Com pais 

separados, minha vó cuidava de mim. Ela era muito amorosa, mas rígida em relação 

a brincadeiras e a ajudar ela com o serviço de casa. Além disso, nunca me deixou ter 

acesso à internet, a qual fui ter apenas na graduação. Um pouco maçante para 

qualquer criança ou adolescente! Desta forma, a escola em tempo integral era o meu 

escape todo dia. 

Adorava todos os aspectos da escola. Gostava de aprender coisas novas, 

lanchar, gostava de socializar, gostava de jogar futebol no recreio, gostava de fazer 

os treinos, gostava dos eventos escolares e até das tarefas eu gostava! 

Eventualmente, minhas notas melhoraram ao longo do tempo e, no Ensino Médio, 

rolou algo mágico: meus colegas me pediam ajuda para estudar para as provas. 

Parece algo banal, mas cada vez que um colega meu falava um “Ah, agora 

entendi!”, aquilo enchia meu coração de um calorzinho indescritível. Eu poderia viver 

fazendo aquilo, viver dessa sensação! Foi quando, aos 13 anos, eu pensei: “Nossa, 

não seria maravilhoso eu poder trabalhar o resto da minha vida ensinando as pessoas 

e ainda ganhar dinheiro com isso?”. Decidi ser professor de educação básica e nada 

me fez mudar de ideia desde então. Nem mesmo os esforços em vão de meu pai para 

que eu me tornasse um médico. 

Ingressei então na Licenciatura em Ciências Biológicas na USP de Ribeirão 

Preto em 2014. Desde o começo já corri atrás do PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência). Foi aí que conheci um professor maravilhoso que viria 

a ser meu orientador acadêmico: o Marcelo Motokane. Ele me acolheu com muito 

carinho e me aceitou no PIBID no meu primeiro ano de faculdade. 

Posso dizer com toda a certeza que o PIBID me fez dar significados relevantes 

para tudo o que eu aprendia nas disciplinas da Licenciatura, tanto no sentido de 
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concordar com as leituras e práticas de docentes que já tive, quanto no sentido de 

questioná-las. Eventualmente, após dois anos, Marcelo me introduziu à pesquisa 

acadêmica em Ensino de Ciências. Nem imaginava que existia tal coisa, mas 

mergulhei de cabeça e não me arrependo! 

Como se não bastasse o PIBID e a pesquisa para enriquecerem bastante 

minha formação profissional, assim que concluí a licenciatura prestei um concurso 

para ser professor de Ciências da Rede Municipal de Ribeirão Preto. E passei em 

primeiro lugar! Atualmente, sou professor da educação básica pública com muito 

orgulho faz dois anos e meio. 

Em relação à temática de minha pesquisa, fiz a iniciação científica (IC) 

investigando as concepções de uma professora de ciências. A prática docente e a 

formação de professores sempre me fascinou. Afinal, o professor é um sujeito de 

muito poder e influência dentro da sala de aula! E o que será que acontecia com 

alguns professores que, tendo ou não uma sólida formação inicial, ainda insistiam em 

práticas e em materializar concepções arcaicas de ensino de ciências? Sempre foi 

nesta inquietação que baseei minha IC, meu TCC (resultado de minha IC) e minha 

pesquisa de mestrado (cujo produto consiste nesta dissertação). A seguir, discorro 

mais a respeito da justificativa para a presente pesquisa. 

O ensino de ciências no Brasil configura-se como precário e desatualizado, 

especialmente pelas más condições físicas e estruturais, recursos escassos e 

problemas na formação de professores (BRANCO et al., 2018). Outro fator que 

influencia negativamente na qualidade do ensino de ciências é o fato do conhecimento 

científico ser tratado como pronto, acabado e determinado nas escolas (CACHAPUZ 

et al., 2005). Com essa abordagem (muitas vezes chamada de “tradicional”), perde-

se a possibilidade de uma discussão rica acerca de aspectos epistemológicos da 

ciência e suas relações com outros aspectos do mundo, como o meio ambiente, a 

sociedade e a tecnologia. Assim, refletir sobre as visões distorcidas em relação à 

ciência abre questionamentos sobre um ensino de ciências mais conectado e 

adequado ao contexto humano (FOUREZ, 1994).  

Não se pode mais, nas instituições escolares, trabalhar a ciência de forma 

dogmática e desvinculada da sociedade. O fato de os estudantes não conseguirem 

identificar a relação entre o que estudam em ciência e o seu cotidiano os levam à 

conclusão de que “o estudo de ciências se resume à memorização de nomes 
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complexos, classificações de fenômenos e resolução de problemas por meio de 

algoritmos” (SANTOS, 2007, p. 4). O ensino de ciências deve permitir a apropriação 

das ferramentas culturais das ciências por parte do aluno, entendendo suas formas 

de produzir, legitimar e divulgar conhecimento (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; AGRASO, 

2006). 

Para tanto, já foram propostos vários processos e abordagens que promovem 

a apropriação destas ferramentas. Defende-se amplamente processos como a 

alfabetização científica (HURD, 1998; SASSERON; CARVALHO, 2011b), a 

abordagem do ensino de ciências por investigação (CARVALHO, 2013; PEDASTE, 

2015) e o desenvolvimento das práticas epistêmicas (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007 

apud. SILVA, A., 2015; KELLY, 2005, 2008) em sala de aula.  

Tais processos e abordagens podem ou não ser promovidas em sala de aula, 

a depender de vários fatores. Infelizmente, isso não vem ocorrendo nas escolas 

(BRANCO et al., 2018). Isso é prejudicial para a formação científica de crianças e 

jovens, e as causas deste problema demandam investigação aprofundada. 

Um dos fatores a serem investigados é a prática pedagógica do professor, um 

personagem importante no processo de ensino de ciências. Apesar de todas as 

prerrogativas legais que garantem o exercício da autonomia do professor de educação 

básica (BRASIL, 1988, 1996), isso não torna o sujeito independente das relações e 

instituições presentes na sociedade. 

As relações entre o que é produzido em sala de aula e o contexto sociológico 

no qual o professor está inserido foram amplamente abordadas por Morais e Neves 

(2007), as quais se basearam nas ideias de Basil Bernstein (1981, 1996). Associada 

a esta análise macrossocial há uma análise intrasubjetiva, de como o professor se 

orienta em relação aos princípios de poder e controle tacitamente adquiridos ao longo 

de sua vida. Os conceitos de código, orientação específica de codificação, regras de 

reconhecimento e regras de realização passiva e ativa são importantes nesta análise. 

É importante destacar que a orientação específica de codificação para o ensino 

de ciências baseado nos pressupostos teóricos defendidos neste trabalho não é 

adquirida de forma espontânea pelos professores, mas exige uma formação 

profissional bem estruturada. Considerando os muitos fatores que influenciam as 

aulas de ciências, é necessário questionar se os cursos de formação atuais fornecem 
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aos professores os subsídios necessários à promoção da alfabetização científica na 

realidade escolar (DRIVER; NEWTON; OSBORNE, 2000), sejam eles de formação 

inicial ou de formação continuada. 

Considerando isto, o objetivo geral deste trabalho é investigar as expectativas 

de professores em formação em relação às práticas epistêmicas dos alunos durante 

o processo de planejamento de aulas de ciências. 

Os objetivos específicos são: I) Analisar a orientação específica de codificação 

(OEC) de professores em formação no contexto de produção de uma sequência 

didática investigativa (SDI); II) Avaliar se houve aquisição de regras de realização ativa 

no nível da argumentação por parte dos cursistas ao longo do curso de formação e III) 

Analisar se os cursistas possuem regras de reconhecimento e de realização passiva 

para os potenciais epistêmicos manifestados na SDI planejada. 

A seguir, apresentaremos alguns pressupostos teóricos que embasam o ensino 

de ciências. Após isso, buscaremos evidenciar os processos e agentes que 

influenciam na prática do professor de ciências. Para tanto, nos apoiaremos na Teoria 

da Reprodução Pedagógica de Basil Bernstein. Por fim, discorreremos sobre o 

processo de planejamento escolar como sendo um texto importante a partir do qual 

pode-se recuperar a OEC dos professores em formação e as tendências na formação 

de professores e sua importância como fenômeno que promove a aquisição de regras. 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

2.1 Alfabetização Científica 

O ensino de ciências de qualidade é fundamental no processo de 

escolarização. Mas ao que corresponde um bom ensino de ciências? Pode-se afirmar 

que isso ocorre quando há a promoção do processo de alfabetização científica (AC) 

por parte dos alunos. A AC consiste no desenvolvimento de capacidades cognitivas 

que permitem a utilização de informações científicas e tecnológicas em atividades 

humanas e para o progresso social e econômico (HURD, 1998). 

Ao decorrer deste processo, espera-se que os estudantes desenvolvam: i) a 

compreensão de conceitos e termos básicos das ciências naturais, ii) o entendimento 

da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática e iii) 

a compreensão das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA). 

Tais competências são os eixos e objetivos principais do processo de alfabetização 

científica (SASSERON, 2008; SASSERON; CARVALHO, 2011b). 

A partir do final da década de 1950, após a publicação pioneira de Paul Hurd 

(1958), várias caracterizações de AC foram e continuam sendo publicadas na 

literatura da área do ensino de ciências (SASSERON; CARVALHO, 2011b). Para a 

própria Lúcia Sasseron, por exemplo, se alfabetizar cientificamente significa: 

(...) interagir com uma nova cultura, com uma nova forma de ver o mundo e 
seus acontecimentos, podendo modificá-lo e a si próprio através da prática 
consciente propiciada por sua interação cerceada de saberes de noções e 
conhecimentos científicos, bem como das habilidades associadas ao fazer 
científico. (SASSERON, 2008, p. 12). 

O enfoque na interação com uma nova cultura vai ao encontro do proposto por 

Cobern e Aikenhead (1998): 

(...) caracteriza-se por ser uma via da aprendizagem em aulas de Ciências 
em que o aprendizado se dá por meio da aquisição de uma nova cultura, no 
caso, a cultura científica, considerando os conhecimentos já estabelecidos na 
cultura cotidiana do indivíduo. (COBERN; AIKENHEAD, 1998, p. 50). 

Já Furió et al. (2001) trazem uma perspectiva de AC mais relacionada à 

sobrevivência e ao cotidiano: 

(...) possibilidades de que a grande maioria da população disponha de 
conhecimentos científicos e tecnológicos necessários para se desenvolver na 
vida diária, ajudar a resolver os problemas e as necessidades de saúde e 
sobrevivência básica, tomar consciência das complexas relações entre 
ciência e sociedade. (FURIÓ et al., 2001, p. 365). 

Para Leal e Souza (1997, p. 330), AC é “o que um público específico - o público 

escolar - deve saber sobre ciência, tecnologia e sociedade com base em 



23 
 

 

conhecimentos adquiridos em contextos diversos (escola, museu, revista, etc.)”. Para 

Auler e Delizoicov (2001), ainda, alfabetizar cientificamente consiste em democratizar 

o acesso ao conhecimento científico. 

Compreendemos que estes conceitos não se opõem entre si, mas sim se 

complementam. O conceito de alfabetização científica é multidimensional e cada um 

destes trabalhos evidencia uma faceta deste complexo processo. Isso vai depender 

do contexto e dos objetivos de cada estudo. Para a presente dissertação, assume-se 

uma perspectiva de AC na qual não basta apenas que os alunos dominem conceitos, 

procedimentos e raciocínios próprios da área, mas que possam também desenvolver 

um pensamento crítico a respeito do que é ciência, do fazer científico e sobre ciência. 

 

2.2 Ensino de Ciências por Investigação 

Para promover a alfabetização científica, é necessário que o professor de 

ciências adote certas práticas pedagógicas em detrimento de outras. Neste contexto, 

o Ensino de Ciências por Investigação (EnCI) foi proposto com o intuito de contribuir 

com o desenvolvimento da AC nos estudantes. Para Munford e Caixeta (2007), a 

abordagem investigativa sugere uma prática alternativa aos modelos tradicionais 

cristalizados de se ensinar ciências a fim de que a aprendizagem dos conceitos e 

teorias científicas se tornem mais significativas.  

Ele não se configura como uma única metodologia, pois consiste em considerar 

elementos da investigação científica nas proposições das atividades a serem 

desenvolvidas em sala de aula. Dessa forma, o EnCI seria mais bem caracterizado 

como uma abordagem didática, podendo contar com o uso diversas metodologias 

para que seus objetivos sejam atingidos (CARVALHO, 2013). 

Pedaste et al. (2015) realizam um amplo levantamento bibliográfico do que está 

sendo considerado como EnCI na literatura da área. Eles concluem que há cinco 

grandes fases gerais em um ciclo investigativo, alguns deles contendo algumas 

subfases (em parênteses): orientação, conceptualização (questionamento e geração 

de hipóteses), investigação (exploração, experimentação e interpretação de dados), 

discussão (comunicação) e conclusão (reflexão). É importante destacar que o ciclo 

investigativo não é estanque, podendo sua ordem ser modificada e haver um retorno 

à fase de conceptualização quando necessário (PEDASTE et al., 2015). 
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Nesta perspectiva, o presente estudo alinha-se particularmente com o trabalho 

de Carvalho (2013), a qual caracteriza o EnCI por atividades que envolvem: 1) a busca 

por soluções para problemas autênticos; 2) o levantamento de hipóteses, e o teste 

dessas hipóteses por meio do trabalho com informações (dados, evidências); 3) a 

autonomia e liberdade intelectual dos estudantes e 4) a construção e defesa de 

explicações fundamentadas no conhecimento científico (e não mera emissão de 

opiniões). 

Tais atividades permitem aos estudantes entenderem os termos e conceitos 

científicos e a aplicarem tais conhecimentos em situações cotidianas que vivenciam, 

além de introduzi-los às práticas próprias do fazer científico (CARVALHO, 2013). 

Analisando essas pontuações, observa-se que todos os objetivos e eixos 

estruturantes da AC são contemplados pelas características do ensino de ciências por 

investigação (BRITO; FIREMAN, 2018). 

Um problema autêntico na aula de ciências é uma questão aberta, ou seja, que 

não apresenta uma resposta certa de antemão. O mais importante é justamente 

avaliar como o estudante seleciona e justifica os critérios que utiliza para buscar a 

resolução desse problema. O problema autêntico também não é óbvio, ou seja, sua 

solução não pode ser meramente copiada de um material didático ou da lousa do 

professor, por exemplo. Informações provenientes dos materiais didáticos dão apenas 

subsídios, funcionam como fonte de dados, que devem ser interpretados para a 

solução da problemática proposta. Nesse sentido, o problema leva à necessidade de 

se realizar uma investigação, e pode ser tanto um problema que exige trabalho com 

dados empíricos (dados produzidos em laboratório ou coletados em campo), como 

um problema teórico (que envolve a análise de informações fornecidas por um texto) 

(AZEVEDO, 2004). 

Como a resolução do problema geralmente envolve várias etapas, é comum 

que as aulas investigativas sejam organizadas na forma de sequências didáticas. De 

modo geral, uma sequência didática consiste em um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para o cumprimento de objetivos educacionais, 

possuindo um princípio e um fim explícito para professores e alunos (ZABALA, 1998). 

É “um modo de o professor organizar as atividades de ensino em função de núcleos 

temáticos e procedimentais” (ARAÚJO, 2013, p. 323). 
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A partir do problema, uma sequência didática investigativa (SDI) (MOTOKANE, 

2015) necessita ter momentos para que os estudantes elaborem hipóteses 

(explicação provisórias) na tentativa de solucioná-lo. Nessa etapa de levantamento de 

hipóteses, os estudantes devem utilizar informações pertinentes para fundamentar 

suas explicações. Considerada tal pertinência, o que antes era considerado 

informação transforma-se em dado, com o potencial de se fundamentar uma 

conclusão em um argumento. O levantamento de hipóteses é o que orienta a coleta 

de dados para a solução do problema. Após serem levantadas, as hipóteses precisam 

ser testadas, seja por meio de testes empíricos ou teóricos. No levantamento e no 

teste de hipóteses, os estudantes estão constantemente trabalhando com os dados 

fornecidos e construídos ao longo da SDI. Nesses momentos, os estudantes fazem a 

seriação, organização e classificação de informações para fundamentar as possíveis 

explicações para o problema proposto, e todas essas práticas são importantes 

indicadores de alfabetização científica (SASSERON; CARVALHO, 2008).  

Além disso, os estudantes necessitam negociar suas diversas soluções para o 

problema, o que envolve um exercício argumentativo. A argumentação consiste na 

capacidade dos estudantes de criarem enunciados relacionando os dados coletados 

ao longo da SDI com as conclusões às quais chegaram, e avaliando quais as 

explicações mais defensáveis (JIMÉNEZ, 2010). Durante toda a SDI, é necessário 

que o professor estimule os estudantes a tornarem explícitas suas explicações e o 

modo como elas foram elaboradas. Somente assim o professor pode ter acesso ao 

que está em processo de aprendizagem. Ao explicitar o modo como foi desenvolvida 

uma explicação, o estudante expressa o raciocínio lógico por trás de sua estrutura de 

pensamento, contribuindo para sua aprendizagem e sua avaliação por parte do 

professor. 

 

2.3 Práticas epistêmicas 

Dentre os objetivos do ensino de ciências evidenciados na seção anterior, no 

contexto da alfabetização científica e do ensino de ciências por investigação, vários 

trabalhos se atentam ao seu objetivo epistêmico. Duschl (2008) defende que as 

práticas científicas devem ser o centro do ensino de ciências, deslocando, assim, o 

foco dos objetivos conceituais para os epistêmicos e sociais. Em outras palavras, não 
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se preocupar apenas com os conceitos e ideias em debate, mas também com o 

próprio debate (SASSERON; DUSCHL, 2016). 

Neste sentido, um conceito relevante para o desenvolvimento dos objetivos 

epistêmicos dos alunos é o de prática epistêmica. O conceito de prática epistêmica se 

ancora no conceito de prática social, o qual consiste em: “um conjunto padronizado 

de ações, normalmente realizadas por membros de um grupo com base em propósitos 

e expectativas comuns, com valores culturais, ferramentas e significados 

compartilhados” (KELLY, 2008, p. 99). 

As práticas epistêmicas, por sua vez, são consideradas atividades sociais de 

produção, comunicação e avaliação do conhecimento, i. e.  “formas específicas pelas 

quais os membros de uma comunidade propõem, justificam, avaliam e legitimam 

asserções de conhecimento” (KELLY, 2008, p. 99). Elas possibilitam que sejam 

realizadas normas sociais, dando prioridade ao exercício do criticismo (LONGINO, 

2002). 

O conceito de prática se distingue do de habilidade, pois a primeira exige uma 

coordenação de habilidades com o conhecimento específico. Dessa forma, almeja-se 

o afastamento do ensino de procedimentos isolados dos conteúdos científicos e da 

experimentação sem argumentação, crítica ou construção de modelos (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE; CRUJEIRAS, 2017). 

Para o escopo deste trabalho, foram consideradas as práticas epistêmicas 

propostas por Jiménez e Bustamante (2007, apud SILVA, A., 2015) presentes no 

trabalho de Adjane Silva (2015) conforme Quadro 1. 

Além dessas práticas, serão consideradas as contribuições de Adjane Silva 

(2012, 2015), a qual traz práticas epistêmicas distintas para as instâncias da produção 

do conhecimento (configurando hipóteses, considerando conceitos para elaborar 

hipóteses, concluindo - checando conclusões e ordenando dados), comunicação do 

conhecimento (alcançando generalizações) e avaliação do conhecimento (avaliando 

a plausibilidade das hipóteses - contrastando as ideias próprias e alheias com as 

evidências do dia a dia, avaliando a consistência das informações). 

Motta, Medeiros e Motokane (2018) propõem, ainda, as práticas articulando 

conhecimento observacional e conceitual (instância da produção do conhecimento) e 

complementando ideias (instância da avaliação do conhecimento). 
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Quadro 1 - Instâncias sociais e práticas epistêmicas gerais e específicas correspondentes 

Instâncias 

sociais 
Práticas epistêmicas gerais Práticas epistêmicas (específicas) 

Produção 

Articular os próprios saberes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar sentido aos padrões de dados. 

Monitorando o progresso; 

Executando estratégias orientadas por 

planos ou objetivos; 

Utilizando conceitos para planejar e 

realizar ações (por exemplo, no 

laboratório) 

Articulando conhecimento técnico na 

execução de ações (por exemplo, no 

laboratório); 

Construindo significados; 

Considerando diferentes fontes de 

dados; 

Construindo dados. 

Comunicação 

Interpretar e construir representações; 

 

Produzir relações; 

 

 

Persuadir os outros membros da 

comunidade. 

Relacionando/traduzindo diferentes 

linguagens: observacional, 

representacional e teórica; 

Transformando dados; 

Seguindo o processo: questões, plano, 

evidências e conclusões; 

Apresentando suas próprias ideias e 

enfatizando os aspectos cruciais; 

Negociando explicações. 

Avaliação 

Coordenar teoria e evidência 

(argumentação); 

 

 

 

 

 

 

 

Contrastar as conclusões (próprias ou 

alheias) com as evidências (avaliar a 

plausibilidade) - argumentação 

Distinguindo conclusões de evidências; 

Utilizando dados para avaliação de 

teorias; 

Utilizando conceitos para interpretar os 

dados; 

Contemplando os mesmos dados de 

diferentes pontos de vista; 

Recorrendo à consistência com outros 

conhecimentos; 

Justificando as próprias conclusões; 

Criticando declarações de outros; 

Usando conceitos para configurar 

anomalias. 

Fonte: Adjane Silva (2015), adaptado de Jiménez-Aleixandre e Bustamante (2007). 
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Como a prática epistêmica é uma ação própria do aluno em contextos 

educativos, não é possível verificá-la diretamente no planejamento. Neste caso, 

utilizaremos o conceito de potencial epistêmico. No presente trabalho, define-se 

potencial epistêmico como uma característica própria de discursos orais ou de 

materiais didáticos na fase do planejamento. Se refere ao potencial que uma atividade 

tem de promover práticas epistêmicas por parte dos alunos em sala de aula. 
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3. O DESEMPENHO DOCENTE E O CONCEITO DE CÓDIGO 

3.1 A teoria da reprodução do discurso pedagógico de Bernstein 

O professor é um personagem importante no processo de Ensino de Ciências, 

o qual pode ou não promover a AC, o EnCI e as práticas epistêmicas em sala de aula. 

No contexto brasileiro, o professor apresenta um grande potencial de exercer sua 

prática de forma autônoma na escola (AZANHA, 1998; FREIRE, 1996). Há também a 

garantia legal da liberdade de se ensinar no artigo 206 inciso II da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988): 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 II -  liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; (BRASIL, 1988) 

Tal redação também se encontra no artigo 3 inciso II da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996). Além disso, o artigo 

14 inciso I desta lei também contribui neste sentido: 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; (BRASIL, 1996) 

Entretanto, apesar de todas as prerrogativas legais que garantem o exercício 

da autonomia do professor de educação básica, isso não torna o sujeito independente 

das relações e instituições presentes na sociedade na qual ele vive. 

As relações entre o que é produzido em sala de aula e o contexto sociológico 

no qual o professor está inserido foram amplamente abordadas por Morais e Neves 

(2007), as quais se basearam nas ideias de Basil Bernstein (1924-2000). Bernstein 

foi, em conjunto com Pierre Bourdieu, Michael Young, Geoffrey Esland e Nell Keddie, 

um dos fundadores da Nova Sociologia da Educação. É importante destacar que este 

sociólogo inglês, apesar de ter discutido em seus trabalhos aspectos sociais da 

educação, tinha como principal foco de seus trabalhos investigar os significados 

criados a partir das relações de poder e controle para diferentes grupos sociais, em 

um contexto de uma sociedade de classes fortemente demarcadas. 

De modo a compreender como a constituição e o funcionamento das estruturas 

educacionais reproduzem as relações de poder existentes na sociedade, Bernstein 

(1996) elaborou sua teoria da reprodução e transformação cultural. Nesta, há 
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princípios que regulam relações comunicativas no interior de grupos sociais: a 

distribuição de poder (classificação) e princípios de controle (enquadramento) 

(BERNSTEIN, 1996). 

Deve-se partir do princípio de que a distribuição de poder e controle entre 

grupos sociais é desigual por conta das relações de classe (RATZ, 2019). As relações 

de classe são, por sua vez, ancoradas na divisão social do trabalho, conceito central 

da teoria de Bernstein (POWER; WHITTY, 2008) e que a aproximam das correntes 

sociológicas marxistas. 

No primeiro capítulo de “A estruturação do discurso pedagógico” (1996), 

Bernstein destaca: 

Em termos dos problemas particulares da relação entre classe social e o 
processo de sua reprodução cultural, tal como desenvolvido nesta tese, o que 
tem de ser mostrado é como a regulação – determinada pela classe social – 
da distribuição de poder e dos princípios de controle gera, distribui, reproduz 
e legitima princípios dominantes e dominados. Esses princípios regulam as 
relações no interior dos grupos sociais e entre eles e, portanto, formas de 
consciência (BERNSTEIN, 1996, p. 27). 

No contexto específico da educação, o sociólogo realizou uma análise interna 

da estrutura do que denominou discurso pedagógico (DP). O DP consiste em “um 

princípio para apropriar outros discursos e colocá-los numa relação mútua especial, 

com vistas à sua transmissão e aquisição seletivas” (BERNSTEIN, 1996, p. 259).  

Há diversas instâncias de produção e reprodução do discurso pedagógico, 

assim como momentos de recontextualização e agentes envolvidos neste processo. 

A Figura 1 traz um modelo esquemático que representa a produção e reprodução do 

discurso pedagógico. 

O discurso pedagógico é produzido em dois níveis. O primeiro é da geração do 

discurso regulador geral (DRG), regulada principalmente pelo campo do Estado. Este 

campo recebe influências do campo do controle simbólico (recursos discursivos), do 

campo da economia (recursos físicos), e do campo internacional (instituições 

internacionais influentes, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciências e Cultura - Unesco). De modo geral, o Estado incorpora e legitima os 

princípios dominantes da sociedade, o que se reflete na distribuição social de poder e 

controle (BERNSTEIN, 1996; GALIAN, 2008, 2011; MORAIS; NEVES, 2007). 
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Figura 1 - Modelo do discurso pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Morais e Neves (2007), adaptado de Bernstein (1996). 
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O primeiro nível influencia diretamente o segundo nível de produção do 

discurso pedagógico, no qual ocorre a primeira recontextualização. É importante 

destacar que a recontextualização “diz respeito à transformação de um texto que, 

desde o campo de produção do conhecimento, sofre inúmeras transformações até 

que esteja pronto para o uso por alunos e professores, na sala de aula” (GALIAN, 

2008, p. 245). Os agentes recontextualizadores oficiais conduzem esta primeira 

recontextualização, também sob certa influência dos campos econômico e de controle 

simbólico. Forma-se então o discurso pedagógico oficial (DPO) (BERNSTEIN, 1996; 

GALIAN, 2008, 2011; MORAIS; NEVES, 2007). 

A recontextualização ocorre novamente neste nível, desta vez coordenada por 

agentes do campo de recontextualização pedagógica, os quais elaboram o discurso 

pedagógico de reprodução (DPR). A reprodução do discurso pedagógico ocorre no 

nível da transmissão, em sala de aula (Bernstein denomina os professores de 

“transmissores”). Neste terceiro nível, a recontextualização do discurso é realizada de 

acordo com o contexto específico da escola, do nível educacional e da prática 

docente. Esta recontextualização resulta em um discurso pedagógico específico ou 

local – DPE ou DPL (BERNSTEIN, 1996; GALIAN, 2008, 2011; MORAIS; NEVES, 

2007). 

Fica evidente neste modelo o conjunto de regras que regulam a comunicação 

pedagógica desde os níveis de produção até sua transmissão em sala de aula. Tem-

se, por consequência, uma série de significados transmitidos na escola de maneira 

diferencial entre os diversos grupos sociais. Desta forma, o Estado e seu aparato 

educacional exercem um controle com base na ideologia dominante, a qual interfere 

direta e indiretamente na recontextualização do discurso original das ciências 

originado na academia. 

Um exemplo claro deste aparato é o Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

que atua no campo de recontextualização oficial e produz o DPO no caso brasileiro. 

Este se materializa em documentos oficiais como a Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), os quais orientam o elaboração de normas curriculares estaduais e 

municipais, assim como a confecção dos próprios currículos nas escolas. Tais 

documentos ditam principalmente o “que” deve ser ensinado na escola e fornece, em 

maior ou menor grau, algumas sugestões de “como” isso deve ocorrer. 
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No nível de recontextualização pedagógica, por sua vez, agem outras agências 

especializadas (e.g. universidades, faculdades, editoras, organizações educacionais 

privadas etc.) que formulam o DPR por meio de normas curriculares, apostilas, livros 

didáticos e paradidáticos. Estes posteriormente sofrem nova recontextualização no 

DPL do professor. 

Em cada etapa do modelo há o potencial de se dar origem a diversas formas 

de discurso pedagógico de acordo com os vieses ideológicos dos agentes que 

realizam a recontextualização. Isto se deve aos múltiplos contextos sociais em que 

este conteúdo pedagógico se manifesta, assim como à distribuição de poder e 

princípios de controle. Assim, abre-se espaço para a manutenção da ordem vigente, 

mas também de seu questionamento. Isto é decorrente da própria dinamicidade do 

aparelho pedagógico. Morais e Neves (2007) afirmam que: 

os princípios dominantes que são transmitidos pelo discurso regulador geral 

reflectem posições de conflito e não relações estáveis. [...] há sempre fontes 

potenciais ou reais de conflito, resistência e inércia entre os agentes políticos 

e administrativos do campo de recontextualização oficial, entre os diversos 

agentes do campo de recontextualização pedagógica e entre o contexto 

primário do aquisidor e os princípios e práticas da escola. Além disso, os 

professores e os autores de manuais escolares [livros didáticos no Brasil] 

podem sentir-se incapazes ou relutantes em reproduzir o código de 

transmissão educacional subjacente ao discurso pedagógico oficial. É este 

dinamismo que permite que a mudança tenha lugar (MORAIS; NEVES, 2007, 

p. 122). 

Este dinamismo é reforçado por Bernstein ao afirmar que o dispositivo do 

discurso pedagógico é “uma gramática para a produção de mensagens e realizações 

especializadas, [...] que ordena e posiciona e, contudo, contém o potencial de sua 

própria transformação” (BERNSTEIN, 1996, p. 268). 

 

3.2 Código e orientação específica de codificação 

Até o momento, discorreu-se sobre algumas contribuições de Bernstein mais 

voltados a fenômenos macrossociais, construídos na relação entre sujeitos, 

instituições e discursos na sociedade. No entanto, as obras do sociólogo também 

abordam um componente intrapessoal do modelo de reprodução cultural. Este é um 

aspecto importante para este trabalho, visto que este foca em um agente específico 

da reprodução do discurso pedagógico: o professor. 
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Um conceito relevante para a compreensão deste componente intrapessoal é 

o de “código”. O código pode ser considerado um “princípio regulador, tacitamente 

adquirido, que seleciona e integra os significados relevantes, a forma da sua 

realização e os contextos evocadores” (BERNSTEIN, 1981, p. 328, 1996, p. 143).  Os 

códigos, consequentemente, são dispositivos de posicionamento culturalmente 

determinados pelas relações de classe presentes na sociedade, criadas pela divisão 

social do trabalho (RATZ, 2019). 

Como o professor procede em relação a tantas forças sociais em jogo? A 

formação de sua profissionalidade inclui sua formação básica e acadêmica, suas 

experiências com a prática docente, pelos relacionamentos interpares e com o 

contexto das redes de ensino (GATTI, 2016). Ao longo de todas estas vivências, o 

professor entra em contato com muitos textos referentes a abordagens e práticas 

didáticas (ALVARO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010). O texto nada mais é que “a 

forma da relação social tornada visível, palpável, material” (BERNSTEIN, 1996, p. 32).  

Dentre este conjunto de textos e sob a influência dos princípios de posicionamento de 

classe, o docente acaba adquirindo certos princípios os quais adota para contextos 

específicos de sua prática pedagógica (por exemplo, sua ação no planejamento e 

mediação de suas aulas). Tais princípios constituem seu código. A figura 2 resume as 

forças que atuam na regulação do código, incluindo a distribuição de poder e princípios 

de controle. 

 

Figura 2 - A regulação do código 

 

         Fonte: Bernstein (1996), p. 28. 

 

A presente pesquisa se propõe a caracterizar o desempenho dos professores 

em formação pela análise do código subjacente à prática pedagógica dos cursistas ao 
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planejarem as atividades de uma sequência didática investigativa. Desta forma, ao se 

analisar o texto produzido pelos professores, é possível recuperar o invisível a partir 

do visível (Figura 3). 

 

Figura 3 - A recuperação do invisível (posicionamento, códigos e regras) a partir do visível (práticas 

interativas especializadas e produções textuais). 

 

Fonte: Bernstein (1996), p. 32. 

 

Para produzir um texto legítimo e adequado (SDI baseada nos pressupostos 

do ensino de ciências por investigação e práticas epistêmicas) ao contexto 

(planejamento de aulas de ciências para educação formal), os professores devem 

possuir a orientação específica de codificação (OEC) para este contexto (ALVES; 

MORAIS, 2012; MORAIS; NEVES, 2007).  

A OEC, em situações comunicativas, possui dois princípios: as regras de 

reconhecimento e as regras de realização (passiva e ativa). As regras de 

reconhecimento criam os meios de distinção entre contextos e o reconhecimento da 

especificidade de um determinado contexto (ALVES; MORAIS, 2012). Logo, regras 

de reconhecimento se referem à classificação, a qual mede as relações de poder entre 

categorias. No âmbito desta pesquisa, se referem ao que os professores pensam no 

que fazem/farão em sala de aula, ou o que é que gostariam de fazer.  

As regras de realização criam os meios de seleção de significados adequados 

ao contexto - componente passivo - e produção de texto legítimo naquele contexto – 

componente ativo (ALVES; MORAIS, 2012). Logo, as regras de realização se referem 

ao enquadramento, o qual mede relações de controle entre categorias. No âmbito 
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desta pesquisa, as regras de realização passiva referem-se às razões que os 

professores apresentam para justificar as práticas/características que valorizam mais 

em sala de aula (aquelas apontadas nas regras de reconhecimento).  

Por fim, regras de realização ativa referem-se à produção do texto legítimo ao 

contexto. Estas últimas possuem dois componentes: regras de realização ativa no 

nível da argumentação e regras de realização ativa no nível da implementação. A 

primeira consiste no modo como os professores planejam suas atividades, como 

procederiam em sala de aula para que essas características sejam alcançadas. A 

segunda se refere ao que de fato os professores fazem em sala de aula; não o que 

eles pensam que fazem ou gostariam de fazer, mas o que realmente realizam. A 

identificação das regras de realização ocorre, portanto, durante a fase de 

planejamento das aulas e quando os professores estão efetivamente atuando em sala, 

exercendo a prática pedagógica. O propósito é observar se eles são capazes de 

garantir/promover todas as práticas/características do ensino que idealizaram. No 

entanto, para o escopo deste trabalho, as regras de realização ativa no nível da 

implementação não foram analisadas. Foram analisadas apenas as regras de 

realização ativa no nível da argumentação. 

A figura 4 traz um modelo esquemático da relação entre a OEC e seus 

componentes com o desempenho do professor. As disposições sócio-afetivas não 

foram analisadas neste estudo, mas são componentes importantes que regulam a 

OEC e influenciam o desempenho do docente. 

 

Figura 4 - Orientação específica de codificação, disposições socioafetivas e desempenho dos 

professores em contextos específicos de ensino-aprendizagem. 

 

Fonte: adaptado de Morais e Neves (2001). 
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O que determinará se a produção textual é adequada ou não ao contexto é sua 

proximidade com os pressupostos teóricos do ensino de ciências, com foco no ensino 

de ciências por investigação e as práticas epistêmicas. Em outras palavras, o contexto 

considerado é o planejamento de aulas de ciências para a educação formal durante 

um curso de extensão, enquanto o texto é constituído pela: i) fala dos participantes ao 

debaterem as atividades de uma sequência didática investigativa; ii) apresentação da 

SDI e suas atividades, em formato oral e escrito e iii) fala dos participantes ao serem 

entrevistados e justificarem as atividades que produziram. 

O texto adequado ao contexto foi trabalhado com os professores em formação 

ao longo dos cinco dias do curso. Caso eles possuam, ao final do curso e após a 

entrevista, regras de reconhecimento e de realização para o referencial teórico 

abordado, podemos afirmar que eles possuem a OEC adequada ao contexto daquela 

prática, por exemplo. Neste trabalho, há uma extrapolação das aplicações dos 

conceitos de Bernstein: enquanto as regras de reconhecimento e de realização 

passiva são analisadas individualmente, as regras de realização ativa são 

consideradas no coletivo, visto que todos do grupo contribuíram para a confecção do 

mesmo material didático. 
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4. PROFESSOR COMO AGENTE RELEVANTE NO PROCESSO 

EDUCATIVO 

4.1 O processo de planejamento escolar 

Discutimos no capítulo anterior como é possível resgatar o invisível (regras de 

reconhecimento e realização) a partir do visível (texto produzido em um contexto). 

Então quais são os textos importantes para esta pesquisa? As declarações de 

intenções no contexto da entrevista e o planejamento de atividades investigativas de 

Biologia no contexto do curso de formação. Nos deteremos um pouco no conceito e 

importância do planejamento escolar. 

Segundo Moretto (2007), planejar consiste em organizar ações. O 

planejamento, neste sentido, é um processo corriqueiro, o qual fazemos em diversos 

contextos e níveis de complexidade (LEAL, 2005). Por exemplo: que roupa vestir, 

como nos comportar, quando visitaremos um conhecido, que rota tomar para ir de um 

lugar a outro, quanto dinheiro poupar etc. 

No contexto educacional, tal conceito assume um significado próprio e mais 

complexo. Leal (2005) associa o processo de planejamento a pensar sobre os 

componentes de um plano de ensino: objetivos, conteúdos, procedimentos 

metodológicos, avaliação do aluno e do professor. 

Menegolla e Sant’anna (2001, p. 40) extrapolam o plano de ensino, associando 

o ato de planejar a criar recursos e meios necessários para se atingir as finalidades e 

metas da educação estipuladas. Para este trabalho, assumiu-se o a definição de 

Padilha (2001): 

Planejar, em sentido amplo, é um processo que visa dar respostas a um 
problema, estabelecendo fins e meios que apontem para a superação, de 
modo a atingir objetivos antes previstos, pensando e prevendo 
necessariamente o futuro, mas sem desconsiderar as condições do presente 
e as experiências do passado, levando em conta os contextos e os 
pressupostos filosófico, cultural, econômico e político de quem planeja, com 
quem se planeja para que e para quem se planeja. (PADILHA, 2001, p. 63). 

É importante destacar que o planejamento sempre revela uma intencionalidade 

por parte de quem o faz, pois todo professor tem concepções e ideologias de como a 

escola deve ser, que tipo de aluno quer formar, como a sociedade deve se estruturar 

e que valores deseja propagar (FUSARI, 1990; LEAL, 2005). A escola e a prática 

pedagógica não existem em um vazio; elas ocorrem em determinada sociedade, em 
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determinada época e com uma diversidade de sujeitos com diferentes visões de 

mundo.  

Tendo isto em consideração, vale mencionar alguns princípios a serem 

considerados no ato do planejamento escolar: i) exige sistematização, organização, 

previsão e decisão em prol de melhores resultados de aprendizagem (LEAL, 2005); ii) 

deve ser concebido como um ato reflexivo da própria prática educativa (FUSARI, 

1990; LEAL, 2005); iii) professores precisam ter autonomia em seu planejamento 

(BONFANTE; BETT; BITTENCOURT, 2018) e iv) professores devem estar 

conscientes de seus objetivos e metas educacionais mais amplas. 

Um dos principais objetivos do planejamento escolar é evitar a atuação 

improvisada do professor em sala de aula, o que prejudica a aprendizagem dos alunos 

e o trabalho escolar como um todo (FUSARI, 1990). Infelizmente, tal cenário é comum 

no país, visto que o processo de planejar foi destituído de seu sentido (LUCKESI, 

2001), tornando-se mais uma atividade burocrática a ser cumprida ao início do ano 

letivo. 

Trazendo tal discussão para o contexto deste trabalho, reconhecemos que um 

plano de aula bem elaborado não é garantia de que a alfabetização científica, ensino 

de ciências por investigação e práticas epistêmicas de fato ocorram em sala de aula. 

Isso depende de outros fatores, em especial da mediação docente, como destaca 

Fusari (1990): 

Um profissional da Educação bem-preparado supera eventuais limites do seu 
plano de ensino. O inverso, porém, não ocorre: um bom plano não transforma, 
em si, a realidade da sala de aula, pois ele depende da competência-
compromisso do docente. Desta forma, planejamento e plano se 
complementam e se interpenetram, no processo ação-reflexão-ação da 
prática social docente. (FUSARI, 1990, p. 46). 

Ao mesmo tempo, Everson Silva e Araújo (2005, p. 3) destacam que não basta 

ao professor saber fazer, mas “saber explicar de forma consciente a sua prática e as 

decisões tomadas sobre ele e perceber se essas decisões são as melhores para 

favorecer a aprendizagem do seu aluno”. 

Compreendemos que um professor que saiba explicar o porquê de ter 

elaborado uma certa atividade (i.e. possuir regras de reconhecimento e realização 

passiva) apresenta um potencial maior de refletir suas concepções na fase de 

planejamento e promover o ensino idealizado em sala de aula (i.e. produzir o texto, 

possuir regras de realização ativa). 
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No contexto do presente trabalho, o foco se dá nas práticas epistêmicas. Como 

não é possível averiguá-las fora da sala de aula, a análise das regras de 

reconhecimento e realização passiva se dá nas expectativas manifestadas pelo 

professor a respeito do que seus alunos devem fazer em cada atividade. Já a análise 

da realização ativa recai sobre um texto passível de ser produzido em um curso de 

curta duração longe da escola: o planejamento escrito de um material didático. 

De toda forma, o processo de planejamento escolar se torna importante, visto 

que este se torna o contexto comunicativo evocador dos textos a serem analisados. 

Recupera-se o invisível a partir do visível. 

 

4.2 Formação de professores 

Planejar atividades e sequências didáticas investigativas com a orientação 

específica de codificação para os pressupostos teóricos da alfabetização científica, 

ensino de ciências por investigação e práticas epistêmicas não é um processo 

espontâneo por parte dos professores. Pelo contrário, exige uma formação 

profissional de qualidade e bem estruturada. 

Considerando os muitos fatores que influenciam as aulas de ciências, é 

relevante questionar se os cursos de formação atuais fornecem aos professores os 

subsídios necessários à promoção da alfabetização científica na realidade escolar 

(DRIVER; NEWTON; OSBORNE, 2000). Como aponta Gatti (2016, p. 162): 

“preocupações com a melhor qualificação da formação de professores e com suas 

condições de exercício profissional não são recentes”. 

Para Tardif e Lessard (2005), o magistério não pode ser colocado como uma 

ocupação secundária. É preciso que haja políticas públicas e investimentos 

permanentes na formação de professores. Mas no que consiste, afinal, a formação de 

professores? Segundo García (1999): 

A Formação de Professores é a área de conhecimentos, investigação e de 
propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização 
Escolar, estuda os processos através dos quais o professores – em formação 
ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em 
experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os 
seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir 
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da 
escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 
recebem. (GARCÍA, 1999, p. 26). 
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Gatti (2016, p. 164), tratando da importância do professor no processo de 

ensino-aprendizagem, destaca: “professor não é descartável, nem substituível, pois, 

quando bem formado, ele detém um saber que alia conhecimento e conteúdo à 

didática e às condições de aprendizagem para segmentos diferenciados.” 

Os estudos em formação de professores concentram-se em dois segmentos: a 

formação inicial, a qual consiste nos cursos de graduação (licenciaturas e Pedagogia) 

e a formação continuada, a qual ocorre quando o professor já está em efetivo 

exercício. Para os propósitos deste trabalho, discutiremos brevemente a formação 

inicial e nos deteremos mais na literatura sobre formação continuada, visto que seus 

pressupostos teóricos contribuem em maior medida para a compreensão do curso 

ofertado por nosso grupo de pesquisa. 

Para Tardif (2002), a formação inicial tem como objetivo habituar os alunos, 

futuros professores, à prática profissional e fazer deles professores reflexivos. Desse 

modo, sem ignorar o papel da formação continuada, a formação inicial de professores 

é de fundamental importância, visto que sua atuação se coloca entre a exclusão social 

e a transformação (GATTI, 2013). 

Não obstante sua importância, a qualidade dos cursos de licenciatura deixam 

a desejar. Ainda persistem cursos em que “sua programação e controle são precários, 

sendo a simples observação de aula a atividade mais sistemática, quando é feita” 

(GATTI, 2016, p. 167). Tais cursos estão pautados principalmente na racionalidade 

técnica (ALMEIDA; BIAJONE, 2007). 

Vários aspectos desta abordagem são prejudiciais à formação inicial de 

professores e são duramente criticados pelas literaturas mais recentes na área. Um 

deles é a forte desvinculação entre teoria e prática, com um enfoque maior para a 

primeira (ALMEIDA; BIAJONE, 2007; MELLO, 2000). Muitas licenciaturas ainda 

consistem no tradicional modelo “3 + 1” (três anos de conhecimentos específicos da 

área mais um ano de conhecimentos pedagógicos), o qual tende muito mais a um 

bacharelado que a uma licenciatura (GATTI, 2013). 

Outra crítica é em relação à lógica disciplinar por trás da estruturação dos 

cursos de licenciatura (TARDIF, 2002). Tal paradigma encontra ressonância na lógica 

aditiva ou combinatória, na qual o futuro professor estará mais preparado à medida 
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que mais e mais disciplinas e conteúdos lhes forem transmitidos na universidade 

(ROLDÃO, 2001). 

Um outro ponto criticado nas licenciaturas tecnicistas é a questão do estágio 

profissionalizante. De acordo com Gatti (2014), a maior parte dos estágios realizados 

consistem em atividades de observação, em que os alunos procuram escolas por 

iniciativa própria, sem plano de trabalho, sem um trabalho de articulação entre escolas 

e instituições de ensino superior e cuja supervisão acaba assumindo um caráter mais 

burocrático ou genérico. 

Gatti (2013) sintetiza as principais deficiências observáveis nas licenciaturas: 

Podemos sintetizar essa formação como apresentando currículos 
fragmentados, com conteúdos excessivamente genéricos e com grande 
dissociação entre teoria e prática, estágios fictícios e avaliação precária, 
interna e externa. (GATTI, 2013, p. 58). 

Urge a necessidade de se aprimorar a qualidade dos cursos de formação inicial. 

Várias abordagens e medidas vem sendo discutidas na literatura. Elas se apoiam, 

dentre outras características, no reconhecimento do professor em formação como 

sujeitos com saberes, maior articulação entre teoria e prática e estágios 

profissionalizantes significativos. 

Enquanto alunos da educação básica formal, os “futuros professores possuem 

um conjunto de crenças e de ideias sobre o ensino e sobre o que significa ser 

professor que interiorizaram ao longo da sua trajetória escolar” (FLORES, 2010, p. 

183). Lortie (1975) denomina este fenômeno como “aprendizagem pela observação”. 

Carregando essa bagagem para a universidade, o licenciando se depara com 

outros conhecimentos. Tardif (2002) denomina esse conjunto de conhecimentos 

construídos e em construção de saberes docentes, os reconhecendo como plurais e 

heterogêneos. No exercício de sua profissão, o professor precisa “dominar, integrar e 

mobilizar tais saberes, o que é condição sine qua non para a prática” (ALMEIDA; 

BIAJONE, 2007, p. 286). Almeida e Biajone (2007) ressaltam a importância de se 

considerar tais conhecimentos para programas de formação: 

Reconhecer os professores como sujeitos do conhecimento e produtores de 
saberes, valorizando a sua subjetividade e tentando legitimar um repertório 
de conhecimentos sobre o ensino a partir do que os professores são, fazem 
e sabem constitui as bases para a elaboração de programas de formação. 
(ALMEIDA; BIAJONE, 2007, p. 292) 
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Um curso de formação inicial de qualidade também deve se preocupar em 

fortalecer a relação de teoria com a prática (MELLO, 2000). Para Almeida e Biajone 

(2007), é preciso que haja uma dialética entre as vivências e experiências concretas 

do professorado com a formação teórica e as pesquisas acadêmicas. O aprendizado 

a partir da prática permite ao futuro professor “aprender a lidar com a surpresa, a 

incerteza e a complexidade intrínsecas ao microcosmo do cotidiano da sala de aula” 

(ALMEIDA; BIAJONE, 2007, p. 292). 

Tal aproximação é possível com a adoção de estratégias como estudos de caso 

e práticas, estágios de longa duração, memória profissional, análise reflexiva, 

problematizações, entre outros (ALMEIDA; BIAJONE, 2007). Shulman (2004) propõe, 

ainda, o artifact of scolarship, o qual seria um repositório de experiências, vivências, 

casos, erros, acertos e estratégias. Desse modo, os professores em formação podem 

consultar os caminhos trilhados por professores que estão (ou já estiveram) em 

exercício profissional (SHULMAN, 2004). 

Atrelado à questão da integração entre teoria e prática está o estágio 

profissionalizante. Sua existência se justifica pelo fato de que o conhecimento da 

matéria, das teorias de aprendizagem ou do desenvolvimento curricular não são 

traduzíveis para a ação diretamente (CALDERHEAD, 1988). Para Pimenta e Lima 

(2004): 

(…) estágio dos cursos de formação de professores, compete possibilitar que 
os futuros professores compreendam a complexidade das práticas 
institucionais e das ações praticadas por seus profissionais como alternativa 
no preparo para sua inserção profissional. (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 43). 

A qualidade de um estágio profissionalizante depende de fatores como a 

qualidade da orientação e a existência ou não de um clima de apoio e de trabalho em 

equipe na instituição escolar (FLORES, 2006). É preciso que haja políticas públicas e 

programas que fortaleçam o vínculo entre a universidade e as instituições escolares, 

de modo a favorecer um clima de estágio favorável. 

Larissa Nascimento (2018), por exemplo, conclui em seu trabalho que o 

Programa de Incentivo de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), quando comparado 

aos estágios obrigatórios da licenciatura, é uma modalidade de estágio que promove 

uma maior articulação entre os pressupostos teóricos do ensino de ciências e a prática 

na escola. Isso porque o PIBID permitiu supervisões semanais com discussões 

críticas e reflexivas à luz de bibliografia, aliadas à construção de um vínculo 
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significativo com as escolas ao longo dos anos. Isso não aconteceu nos estágios das 

disciplinas. Infelizmente, essas iniciativas ainda são pontuais, restritas a algumas 

universidades públicas ou comunitárias/filantrópicas (GATTI, 2014). 

Ponte et al. (2000) resume as características que os cursos de formação inicial 

devem visar: 1. A formação inicial constitui a componente base da formação do 

professor e, como tal, precisa de ser articulada com a formação pós-inicial; 2. A 

formação inicial deve proporcionar um conjunto coerente de saberes estruturados de 

uma forma progressiva, apoiados em atividades de campo e de iniciação à prática 

profissional, de modo a desenvolver as competências profissionais; 3. A formação 

inicial tem de saber partir das crenças, concepções e conhecimentos dos jovens 

candidatos a professores; 4. A formação inicial tem a responsabilidade de promover a 

imagem do professor como profissional reflexivo, empenhado em investigar sobre a 

sua prática profissional de modo a melhorar o seu ensino e as instituições educativas; 

5. A formação inicial deve contemplar uma diversidade de metodologias de ensino, 

aprendizagem e avaliação do desempenho do formando. 

Reconhecendo a relevância de se superar as concepções racionalistas de 

formação inicial, é preciso também tomar cuidado para não se migrar para outro 

extremo: a perspectiva “puramente procedimental” (HOBSON; TOMLINSON, 2001). 

Tal perspectiva concebe o exercício docente como sendo uma receita de bolo: basta 

ao professor implementar estratégias prontas em sala de aula que a educação será 

de qualidade. 

Percebe-se uma tendência de simplificação da discussão sobre teoria e prática 

na formação de professores ao associar “prática” com o que ocorre na escola e “teoria” 

com o que ocorre na universidade (CALDERHEAD; SHORROCK, 1997). Superar tal 

lógica exige desvelar a filosofia do modelo em que se estrutura o projeto de formação, 

assim como priorizar a reflexão e investigação por parte dos futuros professores 

(FLORES, 2010). 

A formação do professor não se encerra na formação inicial, visto que é um 

processo contínuo (SELLES, 2000), impossível de ser adquirido em uma determinada 

etapa da vida (GATTI, 2016). Ela se estende para a formação continuada. Este 

processo apresenta características próprias e são várias as práticas inseridas de baixo 

do guarda-chuva do que se chama de “formação continuada” (GATTI, 2008). Há um 
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intenso debate que tem sido travado em torno das concepções existentes (ALFERES; 

MAINARDES, 2011). 

Gatti (2008, p. 58), com base nos movimentos de formação continuada 

emergentes, definiu o termo como “aprofundamento e avanço nas formações dos 

profissionais”. Moreira (2003) traz uma perspectiva mais ampla, incluindo aspectos de 

desenvolvimento pessoal além dos profissionais diretamente relacionados com a 

atividade docente: 

Formação continuada: toda atividade que o professor em exercício realiza 
com uma finalidade formativa, tanto de desenvolvimento profissional quanto 
pessoal, individualmente ou em grupo, que o leve a uma realização eficaz de 
suas tarefas ou o prepare para o desempenho de novas tarefas. (MOREIRA, 
2003, p. 126). 

Maria Nascimento (2003) destaca em sua definição os tipos de cursos de 

formação continuada, assim como seus proponentes: 

Toda e qualquer atividade de formação do professor que está atuando nos 
estabelecimento de ensino, [...], incluindo-se aí os diversos cursos de 
especialização e extensão oferecidos pelas instituições de ensino superior e 
todas as atividade de formação propostas pelos diferentes sistemas de 
ensino. (NASCIMENTO, M., 2003, p. 70). 

Tal definição vai ao encontro da de Cunha (2003), o qual pondera também 

sobre o formato e duração dos cursos, assim como sua obrigatoriedade ao profissional 

da educação: 

São iniciativas de formação que acompanham a vida profissional dos sujeitos. 
Apresenta formato e duração diferenciada, assumindo a perspectiva de 
formação como processo. Tanto pode ter origem na iniciativa dos 
interessados como pode inserir-se em programas institucionais. Nesse 
último, os sistemas de ensino, universidades e escolas são as principais 
agências de tais tipos de formação. (CUNHA, 2003, p. 368). 

Alvaro-Prada, Freitas e Freitas (2010), por sua vez, enfocam o tipo de 

conhecimento buscado por professores nessa modalidade de formação, assim como 

sua orientação em prol do processo de ensino-aprendizagem: 

A formação continuada de professores, nesse sentido, passa a ser encarada 
como uma ferramenta que auxilia os educadores no processo de ensino-
aprendizagem de seus alunos, na busca de novos conhecimentos teórico-
metodológicos para o desenvolvimento profissional e a transformação de 
suas práticas pedagógicas. (ALVARO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010, p. 
374). 

Compreendemos que todas as definições acima são pertinentes e, de certa 

forma, complementares entre si. De acordo com Schnetzler (1996), existem três 

razões que frequentemente são levantadas para justificar a formação continuada de 

professores: i) a necessidade de aprimoramento profissional contínuo, assim como de 

reflexões críticas sobre a própria prática pedagógica, pois é só pela ação do professor 
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que ocorre a efetiva melhoria do processo ensino-aprendizagem; ii) a necessidade de 

se superar o distanciamento entre contribuições da pesquisa em educação e a sua 

ressignificação para a melhoria da sala de aula, implicando que o professor também 

seja pesquisador de sua própria prática e iii) de forma geral, os professores 

apresentam uma visão simplista da atividade docente, ao conceberem que para 

ensinar basta possuir algum conhecimento específico e utilizar algumas técnicas 

pedagógicas. 

Dentre as formas de se conduzir a formação continuada, é possível encontrar 

um espectro de abordagens que variam de mais tecnicistas a mais crítico-reflexivas 

(BONFANTE; BETT; BITTENCOURT, 2018). Também há um outro contínuo paralelo 

a este que diz respeito a uma formação mais individualista a uma formação mais 

colaborativa (DAVIS et al., 2011; SILVA, J., 2011). 

A respeito do primeiro espectro, é possível afirmar que a formação tecnicista 

corresponde a uma proletarização do trabalho docente, a qual é tendência na maioria 

das formações continuadas encontradas (BONFANTE, BETT E BITTENCOURT, 

2018; GIROUX, 1997). A racionalidade técnica, neste contexto, corresponde a um 

foco exacerbado na transmissão de teorias aos professores, sem considerar a prática 

e o contexto de trabalho do profissional (MOREIRA, 2003), assim como suas 

demandas, expectativas, características e a cultura da instituição escolar onde 

trabalham (ALVARO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010). É, em seus princípios, 

semelhante à racionalidade técnica que permeia muitos dos cursos de formação inicial 

do país. 

Uma característica marcante deste tipo de formação é a cisão entre o ato de 

refletir e conceber práticas pedagógicas e o ato de executá-las (ALVARO-PRADA; 

FREITAS; FREITAS, 2010; CONTRERAS, 2002; NÓVOA, 1992). Os professores não 

são considerados “como seres pensantes, capazes de refletir, de construir e propor 

novas concepções e práticas de sua própria formação continuada que enriqueça seu 

pensar e fazer pedagógico” (ALVARO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010, p. 375). 

Desta forma, criou-se uma cultura de “pacotes de treinamento”. É comum 

empresas propagaram as chamadas “soluções educacionais”, mas que, em essência, 

é a mesma coisa que o pacote. O professor não passa de um mero consumidor do 

que lhe é ofertado, executor de programas padronizados, tornando-se dependente de 



49 
 

 

especialistas para resolver seus problemas (CONTRERAS, 2002; NÓVOA, 1992). 

Segundo Giroux (1987), tais cursos reduzem a autonomia do professor: 

As racionalidades tecnocráticas e instrumentais também operam dentro do 
próprio campo de ensino, e desempenham um papel cada vez maior na 
redução da autonomia do professor com respeito ao desenvolvimento e 
planejamento curricular e o julgamento e implementação de instrução em sala 
de aula. Isto é bastante evidente na proliferação do que se tem chamado 
pacotes curriculares. (GIROUX, 1987, p. 160). 

Uma das consequências desta modalidade de formação é a proliferação de 

“profissionais cujos discursos sejam carregados do ‘dever ser do fazer’ docente e da 

educação” (ALVARO-PRADA, FREITAS e FREITAS, 2010, p. 372). Isso pode afetar 

a confiança nos profissionais por parte da sociedade (CONTRERAS, 2002). 

Muitas vezes sob os nomes de “capacitação”, “reciclagem”, “treinamento”, 

“aperfeiçoamento”, entre outros derivados do universo empresarial privado, as 

concepções tecnicistas acabam reforçando uma ideologia neoliberal da busca pela 

eficiência e eficácia em cursos aligeirados, “tal como acontece na indústria, no 

comércio e no mercado de capitais cujo foco principal é apenas o lucro” (ALVARO-

PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010, p. 375). 

Há um foco exacerbado no desenvolvimento de competências, palavra 

derivada do verbo “competir”, imbricando mais ainda a lógica do mercado no meio 

educacional (GATTI, 2008). Nesta perspectiva, o professor deve ser “um profissional 

tecnicamente competente, mas politicamente inoperante, disciplinado e adaptado” 

(SOARES, 2008, p. 138). 

A abordagem tecnicista foi criticada em vários trabalhos nacionais e 

internacionais, como em Alvaro-Prada, Freitas e Freitas (2010), Bonfante, Bett e 

Bittencourt (2018), Contreras (2002), Gatti (2008), Giroux (1987), Nóvoa (1992, 2009), 

Schön (1983) e Tardif (2002). Em oposição às abordagens tecnicistas 

(proletarizantes), surgem propostas de abordagens crítico-reflexivas 

(profissionalizantes) (BONFANTE; BETT; BITTENCOURT, 2018). 

Há alguns pressupostos teóricos fundamentais que sustentam tal perspectiva 

de formação continuada de professores. Um deles é reconhecer o professor como 

sujeito pensante, capaz de produzir o próprio conhecimento e ter voz (TARDIF, 2002, 

p. 240). Giroux (1997) aponta que os professores são “intelectuais transformadores”. 

Tardif (2002) traz grandes contribuições neste sentido, ao destrinchar os 

diferentes saberes docentes: curricular, disciplinar, formação profissional, experiencial 
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e o cultural herdado de sua trajetória de vida. Pelo processo de socialização é possível 

a integração desses saberes à sua prática profissional (BONFANTE; BETT; 

BITTENCOURT, 2018). 

Outro pressuposto a ser considerado é o do professor crítico. Formar 

intelectuais críticos exige aprimoramento de seus conhecimentos teóricos e 

estimulação da reflexão crítica a partir de seu contexto de prática (ALFERES; 

MAINARDES, 2011). É desejado que o professor compreenda a tarefa educativa 

como condicionada por fatores sociais, culturais, econômicos e políticos, superando a 

racionalidade técnica (BONFANTE; BETT; BITTENCOURT, 2018). 

Por fim, talvez o pressuposto mais desenvolvido na literatura da área, é o de 

professor reflexivo (BAIRD et al., 1991; CONTRERAS, 2002; MOREIRA, 2003; 

SCHÖN, 1983, 1991). Contreras (2002) destaca a importância deste conceito: 

Desde que se publicou a obra de Schön (1983), a ideia do docente como 
profissional reflexivo passou a ser moeda corrente na literatura pedagógica. 
É raro o texto sobre ensino ou professores que não faça a defesa expressa 
da reflexão sobre a prática como função essencial do docente no exercício 
de seu trabalho. (CONTRERAS, 2002, p. 135). 

É possível encontrar na obra de Schön noções fundamentais para a 

constituição do processo de reflexão. São elas: conhecimento na ação, reflexão na 

ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação (SCHÖN, 1983). Mas, 

afinal, o que entender como reflexão no contexto da prática docente? 

Paulo Freire (2002) apresenta grandes contribuições neste sentido. Para o 

autor, a reflexão consiste no movimento entre o fazer e o pensar, entre o pensar e o 

fazer, ou seja, “pensar para o fazer” e no “pensar sobre o fazer” (SILVA, E.; ARAÚJO, 

2005). Envolve também a dialogicidade como forma de ensino-aprendizagem e a 

necessidade do professor se importar com as necessidades emocionais  e intelectuais 

da educação, assim como com as funções sociais da mesma (GEGLIO, 2015; 

JUNGES; KETZER; OLIVEIRA, 2018). Bonfante, Bett e Bittencourt (2018), ao 

encontro com as ideias de Moreira (2003), destacam: 

Considera-se que a formação docente, dever ser concebida por meio da 
reflexão, da pesquisa e da transformação social voltada para a construção da 
profissionalização de práticas coerentes e responsáveis que promovam o real 
exercício de cidadania e democratização do ensino. (BONFANTE; BETT; 
BITTENCOURT, 2018, p. 92). 

Além do tecnicismo versus formação crítico-reflexiva, há ainda um outro 

espectro de formação continuada: as formações individualistas, centradas na figura 
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do professor, e as colaborativas, que defendem a construção de uma cultura de trocas 

e amparos mútuos entre os docentes (DAVIS et al., 2011; SILVA, J., 2011). 

Na perspectiva individualista, os cursos visam principalmente a superação dos 

déficits da formação inicial e atender a exigências do ciclo de vida profissional. Já na 

perspectiva colaborativa, é possível que seja centrado na figura do coordenador 

pedagógico, o qual mobiliza a equipe de professores em encontros regulares, ou 

centrado na própria escola, concebida como lócus de formação contínua e 

permanente (DAVIS et al., 2011). 

Apesar de ambas as perspectivas serem válidas a depender do contexto, é 

defendido, na literatura, que as formações caminhem de modo a se tornarem cada 

vez mais colaborativas. Para Geglio (2015, p. 236), os professores devem sentir-se 

pertencentes à escola e trabalhar colaborativamente, um profissional com local 

específico de atuação, “não alguém que atua em várias escolas e não sabe 

exatamente onde é seu local de trabalho, que não tem uma identidade com seu locus 

laboral”. 

Algumas abordagens teórico-metodológicas que buscam contemplar as ideias 

de professor crítico-reflexivo e/ou formação coletiva consistem no professor 

pesquisador (IMBERNÓN, 1994; STENHOUSE, 1975), investigação-ação ou 

pesquisa-ação (ELLIOT, 1998; ROSA; SCHNETZLER, 2003) e pesquisa-formação 

(ALVARO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010). 

Tanto a perspectiva colaborativa quanto a crítico-reflexiva são potencializadas 

quando a formação é in loco, isto é, na própria escola onde os professores trabalham 

(ALFERES; MAINARDES, 2011). Isto porque o envolvimento do professor é 

maximizado (MOREIRA, 2003), visto que “leva-se em conta a realidade em que atuam 

os educadores, entendendo-os como seres históricos e sociais” (BONFANTE; BETT; 

BITTENCOURT, 2018, p. 85). A respeito da formação in loco, Sansolotti e Coelho 

(2018) destacam a integração entre teoria e prática: 

Para que isso aconteça, é primordial que este processo de formação ocorra 
preferivelmente nos espaços escolares, a partir de uma reflexão sobre a 
prática, em que a identificação de situações problemáticas crie as condições 
necessárias para os docentes buscarem soluções, e a partir delas 
construirem seus conhecimentos, partindo assim da prática para a teoria e 
não da teoria para a prática. (SANSOLOTTI; COELHO, 2018, p. 212). 

Sintetizando a discussão feita até o momento, é essencial que se vise uma 

formação continuada crítico-reflexiva, colaborativa e in loco, superando abordagens 
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tecnicistas, individualistas e desconectadas da realidade escolar. No entanto, surge 

um novo perigo, que é o esvaziamento de aspectos teóricos dos cursos de formação 

(ALFERES; MAINARDES, 2011; CARVALHO, 1991; DUARTE, 2003; FACCI, 2004; 

SOARES, 2008). Esta preocupação ocorre principalmente no âmbito da formação 

continuada, mas é válida também para os cursos de formação inicial. 

Duarte (2003), por exemplo, demonstra que a desvalorização do saber teórico 

é notável nas ideias de vários autores que se tornaram referência no campo dos 

estudos sobre a formação de professores (por exemplo, Schön, Tardif, Perrenoud, 

Nóvoa, Popkewitz, entre outros). Tal ideia vai ao encontro da crítica que Soares (2008) 

faz à pesquisa sobre o “professor-pesquisador”. 

No entanto, é importante que os cursos de formação abordem conteúdos 

específicos e pedagógicos com a profundidade e rigor necessários para promover 

uma docência de qualidade (CARVALHO, 1991; GIL-PÉREZ, 1996). Os cursos de 

formação precisam valorizar o saber teórico, além de munir os professores de 

instrumentos para a prática pedagógica, tendo o principal foco na aprendizagem por 

parte dos alunos (ALFERES; MAINARDES, 2011). 

A relação entre teoria e prática também precisa ser abordada com cautela. 

Segundo Chimentão (2009), teoria e prática são “dois lados da mesma moeda”. A 

teoria adquirida ao longo de sua formação auxilia o docente a compreender melhor 

sua prática, o que potencializa sua atitude reflexiva. A prática, por sua vez, 

“proporciona melhor entendimento da teoria ou, ainda, revela a necessidade de nela 

fundamentar-se” (CHIMENTÃO, 2009, p. 5). 

Para concluir esta breve discussão sobre formação de professores, 

destacamos um trecho de Alferes e Mainardes (2011): 

Em síntese, as ideias de professor reflexivo e professor pesquisador 
supervalorizam a subjetividade no trabalho docente, enfatizando a 
individualidade do professor e sua prática, em detrimento dos aspectos 
objetivos e coletivos. A partir destas discussões, é necessário conceber uma 
concepção de formação continuada que valorize o conhecimento científico, 
destacando o caráter sócio-histórico dessa formação, assim como a 
necessidade de um profissional de caráter amplo, com pleno domínio e 
compreensão da realidade de seu tempo, com desenvolvimento da 
consciência crítica que lhe permita interferir e transformar as condições da 
escola, da educação e da sociedade. (ALFERES; MAINARDES, 2011, p. 8). 

No contexto deste trabalho, o curso ofertado não se encaixa plenamente nem 

na categoria de formação inicial (por não ser um curso que, por si só, habilite o aluno 

a atuar como professor), tampouco na categoria de formação continuada (pelo 
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público-alvo ainda não atuar profissionalmente). Este é um curso de extensão 

universitária de curta duração, o qual foi considerado como um “curso de formação de 

professores”, de modo genérico. 

O curso não se propõe a partir da realidade nas escolas, pois seria impossível 

antecipar a experiência pedagógica aos futuros professores nos cursos de licenciatura 

(SELLES, 2000). Entretanto, o curso apresenta conteúdos científicos (dimensões de 

biodiversidade) e pedagógicos (alfabetização científica, ensino de ciências por 

investigação, práticas e movimentos epistêmicos) de forma rigorosa. Além disso, 

dentro do quadro de ministrantes, a maioria atuava como professor de educação 

básica ou já havia atuado no segmento, possibilitando o compartilhamento de 

experiências em sala de aula. 

É cara ao nosso grupo de pesquisa a ideia de que a exigência conceitual das 

sequências didáticas produzidas seja alta, de modo a promover o processo 

argumentativo em aulas investigativas, aumentando a qualidade das aulas de ciências 

(CASTRO, 2017). A exigência conceitual pode ser medida pelos níveis de abstração 

e complexidade promovidos nas diversas instâncias do sistema educacional, desde 

os programas e diretrizes curriculares às práticas pedagógicas dos professores. 

Conhecimentos e capacidades de grande complexidade, abstração e fortes relações 

entre esses conhecimentos consistem em uma elevada exigência conceitual. Já 

saberes apenas factuais e capacidades de nível elementar, como a memorização, 

resultam em uma baixa exigência conceitual (AFONSO et al., 2013). 

Em relação à condução do curso, buscamos dar voz aos professores em 

formação. Mesmo não tendo experiência como professores, todos já foram alunos de 

instituições escolares. Também demos oportunidades para os professores 

construírem o próprio conhecimento, com as atividades e as oficinas. 

Em alguns momentos, simulamos aulas de ciências investigativas, em um 

movimento de homologia do processo (ALARCÃO, 1996, 2003; SCHÖN, 1983, 1991), 

em que os professores experienciam atividades que planejam aplicar com seus 

alunos. Por fim, também trouxemos uma discussão ética sobre educação voltada para 

a cidadania, contribuindo para a formação da criticidade do futuro professor. 

Fazendo um paralelo com a Teoria do Discurso Pedagógico de Bernstein, a 

formação de professores apresenta um papel importante no modelo, pois atua na 
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aquisição de regras de reconhecimento e realização por parte dos futuros professores 

em relação aos textos adequados para certos contextos pedagógicos.  

A um nível macrossocial, os cursos de formação podem contribuir para a 

manutenção da ideologia dominante ou para sua alteração. Isso vai depender de 

quem conduz o curso, o contexto de oferta e quais textos são privilegiados pelos 

ministrantes do curso. No caso do curso de inverno ofertado por nosso grupo de 

pesquisa, nossa principal fonte de embasamento teórico foi a literatura acadêmica. 

Também buscamos a contestação da ideologia hegemônica, a qual ora privilegia 

aulas no formato tradicional, ora privilegia uma educação tecnicista voltada ao 

mercado de trabalho, submissa às demandas do neoliberalismo. 
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5. PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS 

O problema de pesquisa investigado neste trabalho foi: Ao planejarem aulas de 

ciências, quais são as expectativas de professores em formação com relação às 

práticas epistêmicas de seus alunos? 

 

5.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é investigar as expectativas de professores em 

formação em relação às práticas epistêmicas dos alunos durante o processo de 

planejamento de aulas de ciências. 

 

5.2 Objetivos específicos 

I) Analisar a orientação específica de codificação (OEC) de professores em 

formação no contexto de produção de uma sequência didática investigativa (SDI); 

II) Avaliar se houve aquisição de regras de realização ativa no nível da 

argumentação por parte dos cursistas ao longo do curso de formação e 

III) Analisar se os cursistas possuem regras de reconhecimento e de realização 

passiva para os potenciais epistêmicos manifestados na SDI planejada. 

 

5.3 Hipótese de pesquisa 

É desejável que a SDI planejada apresente características que possam 

favorecer a realização de práticas epistêmicas em sala de aula. Para tanto, espera-se 

que o curso de formação tenha promovido a aquisição de regras de reconhecimento 

e realização por parte dos professores em formação. Não é esperado que a SDI esteja 

completamente estruturada, por conta de restrições de tempo e de materiais. Também 

não é esperado que todos os potenciais epistêmicos apareçam em uma única 

sequência, mas que estejam presentes pelo menos um de cada instância social 

(produção, comunicação e avaliação). Por fim, não é esperado que todos os membros 

de todos os grupos apresentem as mesmas regras de reconhecimento e realização, 

pois uma tomada de decisão coletiva pode mascarar divergências individuais.  
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6. METODOLOGIA 

6.1 Marco teórico-metodológico 

Diversas áreas têm passado a inserir a pesquisa qualitativa em seu quadro 

metodológico devido ao seu caráter construtivista e interpretativo. Áreas como a 

medicina, a enfermagem e a ciência política, que tradicionalmente encontram-se 

inseridas em métodos quantitativos de pesquisa, passam a aderi-la. Entretanto, áreas 

cuja coleta e interpretação de dados consiste em estratégias tradicionalmente de 

cunho qualitativo continuam a fazer uso da mesma, tal como a antropologia, a 

sociologia e, no caso deste estudo, a educação (FLICK, 2013). Epistemologicamente, 

a presente pesquisa situa-se no campo das ciências sociais por se tratar de pesquisa 

em ensino e, sendo assim, utiliza metodologias de pesquisa qualitativa. 

O foco da pesquisa qualitativa se dá na análise de determinados casos para 

que possa explicá-los com a profundidade requerida e suficiente para responder aos 

objetivos da pesquisa (FLICK, 2009). Justifica-se ser esta pesquisa de cunho 

qualitativo por se tratar de uma análise pautada na classificação e interpretação 

sistemática de materiais buscando tornar explicitas as relações existentes entre o 

curso oferecido, o texto elaborado pelos participantes (planejamento de atividades 

investigativas) e a gravação dos momentos de elaboração desse material (FLICK, 

2013). 

 A pesquisa qualitativa busca evidenciar as relações entre a pesquisa social e a 

teoria social subjacente adotada pelo pesquisador por meio da interpretação dos 

dados e construção de significados (FLICK, 2009, 2013; MAY, 2004). No caso deste 

estudo, a pesquisa está fundamentada principalmente na Teoria do Discurso 

Pedagógico de Basil Bernstein. A análise busca identificar se houve ou não aquisição 

de regras para um determinado código pelos grupos de alunos. Logo, foram coletados 

dados ao longo do planejamento da SDI, assim como após sua finalização. 

A estratégia de investigação adotada para a presente pesquisa é o estudo de 

caso. Este resguarda características da investigação qualitativa e passa por etapas 

de recolha, análise e intensa interpretação da informação, muitas vezes por 

triangulação (FLICK, 2009). Para Yin (2005), a realização de estudos de caso advém 

da necessidade de estudar fenômenos sociais complexos e, assim, o contexto possui 
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um papel importante sempre que é pertinente para a compreensão da situação 

investigada. 

 Por fim, o trabalho apresenta também um caráter descritivo, pois busca 

estabelecer relações entre variáveis existentes em um fenômeno social (ensino-

aprendizagem durante a realização de um curso de formação de professores), sem 

que o pesquisador interfira nos fatos (RAUPP e BEUREN, 2006), caracterizando uma 

observação não participante. Isto se justifica pelo fato de o autor do presente trabalho 

não ter sido um membro do grupo em questão, mas sim um observador externo às 

atividades (FLICK, 2009). Em nenhum momento o autor mediou atividades 

diretamente com os cursistas. Isto é importante para evitar que a subjetividade do 

pesquisador interfira demasiadamente no processo de coleta e construção dos dados. 

Além disso, o estudo não foi conduzido em condições naturais, mas consistiu 

em uma intervenção sistematizada. Logo, o ambiente, os fenômenos documentados 

e as atividades executadas pelos sujeitos de pesquisa foram previamente planejadas. 

 

6.2 Estrutura do curso e público-alvo 

A partir dos referenciais teóricos da alfabetização científica (AC), ensino de 

ciências por investigação (EnCI) e de Biodiversidade, foi elaborado um curso de 

formação de professores com duração de 30h. O curso, intitulado “Abordagens 

didáticas inovadoras para o ensino de biodiversidade”, foi aplicado entre os dias 22 e 

26 de julho de 2019, nos períodos da manhã (9h às 12h) e da tarde (14h às 17h). O 

curso foi realizado no Bosque-Zoo Fábio Barreto, no município de Ribeirão Preto (SP). 

O curso teve por objetivo o desenvolvimento de conhecimentos específicos e 

pedagógicos para formulação e aplicação de sequências didáticas investigativas (SDI) 

de ecologia cujo conteúdo é focado na conservação, preservação e recuperação da 

biodiversidade, o que inclui aspectos relacionados à cidadania. O fornecimento de 

bases teóricas sobre AC, EnCI e a proposição de SDIs visaram ampliar a 

profissionalização do futuro docente em temas de sua área de atuação específica. 

Além destes aspectos, foram levantadas questões de natureza ética e social, 

destacando a importância da autoformação e da reflexão no exercício da profissão 

docente. Trabalhou-se para que o futuro docente adquirisse competências e práticas 
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de pesquisa a fim de resolver problemas complexos que permeiam o cotidiano escolar 

e o ensino de Biologia. 

Durante os meses de fevereiro a abril de 2019 ocorreu a formulação do curso 

de inverno e, neste período, iniciou-se a divulgação principalmente por vias 

eletrônicas. Um formulário Google (Disponível em: 

<https://forms.gle/8HtakRfrMi8NQWQ29>) foi disponibilizado em um evento da rede 

social Facebook, no qual houve 66 inscrições prévias. Após a aprovação do curso 

como uma atividade de extensão do Laboratório de Ensino de Biologia, pudemos 

disponibilizar um formulário de inscrição formal pelo sistema eletrônico Apolo da 

Universidade de São Paulo, no qual houve 35 inscrições. Na semana de aplicação do 

curso houve a presença efetiva de 27 alunos, um número considerado adequado para 

que todas as atividades propostas fossem realizadas com qualidade. 

  

 6.3 O curso de formação de professores 

O curso iniciou-se com apresentação dos participantes e ministrantes, seguida 

de uma atividade de levantamento de conhecimentos prévios. Nessa atividade, foram 

mostradas duas imagens de diferentes ambientes brasileiros, a Caatinga e a Floresta 

Amazônica e, além disso, fornecidos alguns dados sobre eles (Quadro 2). 

Foram feitas três perguntas de levantamento de conhecimentos prévios: (1). 

Qual ambiente é mais equilibrado? Justifique sua resposta; (2). Qual ambiente é mais 

biodiverso? Justifique sua resposta; (3). Crie hipóteses para justificar as diferenças 

visualizadas. 

Em outro período, os participantes tiveram a oportunidade de elaborar um 

conjunto de atividades e aulas cujo tema envolvesse a Biodiversidade. Eles foram 

instruídos a se orientarem por uma estrutura básica com, pelo menos: etapa de 

proposição de problema, atividades, estratégias de ensino a serem utilizadas na 

atividade e métodos de avaliação da aprendizagem dos alunos. O intuito da atividade 

foi compreender melhor como eles planejam aulas de Biologia. Essa mesma 

sequência de aulas seria revisitada durante a semana, em momentos que 

denominamos de “oficinas”. Os cursistas se organizaram em cinco grupos para a 

realização das oficinas. 
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Quadro 2 - Quadro apresentado no momento de levantamento de conhecimentos prévios dos 
participantes do curso, com comparação de algumas variáveis abióticas entre os dois ambientes, 

floresta amazônica e caatinga. Uma maior quantidade de sinais “+” significa uma maior quantidade de 
determinada variável. 

 VARIÁVEL FLORESTA AMAZÔNICA CAATINGA 

Iluminância ++ +++ 

Disponibilidade de água no solo +++ + 

Temperatura ++ +++ 

Concentração de magnésio no solo + ++ 

Concentração de cálcio no solo + ++ 

pH do solo ++ +++ 

Granulosidade do solo mais argiloso mais arenoso 

Quantidade de serrapilheira ++ + 

           Fonte: Elaborado pelo autor em colaboração com colegas do grupo de pesquisa. 

 

Na próxima atividade, foram trabalhadas as dimensões da biodiversidade e da 

cidadania. Esta ocorreu no formato de snowballing1, levantando a problemática do 

desaparecimento de abelhas em uma sequência e formato já validado pelo grupo de 

pesquisa Linguagem e Ensino de Ciências (LINCE). O grupo é composto por 

professores doutores, professores da rede pública, doutorandos, mestrandos e alunos 

de graduação sob orientação do professor doutor Marcelo Tadeu Motokane. 

Para finalizar a atividade, foram disponibilizadas grades contendo categorias 

de análise de trechos de um grupo focal aplicado com alunos de ensino médio e 

formuladas por uma pesquisadora do grupo LINCE. Neste momento, os alunos foram 

inseridos no contexto da pesquisa em ensino de ciências, tendo a oportunidade de 

conhecer mais sobre essa área ao participar de uma etapa de pesquisa que consistiu 

 
1 O snowballing permite que os participantes façam perguntas, pensem sobre as suas próprias 

respostas e, ao ouvirem a reflexão dos demais, possam aprofundar e se apropriar de conteúdos 
acadêmicos, situações problema etc. 
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na categorização de turnos de fala transcritos. A esta etapa sucedeu-se outra oficina 

de planejamento da SDI. 

As discussões sobre EnCI foram levantadas a partir da proposição do 

experimento conhecido como “colorindo flores” (APÊNDICE 1). A partir disso, foi 

tratada a importância desta estratégia de ensino e suas fundamentações teóricas. 

Esta etapa foi importante para os participantes passarem pela experiência do EnCI 

com todas as suas etapas de contexto: proposição de problema, atividade 

investigativa, formulação e teste de hipóteses, discussão dos resultados e conclusão.  

Alarcão (1996, 2003) e Schön (1983, 1991) denominaram este momento, em que o 

professor experiencia uma atividade que planeja aplicar com seus alunos, de 

homologia do processo, necessária para a reflexão sobre a prática de ensino. 

Como um complemento a esta atividade, no período seguinte ocorreu uma aula 

expositiva dialogada sobre práticas e movimentos epistêmicos como interações 

discursivas que ocorrem em atividades investigativas. As práticas epistêmicas foram 

amplamente abordadas na introdução deste trabalho. Quanto aos movimentos 

epistêmicos, consideramo-nos como as intervenções dos professores (incluindo 

questionamentos, sugestões e orientações) que são significativas para o 

desenvolvimento de determinadas práticas no decorrer de atividades investigativas 

(SILVA, A., 2011). 

Os objetivos da atividade foram: (1) compreender o que são práticas 

epistêmicas e a importância de criar-se um ambiente favorável à sua ocorrência; (2) 

reconhecer o papel das interações discursivas para a criação de uma comunidade de 

práticas; (3) reconhecer o papel do professor no desenvolvimento das práticas 

epistêmicas e (4) identificar o ensino de ciências por investigação como uma 

abordagem que favorece a ocorrência das práticas epistêmicas e interações 

discursivas. Desta forma, os alunos participaram novamente de uma etapa de 

pesquisa por meio da categorização de práticas e movimentos epistêmicos em trechos 

transcritos de falas de uma aula investigativa ocorrida durante a aplicação de uma SDI 

sobre ecofisiologia de morcegos. Este momento foi importante também para enfatizar 

a complexidade, as potencialidades, as dificuldades e as limitações da pesquisa em 

ensino. 
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Posteriormente, houve mais uma oficina de elaboração de SDIs. Este momento 

foi guiado por algumas perguntas visando a reflexão dos participantes sobre o que já 

fora planejado. Os ministrantes estavam à disposição para sanar dúvidas e também 

para ajudar os alunos nas reflexões. As perguntas-guia foram: suas atividades são, 

de fato, investigativas? Promovem a realização de movimentos epistêmicos por parte 

do professor? Promovem a realização de práticas epistêmicas por parte do aluno?  

A última atividade conduzida pelos ministrantes do curso foi uma atividade de 

homologia de processo de uma atividade investigativa. Foi feito aos alunos o seguinte 

questionamento: “Quais seriam as características que fazem as aves serem muito 

parecidas entre si? ”. Em seguida, foi proposto um problema: “Mas será que todas as 

aves são mesmo tão parecidas assim? Quais seriam as diferenças entre elas? ”. Os 

alunos foram então ao bosque-zoo com um roteiro de perguntas que os ajudavam na 

observação de características das aves e possibilitavam a resolução do problema. 

Posteriormente, houve uma etapa de socialização das observações e negociação de 

conclusões. Nessa atividade também reiteramos o valor de se realizar aulas fora do 

ambiente da sala de aula e como isso pode estimular o desenvolvimento de outras 

habilidades pelos estudantes. 

Houve, então, a última oficina de elaboração de SDI, na qual foi pedido para os 

grupos repensarem e concluírem o planejamento. Os estudantes mobilizaram os 

conhecimentos construídos durante o curso, analisando se a SDI construída possuía 

as principais características de uma atividade investigativa de biodiversidade, 

retomando as dimensões da biodiversidade, dimensões da cidadania, práticas e 

movimentos epistêmicos, ensino de ciências por investigação e sequências didáticas 

investigativas. 

Após a conclusão da SDI, os grupos apresentaram suas ideias aos ministrantes 

do curso e demais colegas, os quais expuseram suas impressões sobre o material 

apresentado. Neste momento houve também uma retomada dos principais tópicos do 

curso por meio das apresentações e, posteriormente, o fechamento do curso com um 

feedback dos alunos e dos ministrantes, com sugestões para as próximas edições. A 

Figura 5, divulgada diretamente aos alunos, resume as atividades desenvolvidas 

durante o curso. 
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Figura 5 - Cronograma de atividades do Curso de Inverno “Abordagens didáticas inovadoras para o 
ensino de Biodiversidade”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor em colaboração com colegas do grupo de pesquisa. 

 

É possível descrever as relações entre os diferentes sujeitos presentes no 

curso em termos de conceitos da teoria de Bernstein. Ao longo de todas as atividades, 

os ministrantes do curso sempre apresentaram um poder maior em relação aos 

cursistas. Desta forma, a classificação foi forte. Isso ocorre porque a formação e 

titulação acadêmicas, assim como a experiência docente, são maiores nos 

ministrantes, conferindo maior legitimidade na voz e na mensagem. Os cursistas, os 

quais ainda estão na graduação, reconhecem e respeitam esta diferença de poder. 

Já em relação ao controle, este variou ao longo das atividades, de acordo com 

seu objetivo. Em atividades de palestras ou exposições dialogadas, o enquadramento 

foi forte, centrado nos ministrantes do curso. Em atividades de homologia do processo 

e análise de turnos de fala, o enquadramento foi intermediário, pois exigiu-se maior 

autonomia dos cursistas na proposição e construção de ideias, divisão de trabalho, 

ocupação do espaço, entre outros. Por fim, em atividades de oficina, o enquadramento 

foi mais fraco, visto que os cursistas puderam escolher os aspectos presentes na SDI, 

com algumas condições impostas pelos ministrantes. Eles também poderiam fazer em 
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seu próprio ritmo. Os ministrantes se limitavam a dar sugestões de modificações na 

SDI, mas não obrigavam o grupo a fazê-las. 

 

6.4 Coleta e análise dos dados 

Os procedimentos de coleta e análise de dados referentes à orientação 

específica de codificação dos cursistas foram divididos em duas etapas: I) referente 

às regras de realização ativa no nível da argumentação e II) referente às regras de 

reconhecimento e realização passiva. 

Antes de discorrer sobre os procedimentos adotados em cada etapa, é 

importante explicar um pouco do processo de validação pelo qual este trabalho 

passou. No início deste Mestrado, acreditei que apenas os dados coletados no curso 

de inverno seriam suficientes para atingir a todos os objetivos de meu trabalho. Desta 

forma, o primeiro semestre consistiu no planejamento do curso, seguido de sua 

aplicação. 

Após a transcrição e a análise dos dados (o que durou por volta de um ano), 

levei os resultados prévios para validação no grupo de pesquisa LINCE, do qual faço 

parte. Depois de intensas e significativas discussões, concluímos que apenas as 

discussões nos grupos de cursistas durante o curso não eram suficientes para avaliar 

as regras de realização passiva e realização ativa na nível da argumentação. Desta 

forma, decidimos por implementar uma entrevista semiestruturada com os cursistas. 

A elaboração dos roteiros da entrevista, sua validação em nova reunião com o 

grupo de pesquisa e sua aplicação efetiva fez com que o processo se prolongasse por 

mais seis meses. Por este motivo, houve um intervalo de 18 meses entre o 

encerramento de curso e o reencontro virtual com os cursistas para a entrevista. Ao 

mesmo tempo que se deve considerar este intervalo na interpretação e discussão das 

análises, eu não deixaria de fazer este processo de validação. O rigor com o qual 

meus colegas criticaram meu trabalho fez com que sua qualidade aumentasse e, ao 

final, ficamos extremamente satisfeitos com o processo e com os resultados. 

Os dados necessários para a primeira etapa foram coletados durante o curso 

aplicado. Para tal, foram necessários os seguintes instrumentos: um projetor 

multimídia tipo Datashow, caixas de som e cinco câmeras Go-Pro. Tais instrumentos 

foram importantes tanto para a mediação das aulas quanto para coleta de dados. As 
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discussões em grupos durante as oficinas de formulação da SDI e a apresentação 

final desta foram gravadas. As situações mais ricas em termos analíticos terão seus 

áudios transcritos para análise. 

A análise do texto oral consistirá na identificação das regras de realização ativa 

no nível da argumentação para o potencial epistêmico das atividades propostas. 

Considerou-se que os cursistas detiveram posse de tais regras quando eles 

explicitamente manifestaram o que esperavam que seus alunos fizessem em 

determinada atividade/momento da sequência. Além disso, tal atividade/momento 

deve ter sido aceita/acatada pelo grupo e incluso no planejamento da SDI. 

Com base nas práticas epistêmicas propostas por Adjane Silva (2015), e 

Jiménez-Aleixandre e Bustamante (2007, apud SILVA, A. 2015) elaborou-se uma 

grade de análise contendo os potenciais epistêmicos das características da SDI 

(Quadro 3). É importante destacar que este trabalho não analisa as práticas 

epistêmicas diretamente, visto que estas são fenômenos manifestados por aprendizes 

em atividades pedagógicas. O potencial epistêmico, por sua vez, é inferido a partir de 

características presentes em discursos orais/materiais pedagógicos na fase de 

planejamento, passível de ser analisado com o material obtido durante o curso de 

formação. 

 

 

Quadro 3 - Potenciais epistêmicos e características da SDI correspondentes. 
Instâncias 

sociais 
Potencial epistêmico Característica da SDI 

Produção 

Monitorando o progresso Apresenta momentos explícitos em que 
os alunos fazem uma autoavaliação; 

Executando estratégias orientadas 
por planos ou objetivos; 

Apresenta um problema o qual os alunos 
devem investigar ao longo da sequência; 

Utilizando conceitos para planejar e 
realizar ações (por exemplo, no 
laboratório) 

Sequência propõe ações que exijam 
conceitos para seu planejamento e 
realização (ex.: no laboratório); 

Articulando conhecimento técnico na 
execução de ações (por exemplo, no 
laboratório); 

Sequência propõe ações que exijam 
conhecimento técnico (ex.: no laboratório) 

Construindo significados; Há momentos em que os alunos devem 
interpretar/relacionar informações 
presentes na sequência; 

Considerando diferentes fontes de 
dados; 

Sequência traz diferentes fontes de dados 
e/ou encoraja o aluno a pesquisar em 
outros meios; 

Construindo dados; Apresenta momentos de coleta de dados 
(ex.: trabalho de campo, experimento 
etc.); 
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Configurando hipóteses; Apresenta momentos em que alunos 
devem expor suas previsões; 

Considerando conceitos para 
elaborar hipóteses; 

Sequência exige explicitamente que 
alunos utilizem conceitos para sustentar 
suas previsões; 

Concluindo; Exige-se que o aluno responda à questão 
inicial proposta pela SDI; 

Ordenando dados; Sequência pede aos alunos ordenarem 
dados apresentados ou obtidos pelos 
próprios estudantes. 

Comunicação 

Relacionando/traduzindo diferentes 
linguagens: observacional, 
representacional e teórica; 

Há momentos em que os alunos devem 
relacionar: informações observadas, 
representações (modelos) e linguagem 
teórica; 

Transformando dados; Há momentos que exigem transformação 
de dados por parte dos alunos; 

Seguindo o processo: questões, 
plano, evidências e conclusões; 

Sequência é estruturada com as 
seguintes etapas: questões, plano, 
evidências e conclusões; 

Apresentando suas próprias ideias e 
enfatizando os aspectos cruciais; 

Apresenta momentos em que os alunos 
devem apresentar suas próprias ideias; 

Negociando explicações; Sequência exige explicitamente que os 
estudantes trabalhem/discutam em 
pequenos grupos e/ou com o restante da 
sala para sua resolução; 

Alcançando generalizações. Sequência exige dos alunos a construção 
de explicações / modelos aplicáveis a 
contextos mais amplos que o investigado 
na sequência. 

Avaliação 

Distinguindo conclusões de 
evidências; 

Sequência exige que estudantes 
distingam conclusões de evidências; 

Utilizando dados para avaliação de 
teorias; 

Sequência exige de o aluno utilizar dados 
apresentados / construídos para avaliar 
teorias apresentadas / pesquisadas; 

(continua) 

 

 

(conclusão) 

Instâncias 
sociais 

Potencial epistêmico Característica da SDI 

Avaliação 

Utilizando conceitos para interpretar os 
dados; 

Sequência apresenta dados que 
exigem conceitos para sua 
interpretação; 

Contemplando os mesmos dados de 
diferentes pontos de vista; 

Há momentos em que os alunos devem 
se posicionar como diferentes agentes 
para sua resolução; 

Recorrendo à consistência com outros 
conhecimentos; 

Sequência apresenta/indica 
conhecimentos fora do tema em estudo 
que são relevantes para a resolução do 
problema; 

Justificando as próprias conclusões; Sequência exige que estudantes 
elaborem uma explicação para um 
fenômeno e que apresentem as 
evidências que a sustentam; 

Criticando declarações de outros; Sequência instrui o aluno a avaliar 
declarações de colegas ou de materiais 
de mediação (ex.: apostilas, livros, 
notícias, posts, vídeos etc.); 
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Usando conceitos para configurar 
anomalias; 

Sequência introduz dados ou 
fenômenos não explicados pelo 
conhecimento disponível e instrui ao 
aluno usar conceitos para buscar uma 
nova explicação; 

Avaliando a plausibilidade das 
hipóteses; 

Há momentos em que os alunos devem 
avaliar suas asserções considerando 
“evidências” do dia a dia ou conceitos 
internalizados, justificando-as; 

Avaliando a consistência das 
informações; 

Sequência instrui o aluno a verificar a 
consistência das informações (ex.: 
contrastando hipóteses) 

Fonte: o autor, baseado em Jiménez e Bustamante (2007, apud SILVA, A., 2015) e Adjane Silva 

(2015). 

 

Compreender  e identificar o potencial epistêmico de cada atividade exige 

conhecimento do que cada prática correspondente significa. Entretanto, não é comum 

encontrá-las todas descritas em um mesmo trabalho. Por conta disso, fez-se um breve 

levantamento de trabalhos que se relacionam a tais práticas. Quando não foi 

encontrada uma definição explícita da prática, colocou-se a interpretação do autor do 

que significa a prática. 

 

Instância da produção 

Monitorando o progresso: Quando os alunos avaliam se estão seguindo 

corretamente o percurso da atividade (JIMÉNEZ et al., 2008). 

Executando estratégias orientadas por planos ou objetivos: Corresponde ao 

desenvolvimento de uma investigação (NASCIMENTO, E.; SILVA; FREIRE, 2014). 

Usando conceitos para planejar e realizar ações: “Quando os alunos, 

apossados de um conceito, projetam ações a fim de comprovar alguma hipótese ou 

legitimar alguma conclusão obtida” (NASCIMENTO, E.; SILVA; FREIRE, 2014, p. 3). 

Articulando conhecimento técnico na execução de ações: Quando os alunos 

mobilizam conhecimentos a respeito de procedimentos e/ou manipulação de 

objetos/ferramentas em atividades práticas, como no campo ou no laboratório 

(interpretação do autor). 

Construindo significados: Frente a um novo corpo de informações, o aluno faz 

conexões entre este corpo e seu conhecimento prévio em assuntos correlatos, 

“construindo significados pessoais para essa informação, transformando-a em 

conhecimento” (TAVARES, 2008, p. 94). 
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Considerando diferentes fontes de dados: Consiste no aluno ter contato com 

materiais diversificados como fonte de informação, como livros didáticos, jornais, 

revistas, computadores, filmes etc. Isso é importante para “ampliar o tratamento dado 

aos conteúdos e fazer com que o aluno se sinta inserido no mundo à sua volta” 

(FRISON et al., 2009, p. 3). 

Construindo dados: “Corresponde à construção ou a coleta dos dados” 

(NASCIMENTO, E.; SILVA; FREIRE, 2014, p. 3). 

Configurando hipóteses: Acontece quando os alunos estão expondo 

suposições sobre os possíveis resultados do experimento, antes de realizá-lo. 

(NASCIMENTO, E.; SILVA; FREIRE, 2014, p. 3). 

Considerando conceitos para elaborar hipóteses: “Quando os alunos expõem 

seus argumentos para as hipóteses apresentadas, tendo como base conceitos já 

incorporados” (NASCIMENTO, E.; SILVA; FREIRE, 2014, p. 3). 

Concluindo: “Quando o grupo finaliza o problema, a questão problema proposta 

inicialmente (pelo professor ou pelos próprios alunos)” (NASCIMENTO, E.; SILVA; 

FREIRE, 2014, p. 3). 

Ordenando dados: “Ocorre quando os alunos ordenam resultados obtidos para 

uma melhor discussão”. (NASCIMENTO, E.; SILVA; FREIRE, 2014, p. 3). 

 

 

Instância da comunicação 

Relacionando/traduzindo diferentes linguagens: observacional, 

representacional e teórica: Ocorre quando os alunos buscam conceitualizar/modelar 

o que foi observado (prática para teoria/modelo), ou quando alunos procuram pela 

observação os conceitos/modelos trabalhados (teoria/modelo para prática) (JIMÉNEZ 

et al., 2008). 

Transformando dados: “Ocorre quando os dados coletados passam por um 

tratamento e deixam de ser dados brutos” (NASCIMENTO, E.; SILVA; FREIRE, 2014, 

p. 3). 

Seguindo o processo: questões, plano, evidências e conclusões: Ocorre 

quando uma pergunta feita pelo professor ou material didático se torna 
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“um instrumento dialógico de estímulo à cadeia enunciativa. Sendo assim 

usado com propósito didático dentro da estória da sala de aula para traçar e 

acompanhar a construção de um significado e um conceito” (MACHADO; 

SASSERON, 2012). 

Apresentando suas próprias ideias e enfatizando os aspectos cruciais: Quando 

alunos “sistematizam seus conhecimentos e os expressam de maneira como 

entenderam, momento em que são evidenciados os significados que foram 

adquiridos” (ZOMPERO; LABURÚ, 2010). 

Negociando explicações: “O grupo negocia uma explicação plausível para 

tentar atingir consenso entre os seus membros para a questão proposta” 

(NASCIMENTO, E.; SILVA; FREIRE, 2014, p. 3). 

Alcançando generalizações: “Representa as situações que os alunos elaboram 

um enunciado geral que possa justificar um fenômeno observado e os demais de uma 

mesma classe” (NASCIMENTO, E.; SILVA; FREIRE, 2014, p. 3). 

 

Instância da avaliação 

Distinguindo conclusões de evidências: Quando os alunos conseguem 

explicitar “as relações estabelecidas envolvendo a constatação das informações já 

existentes e que permitem se referir a certas regularidades daquele contexto 

estudado” (SASSERON; CARVALHO, 2011a, p. 252). 

Usando conceitos para interpretação dos dados: “Quando os alunos recorrem, 

explicitamente, aos conceitos que já possuem para interpretar os dados obtidos na 

atividade” (NASCIMENTO, E.; SILVA; FREIRE, 2014, p. 4). 

Contemplando os mesmos dados de diferentes pontos de vista: Quando os 

alunos confrontam suas ideias em atividades que os ajudem a recolher informações 

que lhes permitam adquirir um novo significado (CARMO, 2016). 

Recorrendo à consistência com outros conhecimentos: Ao interagir com o 

objeto de estudo ou de conhecimento, os alunos empregam “outros elementos para a 

sua compreensão, que não se limitam apenas àqueles relativos aos conceitos 

científicos oriundos das Ciências da Natureza” (SOLINO; GEHLEN, 2014, p. 150). 

Usando dados para avaliação de teorias: “Quando os alunos utilizam um 

conjunto de dados para avaliar se suas conclusões fazem sentido. Nesse sentido, eles 
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buscam conciliar conclusões com evidências” (NASCIMENTO, E.; SILVA; FREIRE, 

2014, p. 4). 

Justificando as próprias conclusões: “Quando os alunos, considerando que já 

tenham fechado a ideia sobre determinado fenômeno, usam argumentos para 

defender a conclusão tomada” (NASCIMENTO, E.; SILVA; FREIRE, 2014, p. 4) 

Criticando declarações de outros: Quando os alunos constroem contra-

argumentos para afirmações realizadas por outras pessoas, se apoiando em 

justificativas e evidências (JIMÉNEZ et al., 2008). 

Utilizando conceitos para configurar anomalias: Ao se deparar com um 

fenômeno ou problema não explicado pelo conhecimento disponível, o aluno mobiliza 

ações e se apoia em conceitos de modo a reestruturar suas concepções, tornando o 

fenômeno ou problema inteligível (ARRUDA; VILLANI, 1994). 

Avaliando a consistência da informação: “Quando avaliam a hipótese 

apresentada a partir de outra já levantada” (NASCIMENTO, E.; SILVA; FREIRE, 2014, 

p. 4). 

Avaliando a plausibilidades das hipóteses: “Quando avaliam a hipótese 

apresentada, a partir de situações cotidianas ou conceitos internalizados” 

(NASCIMENTO, E.; SILVA; FREIRE, 2014, p. 4). 

 

Na segunda etapa de coleta e análise, foram analisadas as regras de 

reconhecimento e de realização passiva dos cursistas após um ano e meio decorrido 

do curso. Desta forma, buscou-se averiguar se os cursistas reconhecem os potenciais 

epistêmicos de suas atividades e se justificam adequadamente a escolha da atividade 

com base no que se espera que o aluno realize em sala de aula. 

Para a coleta de dados, foram elaborados cinco roteiros de entrevistas 

semiestruturadas, um para cada grupo. No entanto, nem todas as entrevistas 

realizadas foram consideradas nesta dissertação. Isto porque, dentre os cinco grupos 

de professores em formação, três tiveram a gravação prejudicada por falha técnica 

das câmeras. Logo, apenas dois roteiros de entrevista foram considerados para 

análise (APÊNDICES B e C). 

As perguntas foram estruturadas de acordo com os conceitos, estratégias e 

atividades propostas em cada uma das cinco sequências. A versão da SDI 
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considerada foi a final, pois foi a apresentada pelo grupo em comum acordo, no último 

dia do curso. 

Com exceção de um cursista que não quis participar da segunda etapa da 

pesquisa, todos foram entrevistados individualmente com o recurso Google Meet, por 

conta das orientações sanitárias dos órgãos de saúde em decorrência da pandemia 

da Covid-19. Antes da realização das perguntas, os cursistas foram orientados a 

responder de acordo com suas ideias e concepções do momento da entrevista, visto 

ser inviável uma pessoa manifestar integralmente sua mentalidade de quando realizou 

o curso de inverno (18 meses no passado). As entrevistas foram gravadas e seus 

áudios foram integralmente transcritos. 

A análise da existência ou não de regras de reconhecimento e de realização 

passiva foi feita mediante comparação do texto oral dos entrevistados com a grade de 

análise elaborada de acordo com o padrão utilizado por Barbosa (2017). Assim como 

o roteiro da entrevista, a grade de análise foi elaborada de acordo com os potenciais 

epistêmicos presentes e ausentes na SDI final de cada grupo (APÊNDICES B e C). 

Em ambas as etapas, os dados coletados foram transcritos de acordo com as 

proposições de Preti (1999) e estruturados em episódios (Quadro 4). Consideramos 

episódio como uma parcela do discurso com limitações claras em relação ao tema 

abordado, tarefas desenvolvidas ou fase didática (MORTIMER et al., 2007). Em 

sequência, subdividiram-se os episódios em turnos, menores unidades de análise, os 

quais apresentam falas sequenciais. Sendo assim, o turno de fala foi considerado 

como o período em que cada interlocutor marca as mudanças de fala ao longo do 

diálogo. 

 

Quadro 4 – Normas de transcrição. 

Símbolos Ocorrências 

( ) Incompreensão de palavras ou segmentos 

(hipótese) Hipótese do que se ouviu 

/ Truncamento: quando a fala de um dos participantes é 
interrompida 

:: podendo aumentar para 
:::: ou mais 

Prolongamento de vogal ou consoante 

- Silabação 

? Interrogação 
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(( )) Comentários descritivos do transcritor 

-- -- Comentários que quebram a sequência temática 

(...) Indicação de que a fala foi tomada ou interrompida em 
determinado 
ponto. Não no seu início. 

“ ” Citações literais ou leituras de textos durante a gravação 

Fonte: PRETI, 1999. 

 

 

6.5 Procedimentos éticos 

Os procedimentos adotados seguiram em conformidade com a legislação 

nacional, Resolução Nº. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde sobre Pesquisa 

com Seres Humanos (BRASIL: MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONSELHO NACIONAL 

DE SAÚDE, 2012). Além disso, os princípios da bioética, no que se que refere à 

beneficência, não maleficência, justiça, autonomia e equidade, foram respeitados. O 

curso passou pela aprovação do comitê de ética da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP), obtendo o número de Certificado de 

Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) 13804519.5.0000.5407. 

Os participantes tiveram acesso aos termos de consentimento no primeiro dia 

do curso, sendo o primeiro relativo aos procedimentos de coleta de dados, e o 

segundo referente aos procedimentos de armazenamento de dados. Foi requisitado 

que o participante, caso concordasse, assinalasse no termo o campo “sim” e, caso 

discordasse, assinalasse o campo “não”. Ao participarem da entrevista, os cursistas 

preencheram novos termos de consentimento e declararam seu consentimento no 

início da entrevista, de forma gravada. 

O Termo de Consentimento Informado, Livre e Esclarecido (TCLE) conta com 

uma breve apresentação da pesquisa, sua justificativa, objetivos e procedimentos, 

deixando claro o caráter voluntário da participação, bem como a ausência de prejuízos 

caso o participante deseje abandonar a pesquisa. O Termo de Consentimento 

Informado, Livre e Esclarecido para Banco de Dados (TCLEBD) conta com uma breve 

apresentação da pesquisa, sua justificativa, objetivos e procedimentos, deixando claro 

o caráter voluntário da concordância para o armazenamento dos dados em um banco 

digital, bem como a ausência de prejuízos caso o participante deseje abandonar a 

pesquisa. Não se previu riscos ou benefícios individuais para os participantes. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os cinco grupos de professores em formação, três tiveram a gravação 

prejudicada por falha técnica das câmeras. Há apenas dados parciais dos grupos 2, 4 

e 5, visto que algumas oficinas não foram gravadas em sua totalidade. 

Apenas os grupos 1 e 3 contam com as gravações completas. As análises 

apresentadas nesta dissertação se referem a estes dois grupos. De modo a manter o 

anonimato, os nomes dos sujeitos de pesquisa foram substituídos pelo número do 

grupo seguido de uma letra do alfabeto distinta. O grupo 1 consistiu em seis cursistas: 

1.A, 1.B. 1.C, 1.D, 1.E e 1.F. Já o grupo 3 consistiu em cinco cursistas: 3.A, 3.B, 3.C, 

3.D e 3.E.  

A seguir, apresentaremos os resultados e análises em dois blocos: 

primeiramente, trataremos das regras de realização ativa no nível da argumentação. 

Depois, abordaremos as regras de reconhecimento e de realização passiva. Por fim, 

fecharemos com uma discussão geral, sintetizando o que foi apresentado 

anteriormente. 

 

7.1. Regras de realização ativa no nível da argumentação 

Os resultados serão apresentados por grupo. Cada oficina de produção de SDI 

foi considerada como um episódio. Para contar como regra de realização ativa no nível 

da argumentação, foram considerados os trechos em que os cursistas explicitamente 

manifestaram o que esperam que seus alunos façam em determinada atividade da 

sequência. Além disso, tal atividade deve ter sido acatada pelo grupo e inclusa no 

planejamento da SDI de forma definitiva. 

 

7.1.1. Grupo 1 - Episódio 1 

O episódio 1 corresponde à primeira oficina, a qual ocorreu no primeiro dia de 

curso, no período da tarde. A proposta da oficina era de que os grupos discutissem 

qual seria o tema da SDI a ser planejada, assim como atividades, estratégias didáticas 

e métodos avaliativos presentes. Como condicionantes, a SDI deveria ter no máximo 

quatro aulas e o tema precisaria estar relacionado à biodiversidade. O condicionante 

de número de aulas foi proposto por conta do curto tempo de duração do curso, o qual 

não permite a produção de um material muito extenso com a mesma qualidade de um 
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material pensado para poucas aulas. Já a restrição do tema foi necessária de modo 

que a SDI se relacionasse diretamente aos temas trabalhados ao longo do curso, 

evitando assuntos científicos mais distantes, como os da área de Química ou Física. 

No entanto, o grupo 1 não discutiu todos os parâmetros estabelecidos. O 

episódio consistiu em uma extensa chuva de ideias em relação a qual tema e quais 

conceitos seriam abordados na sequência. Uma decisão que persistiu foi em relação 

público-alvo da SDI, 7° ano do Ensino Fundamental. Ao final do episódio, o grupo 

decidiu abordar o tema polinização, mas não definiu um problema a ser investigado. 

Como não foram propostas atividades, não há como avaliar o potencial epistêmico no 

episódio 1. 

 

7.1.2. Grupo 1 - Episódio 2 

O episódio 2 corresponde à segunda oficina, a qual ocorreu no segundo dia de 

curso, no período da tarde. Neste episódio, o grupo discutiu o que seria feito nas duas 

primeiras aulas da sequência. Definiram o problema da SDI, a atividade de 

levantamento de conhecimentos prévios e começaram a discutir a primeira atividade 

da segunda aula, a qual seria ainda modificada nos episódios seguintes. Abaixo está 

o potencial epistêmico identificado nesta etapa do planejamento. 

 

Executando estratégias com base em planos e objetivos 

Ep. 2, Turno 318 – Cursista 1.E Então a gente vai extrair o que eles sabem 

daquilo e aí a gente lança um problema e vai ser em cima desse problema 

que a gente vai trabalhar as 4 aulas. Pode ser um dos textos, pode 

acrescentar outra coisa...Mas o problema não pode sair disso, entendeu? 

 

Ep. 2, Turno 346 – Cursista 1.C “Qual o impacto que a extinção dos 

polinizadores pode causar pra você?” 

 

Ep. 2, Turno 975 – Cursista 1.E É porque você vai construindo 

conhecimento. Tu tá dando embasamento pra que eles consigam responder 

essa problematização, entendeu? Você vai acrescentando conhecimento de 

acordo com a evolução da atividade. 

Ep. 2, Turno 976 – Cursista 1.F A ideia eu acho que é geralmente essa. 

Ep. 2, Turno 977 – Cursista 1.D Mas é difícil fazer em quatro aulas. 

Ep. 2, Turno 978 – Cursista 1.E Porque você, na verdade você... 
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Ep. 2, Turno 979 – Cursista 1.A Eu pensaria em fazer na terceira essa 

pergunta. 

Ep. 2, Turno 980 – Cursista 1.E - Não. Essa pergunta já vai estar lá, é a 

problematização. A primeira coisa que eles vão deparar é com isso. Aí a gente 

faz o levantamento, vai dando informação, vai trazendo as relações entre as 

três coisas. Que que interfere se um faltar...até que ele consegue responder 

isso. Mas ele vai sendo construído esse conhecimento nas quatro aulas por 

exemplo. 

Uma importante característica surge na sequência do grupo: a existência de 

um problema autêntico explícito, o qual direcionará todo o processo investigativo 

realizado pelos alunos ao longo das quatro aulas. Principalmente no último trecho, 

percebe-se a ideia de o problema instigará o levantamento e trabalho com dados, 

levando à construção de significados. Assim, conclui-se que o grupo possui regras de 

realização ativa no nível da argumentação para o potencial epistêmicos “Executando 

estratégias orientadas por planos ou objetivos”. 

 

7.1.3. Grupo 1 - Episódio 3 

O episódio 3 corresponde à terceira oficina, a qual ocorreu no quarto dia de 

curso, no período da manhã. Neste episódio, o grupo refina a problematização, os 

materiais e perguntas necessárias para o levantamento de conhecimentos prévios e 

a dinâmica a ser desenvolvida na segunda aula. Abaixo estão os potenciais 

epistêmicos identificados nesta etapa do planejamento. 

 

Construindo significados 

Ep. 3, Turno 1169 – Cursista 1.F As fotos vão ser algo muito parecido com 

o que foi do morcego. Eles olham uma flor, algumas características das flores 

e tentam deduzir quais são os polinizadores de acordo com aquelas 

características. 

Ep. 3, Turno 1170 – Cursista 1.D Então, pra eles deduzirem a característica 

eles precisam observar, por exemplo, o caule desse é mais firme mais forte 

que aquela pequenininha. Pra gente mostrar que tem vários polinizadores, a 

gente tem que mostrar as diferenças das plantas. Essa daqui tem um caule 

mais firme, por isso é mais forte. E pra eu mostrar essa diferença eu acho 

que é muito mais legal você fazer ele observar, “Olha, tá vendo esse caule...”, 

do que eu falar “Olha, essa flor aqui ela é enorme, essa flor aqui é pequena, 

você tá vendo?”. É melhor que ele observe e fale isso pra que ele perceba do 

que a gente diga. Por isso que ela falou de desenhar, mas o desenhar é muito 

superficial. É simplesmente: “Esse caule aqui, ele é grande ou é pequeno? 

Ele é forte ou ele é fraco? Essa flor, ela é delicada ou ela é robusta? A folha 

é grande ou ela é pequena?”. São coisas bem básicas por conta da idade. 
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Ep. 3, Turno 1231 – Cursista 1.C Então, é justamente saber relacionar as 

interações. Por exemplo, qual é a relação entre a flor, o fruto e os 

polinizadores. Consequentemente, ele vai conseguir responder à nossa 

questão problema, que é porque vai atingir os alimentos se eles polinizadores 

forem extintos. Tá aí no caminho pra resolver essa questão problema. 

Ep. 3, Turno 1232 – Cursista 1.F Também acho que é justamente isso. Eles 

próprios irem construindo...obviamente que você tem que dar um suporte, dar 

algumas informações, mas deixar com que eles vão descobrindo o invés de 

jogar as informações. 

O grupo decide por incluir na sequência vários dados relevantes para a 

investigação do fenômeno. Em nenhum momento um integrante do grupo cogita 

fornecer uma explicação pronta na sequência. Cabe ao aluno  interpretar os dados e 

fazer correlações entre eles. Esta ideia aparece várias vezes durante o episódio. 

Assim, conclui-se que o grupo possui regras de realização ativa no nível da 

argumentação para o potencial epistêmico “Construindo significados”. 

 

Considerando diferentes fontes de dados 

Ep. 3, Turno 762 – Cursista 1.B A gente pode resgatar ele até com as fotos, 

o que vocês acham? Não sei se a gente vai manter a ideia de eles trazerem 

ou a gente passar. A gente pode começar com os exemplos tipo uma a flor 

grande que só dá à noite. Típico de mamífero. Uma flor vermelha com a parte 

do néctar bem no...e aí talvez... 

Ep. 3, Turno 763 – Cursista 1.E Mas essas fotos eles vão trazer e aí a gente 

também vai acrescentar mais fotos ou a gente só vai trazer as fotos e pronto? 

Ep. 3, Turno 764 – Cursista 1.B Eu acho que a ideia de eles trazerem pode 

dar muito problema, não sei. 

Ep. 3, Turno 765 – Cursista 1.D Eu acho que pode fazer as duas coisas 

porque o fato deles trazerem vai gerar uma vontade neles. 

Ep. 3, Turno 766  - Cursista 1.F É, eu acho que a gente pode levar, sei lá, 

um material nosso. 

Ep. 3, Turno 767 – Cursista 1.C É...porque eles podem até relacionar né. 

Ep. 3, Turno 768 – Cursista 1.F Aí, se eles não levarem, a gente tem. 

Ep. 3, Turno 769 – Cursista 1.C A gente tem, né. 

 

Ep. 3, Turno 1128 – Cursista 1.D Eles trariam as fotos, só que a gente 

também traria as fotos pra poder apresentar. Se traz deles as fotos é mais 

pra incentivar eles a olharem, instigar. 

O grupo decide por incluir na sequência instruções para que os alunos levem 

fotos próprias de flores para a segunda aula. Destas fotos, serão obtidos dados 

relevantes para a investigação pretendida na sequência. Ao afirmarem que o aluno 



78 

 

 

poderá utilizar material próprio e também o material fornecido pelo professor, os 

cursistas esperam que os alunos busquem dados em diferentes fontes. Assim, 

conclui-se que o grupo possui regras de realização ativa no nível da argumentação 

para o potencial epistêmico “Considerando diferentes fontes de dados”. 

 

Configurando hipóteses 

Ep. 3, Turno 873 – Cursista 1.E Vamos lá, aula 2, como a gente tava 

pensando? Através de um texto pra relacionar essas duas coisas? 

Ep. 3, Turno 876 – Cursista 1.B As fotos. Aí a gente pode fazer uma 

estrutura que nem a do morcego, pra aí eles levantarem e trazerem as 

hipóteses do que poliniza o quê. 

Nesta atividade, o grupo considera importante os estudantes levantarem 

hipóteses antes de trabalharem com os dados presentes nas fotos e cards 

informativos. Assim, conclui-se que o grupo possui regras de realização ativa no nível 

da argumentação para o potencial epistêmico “Configurando hipóteses”. 

 

Seguindo o processo: questões, plano, evidências e conclusões 

Ep. 3, Turno 636 – Cursista 1.D Daí, pra eu chegar nessa pergunta principal 

eu vou...A pergunta eu não vou dar pra eles. Qual que é o meu objetivo? Qual 

a pergunta que que quero que eles respondam na segunda aula para irem 

aos pouquinhos formando conhecimento pra chegar no geral? Então, a 

primeira pergunta tá fácil, né? A gente quer saber se eles sabem de 

polinização. Mas a segunda e a terceira a gente ainda precisa definir. Porque 

na hora que a gente definir o que que a gente quer que eles saibam, que eles 

nos digam, que eles descubram... Porque na primeira eles vão descobrir x, 

na segunda eles vão descobrir y, na terceira eles vão descobrir z. Quando 

eles descobrirem o x, o y e o z, eles vão entender a questão geral. 

A fala de 1.D expressa com fidelidade a estrutura geral da SDI: pergunta geral, 

pequenos ciclos investigativos (cada qual tendo trabalho com dados guiado por uma 

pergunta própria, seguido de uma conclusão) e sistematização final. Assim, conclui-

se que o grupo possui regras de realização ativa no nível da argumentação para o 

potencial epistêmico “Seguindo o processo: questões, plano, evidências e 

conclusões”. 

 

Negociando explicações 

Ep. 3, Turno 916 – Cursista 1.A A sala toda eu sou meio contra porque as 

pessoas não vão falar. Vão ter algumas pessoas que participam. 

Ep. 3, Turno 917 – Cursista 1.D Mas nessa idade o pessoal fala. 
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Ep. 3, Turno 918 – Cursista 1.F Mas eu acho que... 

Ep. 3, Turno 919 – Cursista 1.A Mas quando você coloca equipe de cinco 

são cinco cabeças só pensando. Quando você coloca tipo em trinta, não vai 

cinco cabeças que falariam em cinco. Não vão. Muitas vão deixar de falar em 

trinta. 

A cursista 1.A enfatiza a necessidade de se trabalhar em pequenos grupos, 

pois permite que todos os alunos participem das discussões. Caso a discussão se 

desse unicamente na sala como um todo, muitos alunos não participariam, 

prejudicando a negociação de negociações. O grupo aceitou a dinâmica de grupos. 

Assim, conclui-se que o grupo possui regras de realização ativa no nível da 

argumentação para o potencial epistêmico “Negociando explicações”. 

 

7.1.4. Grupo 1 - Episódio 4 

O episódio 4 corresponde à quarta e última oficina, a qual ocorreu no quinto dia 

de curso, no período da manhã. Neste episódio, o grupo define como seriam as duas 

últimas aulas da sequência. Em seguida, fazem uma recapitulação de todas as aulas, 

resolvendo as dúvidas e divergências que surgiram durante a discussão. Abaixo estão 

os potenciais epistêmicos identificados nesta etapa do planejamento. 

 

Construindo significados (repetido) 

Ep. 4, Turno 472 – Cursista 1.C Debater esses impactos ambientais. 

Ep. 4, Turno 473 – Cursista 1.E Isso. Aí como? Através de textos, gráficos 

que eles vão analisar os dados, figuras sobre os impactos econômicos e 

sociais causados pela falta de polinizadores. 

 

Ep. 4, Turno 486 – Cursista 1.B É que a gente vai jogar esses dados, essa 

tirinha, os dados (inaudível). E a gente também vai colocar gráficos sobre o 

aumento do uso de pesticidas, o agrotóxico. E também um gráfico falando da 

mortalidade dos insetos ao longo do tempo. 

Ep. 4, Turno 487 – Cursista 1.E Aí eles vão comparar essas coisas e eles 

vão poder tentar... 

Grupo decide por incluir na sequência vários dados relevantes para a 

investigação do fenômeno, como textos, figuras e gráficos. Em nenhum momento um 

integrante do grupo cogita fornecer uma explicação pronta na sequência. Cabe ao 

aluno  interpretar os dados e fazer correlações entre eles. Esta ideia aparece várias 

vezes durante o episódio. Assim, conclui-se que o grupo possui regras de realização 
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ativa no nível da argumentação para o potencial epistêmico “Construindo 

significados”. 

 

Ordenando dados 

Ep. 4, Turno 383 – Cursista 1.F Quais características que a gente daria nos 

dados das flores e dos polinizadores? Tem o que a 1.B falou que é o tamanho 

da pétala, se é cheiroso, se tem coloração. 

Ep. 4, Turno 384 – Cursista 1.E Isso vai estar na descrição, né? 

Ep. 4, Turno 385 – Cursista 1.B Pra essas fotos que eles trouxeram a gente 

pode pedir pra eles categorizarem. 

O grupo decide por incluir na sequência vários dados relevantes para a 

investigação do fenômeno. O sujeito 1.E questiona como apresentariam estes dados 

aos alunos. 1.B argumenta que os dados levados pelos alunos poderiam ser 

categorizados por eles mesmos. Tal proposta foi acatada pelo grupo. Assim, conclui-

se que o grupo possui regras de realização ativa no nível da argumentação para o 

potencial epistêmico “Ordenando dados”. 

 

Apresentando as próprias ideias e enfatizando os aspectos cruciais 

Ep. 4, Turno 299 – Cursista 1.A Mas daí ao mesmo tempo eles vão 

imitar...Porque eu tava querendo tipo pra eles criarem. Porque se fizer isso 

eles vão falar “Ah, vou criar um Bee or not to Bee pra vespa, pra morcego”, 

entendeu? Deixar eles criarem e depois mostrar. Aí tipo podia passar o vídeo 

enquanto isso a gente ia lendo as respostas pra gente fazer o debate depois. 

Ep. 4, Turno 300 – Cursista 1.E É, vamos chamar esse texto que a gente 

falou de texto de avaliação. Tipo, como que a gente pode dar um nome pra 

esse texto? Porque vai ser o debate da aula, vai ser texto. 

Ep. 4, Turno 301 – Cursista 1.A Avaliação. 

Ep. 4, Turno 302 – Cursista 1.E Não. A gente tem que pedir pra eles 

escreverem um texto. Como que vai falar? Texto de intervenção, proponha 

você, não sei...Que a aula vai ser baseada nesse texto que cada um vai fazer. 

O grupo decide por ceder parte da última aula para que os alunos produzam 

textos autorais expondo suas ideias sobre a importância da preservação dos 

polinizadores. Considerando que ao longo da sequência os estudantes trabalham com 

dados de modo a construir significados e correlações a partir dos mesmos, a quarta 

aula é um momento em que os alunos podem apresentar suas ideias construídas aos 

demais colegas. Assim, conclui-se que o grupo possui regras de realização ativa no 

nível da argumentação para o potencial epistêmico “Apresentando suas ideias e 

enfatizando aspectos cruciais”. 
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O Gráfico 1 resume o processo de incorporação de potenciais epistêmicos à 

SDI planejada pelo grupo 1.  

 

Gráfico 1 - Quantidade de potenciais epistêmicos presentes no planejamento da SDI – Grupo 1. 

 

      Fonte: o autor. 

 

É perceptível um aumento no número de potenciais epistêmicos (PE) ao longo 

das oficinas. Na primeira oficina, a SDI não apresentou nenhum PE, na segunda, 1 

PE, na terceira, 6 PE e na quarta, 8 PE. Analisando os PE por instância social, houve 

aumento nos das instâncias de produção e comunicação do conhecimento, mas em 

nenhum momento manifestou-se um potencial epistêmico da instância da avaliação. 

Desta forma, conclui-se que houve aquisição de regras de realização ativa para 

alguns potenciais epistêmicos (de apenas duas instâncias sociais) por parte dos 

membros do grupo. 

 

7.1.5. Grupo 3 – Episódio 1 

O episódio 1 corresponde à primeira oficina, a qual ocorreu no primeiro dia de 

curso, no período da tarde. A proposta da oficina era de que os grupos discutissem 

qual seria o tema da SDI que seria planejada, assim como atividades, estratégias 

didáticas e métodos avaliativos presentes. Como condicionantes, a SDI deveria ter no 

máximo quatro aulas e o tema precisaria estar relacionado à biodiversidade. O 



82 

 

 

condicionante de número de aulas foi proposto por conta do curto tempo de duração 

do curso, o qual não permite a produção de um material muito extenso com a mesma 

qualidade de um material pensado para poucas aulas. Já a restrição do tema foi 

necessária de modo que a SDI se relacionasse diretamente aos temas trabalhados 

ao longo do curso, evitando assuntos científicos mais distantes, como os da área de 

Química ou Física. 

O grupo 3 optou por planejar uma SDI cujo tema fosse como variavam os 

biomas terrestres na mesma latitude do globo. O público-alvo não foi especificado pelo 

grupo. Neste episódio, além de definir o tema, o grupo também começa a definir 

atividades e estratégias para as 3 primeiras aulas da sequência. Abaixo estão os 

potenciais epistêmicos identificados nesta etapa do planejamento. 

 

Considerando diferentes fontes de dados 

Ep. 1, Turno 369 – Cursista 3.B: E, se a gente investiga, a gente direciona a 
investigação dele da sala. Aí o que eu pensei se a gente for fazer alguma coisa pra ele 
poder pesquisar em casa a gente monta um roteiro do que que deve ser pesquisado. 
Você precisa encontrar este dado sobre tal coisa, ver num livro, sei lá, perguntar pro 
vizinho. E aí também tem a questão depois na sala de aula aprofundar essa questão 
trazendo o material, mas tem que saber. 

 

Ep. 1, Turno 373 – Cursista 3.E: É isso que vocês falaram, a gente pode pedir pra 
eles pesquisarem no final da primeira aula sem falar pra eles que na segunda aula a 
gente vai dar também um espaço pra eles pesquisarem em livros, artigos, essas coisas. 
Porque assim a gente vai estar dando autonomia pra eles buscarem outros dados. 
Porque, se eles souberem que na outra aula vai ter, eles não vão pesquisar. 

O grupo decide incluir na sequência instruções para que os alunos pesquisem 

informações para a segunda aula. Destas informações, serão obtidos dados 

relevantes para a investigação pretendida na sequência. Ao afirmarem que o aluno 

terá autonomia para buscar esta informação em livros, artigos e perguntar pro vizinho, 

os cursistas esperam que os alunos busquem dados em diferentes fontes. Assim, 

conclui-se que o grupo possui regras de realização ativa no nível da argumentação 

para o potencial epistêmico “Considerando diferentes fontes de dados”. 

 

Ordenando dados 

Ep. 1, Turno 127 – Cursista 3.A: É que eu pensei nas três primeiras aulas trabalhar 
conceitos tal como relevo, granulosidade do solo, clima, umidade, essas coisas 
divididas de alguma forma. Em cada uma dessas aulas pontua ou apresenta porque 
que aquilo é importante pra biodiversidade ou como aquilo altera, modifica, muda a 
biodiversidade pra depois no final fazer algo maior, mas eu não sei o quê. Eu só tô 



83 
 

 

fazendo um brainstorm, jogando ideias aqui pra cima. O ponto é: como que a gente vai 
trabalhar tudo isso? A gente vai fazer dividido, vai trabalhar tudo mais ou menos junto 
ao mesmo tempo? Trabalhar com conceitos iguais mais simples pra depois aumentar 
o grau de dificuldade ou variando conforme... 

Ep. 1, Turno 128 – Cursista 3.B: Eu acho que se colocar todas as peças e falar assim 
óh “monta o quebra cabeça” é melhor do que a gente ficar dando as peças, porque 
você quebra essa ideia do conhecimento como coisa estanque, compartimentalizado. 
Não, as coisas são integradas. Se a nossa proposta é pensar nessa integração do 
porquê na mesma latitude têm coisas diferentes, se jogar pecinha por pecinha a coisa 
fica estranha. 

O grupo decide por incluir na sequência vários dados relevantes para a 

investigação do fenômeno. 3.A questiona como apresentariam estes dados aos 

alunos. 3.B argumenta que os dados deveriam ser apresentados simultaneamente, 

de modo que alunos organizassem a informação obtida de acordo com o que for 

pedido, facilitando trabalhos e discussões posteriores com estes dados. Isto foi 

acatado pelo grupo. Assim, conclui-se que o grupo possui regras de realização ativa 

no nível da argumentação para o potencial epistêmico “Ordenando dados”. 

 

Construindo significados 

Ep. 1, Turno 227 – Cursista 3.B: A gente pode jogar coisas pra eles poderem discutir. 
Se a gente vai discutir a questão do, a questão global da latitude com os biomas a 
gente pode jogar uma foto do globo destacando onde a gente quer junto com cada 
grupo com um bioma pra eles poderem já começar a construir uma noção daquele 
bioma. Joga os dados do bioma mais esses dados geográficos e tenta montar uma 
correlação entre os dados geográficos e a questão do bioma. A gente já dá esses dados 
de localização, altitude, incidência solar, vai jogando coisa aqui “vê o que vocês concluir 
a partir disso”. Qual vai ser a correlação entre os fatores geográficos e o bioma? 

 

Ep. 1, Turno 253 – Cursista 3.B: Porque a nossa questão é que não tá só entregando 
dados só por entregar, a gente tá entregando dado pra eles poderem fazer uma 
correlação entre dados geográficos e bioma. O que nós vamos coletar de dados é a 
capacidade deles de correlacionar, que aí a gente já consegue saber se alguma coisa 
do levantamento de conhecimentos prévios acabou escapando. 

 

Ep. 1, Turno 310 – Cursista 3.B: Que aí eles vão ter essa discussão a correlação entre 
o bioma e os fatores geográficos. Aí a gente já dá um gráfico sobre a biodiversidade do 
lugar e aí eles têm que casar com o que foi discutido na outra aula. 

 

Ep. 1, Turno 411 – Cursista 3.B: Não, isso é interpretação de dados, o que eles vão 
escrever vai ser aquilo que está sendo discutido, eles vão responder a nossa proposta. 
Se a nossa primeira proposta tá falando pra eles correlacionar os dados geográficos 
com os dados dos biomas, o que a gente espera no papel é uma correlação entre os 
dados geográficos com dados do bioma. A gente não espera que eles façam uma 
receita de bolo de cenoura e sim aquilo que a gente pediu. 

 

Ep. 1, Turno 426 - Ministrante N: Como que vai ser essa construção? 
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Ep. 1, Turno 427 – Cursista 3.B: Vai ter um momento eles vão jogando a gente vai 
anotando na lousa e no final eles mesmos vão construir uma definição a partir do 
levantado. E aí depois do levantamento de conhecimentos prévios a gente vai separar 
eles em grupos e entregar os dados de biomas pra eles poderem fazerem comparação. 
A partir dessa comparação, na segunda a gente socializa essa discussão, leva dados 
de biodiversidade, eles incorporam isso na discussão e escreve, na terceira aula 
socializa novamente. Como é que tá começando a terceira aula? 

Ep. 1, Turno 428 – Cursista 3.C: Na terceira aula, se der tempo, a gente vai deixar 
eles pesquisarem em casa e depois na aula eles vão aprofundar trazendo material pra 
gente pré-selecionado pra eles fazerem as relações entre os dados que eles tiveram 
nas outras aulas com o conteúdo que a gente tem nos materiais. 

O grupo decide por incluir na sequência vários dados relevantes para a 

investigação do fenômeno. Em nenhum momento um integrante do grupo cogita 

fornecer uma explicação pronta na sequência. Cabe ao aluno  interpretar os dados e 

fazer correlações entre eles. Esta ideia aparece várias vezes durante o episódio, 

inclusive quando o ministrante N questiona como se dará a construção do conceito de 

biodiversidade. Assim, conclui-se que o grupo possui regras de realização ativa no 

nível da argumentação para o potencial epistêmico “Construindo significados”. 

 

Utilizando conceitos para interpretar dados 

Ep. 1, Turno 195 – Cursista 3.B Entender o que é um bioma porque, se a gente vai 
comparar com outros fora do Brasil, então sim, você tem que ter uma noção do que é 
o bioma. O porquê que a gente fala “ah o bioma Amazônia”, ou se fala “não, vamos 
trabalhar com o bioma Amazônia, bioma caatinga”. Eles já vão ter uma noção, mas não 
o nome (inaudível) e no meio da coisa ali funciona como uma definição pelo menos pra 
ele. 

Ep. 1, Turno 205 – Cursista 3.D: E de qualquer forma a gente vai discutir também o 
que que é bioma e ele precisa saber o que é bioma pra conseguir fazer a discussão e 
argumentar como que isso aí se relaciona com a biodiversidade. Então é interessante 
se eles não forem pensar o que que é bioma, que pelo menos eles coloquem isso no 
papel pra gente conseguir analisar como que eles acham que é. 

Na sequência, os cursistas estabelecem que é importante que os alunos 

dominem o conceito de “bioma” para que consigam comparar diferentes biomas na 

mesma latitude. Tal comparação, como evidenciado em outros turnos, seria realizada 

por meio de correlações de dados apresentados. O domínio do conceito é importante 

a tal ponto que o grupo inclui uma questão sobre biomas na etapa de levantamento 

prévios. O mesmo ocorre com o conceito de “espécie”. Assim, conclui-se que o grupo 

possui regras de realização ativa no nível da argumentação para o potencial 

epistêmico “Utilizando conceitos para interpretar dados”. 
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7.1.6. Grupo 3 - Episódio 2 

O episódio 2 corresponde à segunda oficina, a qual ocorreu no segundo dia de 

curso, no período da tarde. Neste episódio, o grupo modifica a terceira aula, inserindo 

novos dados a respeito da relação entre povos tradicionais e a biodiversidade. Além 

disso, também discutem a quarta aula. A discussão é centrada em como as dimensões 

da biodiversidade e de cidadania aparecem na sequência. Abaixo está o potencial 

epistêmico identificado nesta etapa do planejamento. 

 

Apresentando suas próprias ideias e enfatizando aspectos cruciais 

Ep. 2, Turno 112 – Cursista 3.B: (...) Na aula quatro a gente pode fazer uma 

apresentação geral, pra eles elaborarem um banner de divulgação. Porque se a gente 

entra dentro da questão de sequência didática investigativa que casa com uma 

investigação científica precisa de divulgação, então a aula quatro seria uma divulgação. 

O grupo decide por incluir na sequência uma aula inteira dedicada ao que eles 

chamam de divulgação. Considerando que ao longo da sequência os estudantes 

trabalham com dados de modo a construir significados e correlações a partir dos 

mesmos, a quarta aula é um momento em que os alunos podem apresentar suas 

ideias construídas aos demais colegas. Assim, conclui-se que o grupo possui regras 

de realização ativa no nível da argumentação para o potencial epistêmico 

“Apresentando suas ideias e enfatizando aspectos cruciais”. 

 

7.1.7. Grupo 3 - Episódio 3 

O episódio 3 corresponde à terceira oficina, a qual ocorreu no quarto dia de 

curso, no período da manhã. Neste episódio, o grupo elaborou roteiros de perguntas 

tendo em conta os objetivos de cada aula. A discussão é centrada em como o ensino 

por investigação aparece na sequência, assim como que práticas esperam que os 

alunos fariam caso a SDI fosse aplicada. É importante destacar que os sujeitos 3.A e 

3.E faltaram neste dia. Abaixo estão os potenciais epistêmicos identificados nesta 

etapa do planejamento. 

 

Executando estratégias por planos ou objetivos / Seguindo o processo: 

questões, plano, evidências e conclusões 

Ep. 3, Turno 389 – Cursista 3.B: Por que biomas...Então nossa pergunta, nosso 

problema...“Por que na mesma latitude existem diferentes biomas?” 

Ep. 3, Turno 390 – Cursista 3.C: Sendo que...não, isso... 
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Ep. 3, Turno 391 – Cursista 3.B: Não, porque...((põe a mão aberta em frente a C em 

a move horizontalmente)) Isso...SÓ ISSO...Sim, sem ficar fazendo muito rodeio. 

Ep. 3, Turno 392 – Cursista 3.C: Aí a gente vai utilizar a biodiversidade pra responder 

essa pergunta. 

Ep. 3, Turno 393 – Cursista 3.B: Isso. 

Ep. 3, Turno 394 – Cursista 3.C: Beleza, então “Por quê que existem biomas 

diferentes numa mesma faixa de latitude?”. 

Uma importante característica surge na sequência do grupo: a existência de 

um problema autêntico explícito, o qual direcionará todo o processo investigativo 

realizado pelos alunos. Com o problema escolhido, o grupo não precisou renunciar às 

estratégias pensadas anteriormente, as quais consistiam na apresentação de dados 

em conjunto com roteiros de perguntas que orientassem o trabalho com eles. Assim, 

conclui-se que o grupo possui regras de realização ativa no nível da argumentação 

para os potenciais epistêmicos “Executando estratégias orientadas por planos ou 

objetivos” e “Seguindo o processo: questões, plano, evidências e conclusões”. 

 

Recorrendo à consistência com outros conhecimentos 

Ep. 3, Turno 52 - Cursista 3.B: Pra segunda aula eles vão fazer uma socialização num 

primeiro momento, socialização bem rápida. Na segunda vamos entregar dados de 

biodiversidade para eles complementarem essa ideia com os dados geográficos e os 

dados do bioma somando com esse dado de biodiversidade. Aí eles vão fazer essa 

discussão incorporando agora esses dados de biodiversidade. Como que essa questão 

dessa configuração geográfica, essa configuração do bioma influencia nessa 

biodiversidade. Como que ela se correlaciona...e esses dados de biodiversidade a 

gente vai dar espécies mais abundantes, hábito alimentar destas espécies, que tipo de 

planta tem lá, que tipo de fungo tem lá...Para eles poderem pensar nas relações 

ecológicas que têm lá 

Na segunda aula, o grupo insere dados geográficos em conjunto com os 

biológicos de modo que todos são importantes para que o aluno construa 

conhecimento e investigue o problema. Alguns dados geográficos são destrinchados 

ao longo desta oficina, como altitude, temperatura, umidade e pressão. Assim, conclui-

se que o grupo possui regras de realização ativa no nível da argumentação para o 

potencial epistêmico “Recorrendo à consistência com outros conhecimentos”. 

 

Concluindo / Justificando as próprias conclusões / Distinguindo conclusões de 

evidências 

Ep. 3, Turno 439 – Cursista 3.C: Com todas as informações que vocês têm sobre os 

biomas, sobre as condições geográficas, como o ser humano e as relações lá dentro e 

tudo mais...“Que que cês acreditam que há diferença entre essas regiões, esses 
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biomas, mesmo eles estando na mesma faixa de latitude? Quais são os aspectos que 

influenciam esse tipo de diferença?” 

Ep. 3, Turno 456 – Cursista 3.B: Eu penso assim: depois da apresentação, eles vão 

apresentar todos os dados um conjunto de coisas e explicar os motivos dentro das 

perguntas, tipo: “A composição geográfica ela influencia no bioma e o bioma está 

influenciando a biodiversidade de tal forma, esse bioma tem tais características, esse 

tem tais características”. Beleza. Aí, depois no final, cada grupo vai apresentar as 

características de cada um ali com painel mesmo para pôr os dados. Vai ser uma coisa 

visível mesmo pra todo mundo ver. Porque no final a gente joga a nossa pergunta: “Por 

que que dentro de uma mesma latitude existem biomas diferentes?”. Eles têm os 

dados... 

O grupo estrutura a quarta aula como sendo um momento não só de 

divulgação, mas também de conclusão. É um momento em que os alunos mobilizam 

todos os dados e conhecimentos construídos ao longo da SDI e geram uma conclusão 

que responda ao problema inicial. Espera-se também que os alunos justifiquem 

adequadamente suas conclusões. Assim, conclui-se que o grupo possui regras de 

realização ativa no nível da argumentação para os potenciais epistêmicos 

“Concluindo”, “Justificando as próprias conclusões” e “Distinguindo conclusões de 

evidências”. 

 

Criticando declarações de outros 

Ep. 3, Turno 433 – Cursista 3.C: Apresentação dos resultados mesmo. A discussão 

em sala de aula e a fixação de trabalhos no (inaudível). A gente vai conversar na 

apresentação né, e aí de acordo com o que eles forem apresentando a gente vai 

abrindo. Depois que eles terminarem a apresentação, se alguém tiver dúvida ou crítica 

perguntar tipo trabalhinho da (inaudível). Aqueles trabalhinhos que a gente teve no 

sexto ano de apresentação e depois a galera pode experimentar e falar o que gostou. 

Ep. 3, Turno 434 – Cursista 3.B: Fazer o embate. 

Ep. 3, Turno 435 – Cursista 3.C: A gente deixa as perguntas em aberto mas se 

ninguém falar nada a gente fala assim “Ou fulano, você não tem nada pra falar?”. Ou 

pergunta alguma coisa pra galera tipo “Vocês entenderam? O que vocês acharam 

interessante?” 

Na quarta aula, o grupo abre espaço para que os alunos comuniquem dúvidas 

e façam críticas às apresentações dos colegas. Eles manifestam também que a 

mediação do professor deve incentivar tal processo caso os alunos fiquem em 

silêncio. Assim, conclui-se que o grupo possui regras de realização ativa no nível da 

argumentação para o potencial epistêmico “Criticando declarações de outros”. 

É importante destacar que o Episódio 4 (último dia do curso, período da manhã) 

foi descartado da análise. Isso porque ele consistiu em apenas 28 turnos de fala nos 
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quais os cursistas afirmaram que terminaram o planejamento e depois se retiraram da 

sala. 

O Gráfico 2 resume o processo de incorporação de potenciais epistêmicos à 

SDI planejada pelo grupo 3. É perceptível um aumento em seu número ao longo das 

oficinas. Na primeira oficina, a SDI apresentou 4 PE, na segunda, 5 PE e, na terceira, 

12 PE. Analisando os PE por instância social, houve aumento em todas as três. Ao 

início, a SDI apresentava 3 PE relacionados à produção do conhecimento, 1 PE 

relacionado à avaliação do conhecimento e nenhuma relacionada à comunicação do 

conhecimento. Ao final, apresentaram 5 PE relacionados à instância da produção, 2 

PE relacionados à instância da comunicação e 5 PE relacionados à instância da 

avaliação. 

Desta forma, conclui-se que houve aquisição de regras de realização ativa para 

alguns potenciais epistêmicos por parte dos membros do grupo. 

 

Gráfico 2 - Quantidade de potenciais epistêmicos presentes no planejamento da SDI – Grupo 3. 

 

      Fonte: o autor. 

 

7.2 Regras de reconhecimento e de realização passiva 

Nesta subseção, foram utilizados os dados provenientes das transcrições das 

entrevistas. Para considerar que o/a cursista detém regras de reconhecimento (RR) 
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para determinado PE, é esperado que, ao discorrer sobre suas intenções com a 

atividade, ele ou ela mencione práticas dos alunos que se aproximem da prática 

epistêmica correspondente. Para considerar que o/a cursista detém regras de 

realização passiva (RRP) para determinado PE, é esperado que, ao justificar suas 

intenções com a atividade, ele ou ela argumente adequadamente como que tal prática 

do aluno contribui para a produção, comunicação, avaliação e/ou legitimação do 

conhecimento científico em sala de aula. Para mais detalhes a respeito, é possível 

consultar as grades de análise utilizadas para a entrevista dos membros do Grupo 1 

(APÊNDICE B, Quadro 4) e para a entrevista dos membros do Grupo 3 (APÊNDICE 

C, Quadro 5). 

Os resultados serão apresentados por potencial epistêmico, na sequência em 

que aparecem nos roteiros das entrevistas (APÊNDICES B e C). Para cada PE, serão 

apresentados dois gráficos de frequência de ocorrência de posse de regras, um por 

grupo. Para a leitura dos gráficos, é importante lembrar que o Grupo 1 é composto por 

6 membros, enquanto o Grupo 3 é composto por 5 membros. Ainda, o dado referente 

à posse de regras de realização ativa no nível da argumentação (RRAArg) segue 

análise exposta na subseção anterior. Como o material didático proposto é o mesmo 

para todos os integrantes do grupo, ora todos possuem tais regras, ora nenhum 

possui. Em outras palavras, ora o material possui tal epistêmico, ora não possui, e 

isso é estendido para todos os membros de cada grupo. 

Por fim, após a apresentação dos gráficos, serão expostos: uma resposta de 

um cursista que não possui RR e RRP para o PE, uma resposta de um cursista que 

possui ambas as regras e, quando existente, uma resposta de um cursista que possui 

RR, mas não possui RRP. A análise completa da falas de todos os integrantes para 

todos os PE pode ser encontrada nos apêndices D (Grupo 1) e E (Grupo 3). 

 

7.2.1. Executando estratégias com base em planos e objetivos 

Para o potencial epistêmico “Executando estratégias com base em planos e 

objetivos”, todos os cursistas possuem RRAArg, visto que há um problema autêntico 

em ambas as sequências. No entanto, nenhum deles possui RR ou RRP para o PE 

(GRÁFICOS 3 e 4). Abaixo seguem duas respostas como exemplos: 
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Gráfico 3 - Número de integrantes do Grupo 1 que detêm posse de regras para o potencial epistêmico 
Executando estratégias com base em planos e objetivos. 

 

Fonte: o autor. 

 

Gráfico 4 - Número de integrantes do Grupo 3 que detêm posse de regras para o potencial epistêmico 
Executando estratégias com base em planos e objetivos. 

 

Fonte: o autor. 

Turno 36 – Cursista 1.C: O objetivo geral era inicialmente conhecer a 
importância dos polinizadores em si porque, na verdade, era um assunto até 
então não debatido, não tão conhecido, não tão divulgado. Então o foco 
principal era reconhecer a importância, conhecer o assunto em si e a questão 
da formação cidadã crítica eu diria. Acho que seria ali um objetivo mais no 
final né?...então eu acho que daria pra seguir basicamente o roteiro. 
Identificar, reconhecer e a formação cidadã crítica ali num último momento. 

Turno 8 – Cursista 3.C: Eu acredito que na atividade investigativa o aluno 
deveria conseguir compilar os dados, encontrar os dados e depois interpretar 
uma sequência lógica né. Conseguir sistematizar esses dados, conseguir 
argumentar e apresentar o que ele acredita que ele...em termos de 
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conceito...em termos de como aquilo é. Escrever e argumentar dessa forma 
no decorrer da sequência. Acredito isso. 

No primeiro caso, 1.C não reconhece que os alunos devem executar 

estratégias baseadas em um problema. Em vez disso, afirma que os alunos “seguiriam 

um roteiro” e “identificariam”, “reconheceriam” a importância da polinização 

espontaneamente. No segundo caso, 3.C afirma que os alunos fariam várias relações 

entre dados e argumentariam, mas não reconhece que os alunos deveriam fazê-lo 

para responder a um problema. Não há RR ou RRP para “executando estratégias com 

base em planos e objetivos”. 

 

7.2.2. Construindo significados 

 

Para o potencial epistêmico “Construindo significados”, 4 cursistas de cada 

grupo possuem RR e RRP. Todos possuem RRAArg (GRÁFICOS 5 e 6). Abaixo 

seguem duas respostas como exemplos: 

 
Gráfico 5 - Número de integrantes do Grupo 1 que detêm posse de regras para o potencial epistêmico 

Construindo significados. 

 

Fonte: o autor. 
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Gráfico 6 - Número de integrantes do Grupo 3 que detêm posse de regras para o potencial epistêmico 
Construindo significados. 

 

Fonte: o autor. 

 

Turno 20 – Cursista 1.B: Relacionar o aumento do uso dos agrotóxicos com 
a diminuição dos polinizadores. Acho que era esse o intuito principal né? E 
como isso é um tiro no pé. Cê tá aumentando os agrotóxicos pra ter uma 
maior produção mas você tá matando os polinizadores e por conta disso você 
vai ter uma menor produção agrícola. Acho que era essa a nossa ideia. 

1.B afirma que as atividades buscam fazer com que os alunos relacionem os 

dados de modo a chegarem em certa conclusões. Há RR e RRP para “construindo 

significados”. 

Turno 40 – Cursista 1.D: Eu acho que tinha que mostrar. Tinha que ter 
alguma atividade ou mesmo roda de conversa...ou mesmo a professora 
apresentando, mostrando que esses resultados, eles tinham que me dar 
embasamento pra poder apresentar esse resultado pra eles né? Então eu 
não sei... Precisaria analisar se eu ia ter com esses resultados esse 
embasamento pra mostrar o quanto é importante a biodiversidade. 

Em nenhum momento 1.D manifesta que seus alunos devem relacionar dados 

nestas atividades. Nesta resposta, percebe-se que o papel do professor seria a de um 

apresentador de ideias. Na resposta seguinte, apesar de ela mudar seu discurso para 

algo mais voltado ao protagonismo do aluno, não fica claro o que de fato o aluno faria 

com os dados. Ela deu a entender que seria algo que provocaria uma reflexão. A 

reflexão por si só levaria os alunos a “entenderem” o assunto, a chegarem em 

conclusões. Não há RR nem RRP para “construindo significados”. 
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7.2.3. Relacionando/traduzindo diferentes linguagens: observacional, 

representacional e teórica 

Para o potencial epistêmico “Relacionando/traduzindo diferentes linguagens: 

observacional, representacional e teórica”, 5 cursistas do grupo 1 possuem RR e RRP, 

mas não RRAArg. Os integrantes do grupo 3 não possuem nenhuma das regras para 

este PE (GRÁFICOS 7 e 8). Abaixo seguem duas respostas como exemplos: 

 

Gráfico 7 - Número de integrantes do Grupo 1 que detêm posse de regras para o potencial epistêmico 
Relacionando/traduzindo diferentes linguagens: observacional, representacional e teórica. 

 

Fonte: o autor. 

Gráfico 8 - Número de integrantes do Grupo 3 que detêm posse de regras para o potencial epistêmico 
Relacionando/traduzindo diferentes linguagens: observacional, representacional e teórica. 

 

Fonte: o autor. 
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Turno 22 - 1.F Eu acho que dá pra discutir vários assuntos né. A gente saiu 
um pouco da polinização em si e fala sobre os agrotóxicos né? Então eu acho 
que nessa atividade a gente pensava exatamente isso, falar sobre mais uma 
vez sobre a importância dos polinizadores, que sem os polinizadores... No fim 
a gente queria que os alunos chegassem a essa conclusão: que a diminuição 
dos polinizadores leva à diminuição dos alimentos. Mas aí a gente 
conseguiria falar também sobre os agrotóxicos que também a gente discutiu 
que seria algo novo pra eles também. Talvez eles não fizessem essa relação 
entre polinizadores e os agrotóxicos. E eu acho que outras formas também 
de levar pro aluno, né. Ao invés de ficar só fazendo perguntas, você leva 
texto, você leva gráfico, você leva figuras e você deixa que ele vá aprendendo 
a fazer a leitura de cada um desses, dentro desses contextos. 

Ao incluir figuras para observação, modelos matemáticos e textos, 1.F espera 

que seu aluno relacione estas diferentes linguagens para chegar à conclusão de que 

a diminuição dos polinizadores leva à diminuição dos alimentos. Há RR e RRP para 

“relacionando/traduzindo diferentes linguagens: observacional, representacional e 

teórica”. 

Turno 10 – Cursista 3.A: Seria pelo menos a priori mostrar que todas essas 
questões que nós temos ou que foram apresentadas acerca da Amazônia né, 
no caso...Como que por exemplo esse assunto é algo que possui muitas 
variáveis que o afeta por exemplo, né... Em outras palavras, tem o bioma 
floresta Amazônica, rios voadores, do outro lado tem deserto etc. A ideia é 
fazer com que os alunos pensem, interpretem, trabalhem com as informações 
que são justamente essas dadas de que: “Ó, tem tudo isso aqui que vai afetar 
o bioma entendeu?”. Todas as questões que já foram apresentadas. E aí a 
pergunta é justamente tentar entender como, por que e quais vias e como 
essas coisas se relacionam à visão do aluno. Porque tipo tem um aluno lá ele 
tá lidando por vezes com todas essas coisas que são novas pra ele, né? 
Todas essas ideias, esses conceitos que são novos... Então num primeiro 
momento seria dar esse material pra ele, dar essas informações, esse 
conhecimento pra ele e ver como que na cabeça dele essas relações são 
formadas, né? Por exemplo, pra qual elemento ele dá mais relevância ou um 
que ele acha que não tem nada a ver, ou outro que ele simplesmente não 
veja um nexo... Porque por exemplo, né, nessa própria pergunta fala da 
fauna, né. Cê tá pensando num bioma de, sei lá, deserto... Que que a fauna 
tem a ver, né? É contraintuitivo você pensar que a fauna tem algo a ver com 
um ecossistema, mas nem sempre é assim. Então de novo, fazer o aluno 
pensar que são muitas variáveis que afetam um ecossistema e que eles 
consigam ver isso e argumentar em cima disso. 

3.A afirma que as atividades buscam fazer com que os alunos relacionem os 

dados de modo a chegarem em certa conclusões. No entanto, com exceção do vídeo 

sobre rios voadores, os demais dados são tratados de forma genérica. Não se sabe 

se são gráficos, imagens, textos, vídeos ou alguma outra linguagem. Desta forma, não 

surge no discurso a necessidade de se relacionar e traduzir diferentes linguagens. 

Não há RR nem RRP para “Relacionando/traduzindo diferentes linguagens: 

observacional, representacional e teórica”. 
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7.2.4. Considerando diferentes fontes de dados 

Para o potencial epistêmico “Considerando diferentes fontes de dados”, 3 

cursistas do grupo 1 possuem RR mas não possuem RRP. 4 cursistas do grupo 3 

possuem tanto RR quanto RRP. Todos possuem RRAArg (GRÁFICOS 9 e 10). Abaixo 

seguem três respostas como exemplos: 

Turno 24 - 3.B De início, a gente pensou em entregar pros alunos esses 
dados. Então o professor previamente organizaria essa dinâmica dos dados 
e entregaria pros alunos. Na época, eu pensaria que seria nossa uma coisa 
muito legal. Hoje eu tenho uma outra visão, em que eu instigaria esses alunos 
a buscarem o além. Eu entregaria o que fosse essencial pro momento e 
depois proporia pesquisas pros alunos buscarem por conta, ou na biblioteca 
da escola, ou via internet utilizando o laboratório de informática. Tanto que 
isso poderia ser pontos dentro da pesquisa, da sequência didática, pra poder 
talvez estender a quantidade delas dentro dela. Seria até uma modificação 
que eu faria, pra que eles possam buscar mais autônomo esses dados. 

3.B reconhece a necessidade de considerar diferentes fontes de dados, 

incluindo dados levados pelo professores e dados coletados pelos alunos fora da sala 

de aula. Além disso, ressalta a importância de se considerar diferentes fontes de 

dados para a resolução da sequência e o desenvolvimento da autonomia. Há RR e 

RRP para “considerando diferentes fontes de dados”. 

 

Gráfico 9 - Número de integrantes do Grupo 1 que detêm posse de regras para o potencial epistêmico 
Considerando diferentes fontes de dados. 

 

Fonte: o autor. 
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Gráfico 10 - Número de integrantes do Grupo 3 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Considerando diferentes fontes de dados. 

 

Fonte: o autor. 

 

Turno 32 – Cursista 1.F: A gente pensou em eles tirarem fotos. E aí 
apresentava essas fotos, eles levariam pra gente, a gente ia apresentando 
essas fotos e ia discutindo exatamente essa ideia de por que ele é inseto ou 
como aquela planta tá sendo polinizada. 

Turno 33 – Pesquisador: Beleza. 

Turno 34 – Cursista 1.F: Se não me engano era isso. 

Turno 35 – Pesquisador: Tranquilo... E essas informações, por exemplo, 
textos, gráficos e figuras, como que eles teriam contato com esses textos 
gráficos e figuras? De onde que viria? 

Turno 36 – Cursista 1.F: A gente levaria mesmo no formato impresso. 

1.F reconhece a necessidade de o aluno considerar diferentes fontes de dados, 

incluindo dados levados pelo professores e dados coletados pelos alunos fora da sala 

de aula. No entanto, não é explicitado a importância destas diferentes fontes de dados 

para a construção do conhecimento. Há RR mas não há RRP para “considerando 

diferentes fontes de dados”. 

Turno 42 – Cursista 1.B: No caso dessa sequência que a gente fez, nós que 
estaríamos levando todas as informações, né. Eles iriam ler e interpretar, ler 
de maneira crítica e interpretar o material que a gente tava levando nas aulas. 

1.B considera como fonte de todos os dados apenas o material levado pela 

própria professora. Não há regras de RR nem RRP para “considerando diferentes 

fontes de dados”. 
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7.2.5. Seguindo o processo: questões, plano, evidência e conclusões 

Para o potencial epistêmico “Seguindo o processo: questões, plano, evidência 

e conclusões”, 2 cursistas do grupo 1 possuem RR mas nenhum possui RRP. No 

grupo 3, todos os 5 possuem RR, mas apenas 4 possuem RRP. Todos possuem 

RRAArg (GRÁFICOS 11 e 12). Abaixo seguem três respostas como exemplos: 

 

Gráfico 11 - Número de integrantes do Grupo 1 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Seguindo o processo: questões, plano, evidência e conclusões. 

 

Fonte: o autor. 

 

Gráfico 12 - Número de integrantes do Grupo 3 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Seguindo o processo: questões, plano, evidência e conclusões. 

 

Fonte: o autor. 
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Turno 40 – Cursista 3.A: Vamos pensar que a gente tá numa pista de boliche 
e a sequência didática é a pista propriamente dita por onde a bola escorrega. 
Lá no final onde estão os pinos está o que a gente quer do aluno. As canaletas 
são as perguntas. As canaletas que tipo fazem a bola sair do jogo. Porque se 
a bola sai do jogo reinicia, você tem uma nova tentativa de fazer o strike, 
entendeu? Então tipo, ó, fazer uma pergunta lá pra um aluno hipotética daí 
ou ele vai responder... Quer dizer, vamos supor que ele responda. Aí você 
vai ver a resposta tá errada. Então você vê que alguma coisa aí no meio ficou 
falha e então a partir disso tenta-se de novo, entendeu? É tentar trabalhar o 
conceito que talvez tenha ficado confuso ou, dependendo do que ele quer, 
saber já dá a resposta propriamente dita. Porque se for uma informação que 
não tiver como ele descobrir a partir do que ele já tem, se for uma coisa muito 
específica e não tem como ele chegar à conclusão sozinho responder... 
Enfim, as perguntas tiveram ou têm a finalidade de guiar o pensamento. Acho 
que seria a forma mais simples de colocar, guiar e instruí-los no processo que 
a gente havia preparado. 

Para 3.A, as perguntas possuem o propósito de guiar o pensamento do aluno. 

Ele exemplifica alguns processos pelos quais as perguntas guiam, como a avaliação 

da aprendizagem conceitual e o trabalho com informações.  Há RR e RRP para 

“seguindo o processo: questões, plano, evidências e conclusões”. 

Turno 44 – Cursista 1.B: Serviu como guia pra eles chegarem a fazer a 
conexão que a gente queria que eles fizessem e meio que como uma 
avaliação continuada, né, durante cada aula. Pra gente ter noção se ele 
conseguiu responder à pergunta, conseguiu chegar onde a gente tava 
querendo chegar. 

Para 1.B, as perguntas possuem dois propósitos: guia (para o estudante) e 

avaliação (para o professor). Apesar de reconhecer a função das perguntas como 

guia, ela não especificou por qual tipo de processo ou etapas este alunos seriam 

guiados. Há RR mas não há RRP para “seguindo o processo: questões, plano, 

evidências e conclusões”. 

Turno 40 – Cursista 1.F: Eu acho que é ver... Da primeira aula é um 
levantamento de conhecimento prévio mesmo. É pra saber o quanto eles 
sabem do assunto. Depois é pra ver se eles realmente tão entendendo do 
assunto, se eles tão entendo o que tá sendo passado...esse é o principal 
objetivo das perguntas. 

Para 1.F, as perguntas possuem dois propósitos: levantamento de 

conhecimentos prévios e verificação se os alunos estão entendendo conceitos. No 

entanto, o papel das perguntas na orientação do trabalho com dados e na construção 

do conhecimento científico não é reconhecido. Não há RR nem RRP para “seguindo 

o processo: questões, plano, evidências e conclusões”. 
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7.2.6. Apresentando suas próprias ideias e enfatizando aspectos cruciais / 

Negociando explicações 

 
Gráfico 13 - Número de integrantes do Grupo 1 que detêm posse de regras para o potencial 

epistêmico Apresentando suas próprias ideias e enfatizando aspectos cruciais. 

 

Fonte: o autor. 

 

Gráfico 14 - Número de integrantes do Grupo 3 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Apresentando suas próprias ideias e enfatizando aspectos cruciais. 

 

Fonte: o autor. 
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Gráfico 15 - Número de integrantes do Grupo 1 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Negociando explicações. 

 

Fonte: o autor. 

 

Gráfico 16 - Número de integrantes do Grupo 3 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Negociando explicações. 

 

Fonte: o autor. 

 

Para o potencial epistêmico “Apresentando suas próprias ideias e enfatizando 

aspectos cruciais”, 3 cursistas do grupo 1 possuem RR  e RRP, ao passo que este 

número sobre para 4 no grupo 3. Todos possuem RRAArg (GRÁFICOS 13 e 14). 

Para o potencial epistêmico “Negociando explicações”, 2 cursistas do grupo 1 

possuem RR e RRP, enquanto todos possuem RRAArg. No grupo 3, 4 possuem RR, 
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3 possuem RRP e nenhum apresenta RRAArg (GRÁFICOS 15 e 16). Abaixo estão 

três respostas como exemplos: 

Turno 48 – Cursista 1.A: Pra que eles assimilem tudo o que eles pensaram, 
só que de uma forma coletiva. Que eles debatam isso, então eles vão ter até 
aí... Acho que, ainda não teria tido talvez o contato assim do professor dando 
a matéria, eles ainda teriam as percepções deles. Aí eles teriam que debater 
essas ideias, defender seu ponto de vista. Então, se você tem que defender, 
você tem que realmente saber do que você tá falando, não que eles vão ter 
a resposta certa. Mas eles vão ter que fazer aqueles exercícios com cuidado, 
prestando atenção, porque eles vão têm que discutir isso. Se eles não 
prestaram atenção, eles vão ter que prestar atenção na hora porque vai ter 
que ter esse debate. E essa sequências de raciocínio acho que vão acabar 
fomentado eles a querer entender mais sobre o assunto, a participar. Ciência 
é um pouco de debater, lidar com opiniões diferentes, então vai ser construído 
tudo isso eu imagino. 

Ao propor um debate, 1.A espera que os alunos apresentem suas próprias 

ideias, além de negociarem opiniões diferentes com colegas. Isto aproximaria a 

comunicação em sala de aula à comunicação realizada no meio científico. Há RR e 

RRP para “apresentando suas próprias ideias e enfatizando os aspectos cruciais” e 

“negociando explicações”. 

Turno 50 - 3.A Eu acho que eu faria outra coisa, eu não sei o quê... Mas 

penso que talvez algo não tão expositivo, talvez algo mais dinâmico, algo 

mais interativo, sabe? Porque, se a proposta é fazer com que todos aqueles 

alunos aprendam sobre biomas de forma geral e ao mesmo tempo de forma 

integrada, né? Porque muito provavelmente viria à cabeça deles que todos 

os biomas estão integrados entre si. Acho que não faz sentido você fazer uma 

coisa puramente expositiva, que você vai lá, apresenta um cartaz, aí fica 

alguém lá falando sobre o cartaz. Ainda mais quando você tá num 

Fundamental II, num Ensino Médio... Acho que nada a ver, sinceramente 

acho que nada a ver. Mas ao mesmo tempo, eu não sei o que faria também, 

então precisaria repensar, dedicar um pouco mais de tempo a essa questão. 

Mas eu não manteria. 

Ao propor um debate, 3.A espera que os alunos apresentem suas próprias 

conclusões após todo o processo investigativo. Há RR e RRP para “apresentando 

suas próprias ideias e enfatizando os aspectos cruciais”. Além  disso, reconhece que 

deveria haver mais interação entre os alunos na última atividade, indicando a 

necessidade de negociarem explicações. Mas não consegue justificar muito bem o 

porquê de ele achar isso ou propor uma forma diferente de se realizar a atividade. Há 

RR mas não RRP para “negociando explicações”. 

Turno 42 – Cursista 1.F: O debate da última aula a gente pretendia saber o 

quanto o aluno aprendeu com a sequência didática. A gente queria fazer a 

avaliação escrita e também a oral pra ver se eles sabiam desenvolver mesmo, 

se eles realmente tinham entendido. 
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Ao propor um debate, 1.F espera verificar se os alunos entenderam os 

conceitos trabalhados. Não há preocupação com negociação de explicações ou 

apresentação de ideias por parte dos alunos. Não há RR nem RRP para 

“apresentando suas próprias ideias e enfatizando os aspectos cruciais” ou para 

“negociando explicações”. 

 

7.2.7. Justificando as próprias conclusões / Distinguindo conclusões de 

evidências 

Gráfico 17 - Número de integrantes do Grupo 1 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Justificando as próprias conclusões. 

 

Fonte: o autor. 

Gráfico 18 - Número de integrantes do Grupo 3 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Justificando as próprias conclusões. 

 

Fonte: o autor. 
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Gráfico 19 - Número de integrantes do Grupo 1 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Distinguindo conclusões de evidências. 

 

Fonte: o autor. 

Gráfico 20 - Número de integrantes do Grupo 3 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Distinguindo conclusões de evidências. 

 

Fonte: o autor. 

Para ambos os potenciais epistêmicos (“Justificando as próprias conclusões” e 

“Distinguindo conclusões de evidências”), 2 cursistas do grupo 1 possuem RR e 1 

deles possui RRP. No grupo 3, 3 possuem RR e de RRP. Nenhum cursista possui 

RRAArg (GRÁFICOS 17 a 20). Abaixo estão três exemplos de respostas: 

Turno 38 – Cursista 3.E: Eu acho que essa seria uma aula legal pra encerrar 
porque a gente teve muita preocupação com o aprender a fazer ciência e 
simular uma apresentação de painéis, né, que é o que a gente mais faz na 
faculdade quando a gente entra. Se envolve com iniciação científica, por 
exemplo. É uma forma interessante de mostrar “Ó, quando você tem uma 
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hipótese você precisa confirmar ou recusar ela com base nos argumentos 
que foram trazidos dos dados que você levantou”. Eu acho que essa atividade 
contempla isso pensando na questão do porquê existem diferentes biomas 
na mesma latitude. Porque depois de toda a sequência didática, que aqui a 
gente pode fingir que ocorreu em mais que quatro aulas, eu acho que os 
estudantes vão ter bastante dados, já vão ter discutido bastante entre os 
grupos e entre as pessoas dentro dos grupos pra trazer elementos pra 
responder essa pergunta global. Eu acho que eu manteria sim por conta 
disso, entendeu? Porque aí também tem a questão da argumentação. Vai 
promover ainda mais a discussão pensando de forma ampla, né. Por que 
existem diferentes biomas na mesma latitude. Então eu acho que eu manteria 
e o objetivo é mais esse, de simular uma feria de ciências digamos assim, 
né? Com argumentação, com defesa de hipótese. 

3.E defende que a atividade final visava fazer com que o aluno apresentasse 

suas conclusões em relação às hipóteses levantadas. Também espera que os alunos 

mobilizem vários dados trabalhados ao longo da sequência de forma a embasar 

melhor suas conclusões e correlações. Há RR e RRP para “justificando as próprias 

conclusões” e “distinguindo conclusões de evidências”. 

Turno 56 – Cursista 1.C: Nessa atividade era justamente pra ter um 
comparativo sobre o que acrescentou né? Ao longo da sequência, como que 
esse argumento foi construído. Então era basicamente pra estabelecer uma 
ponte, de que forma o aluno construiu a sua argumentação. Ou melhor, quais 
foram os caminhos que ele percorreu pra chegar até ali, se a sequência 
realmente ela somou, né? Teve um âmbito ali formativo pra aquele aluno, 
formativo argumentativo, ou se realmente aquele aluno só reescreveu ou algo 
do tipo. Apesar de que isso dificilmente acontece. Tem ali um acréscimo sim 
de informações que também é importante. Então era basicamente, o objetivo 
final aí era analisar né?. De que forma, que percursos foram percorridos por 
esse aluno pra chegar na argumentação final. Era comparar basicamente o 
inicial e o final ao longo da sequência didática. 

1.C defende que a atividade final visava fazer com que o aluno argumentasse. 

Ela esperava que a SDI fornecesse informações para que o argumento fosse mais 

elaborado ao final da sequência que no começo dela. No entanto, não fica claro qual 

seria a estrutura desse argumento ou como essas “informações” seriam mobilizadas 

em um processo argumentativo. Há RR mas não RRP para “justificando as próprias 

conclusões” e “distinguindo conclusões de evidências”. 

Turno 50 – Cursista 1.B: Se não me engano, na primeira aula era mais um 
levantamento, né. A gente iria trazer informações novas mas foram trazidas 
mais informações ainda no decorrer das aulas. Inicialmente, era mais como 
guia, como levantamento de conhecimento prévio. Aí refazer as mesmas 
perguntas no fim seria mais como uma medida avaliativa pra ver se eles 
realmente, se eles conseguiram aprender e se a gente como professor 
conseguiu chegar onde a gente queria né. 

A cursista menciona o objetivo de refazer as perguntas da primeira aula seria 

de avaliar o quanto de conteúdo o aluno conseguiu aprender. Não há nenhuma 

referência à argumentação ou à resposta esperada do aluno. Não há RR nem RRP 

para “justificando as próprias conclusões” e “distinguindo conclusões de evidências”. 
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7.2.8. Monitorando o progresso 

Gráfico 21 - Número de integrantes do Grupo 1 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Monitorando o progresso. 

 

Fonte: o autor. 

 

Gráfico 22 - Número de integrantes do Grupo 3 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Monitorando o progresso. 

 

Fonte: o autor. 

 

Para o potencial epistêmico “Monitorando o progresso”, apenas 1 membro do 

grupo 1 possui as RR e RRP. Este número sobe para 4 membros no grupo 3. Nenhum 

cursista possui RRAArg (GRÁFICOS 21 e 22). Abaixo seguem duas respostas como 

exemplos: 
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Turno 42 – Cursista 3.E: Eu penso que a gente pode se autoavaliar do ponto 
de vista da aprendizagem, do ponto de vista do comprometimento com aquela 
atividade. Do ponto de vista da aprendizagem, eu acho que o próprio 
processo de discutir com os colegas acaba gerando uma autoavaliação se a 
gente considerar que tá acontecendo realmente um diálogo com argumentos. 
Que os dados estão sendo utilizados. Então eu penso que a todo instante ali 
a autoavaliação vai ser uma consequência porque “Opa, eu levantei essa 
hipótese mas sei lá quem me trouxe esse dado que acaba gerando um 
conflito com a minha hipótese”. Isso na minha concepção acaba gerando uma 
autoavaliação geral do estudante. 

3.E reconhece que é importante o aluno fazer uma autoavaliação a favor de 

sua própria aprendizagem, confrontando suas hipóteses e argumentos com os 

argumentos dos demais. Isso ocorreria ao longo das atividades, em especial nos 

momentos de socialização. Há RR e RRP para “monitorando o progresso”. 

Turno 68 – Cursista 1.D: Se for nesse sentido, se for uma autoavaliação 
referente a isso, teria que ser mais pro final né. Depois que eles...mas até no 
começo também daria, né, dá pra perguntar pra eles como que eles agem no 
dia. Mas eu deixaria mais pro final viu? Eu acho que: “Olha, depois de tudo o 
que vocês aprenderam, depois de tudo o que vocês viram, depois de tudo o 
que a gente viu, como é que vocês tratavam as abelhas antes? Como é que  
a gente vai, como é que a gente vai tratar as abelhas agora?” Eu acho que é 
algo legal aí pra um final de, pra uma penúltima aula, pra uma última aula, 
uma coisa assim. Depois que todo o conhecimento o debate já foi feito, acho 
que é algo interessante. 

1.D valoriza a dimensão atitudinal da autoavaliação, mas não menciona 

aspectos conceituais e procedimentais. Além disso, acredita que os alunos devem 

fazê-lo apenas ao final da sequência em vez de assumir um caráter processual. Não 

há RR nem RRP para “monitorando o progresso”. 

 

7.2.9. Criticando as declarações de outros 

Para o potencial epistêmico “Criticando as declarações de outros”, 4 cursistas 

do grupo 1 possuem RR e 2 deles possuem RRP. 4 cursistas do grupo 3 possuem 

tanto RR quanto RRP. Nenhum possui RRAArg (GRÁFICOS 23 e 24). Abaixo seguem 

três respostas como exemplos: 

Turno 54 – Cursista 1.B: O que eu aconselharia, meio que tentaria guiar é 
ver se esse ponto de vista é só um ponto de vista, se é um achismo ou se ele 
realmente acontece. Aí procurar nos materiais que a gente deu, nas notícias 
que levamos, que levei pra aula pra ver se realmente é um fato, é uma coisa 
que acontece, ou se é uma coisa que ele viu no quintal da vó. E que os outros 
colegas também deveriam levantar isso, tipo: “Ah, beleza, você viu isso uma 
vez acontecendo, mas isso acontece toda vez? A gente tem aqui material que 
a professora trouxe. Tem também o livro didático, vamo procurar no livro?”. 
Acho que seria isso. 

1.B reconhece a importância da crítica às declarações dos outros e destaca 

este processo como promotor da mobilização de dados já trabalhados e busca de 
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novos dados para discutir a questão. Há RR e RRP para “criticando as declarações 

de outros”. 

 

Gráfico 23 - Número de integrantes do Grupo 1 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Criticando as declarações de outros. 

 

Fonte: o autor. 

 

Gráfico 24 - Número de integrantes do Grupo 3 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Criticando as declarações de outros. 

 

Fonte: o autor. 

Turno 64 – Cursista 1.C: Vai ter momentos que realmente eles vão entrar 
em debate, é inevitável. O cuidado maior que tem que ser, é pra que... O 
professor tem sim que intermediar em alguns momentos porque o cuidado 
maior é que deixa de ser organizado digamos assim. Que tenha algo mais... 
Perca mais o intuito que é ser mais focalizado em determinado ponto. Acho 
que é basicamente isso. Os alunos geralmente vão interagir. Inicialmente eles 
ficam bem tímidos, né, mas depois começa ali a interação, o questionamento. 
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Enfim, o dizer “Não, não é isso. Não, eu não concordo”. Então é basicamente, 
são esses questionamentos. 

1.C reconhece a importância da crítica às declarações dos outros. No entanto, 

ela não justifica seu posicionamento. Não afirma, por exemplo, o papel desta crítica 

no processo argumentativo e na construção de conhecimento. Há RR mas não há 

RRP para “criticando as declarações de outros”. 

Turno 58 – Cursista 3.D: Eu acho que tem duas formas que ele poderia 
reagir a isso, né? Ele poderia reagir zoando o outro, né? Que é o que a gente 
não quer. Aí vai ser ruim pra esse aluno que foi zoado porque ele não vai 
mais dar opinião e vai ficar sempre na defensiva. Ou ele pode lidar com essa 
situação e conversar na boa com essa pessoa “Ah, você falou tal coisa aí, eu 
acho que não foi muito legal, sabe?” Aí talvez deixar pro professor explicar 
por que que aquele pensamento não tá certo. 

Em nenhum momento 3.D reconhece que os alunos devem criticar as 

declarações dos demais. Em vez disso, deixa a cargo do professor “explicar” para o 

aluno se ele está certo ou errado. Não há RR nem RRP para “criticando as 

declarações de outros”. 

 

7.2.10. Recorrendo à consistência com outros conhecimentos 

Para o potencial epistêmico “Recorrendo à consistência com outros 

conhecimentos”, 3 cursistas do grupo 1 possuem RR e 2 possuem RRP. 3 cursistas 

do grupo 3 possuem RR e RRP. Apenas os integrantes do grupo 3 possuem RRAArg 

(GRÁFICOS 25 e 26). Abaixo seguem três respostas como exemplos: 

 
Gráfico 25 - Número de integrantes do Grupo 1 que detêm posse de regras para o potencial 

epistêmico Recorrendo à consistência com outros conhecimentos. 

 

Fonte: o autor. 
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Gráfico 26 - Número de integrantes do Grupo 3 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Recorrendo à consistência com outros conhecimentos. 

 

Fonte: o autor. 

 

Turno 46 – Cursista 3.C: Se você for considerar a questão histórica e 
geográfica e tudo mais, você vai entender por que que tem diferença, porque 
tem diferenças de relevo e tudo mais. Diferenças dos biomas mesmo na 
mesma faixa vai ser diferente. Aí o porquê ele vai ter uma diferença também 
dos povos que vão estar associados à vegetação, ao ambiente natural, né, 
também. Que eles vão modificar também o local, a vegetação também de 
alguma forma. Qualquer tipo de vínculo biológico ele vai conseguir ter uma 
pressão naquele ambiente. Então em comparação da Amazônia, a Amazônia 
tem vários estudos que falam que a Amazônia é uma floresta plantada, né, 
por vários séculos por povos nativos. Na verdade, ela não é uma floresta 
natural, mas ela tem uma pressão de pessoas, de indivíduos que plantaram. 
Então todo ambiente ele vai ser modificado de uma forma também pelas 
pessoas, pelos organismos que estão associados a ela. Então eu acredito 
que, de certa forma, os alunos não vão chegar a essa conclusão tão profunda 
da situação. Mas que existe, por que existem diferentes biomas, em uma 
resposta básica eles conseguem determinar com essa sequência pelo 
menos. 

3.C reconhece a importância de conhecimentos de outras áreas para a 

resolução da sequência. Tais conhecimentos estariam diretamente relacionados à 

construção do conhecimento. Há regras de RR e RRP para “recorrendo à consistência 

com outros conhecimentos”. 

Turno 66 – Cursista 1.C: O principal é estabelecer aí uma atividade 
multidisciplinar. A questão por exemplo da Matemática, a questão da 
interpretação gráfica, a questão geográfica em princípio tá interligada ali com 
os polinizadores, a questão também de espécies de região pra região, clima, 
temperatura, a questão mesmo química, né? Por conta das sinalizações 
químicas, a comunicação entre eles. Principalmente no caso das abelhas. 
Então assim, o intuito justamente é sair daquela margem de que só a Biologia 
só as Ciências Biológicas... Ou melhor, só a Ecologia em si pode ser 
trabalhada só com foco ecológicos e esquecer das outras áreas em si, outras 
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áreas afins. Inclusive poderia até mesmo colocar com as outras áreas, né? 
Por exemplo, as engenharias ou algo do tipo que já utilizam se não me 
engano alguns materiais que têm o intuito ali de basicamente de preservação 
de polinizadores inclusive. Tem alguns biomateriais chamados, né? Então 
tem muita coisa pra se trabalhar no âmbito multidisciplinar. Então pra o aluno 
ver essa interdisciplinaridade em si, pra que não fique ali só restrito à questão 
ecológica e o aluno fica ali preso achando que é só uma questão, que é só 
aquilo de sala de aula pronto. O mais importante é justamente promover essa 
interdisciplinaridade com as áreas afins. 

Turno 67 – Pesquisador: Beleza. Você acha que esses conhecimentos que 
podem aparecer, eles são necessários na resolução da sequência, no sentido 
de, ao chegar ao final na conclusão de responder aquelas perguntas que são 
retomadas? 

Turno 68 – Cursista 1.C: Dependendo da seleção desses assuntos, da 
abordagem que seja feita, eu acho que sim. Dependendo de como você vai 
selecionar, como você vai organizar, qual vai ser o seu cronograma, seu 
planejamento e quais são as áreas afins ali que você vai relacionar, é 
importante. É importante pra essa construção. 

1.C reconhece a importância de conhecimentos de outras áreas para a 

resolução da sequência. Mas, pelo conjunto da resposta, percebe-se uma 

preocupação dos alunos terem contato e adicionarem estes conhecimentos às suas 

respostas, mas não em considerar tais conhecimentos em um processo argumentativo 

ou de avaliação das ideias, por exemplo. Há RR mas não há RRP para “recorrendo à 

consistência com outros conhecimentos”. 

Turno 74 – Cursista 3.A: É um complemento porque, se um aluno por um 
acaso quiser pensar pelo viés somente biológico, né. Do ponto de vista de, 
vamo pensar num bioma só no ponto de vista biológico, seja vivo, seja não 
vivo. Ou seja, físico, químico ou biológico, ele poderia chegar à resolução da 
sequência, né. Ele poderia chegar ao que a gente espera dele pensando só 
em questões da Biologia sem pensar em História ou Geografia ou whatever. 
Ele não precisa, seria mais um complemento então, pensando assim. 

3.A percebe os conhecimentos de outras áreas como complementares, não 

necessários para a resolução do problema da sequência. Não há RR nem RRP para 

“recorrendo à consistência com outros conhecimentos”. 

 

7.2.11. Usando conceitos para configurar anomalias 

Para o potencial epistêmico “Usando conceitos para configurar anomalias”, 2 

membros do grupo 1 possuem RR e RRP. Este número sobe para 4 membros no 

grupo 3. Nenhum cursista possui RRAArg (GRÁFICOS 27 e 28). Abaixo seguem duas 

respostas como exemplos: 
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Gráfico 27 - Número de integrantes do Grupo 1 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Usando conceitos para configurar anomalias. 

 

Fonte: o autor. 

 

Gráfico 28 - Número de integrantes do Grupo 3 que detêm posse de regras para o potencial 
epistêmico Usando conceitos para configurar anomalias. 

 

Fonte: o autor. 

Turno 48 – Cursista 3.C: Eles teriam que investigar por que acontece essa 
situação do quadrilátero afortunado. Provavelmente porque tem a cordilheira 
dos Andes, acredito ali. Mas eles têm que pesquisar essa informação, né, 
esse conceito de quadrilátero afortunado e por que que chama quadrilátero 
afortunado. Existem alguns estudos que relatam por que que acontece aquilo 
lá, acontece essa situação e tudo mais. E tentar explicar o porquê que 
aconteceria essa situação, porque não seria uma coisa normal da faixa de 
deserto, né? Que é próximo. Mas aí eles teriam que procurar informação e 
tentar explicar por que que acontece. Seria uma coisa que seria a sequência 
na verdade, né. Porque eles teriam que explicar um problema, uma situação 
específica e real né? 
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3.C, ao se deparar com uma anomalia dentro da sala de aula, proporia aos 

alunos uma nova etapa de levantamento de dados, dando início a um novo ciclo 

investigativo. Há RR e RRP para “usando conceitos para configurar anomalias”. 

Turno 72 – Cursista 1.C: Explanar, né? Acho que o mais importante é 
explanar a questão das espécies invasoras e espécies nativas, explicar como 
proceder nesses casos. É claro que vai dar um, digamos assim um bug, né? 
Nos alunos do tipo “Como que isso tá acontecendo?”. Mas eu acho que é 
basicamente ir por essa. Como proceder em relação a isso, dar uma lida no 
artigo também que é muito importante. Mas em sala de aula a gente sabe que 
na hora pode ser que não mas depois dá pra abrir aquela margem do tipo “Eu 
vou pesquisar, vou dar uma olhada e na próxima aula a gente vê isso”. E 
deixa aquele questionamento com os alunos que na verdade pode ser que 
aconteça de ficar um pouco com a gente. Mas é explanar, né, orientar sobre 
a questão de espécies nativas e espécies invasoras e quais são as 
consequências disso já que tem realmente as consequências de espécies 
invasoras, né? Quando adentram ali um certo ambiente. 

1.C, ao se deparar com uma anomalia dentro da sala de aula, tomaria controle 

da situação com uma explicação do porquê isso ser uma anomalia. Não tentaria 

mediar uma nova investigação ou discussão por parte dos alunos. Não há RR nem 

RRP para “usando conceitos para configurar anomalias”. 

 

7.3 O processo de aquisição de regras no curso 

Considerando o conjunto dos resultados expostos acima, é possível afirmar que 

o curso promoveu a aquisição de regras por parte dos cursistas para vários potenciais 

epistêmicos. Tal constatação se dá principalmente pelo aumento das regras de 

realização ativa no nível da argumentação possuídas pelos cursistas. 

Em ambos os grupos, a maior variação da quantidade de potenciais 

epistêmicos da SDI se deu entre a segunda e a terceira oficina (GRÁFICOS 1 e 2). 

Foi justamente neste intervalo de tempo em que ocorreram duas intervenções 

importantes: a discussão dos pressupostos do ensino de ciências por investigação 

utilizando-se da estratégia da homologia do processo (ALARCÃO, 1996, 2003; 

SCHÖN, 1983, 1991) e a discussão das práticas e movimentos epistêmicos utilizando-

se de uma estratégia semelhante à pesquisa-ação (ELLIOT, 1998; ROSA; 

SCHNETZLER, 2003). No entanto, em vez de pesquisarem e refletirem sobre a 

própria prática, fizeram este processo com a prática de outro professor2. 

 
2 Os cursistas analisaram um arquivo impresso contendo a transcrição das falas de um terceiro 

professor e de seus alunos durante uma aula de ciências na escola pública. As identidades dos 
participantes foram mantidas anônimas e a análise do material foi autorizada pelo professor, o qual é 
membro do grupo de pesquisa. 
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Explicitar o texto adequado ao contexto assim como os referencias teóricos é 

essencial para que o futuro professor, ao exercer seu ofício na escola, esteja mais 

empoderado ao refletir a própria prática (CHIMENTÃO, 2009). Desta forma, para além 

de produzir um artefato no período de uma semana, o curso provocou os alunos do 

grupo a constantemente revisitarem a própria prática de planejamento, contribuindo 

para sua formação como profissional reflexivo (FREIRE, 2002; SILVA, E.; ARAÚJO, 

2005). 

Entretanto, as duas intervenções supracitadas não foram, sozinhas, 

responsáveis pelo aumento da qualidade da SDI em termos de potenciais 

epistêmicos. Além de fatores como a própria reflexão feita pelos futuros professores, 

seu engajamento e sua disposição socioafetiva para a realização das atividades 

propostas, merece destaque também a atuação dos ministrantes do curso. 

Enquanto os futuros professores debatiam a SDI, os ministrantes circulavam 

pelo espaço da sala observando os grupos. Foi crucial a postura ativa que todos 

apresentaram de intervirem nos grupos sempre que julgassem necessário. Caso 

tivessem assumido uma postura passiva de esperar serem chamados, muito 

provavelmente boa parte das interações gravadas não teriam ocorrido. 

No caso dos integrantes do grupo 3, mesmo após as atividades entre a segunda 

e terceira oficinas, eles ainda não haviam definido um problema para a SDI. Tal 

característica está associada diretamente aos potenciais epistêmicos “Executando 

estratégias por planos ou objetivos / Seguindo o processo: questões, plano, 

evidências e conclusões”, além de favorecer a ocorrência de atividades que suscitem 

outros PE. 

A proposição de um problema autêntico para a SDI é cara ao ensino de 

ciências, pois é justamente o problema que levantará a necessidade de toda a 

investigação a ser feita pelos alunos, a qual dará sentido à SDI (AZEVEDO, 2004; 

CARVALHO, 2013). 

Na 3ª oficina, foram necessárias as intervenções de quatro ministrantes em três 

momentos distintos até que o grupo compreendesse a importância do problema para 

a SDI e conseguissem incluí-lo em seu planejamento. Como exemplo desta interação, 

seguem alguns trechos desta oficina: 
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Ep. 3, Turno 45 - Ministrante T: Vai ter alguma pergunta para eles discutirem 
na primeira aula? 

Ep. 3, Turno 46 – Cursista 3.B: A gente pensou mais nessa correlação entre 
as questões geográficas e os biomas. 

Ep. 3, Turno 47 - Ministrante T: Isso já é uma pergunta. Só que a gente 
considera que essas perguntas têm que aparecer mais de forma explícita. 

 

Ep. 3, Turno 195 – Ministrante G: Qual que é o problema da sequência? 

 

Ep. 3, Turno 208 – Ministrante G: Eu acho que tá faltando um problema que 

abarque toda a sequência. Primeira coisa... Porque o que vocês apresentam 

é bastante interessante como objetivo, como ponto de partida, mas não chega 

a ser um problema, né. Não é algo que o aluno tem que investigar, é mais um 

objetivo do que vocês querem que o aluno saiba. 

 

 

Ep. 3, Turno 324 – Ministrante N: Mas vocês chegaram a pensar em como 

vocês vão articular essas aulas pra responder o problema de vocês? 

Ep. 3, Turno 325 – Cursista 3.C: Ainda mais ou menos não, né. Porque a 

gente tem o objetivo, a gente tá articulando um pouco mais pelo objetivo aí. 

 

Ep. 3, Turno 328 - Ministrante P: Ó, vocês têm um objetivo geral aí. Isso é 

interessante. Cuidado pra não deixar o objetivo muito amplo, se não vocês 

não conseguem fechar, tá? Mas esse não tá muito amplo. A partir desse 

objetivo, pensem numa coisa que vá criar um problema pra ser resolvido. Ao 

longo do processo pra resolver esse problema, você vai discutindo todos 

esses aspectos que você quer discutir do objetivo geral. Então tem que ter o 

problema principal que a resolução dele seja um desafio, tá? Ele vai ser a 

coluna vertebral de tua sequência. 

Tais intervenções também ocorreram no Grupo 1, embora em menor 

quantidade. Isso se deu porque este grupo teve clareza de qual era o problema da 

SDI desde meados da 2ª oficina. Segue exemplo: 

Ep. 3, Turno 329 - Ministrante P: isso aí aí vocês lançam a pergunta principal 
por isso que por isso que eu tô falando pra vocês pensarem na pergunta 
principal que aí vocês lançam a pergunta principal qual vai ser a pergunta 
principal de vocês? qual a importância dos polinizadores? por que que é 
preocupante se os polinizadores sumirem? eu não sei pensa na. 

Ep. 3, Turno 330 – Cursista 1.D: “Como as plantas se reproduzem?” 

Ep. 3, Turno 331 – Cursista 1.B: Ah, mas isso acho que é pro final... 

Ep. 3, Turno 332 – Cursista 1.E: Mas aí... 

Ep. 3, Turno 333 – Cursista 1.B: Acho que é. 

Ep. 3, Turno 334 – Cursista 1.E: É porque, tipo assim, a pergunta que vai 
na problematização, né? A pergunta que tá pedindo é a problematização? Aí 
então tipo a gente tinha pensado “Qual o impacto do desaparecimento dos 
polinizadores?”. Mas aí mantém ela ou... 

Ep. 3, Turno 335 – Ministrante P: Então, é essa a pergunta. 

Ep. 3, Turno 336 – Cursista 1.D: É porque eu...Ah, desculpa. 
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Ep. 3, Turno 337 – Ministrante P: É essa pergunta assim. A pergunta central 
é a pergunta que vai ser a coluna vertebral da sequência de vocês, tá? Então 
o objetivo da sequência didática de vocês é que os alunos respondam essa 
pergunta e no processo de responder essa pergunta vocês vão ensinando 
algumas coisas pra ele. 

Em suma, em nenhum momento os ministrantes impõem aos cursistas que eles 

tenham um problema na SDI, nem tentam elaborar o problema por eles. Isso 

corroboraria com uma racionalidade técnica de formação de professores (ALVARO-

PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010). 

Em vez disso, os ministrantes buscam compreender a proposta dos futuros 

professores e, a partir disso, problematizam este conhecimento consolidado, em um 

diálogo aberto. O professor é visto como capaz de produzir seu próprio conhecimento 

(TARDIF, 2002), como um intelectual transformador (GIROUX, 1997). 

Se por um lado a análise das regras de realização ativa no nível da 

argumentação se deu em um caráter processual (ao longo do curso), por outro, a 

análise das regras de reconhecimento e de realização passiva foi pontual, realizada 

18 meses após findado o curso. Logo, não é possível afirmar com clareza qual é a 

exata contribuição do curso para a aquisição de tais regras. 

Apesar disso, é razoável esperar que o propósito de qualquer intervenção 

formativa é de que o aprendizado dos professores seja significativo e que os 

pressupostos teóricos aprendidos embasem a reflexão do docente sobre a própria 

prática por muitos anos. Logo, o que pode ser respondido com a análise feita é: o que 

ficou do curso de inverno para estes cursistas após um ano e meio? 

Pode-se afirmar com segurança que nem todos os cursistas estão alinhados 

ao ensino de ciências por investigação e às práticas epistêmicas em sala de aula. 

Enquanto vários argumentam a favor de atividades investigativas (alguns inclusive 

citando autores da área da psicologia da educação, como Piaget e Vygotsky), alguns 

apresentam discursos conflitantes a este, aprendidos em outros contextos que não o 

do curso de inverno. 

É importante ter a consciência de que a formação do professor nunca se 

encerra completamente. Este é um processo contínuo (SELLES, 2000), impossível de 

ser adquirido em uma determinada etapa da vida (GATTI, 2016). Não esperamos que 

os cursistas apreendessem de uma vez todos os temas trabalhados no curso. 

Também não esperamos que recitem de cor todos os detalhes e autores trabalhados. 
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No entanto, é preocupante quando a maioria dos cursistas não reconhecem de 

algumas práticas importantes a serem realizadas pelos alunos em aulas de ciências. 

Isto se torna relevante pois, de acordo com Zabala (1998):  

O planejamento e a avaliação dos processos educacionais são uma parte 

inseparável da atuação docente, já que o que acontece nas aulas, a própria 

intervenção pedagógica, nunca pode ser entendida sem uma análise que leve 

em conta as intenções, as previsões, as expectativas e a avaliação dos 

resultados (ZABALA, 1998, p. 17). 

Em outras palavras, se o professor não tiver intenções e expectativas de que 

seus alunos realizem práticas epistêmicas, cria-se condições desfavoráveis para que 

elas ocorram em sala de aula. Por mais que o professor possua em mãos um material 

didático de excelente qualidade, alinhado a pressupostos teóricos defendidos na área 

da pesquisa em ensino de ciências, é possível que sua mediação leve os alunos a 

fazerem outras práticas que não as epistêmicas. Tal situação reforça a necessidade 

de que o professor esteja sempre se formando, de modo a adquirir regras e possuir 

uma orientação específica de codificação adequada ao contexto. Retomando a 

contribuição de Fusari (1990): 

Um profissional da Educação bem-preparado supera eventuais limites do seu 
plano de ensino. O inverso, porém, não ocorre: um bom plano não transforma, 
em si, a realidade da sala de aula, pois ele depende da competência-
compromisso do docente. Desta forma, planejamento e plano se 
complementam e se interpenetram, no processo ação-reflexão-ação da 
prática social docente. (FUSARI, 1990, p. 46). 

O caso mais notável foi o de que, durante as entrevistas, nenhum dos cursistas 

sequer reconheceu que a SDI possuía um problema a ser investigado, mesmo eles 

próprios tendo debatido e inserido este elemento durante as oficinas do curso. A falta 

de regras para potenciais epistêmicos como “Executando estratégias com base em 

planos e objetivos” e “Seguindo o processo: questões, plano, evidências e conclusões” 

coloca em xeque a realização da investigação em sala de aula. Em última análise, a 

falta do problema pode comprometer o desenvolvimento de práticas epistêmicas de 

todas as instâncias (produção, comunicação e divulgação). Isto porque o problema 

“instiga, estimula e provoca os alunos para partirem para a resolução” (MOTOKANE, 

2015, p. 120). 

No grupo 3, nenhum cursista apresentou regras para “Relacionando/traduzindo 

diferentes linguagens: observacional, representacional e teórica”. Isto pode ser 

preocupante, pois há um grande volume de dados na SDI produzida. Enquanto 
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trabalhar com tais dados apenas na linguagem apresentada pode levar as 

interpretações até certo ponto, relacioná-los/transformá-los em outras linguagens 

amplia as possibilidades de construção do conhecimento. 

Tomemos como exemplo o processo de modelagem, o qual é um processo de 

transformação de linguagens por excelência muito utilizado nas ciências naturais e no 

ensino de ciências. De acordo com Justi (2015), a modelagem favorece a visualização 

de entidades abstratas, fundamenta a proposição de explicações, fundamenta a 

proposição de inferências, previsões e simulações e dá suporte à elaboração e/ou à 

ampliação de teorias. A falta de regras para este potencial epistêmico pode dificultar 

a construção do conhecimento e o surgimento de práticas epistêmicas correlatas. 

Já no grupo 1, o número de potenciais não reconhecidos e não realizados foi 

maior. Por exemplo, ao faltarem regras para o potencial “Considerando diferentes 

fontes de dados”, o trabalho do aluno pode ficar enviesado por apenas uma fonte de 

informações. Ter contato com vários fontes de conhecimento é importante para 

“ampliar o tratamento dado aos conteúdos e fazer com que o aluno se sinta inserido 

no mundo à sua volta” (FRISON et al., 2009, p. 3). 

A ausência de regras para potenciais como “Apresentando suas próprias ideias 

e enfatizando aspectos cruciais” e “Negociando explicações” pode comprometer 

processos sociais de comunicação importantes na construção do conhecimento 

científico, tanto no ambiente escolar quanto no meio acadêmico. O momento de 

apresentação de ideias é importante na sistematização e explicitação de significados 

adquiridos (ZOMPERO; LABURÚ, 2010), aspectos importantes na construção do 

conhecimento e na avaliação da aprendizagem. Sem a negociação de explicações, é 

possível que os alunos tenham entendimentos muito destoantes, deixando de 

usufruírem das potencialidades da abordagem socioconstrutivista de aprendizagem e 

ampliarem sua zona de desenvolvimento proximal (FERNANDES; NETO, 2012). 

Já a ausência de regras para “Justificando as próprias conclusões” e 

“Distinguindo as conclusões de evidências” pode comprometer o processo de 

argumentação por parte dos alunos, muito importante na produção, comunicação e 

avaliação do conhecimento científico (DRIVER; NEWTON; OSBORNE, 2000; 

DUSCHL; OSBORNE, 2002). Isto porque as atividades planejadas e a mediação 

pouco privilegiariam a explicitação das relações estabelecidas entre dados 
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(SASSERON; CARVALHO, 2011a), o fechamento de ideias e a defesa de conclusões 

(NASCIMENTO, E.; SILVA; FREIRE, 2014, p. 4). 

Uma última prática pouco reconhecida e realizada pelos membros do grupo 1 

é “Monitorando o próprio progresso”. O processo investigativo é complexo, com muitas 

etapas e havendo a possibilidade de revisitar etapas anteriores (PEDASTE  et al., 

2015). Não propiciar momentos de monitoramento do progresso pode prejudicar a 

investigação, pois os alunos podem não refletir se estão seguindo corretamente o 

percurso da atividade (JIMÉNEZ et al., 2008). Isso poderia levar a consequências não 

desejadas pelo professor, como confusão, frustração, desviar em demasia os rumos 

da investigação, entre outros. 

Outra particularidade que a análise das entrevistas permitiu verificar foram 

certos níveis de discrepâncias. Um deles, já comentado acima, foi a discrepância entre 

presença de regras de reconhecimento/realização passiva e regras de realização ativa 

no nível da argumentação. Caso a análise se encerrasse apenas no que foi 

apresentado no curso de inverno, concluiríamos a aprendizagem foi significativa, visto 

a ótima qualidade das SDIs produzidas. 

Outra discrepância percebida foi entre membros do mesmo grupo. Novamente, 

apenas com os dados do curso, concluiríamos que todos os cursistas compreenderam 

todos os potenciais epistêmicos que se materializaram na SDI. Afinal, a construção 

da SDI foi feita de forma coletiva. 

No entanto, em nenhum caso todos os cursistas possuíam todas as regras para 

um determinado potencial epistêmico. É possível que possa ter havido um 

engajamento diferencial por parte de diferentes membros dos grupos, levando a 

aprendizagens distintas entre eles (BAÍA, 2013). Também podem ser determinantes 

o contexto sociocultural em que cada sujeito está inserido, a educação formal pela 

qual passou (tanto a educação básica quanto a superior) e as vivências 

experienciadas antes e após o curso. 

Conclusões definitivas exigiriam uma investigação mais aprofundada, mas é 

possível realizar algumas inferências. O sujeito 3.B, por exemplo, foi o único aluno do 

grupo 3 que já estava em exercício na escola pública. Percebe-se pelas gravações 

que ele dominou muito tempo de fala em todas as oficinas, além da maioria das 

discussões se encerrarem depois que ele manifestava suas conclusões. 
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Logo, sua profissão lhe conferiu um status de poder que legitimou sua voz mais 

que a dos outros membros. Como ele é um sujeito que já dominava bem os 

referenciais estudados no curso antes mesmo de ele ocorrer, isso se refletiu no 

material didático final. Mas isto mascarou uma falta de conhecimento de outros 

membros do grupo, especialmente do sujeito 3.D, o qual pouco contribuiu na maior 

parte das oficinas. 

Por fim, a última discrepância observada foi entre os grupos 1 e 3. 

Evidentemente, cada grupo é único, contando com pessoas que aprendem em ritmos 

próprios e isto deve ser respeitado. Não obstante, é possível observar uma maior 

qualidade na SDI produzido pelo Grupo 3, a qual possui mais potenciais epistêmicos 

e abrangem as três instâncias sociais (produção, comunicação e avaliação). Já a SDI 

produzida pelo Grupo 1 possui menos práticas, além de não haver nenhum potencial 

da instância social da avaliação, o que pode prejudicar a AC e o processo 

argumentativo dos estudantes (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; CRUJEIRAS, 2017). 

Enquanto no grupo 3 havia um sujeito professor que dominava as falas e a 

produção do grupo, no grupo 1 o poder era mais igualmente distribuído. Nenhuma das 

integrantes era professora em exercício. Além disso, o grupo era mais heterogêneo 

em termos de formação acadêmica e idade. Ainda, nenhum membro demonstrou um 

grande domínio sobre os temas abordados no curso de inverno, pelo menos em seu 

início. Estas características auxiliam a explicar por que este grupo levou um tempo 

maior para construir a SDI e porque ela apresenta menos potenciais epistêmicos. 

É importante frisar que, apesar dos entraves do trabalho em grupo, suas 

possibilidades superam suas limitações. Foi por conta disso que escolhemos tal 

dinâmica para as oficinas e outras atividades do curso de inverno. Vamos ao encontro 

de Levandowski e Camargo (2021): 

 

A atividade em grupo faz com que os alunos se integrem, exercitem sua 

capacidade de interpretação através dos recursos disponíveis, compartilhem 

conhecimentos prévios, melhorem a percepção por meio da prática, troquem 

ideias e principalmente aprendam quando ensinam uns aos outros, pois 

nessa hora, os conhecimentos que já possuem são resgatados 

(LEVANDOWSKI; CAMARGO, 2021, p. 2780). 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste trabalho, foi possível resgatar o invisível (orientação específica de 

codificação para o potencial epistêmico de uma atividade em fase de planejamento) a 

partir do visível (atividades presentes na SDI, fala dos cursistas durante planejamento 

coletivo e fala dos cursistas durante as entrevistas). Desta forma, os objetivos 

propostos neste estudo foram cumpridos. 

As hipóteses iniciais eram de que: o curso de formação promoveria a aquisição 

de regras de reconhecimento e realização por parte dos professores em formação 

para o potencial epistêmico do planejamento; não apareceriam todos os potenciais 

epistêmicos em uma única sequência, mas que estivessem presentes pelo menos um 

de cada instância social (produção, comunicação e avaliação); todos os membros de 

todos os grupos não apresentariam as mesmas regras de reconhecimento e 

realização, pois uma tomada de decisão coletiva poderia mascarar divergências 

individuais. A maioria das hipóteses foram confirmadas, exceto a presença de todas 

as instâncias sociais nos potenciais epistêmicos da SDI do grupo 1, o que não ocorreu. 

Houve aquisição de regras de realização ativa para a inclusão de atividades 

com potencial epistêmico para a SDI, assim como de algumas regras de 

reconhecimento e realização passiva. Com base nas características das atividades 

propostas pelos ministrantes, nos momentos de incorporação de potenciais 

epistêmicos na SDI e nas interações observadas, é possível afirmar que o curso de 

formação contribuiu significativamente para este resultado. 

Por outro lado, nem todos os cursistas possuem a orientação específica de 

codificação para o potencial epistêmico do planejamento. Há ausência de regras de 

reconhecimento e de realização passiva para vários PE, incluindo os que estão 

presentes no material produzido. Encontraram-se divergências entre: i) as intenções 

e expectativas dos cursistas e o material planejado coletivamente, ii) as orientações 

específicas de codificação de membros do mesmo grupo e iii) as orientações 

específicas de codificação de membros de grupos distintos. 

É preciso levar em conta vários fatores que possam justificar tais divergências, 

incluindo engajamento diferencial por parte de diferentes membros dos grupos, o 

contexto sociocultural em que cada sujeito está inserido, a educação formal pela qual 
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passou (tanto a educação básica quanto a superior) e as vivências experienciadas 

antes e após o curso. 

Espera-se que esta dissertação contribua em certos âmbitos. Para a formação 

de professores, por exemplo, evidenciou-se a importância de se compreender quais 

as intenções, expectativas e previsões de docentes no ato do planejamento. Levando 

isso em consideração, formadores possuem melhores condições de elaborarem 

intervenções pedagógicas que promovam a aquisição de regras adequadas ao 

contexto da aula de ciências por parte de professores. 

Para além de formadores, professores de ciências também se beneficiam deste 

trabalho. Ao tomarem consciência de suas ideias a respeito do que deve ocorrer em 

sala de aula, devem buscar incorporá-las da melhor forma possível no planejamento 

de materiais didáticos e pedagógicos para a sala de aula. Como ideias adequadas ao 

ensino de ciências não surgem espontaneamente nos professores, é sempre preciso 

defender uma formação inicial e continuada de professores de qualidade. 

Não se pode deixar de incluir os alunos de educação básica entre os 

impactados pelos resultados. Afinal, em última análise, os esforços educativos e de 

pesquisa em ensino só ganham significado se o maior interessado, o protagonista do 

processo de ensino-aprendizagem, aprende de fato. Ao planejarem atividades com a 

expectativa de que seus alunos realizem práticas epistêmicas, é muito provável que 

os aprendizes as façam, promovendo a aprendizagem de ciências e sobre ciências. 

Por fim, o estudo apresenta contribuições teóricas e metodológicas 

relacionadas à Teoria do Discurso Pedagógico de Bernstein no contexto da pesquisa 

em Ensino de Ciências. Não é possível avaliar práticas de alunos em materiais 

didáticos, mas, ao nos apossarmos do conceito de orientação específica de 

codificação, é possível compreender um aspecto da prática pedagógica relevante que 

ocorre fora da sala de aula e muitas vezes é negligenciado: o planejamento. 

A ideia de potencial epistêmico vai além de ser uma expressão curta que 

substitui uma expressão maior (“potencial de uma atividade promover uma prática 

epistêmica”). É um construto que permite avaliar a qualidade de materiais didáticos, 

assim como das expectativas e intenções docentes. Também orienta a prática 

pedagógica do professor de ciências antes da sala de aula, dando mais subsídios para 
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que planeje seu material didático com autonomia e consciência do que está fazendo 

e do que fará em sala. 

Este trabalho também promoveu algumas reflexões que podem ser exploradas 

em pesquisas futuras. Por exemplo, com relação à composição das turmas/grupos de 

formação de professores: É preferível uma formação com uma turma mais 

homogênea, na qual o poder é mais igualmente distribuído e abre-se espaço para 

uma discussão mais inclusiva? Ou é mais vantajoso haver heterogeneidade de poder 

no grupo, buscando diversificar as possibilidades de trocas de experiências entre 

sujeitos hierarquicamente distintos? 

Já com relação às dinâmicas de grupo, é possível indagar: O quanto da 

formação deve ser realizada em grupo, privilegiando as vantagens da abordagem 

socioconstrutivista de aprendizagem? Em quais momentos seria interessante uma 

intervenção mais individualizada para o professor em formação, buscando o que 

apenas ele ou ela sabe e suas demandas, como na formação individualista in loco? 

Ainda, com relação às propostas de atividades e nos utilizando das 

contribuições de Bernstein: Considerando a especificidade da orientação específica 

de codificação de cada sujeito, o quanto cada um aproveita da mesma atividade de 

formação? Será que o sujeito que não possui nenhuma regra para determinado texto 

adequado ao contexto tem a mesma demanda do sujeito que possui todas as regras? 

E o sujeito que possui as regras de reconhecimento mas não possui as regras de 

realização, ou aquele que possui regras de reconhecimento e de realização passiva, 

mas não as de realização ativa, não seriam necessárias intervenções distintas para 

cada um deles? 

Por fim, para a prática pedagógica em sala de aula: Possuir regras de 

reconhecimento, realização passiva e de realização ativa no nível da argumentação 

influencia na posse de regras de realização ativa no nível da implementação? Em que 

grau? Em outros termos, o potencial epistêmico é um conceito que nos permite 

compreender melhor a prática do professor em sala de aula e a promoção de práticas 

epistêmicas por parte dos estudantes? 

Para algumas destas perguntas, há literatura discutindo-as, enquanto para 

outras nem tanto (especialmente as presentes nos últimos dois parágrafos). Na visão 

deste autor, é importante que múltiplas abordagens sejam utilizadas ao longo da 
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formação inicial e continuada, buscando explorar as possibilidades de cada uma 

delas. Também seria interessante avaliar a eficácia de se planejar percursos 

formativos distintos de acordo com a OEC dos sujeitos em futuras investigações, 

assim como da relação entre potencial epistêmico e práticas epistêmicas em sala de 

aula. 
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APÊNDICE A - Protocolo do experimento "Colorindo Flores" 

 
Objetivo: demonstrar a condução de água nos vasos condutores das plantas. O 
processo envolve a absorção de água pelas raízes e sua distribuição pela planta até 
as flores e folhas. 
  
Materiais necessários: 
Flores 
brancas 
Água 
2 Copos 
Tesoura 
Estilete 
2 Colheres 
Corante 
de alimentos de duas diferentes cores; azul e vermelho. 
  
Procedimento: Coloque água até a metade dos copos, em cada copo adicione 30 
gotas de corante de forma que um copo tenha corante azul e outro copo tenha corante 
vermelho. Mexa até pigmentação completa da água. Em seguida, pegue a flor e corte 
o caule para adequar o tamanho ao copo com água e com o estilete divida a parte 
final do caule em duas partes iguais. Coloque a flor na água com corante de modo 
que metade do caule fique dentro do copo com corante vermelho e a outra metade 
fique fora dele. Aguarde, o resultado começa a aparecer após 10 minutos 
aproximadamente. Para um resultado diferente coloque cada parte do caule em copos 
com corantes diferentes. 
  
Resultados esperados: As pétalas da flor branca irão adquirir o pigmento de acordo 
com a cor da água. Após algumas horas espera-se que as folhas também fiquem 
coloridas. Neste experimento as folhas e flores ficam coloridas pela atuação conjunta 
dos fenômenos de a capilaridade e transpiração. O primeiro permite que os líquidos 
subam naturalmente através dos vasos das plantas. Mas, para a chegada da água até 
as partes mais altas da planta é necessário que ocorra a transpiração, a qual cria uma 
espécie de sucção, levando os nutrientes até as folhas e flores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

 

APÊNDICE B - Roteiro de entrevista semiestruturada Grupo 1 e grade de 

análise para regras de reconhecimento e de realização passiva 

 

 

1) Na sequência didática proposta pelo seu grupo (Impacto das espécies 

polinizadoras), quais seriam seus principais objetivos em termos de aprendizagem dos 

alunos? O que você espera que seu aluno faça nesta sequência, de forma geral? 

Justifique. 

 

 

2) Na primeira aula, você propõe levar recortes de jornal com títulos e fotos 

impactantes mostrando eventos catastróficos e fazer as seguintes perguntas: O que 

é polinização? O que são os polinizadores? Qual a relação entre polinizadores e nosso 

alimento?. Qual é o seu objetivo com esta atividade? Justifique. 

 

 

3) Na segunda aula, você propõe fazer grupos focais e entregar para os alunos dados 

sobre a classificação das flores, se têm odor ou não, hábitos alimentares dos 

polinizadores e frutos relacionados às flores. Seria feita também a pergunta: Qual flor 

é polinizada por qual polinizador? Qual é o seu objetivo com esta atividade? Justifique. 

4) Na terceira aula, você propõe levar textos, gráficos e figuras. Uma figura consistiria 

em uma comparação temporal da quantidade de insetos no para-brisa de um carro. 

Haveria também dados sobre o efeito dos agrotóxicos interferindo na quantidade dos 

polinizadores e um texto sobre a importância econômica dos polinizadores na 

produção agrícola. Seriam feitas também as perguntas: O que causa a diminuição dos 

polinizadores? Qual o impacto desses polinizadores sumirem? O que fazer para evitar 

que este cenário aconteça? Qual é o seu objetivo com esta atividade? Justifique. 

5) Como você faz para os alunos buscarem informações para resolverem a 

sequência? Por quê? 

 

Objetivos gerais da sequência 

Primeira aula 

Segunda e terceira aulas 
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6) Nestas atividades, você propõe a utilização de perguntas. Qual é o seu objetivo 

com estas perguntas? Para que elas servem? Justifique. 

 

 

7) Na quarta aula da sequência, você propõe um debate entre os alunos. Qual é o seu 

objetivo com esta atividade? Justifique. 

8) Depois do debate, você finalizaria com um vídeo de uma organização que 

realmente está fazendo ações concretas na conservação dos polinizadores. Em 

seguida, você iria refazer perguntas da primeira aula. Qual é o seu objetivo com esta 

atividade? Justifique. 

 

 

9) Na sua sequência, há momentos em que os alunos possam realizar uma 

autoavaliação? Por quê? 

10) Como você acha que o aluno deve proceder em relação ao ponto de vista de seus 

colegas ao longo da sequência didática? Justifique. 

11) Na terceira aula da sequência, você propõe discutir dados econômicos da 

produção agrícola. Tal discussão pode evocar, por parte dos alunos, conhecimentos 

de outras áreas, como Geografia, Matemática, entre outros. De que forma você acha 

que tais conhecimentos conversam com os conhecimentos presentes na sequência 

didática? Justifique. 

12) Suponha que, durante a sequência, um aluno leva um dado que encontrou em um 

artigo de divulgação científica baseado no trabalho de Aizen et al. (2014). Ele afirma 

que, em locais onde há abundância de polinizadores introduzidos, reduz-se a 

sobrevivência das plantas. Logo, isso pode ser prejudicial para a Biodiversidade. 

Como seus alunos deveriam lidar com essa informação? Justifique. 

Quarta aula 

Questões gerais 
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Quadro 5 - Potenciais epistêmicos avaliados nos diferentes itens da entrevista e indicadores de posse 
de regras de reconhecimento e realização passiva – Grupo 1 

Potencial epistêmico da SDI 
Item da 

entrevista 
Quando há posse de regras? 

Executando estratégias 

orientadas por planos ou 

objetivos - Apresenta um 

problema o qual os alunos 

devem investigar ao longo da 

sequência. 

1, 2 RECONHECIMENTO: Ao definir os objetivos da 

sequência didática, o professor espera que seus 

alunos executam estratégias orientadas por um 

problema. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática permite que o aluno articule os próprios 

saberes, o que favorece a produção do 

conhecimento científico escolar. 

Monitorando o progresso - 

Apresenta momentos explícitos 

em que os alunos fazem uma 

autoavaliação. 

9 RECONHECIMENTO: Ao definir os métodos 

avaliativos, o professor espera que seus alunos 

monitorem o próprio progresso (ex.: em uma 

autoavaliação). 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática permite que o aluno articule os próprios 

saberes, o que favorece a produção do 

conhecimento científico escolar. 

(continua) 
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(continuação) 

Potencial epistêmico da SDI 
Item da 

entrevista 
Quando há posse de regras? 

Construindo significados - 

Há momentos em que os 

alunos devem interpretar/ 

relacionar informações 

presentes na sequência. 

3, 4 RECONHECIMENTO: Ao propor trabalho com 

dados, o professor espera que seus alunos 

construam significados a partir dos mesmos. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática permite que o aluno dê sentido ao padrão de 

dados, o que favorece a produção do conhecimento 

científico escolar. 

Considerando diferentes 

fontes de dados - Sequência 

traz diferentes fontes de dados 

e/ou encoraja o aluno a 

pesquisar em outros meios. 

5 RECONHECIMENTO: Ao propor trabalho com 

dados, o professor espera que seus alunos 

considerem diferentes fontes de dados e/ou 

construam dados. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que estas 

práticas favorecem ao aluno dar sentido ao padrão 

de dados, o que promove a produção do 

conhecimento científico escolar. 

Relacionando/traduzindo 

diferentes linguagens: 

observacional, 

representacional e teórica - 

Há atividades em que os 

alunos devem relacionar: 

informações observadas, 

representações (modelos) e 

linguagem teórica. 

3, 4, 6 RECONHECIMENTO: Ao propor trabalho com 

dados e fazer perguntas, o professor espera que 

seus alunos relacionem diferentes linguagens: 

observacional, representacional e teórica. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que estas 

práticas favorecem ao aluno interpretar e construir 

as representações, o que promove a comunicação 

do conhecimento científico escolar. 

(continua) 
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(continuação) 

Potencial epistêmico da SDI 
Item da 

entrevista 
Quando há posse de regras? 

Seguindo o processo: 

questões, plano, evidências 

e conclusões - Sequência é 

estruturada com as seguintes 

etapas: questões, plano, 

evidências e conclusões. 

6, 8 RECONHECIMENTO: Ao propor atividades, o 

professor espera que seus alunos sigam o processo: 

questões, plano, evidências e conclusões. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que este 

processo favorece ao aluno produzir relações, o que 

promove a comunicação do conhecimento científico 

escolar. 

Apresentando suas próprias 

ideias e enfatizando os 

aspectos cruciais - Apresenta 

momentos em que os alunos 

devem apresentar suas 

próprias ideias. 

Negociando explicações  - 

Atividades exigem que os 

estudantes trabalhem/discutam 

em pequenos grupos e/ou com 

o restante da sala para sua 

resolução. 

7 RECONHECIMENTO: Ao propor um debate, o 

professor espera que seus alunos apresentem suas 

próprias ideias e enfatizem aspectos cruciais em um 

processo de negociação de explicações. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que estas 

práticas favorecem ao aluno persuadir os outros 

membros da comunidade, o que promove a 

comunicação do conhecimento científico escolar. 

Utilizando conceitos para 

interpretar os dados - 

Sequência apresenta dados 

que exigem conceitos para sua 

interpretação. 

3, 4 RECONHECIMENTO: Ao propor o trabalho com 

dados, o professor espera que seus alunos utilizem 

conceitos para interpretar os mesmos. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática favorece ao aluno coordenar teoria e 

evidência em um processo argumentativo, o que 

promove a avaliação do conhecimento científico 

escolar. 

(continua) 
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(continuação) 

Potencial epistêmico da SDI 
Item da 

entrevista 
Quando há posse de regras? 

Recorrendo à consistência 

com outros conhecimentos - 

Sequência apresenta/indica 

conhecimentos fora do tema 

em estudo que são relevantes 

para a resolução do problema. 

11 RECONHECIMENTO: Ao propor o trabalho com 

dados, o professor espera que seus alunos recorram 

à consistência dos conhecimentos produzidos na 

sequência com outros conhecimentos. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática favorece ao aluno coordenar teoria e 

evidência em um processo argumentativo, o que 

promove a avaliação do conhecimento científico 

escolar. 

Distinguindo conclusões de 

evidências - Atividades 

exigem que estudantes 

distingam conclusões de 

evidências. 

6, 8 RECONHECIMENTO: Ao propor questões, o 

professor espera que seus alunos distingam 

conclusões de evidências. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática favorece ao aluno coordenar teoria e 

evidência em um processo argumentativo, o que 

promove a avaliação do conhecimento científico 

escolar. 

Justificando as próprias 

conclusões - Atividades 

exigem que estudantes 

elaborem uma explicação para 

um fenômeno e que 

apresentem as evidências que 

a sustentam. 

6, 8 RECONHECIMENTO: Ao propor questões, o 

professor espera que seus alunos justifiquem as 

próprias conclusões. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática favorece ao aluno contrastar as conclusões 

próprias com evidências em um processo 

argumentativo, o que promove a avaliação do 

conhecimento científico escolar. 

(continua) 
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(conclusão) 

Potencial epistêmico da SDI 
Item da 

entrevista 
Quando há posse de regras? 

Criticando declarações de 

outros - Sequência instrui o 

aluno a avaliar declarações de 

colegas ou de materiais de 

mediação (ex.: apostilas, livros, 

notícias, posts, vídeos etc.). 

10 RECONHECIMENTO: Ao propor um momento de 

socialização, o professor espera que seus alunos 

critiquem os pontos de vista dos colegas. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática favorece ao aluno contrastar as conclusões 

alheias com evidências, o que promove a avaliação 

do conhecimento científico escolar. 

Usando conceitos para 

configurar anomalias - 

Sequência introduz dados ou 

fenômenos não explicados pelo 

conhecimento disponível e 

instrui ao aluno usar conceitos 

para buscar uma nova 

explicação. 

12 RECONHECIMENTO: Ao depararem-se com uma 

anomalia (dado ou fenômeno não explicado pelo 

conhecimento disponível), o professor espera que 

seus alunos usem conceitos para buscar uma nova 

explicação. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática favorece ao aluno contrastar as conclusões 

próprias com as novas evidências, o que promove a 

avaliação do conhecimento científico escolar. 

Fonte: o autor. 
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APÊNDICE C - Roteiro de entrevista semiestruturada Grupo 3 e grade de 

análise para regras de reconhecimento e de realização passiva 
 

 

1) Na atividade investigativa proposta pelo seu grupo (Diferentes biomas na mesma 

latitude), quais seriam seus principais objetivos em termos de aprendizagem dos 

alunos? O que você espera que seu aluno faça nesta sequência, de forma geral? 

Justifique. 

 

 

2) Na primeira aula, você propõe passar um vídeo sobre rios voadores, o qual discute 

porque os desertos ocorrem na mesma faixa latitudinal. Em seguida, você propõe 

entregar dados geográficos (relevo, altitude, umidade, solo, luminosidade...) para os 

alunos e faria as seguintes perguntas: Como o solo influencia a vegetação? Como 

vegetação se relaciona com hidrografia e relevo? Qual a relação da fauna com a 

hidrografia? Como vegetação influencia na umidade? Como bioma influencia na 

temperatura? Qual é o seu objetivo com esta atividade? Justifique. 

 

 

3) Na segunda aula, você propõe socializar o que foi discutido dentro de cada grupo 

na primeira aula em um formato de apresentação. Além disso, entregaria dados sobre 

Biodiversidade para os alunos e faria a pergunta: Como o bioma se correlaciona com 

essa biodiversidade? Qual é o seu objetivo com esta atividade? Justifique. 

4) Na terceira aula, você propõe socializar o que foi discutido dentro de cada grupo na 

segunda aula. Além disso, pediria para os alunos pesquisarem dados sobre como que 

a população nativa utiliza os recursos dentro do bioma e faria a pergunta: Como se 

relacionam os povos antigos com a Biodiversidade e o Bioma? Também proporia 

perguntas secundárias: Quais recursos esses povos utilizam? Como a cultura desses 

povos se relaciona com o bioma? Estaria a população inclusa na biodiversidade do 

bioma? Qual é o seu objetivo com esta atividade? Justifique. 

Objetivos gerais da sequência 

Primeira aula 

Segunda e terceira aulas 
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5) Como você faz para os alunos buscarem informações para resolverem a 

sequência? Por quê? 

6) Nestas atividades, você propõe a utilização de perguntas. Qual é o seu objetivo 

com estas perguntas? Para que elas servem? Justifique. 

 

 

7) Na quarta aula da sequência, você propõe uma apresentação em painéis seguida 

de discussão. Eles responderiam à pergunta: Por que existem diferentes biomas da 

mesma latitude? Você manteria esta atividade? Qual é o seu objetivo com esta 

atividade? Justifique. 

 

 

8) Na sua sequência, há momentos em que os alunos possam realizar uma 

autoavaliação? Por quê? 

9) Como você acha que o aluno deve proceder em relação ao ponto de vista de seus 

colegas ao longo da sequência didática? Justifique. 

10) Na terceira aula da sequência, você propõe discutir a relação entre povos nativos 

e os biomas mostrados. Tal discussão pode evocar, por parte dos alunos, 

conhecimentos de outras áreas, como História, Geografia, entre outros. De que forma 

você acha que tais conhecimentos conversam com os conhecimentos presentes na 

sequência didática? Justifique. 

11) De modo geral, os grandes desertos do mundo ocorrem em latitudes próximas às 

dos trópicos de Capricórnio e de Câncer. No entanto, há uma grande região da 

América do Sul denominada de “Quadrilátero afortunado”, a qual se localiza sobre o 

trópico de capricórnio e possui ecossistemas exuberantes. 

Quarta aula 

Questões gerais 
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Desertos estão destacados em cores alaranjadas. Em vermelho, estão destacadas as bordas do 

“Quadrilátero afortunado”. 

Como seus alunos deveriam lidar com esta informação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

Quadro 6 - Potenciais epistêmicos avaliados nos diferentes itens da entrevista e indicadores de posse 
de regras de reconhecimento e realização passiva – Grupo 3 

Potencial epistêmico da SDI 
Item da 

entrevista 
Quando há posse de regras? 

Executando estratégias 

orientadas por planos ou 

objetivos - Apresenta um 

problema o qual os alunos 

devem investigar ao longo da 

sequência. 

1, 2 RECONHECIMENTO: Ao definir os objetivos da 

sequência didática, o professor espera que seus 

alunos executam estratégias orientadas por um 

problema. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática permite que o aluno articule os próprios 

saberes, o que favorece a produção do 

conhecimento científico escolar. 

Monitorando o progresso - 

Apresenta momentos explícitos 

em que os alunos fazem uma 

autoavaliação. 

8 RECONHECIMENTO: Ao definir os métodos 

avaliativos, o professor espera que seus alunos 

monitorem o próprio progresso ao longo da 

sequência. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática permite que o aluno articule os próprios 

saberes, o que favorece a produção do 

conhecimento científico escolar. 

Construindo significados - 

Há momentos em que os 

alunos devem interpretar/ 

relacionar informações 

presentes na sequência. 

2, 3, 4 RECONHECIMENTO: Ao propor trabalho com 

dados, o professor espera que seus alunos 

construam significados a partir dos mesmos. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática permite que o aluno dê sentido ao padrão de 

dados, o que favorece a produção do conhecimento 

científico escolar. 

(continua) 
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(continuação) 

Potencial epistêmico da SDI 
Item da 

entrevista 
Quando há posse de regras? 

Considerando diferentes 

fontes de dados - Sequência 

traz diferentes fontes de dados 

e/ou encoraja o aluno a 

pesquisar em outros meios. 

5 RECONHECIMENTO: Ao propor trabalho com 

dados, o professor espera que seus alunos 

considerem diferentes fontes de dados e/ou 

construam dados. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que estas 

práticas favorecem ao aluno dar sentido ao padrão 

de dados, o que promove a produção do 

conhecimento científico escolar. 

Relacionando/traduzindo 

diferentes linguagens: 

observacional, 

representacional e teórica - 

Há atividades em que os 

alunos devem relacionar: 

informações observadas, 

representações (modelos) e 

linguagem teórica. 

2, 3, 4, 6 RECONHECIMENTO: Ao propor trabalho com 

dados e fazer perguntas, o professor espera que 

seus alunos relacionem diferentes linguagens: 

observacional, representacional e teórica. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que estas 

práticas favorecem ao aluno interpretar e construir 

as representações, o que promove a comunicação 

do conhecimento científico escolar. 

Seguindo o processo: 

questões, plano, evidências 

e conclusões - Sequência é 

estruturada com as seguintes 

etapas: questões, plano, 

evidências e conclusões. 

6, 7 RECONHECIMENTO: Ao propor perguntas durante 

o trabalho com os dados, o professor espera que 

seus alunos sigam o processo: questões, plano, 

evidências e conclusões. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que este 

processo favorece ao aluno produzir relações, o que 

promove a comunicação do conhecimento científico 

escolar. 

(continua) 
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(continuação) 

Potencial epistêmico da SDI 
Item da 

entrevista 
Quando há posse de regras? 

Apresentando suas próprias 

ideias e enfatizando os 

aspectos cruciais - Apresenta 

momentos em que os alunos 

devem apresentar suas 

próprias ideias. 

Negociando explicações  - 

Atividades exigem que os 

estudantes trabalhem/discutam 

em pequenos grupos e/ou com 

o restante da sala para sua 

resolução. 

7 RECONHECIMENTO: Ao propor uma discussão, o 

professor espera que seus alunos apresentem suas 

próprias ideias e enfatizem aspectos cruciais em um 

processo de negociação de explicações. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que estas 

práticas favorecem ao aluno persuadir os outros 

membros da comunidade, o que promove a 

comunicação do conhecimento científico escolar. 

Utilizando conceitos para 

interpretar os dados - 

Sequência apresenta dados 

que exigem conceitos para sua 

interpretação. 

2, 3, 4 RECONHECIMENTO: Ao propor o trabalho com 

dados, o professor espera que seus alunos utilizem 

conceitos para interpretar os mesmos. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática favorece ao aluno coordenar teoria e 

evidência em um processo argumentativo, o que 

promove a avaliação do conhecimento científico 

escolar. 

Recorrendo à consistência 

com outros conhecimentos - 

Sequência apresenta/indica 

conhecimentos fora do tema 

em estudo que são relevantes 

para a resolução do problema. 

10 RECONHECIMENTO: Ao propor o trabalho com 

dados, o professor espera que seus alunos recorram 

à consistência dos conhecimentos produzidos na 

sequência com outros conhecimentos. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática favorece ao aluno coordenar teoria e 

evidência em um processo argumentativo, o que 

promove a avaliação do conhecimento científico 

escolar. 

(continua) 
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(continuação) 

Potencial epistêmico da SDI 
Item da 

entrevista 
Quando há posse de regras? 

Distinguindo conclusões de 

evidências - Atividades 

exigem que estudantes 

distingam conclusões de 

evidências. 

6, 7 RECONHECIMENTO: Ao propor questões, o 

professor espera que seus alunos distingam 

conclusões de evidências. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática favorece ao aluno coordenar teoria e 

evidência em um processo argumentativo, o que 

promove a avaliação do conhecimento científico 

escolar. 

Justificando as próprias 

conclusões - Atividades 

exigem que estudantes 

elaborem uma explicação para 

um fenômeno e que 

apresentem as evidências que 

a sustentam. 

6, 7 RECONHECIMENTO: Ao propor questões, o 

professor espera que seus alunos justifiquem as 

próprias conclusões. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática favorece ao aluno contrastar as conclusões 

próprias com evidências em um processo 

argumentativo, o que promove a avaliação do 

conhecimento científico escolar. 

Criticando declarações de 

outros - Sequência instrui o 

aluno a avaliar declarações de 

colegas ou de materiais de 

mediação (ex.: apostilas, livros, 

notícias, posts, vídeos etc.). 

9 RECONHECIMENTO: Ao propor um momento de 

socialização, o professor espera que seus alunos 

critiquem os pontos de vista dos colegas. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática favorece ao aluno contrastar as conclusões 

alheias com evidências, o que promove a avaliação 

do conhecimento científico escolar. 

(continua) 
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(conclusão) 

Potencial epistêmico da SDI 
Item da 

entrevista 
Quando há posse de regras? 

Usando conceitos para 

configurar anomalias - 

Sequência introduz dados ou 

fenômenos não explicados pelo 

conhecimento disponível e 

instrui ao aluno usar conceitos 

para buscar uma nova 

explicação. 

11 RECONHECIMENTO: Ao depararem-se com uma 

anomalia (dado ou fenômeno não explicado pelo 

conhecimento disponível), o professor espera que 

seus alunos usem conceitos para buscar uma nova 

explicação. 

 

REALIZAÇÃO PASSIVA: Ao justificar essa decisão, 

o professor faz alguma menção à ideia de que esta 

prática favorece ao aluno contrastar as conclusões 

próprias com as novas evidências, o que promove a 

avaliação do conhecimento científico escolar. 

Fonte: o autor. 
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APÊNDICE D – Análise de Regras de Reconhecimento e Regras de Realização 

Passiva – Grupo 1 
 

Pergunta 1: Na sequência didática proposta pelo seu grupo (Impacto das espécies 

polinizadoras), quais seriam seus principais objetivos em termos de aprendizagem dos 

alunos? O que você espera que seu aluno faça nesta sequência, de forma geral? 

Justifique. 

 

Turno 12 – 1.A Que ele entenda...é...não experimento científico em si mas que ele faça as relações 

sozinho...que ele mesmo consiga fazer as ligações duma estrutura de uma flor...do que é um 

polinizador...o que o polinizador faria assim sem querer a polinização...mas ele tem...ele é responsável 

por isso...que isso vai gerar esse fruto que ele vê na casa dele...que ele sabe que tem o fruto lá mas 

de repente ele não faz a menor ideia daonde vem aquilo, nunca parou pra pensar...e que ele consiga 

aplicar esse conhecimento em outras realidades dele...quando ele começar a ver talvez uma flor que 

não foi apresentada na aula ele comece a querer a descobrir sozinho “Ai, quem foi que polinizou isso? 

Que eu nunca tinha visto...Essa fruta vem de onde? Vem da árvore? Fica no chão?”...acho que é a lgo 

assim 

 

A cursista afirma que os alunos fariam relações entre fenômenos naturais mas não 

reconhece que os alunos devem fazê-lo para responder um problema. – Não há regras 

de reconhecimento nem de realização passiva para “executando estratégias 

orientadas por planos ou objetivos”. 

 

Turno 10 - 1.B Os principais objetivos eram relacionar a polinização com a reprodução das plantas e 

aí a importância da polinização pra parte da reprodução...que se não tem um não tem o outro...se não 

tem a reprodução o impacto disso pras plantas...aí no caso das angiospermas...das plantas com 

fruto...o impacto disso na nossa mesa mesmo né...a falta de frutas de verduras de tudo... e dele 

conseguir relacionar realmente isso...da importância da polinização com a existência de um 

fruto...porque é uma coisa que geralmente tá muito dividida na cabeça né 

Turno 11 – Pesquisador legal...bacana...e se você fosse tratar tipo assim um percurso...o que você 

espera que seu aluno faça do começo até o fim da sequência?...de uma forma geral 

Turno 12 - 1.B primeiro identificar o que que é polinização...o que que é o termo...o que que pode 

polinizar...quem são os polinizadores...a relação da polinização...saber relacionar a polinização com os 

alimentos e o impacto disso...acho que era isso 

 

Não reconhece que os alunos devem executar estratégias baseadas em um problema. 

Mesmo com o pesquisador reformulando a pergunta, a cursista foca muito nas 

dimensões conceituais do que será aprendido. No máximo, afirma que os alunos 

fariam relações, mas desprendidas de um problema. – Não há regras de 

reconhecimento nem de realização passiva para “executando estratégias orientadas 

por planos ou objetivos”. 
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Turno 36 – 1.C Pelo que eu consigo recordar um pouco, a sequência didática em si proposta pelo 

grupo...o objetivo geral era inicialmente conhecer a importância dos polinizadores em si...porque na 

verdade era um assunto até então não debatido, não tão conhecido, não tão divulgado...então o foco 

principal era reconhecer a importância...conhecer o assunto em si...e a questão da formação cidadã 

crítica eu diria...que seria...eu acho que ali um objetivo mais no final né?...então eu acho que ele 

seria...daria pra seguir basicamente o roteiro...identificar...reconhecer...e a formação cidadã crítica ali 

num último momento 

 

Não reconhece que os alunos devem executar estratégias baseadas em um problema. 

Em vez disso, afirma que os alunos “seguiriam um roteiro” e “identificariam”, 

“reconheceriam” a importância da polinização espontaneamente. – Não há regras de 

reconhecimento nem de realização passiva para “executando estratégias orientadas 

por planos ou objetivos”. 

 

Turno 22 – 1.D O que o aluno faria...é...acompanharia a gente com a apresentação das coisas que a 

gente está apresentando pra eles né...então eu imagino que...é...a primeira atividade que a gente 

propôs de observar as flores eu acho que ia despertar alguma coisa neles é...eu acho que ia...o fato 

de...se não me engano a gente apresentou...pediu pros alunos observarem diversas flores...trazerem 

fotos de diversas flores e diversos polinizadores se eu não me engano...e aí a gente pediu pra eles 

fazerem uma conexão entre os tipos de polinizadores e os tipos de flores...se eu não me engano foi 

isso...mas eu acho que o observar...o olhar pras flores eu acho que já ia despertar neles uma certa 

curiosidade né...pela beleza...pelos próprios polinizadores...depois a gente ia gerar aí um debate...eu 

acho que é interessante gerar um debate...uma conversa sobre isso...por que que os polinizadores 

precisam polinizar as flores né?...qual é a importância disso?...apresentar um pouquinho da questão aí 

de botânica né...um pincelado de botânica...um pouquinho de conhecimento pra eles entenderem o 

porquê...a gente passando pra eles um pouquinho do porquê que é importante...por que que eles são 

importantes...é...se não me engano a gente pensou de fazer também deles plantarem alguma coisa 

né...então eu imagino...na hora de fazer com que elas tivessem atividade de plantar alguma coisa que 

fosse alguma coisa comestível né...se fosse um alimento comestível sabe?...sei lá um...exatamente 

pra começar a gerar neles...é...a ideia da questão alimentar né...do nosso alimento vir das 

plantas...né...então por que...é...eu sei que muitas crianças até sabem que tem lá...que os alimentos 

vêm das plantas...mas talvez nessa idade eles nem parem muito pra pensar muito a respeito 

disso...então é papel do professor induzir a isso...então você plantar...olha...que nem a gente...acho 

que tanto eu quanto você todo mundo fez aquela experiência do feijão quando criança...que você põe 

o feijãozinho pra brotar né 

 

Não reconhece que os alunos devem executar estratégias baseadas em um problema. 

Em vez disso, afirma que os alunos “seguiriam o que fosse apresentado”, passando a 

ideia de que há várias atividades em sequência sem um encadeamento entre elas. 

Não há regras de reconhecimento nem de realização passiva para “executando 

estratégias orientadas por planos ou objetivos”. 

 

Turno 10 – 1.E Então os principais objetivos é entender o que são esses polinizadores...a gente tá 

falando pra um sétimo ano...então entender quem são esses polinizadores...qual é o papel dele no 

meio ambiente...na natureza...e fazer essa relação né...a gente pensa assim no geral...vamos 

dizer...então o que o nosso estilo de vida... o uso de agrotóxico...o que que mudou na nossa rotina...que 

isso tem interferido na polinização dessas flores...dessas espécies...e qual o impacto que isso tá 

causando na natureza...então primeiro...os objetivos eu acho que falei vários agora né?...então são 

esses objetivos né...fazer essa relação...entender o que são essas espécies...o que são esses 
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polinizadores...o que eles fazem...e qual o impacto...o estilo de vida do homem vamos dizer 

assim...é...que interfere no meio ambiente...então no geral né...e aí de maneira gradativa que ele possa 

entender e possa fazer essas relações...acho que é o que a gente espera numa aula como essa que a 

gente preparou...a gente esperaria que ele fizesse essa relação...fizesse esses links entre as espécies 

e as consequências né da falta dessas espécies e o porquê que acontece essa falta entendeu? 

 

Não reconhece que os alunos devem executar estratégias baseadas em um problema. 

A cursista foca muito nas dimensões conceituais do que será aprendido. No máximo, 

afirma que os alunos fariam relações, mas desprendidas de um problema. – Não há 

regras de reconhecimento nem de realização passiva para “executando estratégias 

orientadas por planos ou objetivos”. 

 

Turno 10 – 1.F Na época, a gente tinha pensado em trabalhar com jogos em sala de aula, como se 

fosse um jogo de memória mesmo...os alunos assimilar o polinizador com a flor ou a planta...a gente 

pensou em trabalhar também com textos e gráficos...pra que eles também consigam fazer leitura de 

gráfico né...e tinha também vídeos...que aí os vídeos eram mais autoexplicativos que explicavam mais 

sobre a polinização...mostrava os tipos bem...a gente pensou em trabalhar com sétimo ano...então tipo 

ficou uma coisa bem pra aquela faixa etária mesmo assim...os vídeos são bem animalísticos mas 

explicam bem 

 

Não reconhece que os alunos devem executar estratégias baseadas em um problema. 

Em vez disso, lista um conjunto de atividades e materiais pedagógicos, sem um 

encadeamento entre os mesmos. – Não há regras de reconhecimento nem de 

realização passiva para “executando estratégias orientadas por planos ou objetivos”. 

 

Pergunta 2: Na primeira aula, você propõe levar recortes de jornal com títulos e fotos  

impactantes mostrando eventos catastróficos e fazer as seguintes perguntas: O que  

é polinização? O que são os polinizadores? Qual a relação entre polinizadores e nosso  

alimento? Qual é o seu objetivo com esta atividade? Justifique. 

 

Turno 20 – 1.A “Tem que preservar? O que que isso vai servir pra mim?”...e quando você mostra qual 

que é a importância daquilo...que aquela afeta a vida da pessoa...afeta tanto a situação ela com o 

alimento que ela precisa...ou economicamente...porque às vezes o pai dela trabalha com...o pai a mãe 

a família toda é agricultor familiar...e aí pode ser que eles não tenham o próprio sustento da 

família...então deve ter sido relacionado a isso...pra colocar a importância de algo que faria falta pra 

elas...pra elas verem que tem importância...pra elas terem vontade de estudar isso...eu penso né...que 

se você ensina só por ensinar elas não vão ter vontade nem de ver o que tá acontecer...mas é uma 

forma de você colocar a realidade do jovem...trazer algo da realidade pra que ele possa prestar atenção 

e se interesse...então eu acho que faz sentido se esses eventos catastróficos fossem só pra terceira 

pergunta...porque eu não lembro como que foi na hora mas...que aí traria essa situação em relação ao 

nosso alimento...essas importâncias deles pra gente se alimentar...e o que é polinização e o que são 

polinizadores ficaria mais de...eu acho que acabaria nessa conversa porque não faz sentido às vezes 

só usar os eventos catastróficos ali nas duas primeiras perguntas 

Turno 21 – Pesquisador entendi...aí no caso...pra essas duas primeiras qual você acha que seria 

então a ideia delas?...a intenção...você explicou bem a terceira mas e as duas primeiras?...o que você 

acha? 
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Turno 22 - 1.A eu acho que primeiro seria interessante porque perguntar só de uma forma geral mesmo 

pra ver se eles têm uma noção e depois...dependendo se a escola tivesse condição de ter vídeo 

assim...ou então trazer figura que deve ter nos livros explicando essa relação...mas que acho que é 

isso...porque tem que mostrar pra eles entenderem...é porque tem a atividade depois mas aí tá na outra 

situação...eu tô na primeira aula...só trazer pra mostrar e aguçar um pouco porque depois eles 

acabariam vendo mais conforme fosse destrinchando a aula...talvez 

 

Não menciona a proposição de um problema na primeira aula de sequência. A 

apresentação de manchetes de notícias seria apenas um pretexto para chamar a 

atenção. As relações seriam “dadas” depois em um vídeo ou figuras de livros, cabendo 

ao aluno apenas absorvê-las. – Não há regras de reconhecimento nem de realização 

passiva para “executando estratégias orientadas por planos ou objetivos”. 

 

Turno 14 – 1.B Era meio que chocar pra eles verem o primeiro impacto da...conseguir relacionar a 

polinização com o impacto dela com a alimentação principalmente né...que por exemplo...sem 

polinização...acho que a ideia era aquela imagem tipo da mesa de café da manhã cheia...bem farta...e 

depois retirar dessa mesa tudo que seria impossível sem a polinização...então seria esse primeiro 

choque...esse primeiro impacto pra ver como a polinização ela é importante no nosso dia a dia...e aí 

levar à indagação né “Tá, é importante, mas o que é isso, como é que ela acontece, quem que faz?” 

 

Não menciona a proposição de um problema na primeira aula de sequência. A cursista 

chega a esboçar um contexto de um possível problema, mas a pergunta não ganha 

um caráter de algo a ser investigado pelos estudantes. – Não há regras de 

reconhecimento nem de realização passiva para “executando estratégias orientadas 

por planos ou objetivos”. 

 

Turno 40 – 1.C Eram recortes de jornais né?...estabelecer alguma relação entre os fatos e a 

abordagem em sala de aula...seria eu acho que o ponto principal ali...os fatos devido aos recortes 

catastróficos e a abordagem do assunto assim que seria a questão dos polinizadores...inclusive a 

relação de imagens né?...estabelecer uma ponte entre as imagens...tanto das fotos catastróficas 

quanto os recortes de noticiários envolvendo a questão da ameaça da extinção de polinizadores...aí 

estabelecer de algum vínculo entre os polinizadores, os eventos catastróficos e a escassez de 

alimentos ou até mesmo o fator econômico né?...em relação aos alimentos e a tudo o que tá englobado 

ali 

 

Não menciona a proposição de um problema na primeira aula de sequência. – Não há 

regras de reconhecimento nem de realização passiva para “executando estratégias 

orientadas por planos ou objetivos”. 

 

Turno 26 – 1.D Então assim...é...eu não sei...eu talvez não colocaria isso como uma primeira aula por 

exemplo...eu acho que...é você já falar dos efeitos catastróficos na primeira aula eu não sei...eu 

trabalharia talvez um pouco mais as flores, as plantas...mostraria um lado mais positivo disso né...é 

lógico que no final...numa das últimas aulas talvez valeria a pena falar um pouco dos efeitos 

catastróficos...mas aí como consequência de...olha...só pra confirmar o quanto é importante a gente 

fazer tudo o que a gente já disse antes...né...então talvez essa ordem...é...talvez eu teria alterado um 
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pouco... mas a questão dos polinizadores...agora essas perguntas não só eu faria eles mas eu também 

apresentaria de alguma maneira didática né...sei lá...talvez com algum desenho as atividades...olha 

“Vamo pro jardim numa hora que a gente sabe que tem muitos polinizadores, em que as abelhas estão 

andando, passeando por ali, os besouros”...então eu talvez começaria a primeira aula de uma maneira 

diferente...se não for possível levar pro jardim...pedir pra trazer recortes de revistas...mas recorte de 

flores...recortes de insetos...e aí apresentar pra eles o que são os polinizadores...o que são e qual a 

importância deles 

 

Não menciona a proposição de um problema na primeira aula de sequência, se 

limitando a apresentar ideias para os alunos. – Não há regras de reconhecimento nem 

de realização passiva para “executando estratégias orientadas por planos ou 

objetivos”. 

 

Turno 16 – 1.E Essa parte de fazer o levantamento do conhecimento prévio...essa parte seria 

importante né?...que é onde a gente vai pedir pra eles trazerem o jornal...ver o que eles entendem 

desse assunto...agora deu pra esclarecer um pouquinho mais...fazer esse levantamento de 

conhecimento prévio...porque  a gente tem que saber o que eles sabem...porque tem aquela coisa de 

desconstrução né...que eles entendam o que eles acham o que é...aí vem a gente e explica a verdadeira 

ciência por trás disso e aí ele vai adquirir um novo conhecimento...ele vai ter uma nova informação...eu 

pensaria nesse momento assim...então fazer esse levantamento de conhecimento prévio...aí através 

de jornais...recortes do que tá no texto né?...aí a partir disso a gente poderia trabalhar o que eles sabem 

desse assunto...se tem alguma coisa ainda que eles ainda não conseguiram conectar ainda esse 

negócio sabe?...do polinizador com a importância dos nossos alimentos...acho que eu não faria essa 

relação...ou poderia fazer também...a gente tem os dois lados...então sim...essa seria a primeira 

aula...esse momento dessa aula primeira...que seria o levantamento do conhecimento prévio 

 

Não menciona a proposição de um problema na primeira aula de sequência. Em vez 

disso, faria um levantamento de conhecimentos prévios e, em seguida, “explicaria a 

verdadeira ciência por trás disso”. – Não há regras de reconhecimento nem de 

realização passiva para “executando estratégias orientadas por planos ou objetivos”. 

 

Turno 14 - 1.F Nessa primeira aula seria mais como um levantamento de conhecimentos prévios...eu 

tava até pensando hoje quando eu reli...eu tava até pensando que talvez eu não colocasse os recortes 

e os títulos...e as fotos nesse momentos...eu faria primeiro as perguntas e aí em algum outro momento 

eu colocaria os recortes de jornal...nesse primeiro momento eu ficaria com as perguntas né...o que é a 

polinização...quem são os polinizadores...qual é a função deles...mudaria um pouquinho essa 

sequência...mas o objetivo principal seria o levantamento de conhecimentos prévios nessa aula 

Turno 15 – Pesquisador beleza...tem um motivo pra você pensar nessa mudança que você 

faria?...dessa inversão na ordem 

Turno 16 - 1.F não sei...eu acho que de repente colocar...é...títulos de jornais com fotos impactantes e 

depois fazer perguntas tem talvez...não que eles não vai entender né...o que é um polinizador...sei 

lá...eu acho que primeiro seria melhor a gente ter uma ideia do que eles sabem sobre o assunto pra 

depois colocar os jornais 
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Não menciona a proposição de um problema na primeira aula de sequência. – Não há 

regras de reconhecimento nem de realização passiva para “executando estratégias 

orientadas por planos ou objetivos”. 

Pergunta 3: Na segunda aula, você propõe fazer grupos focais e entregar para os 

alunos dados sobre a classificação das flores, se têm odor ou não, hábitos alimentares 

dos  polinizadores e frutos relacionados às flores. Seria feita também a pergunta: Qual 

flor é polinizada por qual polinizador? Qual é o seu objetivo com esta atividade? 

Justifique. 

 

Turno 26 – 1.A Tá...então pra eles descobrirem essa questão que flores diferentes atraem 

polinizadores diferentes...pra gente trazer polinizadores que cê não imagina que são polinizadores que 

nem os morcegos...que aí você começa dando sempre o exemplos das abelhas mas tem uma vasta 

quantidade de animais que fazem isso e é importante que eles prezem por preservar todos...deixa eu 

ver o que mais...os frutos pra relacionar eles com as flores...então tem sempre essa pegada de 

conservação com conhecimento e...que os frutos vêm das flores...é importante preservar as plantas 

também...e acaba que os alunos acabam conhecendo diversidade de plantas frutos animais e...talvez 

você chegue no objetivo do futuro ele querer preservar...querer preservar talvez não...mas ter uma 

consciência de que todo animal planta é importante pra todo um ecossistema se manter e etc etc 

 

Turno 18 – 1.B Era ver...pra eles terem uma noção da quantidade de polinizadores que existem e da 

estratégia...que existem várias estratégias selecionadas né pelas plantas pra atrair polinizadores ou 

pra serem polinizadas né...tem as de polinização por ar...pelo vento né...por água...é...então seria que 

eu me lembre...é...trazer pros alunos essa visão que tipo existem várias estratégias e que cada 

estratégia tá meio que...tá relacionada com um tipo específico de polinizador...diferentes estratégias 

pra diferentes polinizadores...que existe uma grande gama de estratégias e consequentemente de 

polinizadores...e eles fazerem essa relação...coloração super forte com por exemplo beija-flor...ou cor 

branca com morcego...essas coisas 

 

Turno 42 – 1.C Basicamente acho que era pra estabelecer a questão...alguma relação entre a 

morfologia por exemplo das flores e a morfologia dos polinizadores...tipo por exemplo...uma flor 

pequena ela vai ser polinizada por um inseto pequeno basicamente...por conta de toda a morfologia 

em si da planta...da flor...enfim...eu acho que era basicamente...essa era a ideia em relação a essa 

sequência didática...ou melhor...essa atividade da sequência didática...e por exemplo...odor por 

exemplo...odor basicamente quem vai polinizar...eu sei que tem uma orquídea que ela é muito fétida e 

ela é polinizada por mosca...então eu acho que são esses detalhes característicos tanto das espécies 

de polinizadores de insetos quanto de plantas e frutos pra estabelecer ali basicamente uma relação 

né? 

 

Turno 36 - 1.D É...eu acho que a hora que você compõe esses dados...essas flores diferentes...eu não 

sei nem se o odor mas assim...se o perfume delas mas...a hora que você pega a anatomia das plantas 

e os polinizadores...com isso você tem consegue...a hora que você compila isso você consegue com 

esse resultado mostrar pros alunos que existem diversos tipos de polinizadores diferentes e que esses 

polinizadores diferentes são importantes para os diversos tipos de alimentos diferentes...e pros 

diversos tipos de plantas diferentes...não só os alimentos mas a biodiversidade de plantas na natureza 

é importante 

Turno 37 – Pesquisador beleza 
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Turno 38 - 1.D eu acho que tinha que mostrar...tinha que ter alguma atividade ou algum...ou mesmo 

roda de conversa...ou mesmo a professora apresentando mostrando que esses resultados eles tinham 

que me dar embasamento pra poder apresentar esse resultado pra eles né?...então eu não 

sei...precisaria analisar se eu ia ter com esses resultados esse embasamento pra mostrar o quanto é 

importante a biodiversidade 

 

Turno 20 – 1.E É...que aí sim seria esse momento que ele vai relacionar qual espécie poliniza qual 

fruto entendeu?...qual tem mais afinidade...por exemplo uma espécie...vamo colocar aqui a dama da 

noite...vamo supor...a dama da noite ela tem vários insetos que gostam daquela flor...não tem só uma 

espécie...vamo falar duma flor...aí ele vai saber que para manter aquela flor tem outras espécies que 

gostam dessa flor vamos dizer assim...que gostam do que essa flor fornece pra eles...então essa 

relação né...então aí a gente quis ver a flor...aí vai falar do fruto...então fazer essa relação...eu espero 

que eles consigam entender então a importância...porque os próximos passos serão...aí a gente vai 

abordar o uso de agrotóxicos...mas até então eles ainda não sabem...teoricamente eles não saberiam 

disso ainda...eles iriam fazendo essa relação aos poucos né...conforme a gente fosse apresentando 

mais dados a eles...mais informações...a gente esperaria que eles fossem fazendo esses links 

né...entre esses dois 

 

Turno 20 - 1.F Nessa atividade ele teria que assimilar o polinizador com a planta né?...então a gente 

pega os tipos de polinizadores e por que por exemplo o beija flor poliniza tal flor e abelha poliniza 

outra...esse é o objetivo...assimilar o polinizador com a planta polinizada...verificar se ele consegue 

fazer essa assimilação né?...das diferenças morfológicas 

 

Pergunta 4: Na terceira aula, você propõe levar textos, gráficos e figuras. Uma figura 

consistiria em uma comparação temporal da quantidade de insetos no para-brisa de 

um carro. Haveria também dados sobre o efeito dos agrotóxicos interferindo na 

quantidade dos polinizadores e um texto sobre a importância econômica dos 

polinizadores na produção agrícola. Seriam feitas também as perguntas: O que causa 

a diminuição dos polinizadores? Qual o impacto desses polinizadores sumirem? O 

que fazer para evitar que este cenário aconteça? Qual é o seu objetivo com esta 

atividade? Justifique. 

 

Turno 28 – 1.A A ideia é...com o curso a gente aprendeu muito que...pelo menos eu aprendi...que você 

não pode dar a resposta na cara do aluno...quer dizer...você pode mas é melhor quando você constrói 

esse pensamento dele descobrir sozinho...dele ser capaz de ler um texto ler um gráfico ler um 

figura...então...por mais que às vezes possa ser difícil pra um aluno do sétimo ano começar a entender 

aquilo...se você faz isso sempre ele vai se acostumando e ele vai desenvolvendo a habilidade leitura 

cada vez...a leitura vai ficando cada vez mais fácil e ele consegue estudar quanto mais ele quiser...ele 

tem acesso a mais coisas...então colocaria esses textos gráficos...principalmente gráficos se não me 

engano que a gente queria colocar pra que eles treinassem essa leitura...e quando você só coloca e 

eles têm que descobrir sozinhos quais são essas relações eles vão ter que pensar e construir esse 

pensamento...então por mais que às vezes nem tenha uma resposta certa no final...claro depois vai ter 

uma discussão guiada com o professor e talz...mas ele desenvolver essa habilidade de pensar 

sozinho...reorganizar as coisas que estão na sua cabeça...construir um pensamento...e conseguir 

entender dados...porque a ciência é muito baseada em fatos em estudos...e ela tentar inferir todas essa 

perguntas...todas as respostas que ela acha pra essas perguntas...ela conseguir desenvolver...por fim 

é isso...ela conseguir desenvolver esse raciocínio estando certo ou não mas que ela consiga interpretar 

dados e chegar à uma conclusão 
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Nas duas últimas questões, a cursista afirma que as atividades buscam fazer com que 

os alunos relacionem os dados. Na questão 4, ela explicita a importância dos alunos 

fazerem essas relações sozinhos em vez de receberem respostas prontas. Há regras 

de reconhecimento e realização passiva para “construindo significados”. Ao incluir 

figuras para observação, modelos matemáticos e textos, a cursista espera que seu 

aluno faça uma leitura e busque sozinho as relações entre os dados. Há regras de 

reconhecimento e realização para “relacionando/traduzindo diferentes linguagens: 

observacional, representacional e teórica”. 

 

Turno 20 – 1.B É...relacionar o aumento do uso dos agrotóxicos com a diminuição dos 

polinizadores...acho que era esse o intuito principal né?...e que como isso é um tiro no pé...que cê tá 

aumentando os agrotóxicos pra ter uma maior produção...mas você tá matando os polinizadores e por 

conta disso você vai ter uma menor produção agrícola...acho que era essa a nossa ideia 

 

Nas duas últimas questões, a cursista afirma que as atividades buscam fazer com que 

os alunos relacionem os dados de modo a chegarem em certa conclusões. Há regras 

de reconhecimento e realização passiva para “construindo significados”. Ao incluir 

figuras para observação, modelos matemáticos e textos, a cursista espera que seu 

aluno faça uma leitura e busque sozinho as relações entre os dados. Há regras de 

reconhecimento e realização para “relacionando/traduzindo diferentes linguagens: 

observacional, representacional e teórica”. 

 

Turno 48 – 1.C Basicamente nessa terceira aula...que conseguissem pelo menos um percentual 

assim...um cinquenta por cento talvez...das propostas iniciais...que era 

reconhecer...identificar...reconhecer...ter um argumento crítico mais conciso inclusive pra fazer leitura 

gráfica...fazer leitura visual em relação a estabelecer ali relações com as figuras com os gráficos com 

os textos...e com isso ele próprio ter um pensamento crítico em relação à abordagem que foi 

feita...então essa terceira aula é uma aula mais global porque ela pega justamente as habilidades que 

são exigidas no sétimo ano...que é a questão da interpretação gráfica...a interpretação textual...a 

identificação da leitura visual por meio de figuras...e fazer disso...é...como se fosse uma base de dados 

para sua própria construção...é argumentativa...então eu acho que esse era o intuito principal aí nessa 

terceira aula 

 

Nas três últimas questões, a cursista afirma que as atividades buscam fazer com que 

os alunos relacionem os dados. Na questão 4, ela explicita que os dados dariam 

subsídio para a construção do argumento por parte do aluno e a formação de um 

pensamento crítico. Há regras de reconhecimento e realização passiva para 

“construindo significados”. Ao incluir figuras para observação, modelos matemáticos 

e textos, a cursista espera que seu aluno relacione estas diferentes linguagens na 

construção de seu conhecimento científico. Há regras de reconhecimento e realização 

para “relacionando/traduzindo diferentes linguagens: observacional, representacional 

e teórica”. 
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Turno 40 – 1.D Quando a gente falou sobre isso nessa aula eu lembro que a gente pensou muito na 

série do Black Mirror das abelhas né?...que é aquilo...“Nossa, e se os polinizadores acabarem? Como 

seria? O que que aconteceria? O que que ia acontecer?”...eu lembro que a gente ficou muito pensativa 

referente a isso...essa atividade eu acho que a gente pensou exatamente nisso né...colocar eles pra 

pensar...colocar eles pra refletir da mesma maneira que vocês fizeram com a gente apresentando lá o 

pedaço da série...mas colocar eles pra pensar o que que aconteceria...é importante?...não é 

importante?...não só apresentar a matéria...olha...a coisa é importante e pronto...não só apresentar as 

coisas mas colocar eles pra pensar...eu acho que essa foto dos para-brisas aí dos insetos...a intenção 

era provocar neles um pensar né...vamo analisar, vamo pensar por eles mesmos...eu vejo que assim...o 

que eu acho...eu inclusive conversei com o professor M sobre isso...sobre o quão fantástico é né essa 

maneira de educar em que você põe o aluno pra pensar e não só apresenta as coisas né?...eu falo que 

eu estudei em escolas excelentes né?...escolas particulares ótimas na minha infância...na minha 

juventude...mas as coisas eram assim...era apresentada a matéria...aí você decora aquilo ali porque é 

assim e pronto...e a hora que a gente começa a perguntar por que por que por que muito por que...é...dá 

erro ali...não dá muito certo...e essa maneira que vocês têm e que a gente aprende diferente ela é 

excelente porque você coloca o aluno pra pensar e a partir do momento em que ele começa a pensar 

e ele começa a chegar nas conclusões...ele começa a entender por si só chegar à conclusão sozinho 

das coisas...isso ajuda com que ele tenha essa maneira de ser na vida né?...então em outros ramos 

da vida...em tudo o que ele for encarar...em tudo o que ele for viver ele vai ter essa análise crítica...ele 

vai conseguir analisar as coisas...vai conseguir pensar nas coisas...e isso pode ajudar em tudo...até na 

nossa política né?...eu acho que a foto...por isso que na época eu pensei que a foto deveria ter 

sido...que que tá acontecendo?...por que eu em 1098...97 era assim e agora é assado?...o que 

aconteceu?...tá e se aconteceu tem algum problema?...pode ficar assim?...tá tudo bem?...não tá?...qual 

que é o problema disso?...existe problema?...não existe?...eu acho que era instigar eles mas essa...eu 

acho que essa quando você tá instigando aluno você tem que fazer isso na minha opinião no primeiro 

momento...é a primeira aula porque é a hora em que você traz ele né pra pensar...você traz ele pra 

pensar e traz ele pra aula também...porque quando você só solta a matéria nem sempre você consegue 

a atenção de todos os alunos né...muitos se dispersam e se perdem e não vão prestar atenção na aula 

como deveria...quando você solta algo em que você presta atenção isso vira um debate e todo mundo 

quer participar e aquilo se torna mais produtivo...não só produtivo por aquela matéria mas por todo o 

conhecimento 

 

Em nenhuma das duas últimas questões a cursista manifesta que seus alunos devem 

relacionar dados nestas atividades. Na questão 3, o papel do professor seria a de um 

apresentador de ideias. Na questão 4, apesar de ela mudar seu discurso para algo 

mais voltado ao protagonismo do aluno, não fica claro o que de fato o aluno faria com 

os dados. Ela deu a entender que seria algo que provocaria uma reflexão. A reflexão 

por si só levaria os alunos a “entenderem” o assunto, a chegarem em conclusões. Não 

há regras de reconhecimento nem de realização passiva para “construindo 

significados”. A cursista não menciona que os alunos devem relacionar os dados entre 

si. Não há regras de reconhecimento e realização para “relacionando/traduzindo 

diferentes linguagens: observacional, representacional e teórica”. 

 

Turno 24 – 1.E Qual seria a ideia né?...pra eles tentar puxar...mas por que a 20 anos atrás...porque 

isso é uma coisa que eu vivi...eles não viveram isso...eles não...pra eles “Ah, professora, sei lá porque 

tem...tem, não, não tinha, nunca vi isso!”...talvez eles nunca veriam isso né...mas assim...é trazer 

essa...mostrar essas duas diferenças...essas diferenças entre ter bastante inseto e não ter e o 

porquê...por que será que acabou...que esses insetos não existem com tanta frequência... mesma 

quantidade...é::...por que que isso acontece? (...) então fazer essa...essa correlação...“Então peraí, o 

que que tá acontecendo que esses insetos não estão mais lá?”...entendeu?...aí se eles sumirem vai ter 

algum problema isso no futuro né?...isso pode...se aquela planta...se aquele inseto que gosta daquela 
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planta...se não tiver mais o polinizador dela o que que pode acontecer?...ela pode entrar em extinção 

né?...a gente sabe...enfim...e trazer essa relação...então a ideia principal...sabe aqueles primeiros 

momentos que cê vai começando a trazer essa hipótese né que esses insetos podem 

sumir...e...peraí...e o porquê disso né...porque será que isso acontece?...então...é...eu não lembro 

muito bem mas eu acho que a gente chegou a tirar alguma informação né?...sobre esses...eu não 

lembro exatamente a fonte né porque já faz um ano e meio...mas eu lembro que tinha um texto sim que 

falava sobre isso 

Turno 28 – 1.E Aí a gente iria tentar com aquela informação lá do para-brisa...do porquê...trazer esses 

textos...trazer mais bagagens...pra eles terem mais...como diz assim?...pra eles terem mais fontes pra 

tentar argumentar né?...pra tentar debater o porquê...tentar chegar...porque lembra que a gente 

tem...que eles são autores do conhecimento deles...que eles são autores da construção então a gente 

tem que dar argumento...dar artifício pra que eles possam construir isso em sala de aula né...e tentar 

desvendar...não deixar a resposta pronta pra eles...então dar esses textos...essas 

informações...gráficos...eu acho isso muito importante 

 

Nas duas últimas questões, a cursista afirma que as atividades buscam fazer com que 

os alunos relacionem os dados. Na questão 4, ela explicita que os alunos acabam 

testando hipóteses e elaborando argumentos ao construírem relações entre os dados. 

Há regras de reconhecimento e realização passiva para “construindo significados”. Ao 

incluir figuras para observação, modelos matemáticos e textos, a cursista espera que 

seu aluno relacione estas diferentes linguagens para testar hipóteses e construir 

argumentos a respeito do fenômeno. Há regras de reconhecimento e realização para 

“relacionando/traduzindo diferentes linguagens: observacional, representacional e 

teórica”. 

 

Turno 22 - 1.F Eu acho que dá pra discutir vários assuntos né...a gente saiu um pouco da polinização 

em si e fala sobre os agrotóxicos né?...então eu acho que nessa atividade a gente pensava exatamente 

isso...falar sobre mais uma vez sobre a importância dos polinizadores...que sem os polinizadores...no 

fim a gente queria que os alunos chegassem a essa conclusão...que a diminuição dos polinizadores 

leva à diminuição dos alimentos...mas aí a gente conseguiria falar também sobre os agrotóxicos que 

também a gente discutiu que seria algo novo pra eles também...talvez eles não fizessem essa relação 

entre polinizadores e os agrotóxicos...e eu acho que outras formas também de levar pro aluno né...ao 

invés de ficar só fazendo perguntas você leva texto...você leva gráfico...você leva figuras...e você deixa 

que ele vá aprendendo a fazer a leitura de cada um desses...dentro desses contextos 

 

Nas duas últimas questões, a cursista afirma que as atividades buscam fazer com que 

os alunos relacionem os dados. Na questão 4, ela explicita que os alunos aprendem 

ao relacionar esses dados, mais do que apenas respondendo perguntas. Há regras 

de reconhecimento e realização passiva para “construindo significados”. Ao incluir 

figuras para observação, modelos matemáticos e textos, a cursista espera que seu 

aluno relacione estas diferentes linguagens para chegar à conclusão de que a 

diminuição dos polinizadores leva à diminuição dos alimentos. Há regras de 

reconhecimento e realização para “relacionando/traduzindo diferentes linguagens: 

observacional, representacional e teórica”. 
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Pergunta 5: Como você faz para os alunos buscarem informações para resolverem a 

sequência? Por quê? 

 

Turno 40 – 1.A Se eu fosse professora e tivesse que dar essa aula amanhã eu tentaria pegar e só 

colocar esses dados imprimir umas cinco xerox e levar...ou se ela tivesse projetor aí ficaria mais fácil 

que aí é só projetar no quadro...ou se for uma coisa pequena uma situação muito precária pegar dez 

minutos do início da aula pra fazer isso no quadro talvez...se for a questão dos gráficos é mas o texto 

ficaria complicado...então eu teria que ver de xerocar alguma coisa pra que eles consigam fazer 

 

A cursista considera como fonte de todos os dados apenas o material impresso pela 

própria professora. Não há regras de reconhecimento e realização passiva para 

“considerando diferentes fontes de dados”. 

 

Turno 42 – 1.B No caso dessa sequência que a gente fez nós que estaríamos levando todas as 

informações né...aí seria...eles iriam ler e interpretar...ler de maneira crítica e interpretar o material que 

a gente tava levando nas aulas 

 

A cursista considera como fonte de todos os dados apenas o material levado pela 

própria professora. Não há regras de reconhecimento e realização passiva para 

“considerando diferentes fontes de dados”. 

 

Turno 52 – 1.C Eu acho que uma das atividades principais que poderiam ser feitas era utilizar de outros 

espaços além da sala de aula ou até mesmo dos entornos da sala de aula...porque...por uma 

experiência própria...às vezes a gente tá ali na sala de aula...tá desenhando no quadro sendo que você 

tem algo ali no lado de fora né?...algo visual que você pode tocar que você pode observar...então eu 

acho que utilizar outros espaços além da sala de aula né?...fugindo ali dos muros da sala de aula...seria 

ali uma forma mais simples quando se fala de cronograma ou algo do tipo...e que não deixaria de ser 

importante ou significativo...então eu acho que seria isso...explorar outros espaços além da sala de 

aula...formular um novo plano de aula né?...um plano didático que pudesse envolver vários tipos de 

atividades e não apenas ali aquela atividade de sala de aula conteudista...não que a conteudista não 

seja importante mas ir além 

 

Apesar da cursista afirmar que levaria os alunos para fora da sala, não se percebe 

qual seria o propósito desta saída. A cursista não afirma sobre o potencial de coleta 

de dados que poderia ser feito em tal ambiente. Desta forma, o trabalho com dados 

se limitaria à sala de aula, nas chamadas “aulas conteudistas”. Não há regras de 

reconhecimento e realização passiva para “considerando diferentes fontes de dados”. 

 

Turno 50 - 1.D É...livros...em...por exemplo...se a gente...aí depende da atividade né?...mas 

assim...dependendo da atividade...ah nós vamos falar...eu tô instigando sobre as flores e os 

polinizadores...eu posso instigar eles a irem buscar no jardim como foi feito na outra aula...busca no 

jardim...vamos observar as plantas né?...eu achei muito legal uma aula que você deram pra gente 

referente à gente sair observando os animais...eu se eu não em engano fiquei pra observar o bico dos 

pássaros...das aves 
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Turno 51 – Pesquisador Tinha a ver com aves...isso mesmo 

Turno 52 - 1.D E poxa...aquela aula foi...aquilo gerou um monte de interesse de minha parte...e o que 

é o que eu fiz?...é isso que a gente procura fazer nos alunos né?...vamo buscar informação...vamos 

buscar em livros...vamo buscar em bibliotecas...depois de observar...depois de pegar essas 

informações de observar o quão diferentes são...eu vou atrás de perguntar pro professor M...né?...vamo 

perguntar pros professores...vamo pesquisar...vamo abrir o celular pra pesquisar na internet...nos 

livros...aí a gente começa a criar esse interesse pra buscar essas informações em lugares em que essa 

informação é séria né...então a hora que eu falo assim “Vamos buscar na internet”...tá mas em que 

lugar da internet?...também é muito importante né?...porque a internet tem muita coisa boa mas 

também tem muita fake news...muita coisa que não confere...então eu acho que o papel do professor 

talvez além de mostrar pro aluno aonde ele pode buscar mas é...mostrar pra ele quais são os meios de 

comunicação realmente confiáveis...como que ele faz pra distinguir se uma informação ela é verdadeira 

ela tá correta ou não...então acho que seria esse o caminho assim 

 

A cursista reconhece a necessidade de considerar diferentes fontes de dados, 

incluindo dados levados pelo professores e dados coletados pelos alunos fora da sala 

de aula. No entanto, não é explicitado a importância destas diferentes fontes de dados 

para a construção do conhecimento. Há regras de reconhecimento mas não há regras 

de realização passiva para “considerando diferentes fontes de dados”. 

 

Turno 36 – 1.E Bom...aqui vou pegar a escola estadual...vamos supor assim...então lá na escola 

estadual que eu dava aula por exemplo...se eu fosse aplicar essa aula eles iriam buscar na informática 

porque lá eles têm laboratório de informática...e sempre lembrar que essa busca tem que ser 

monitorada porque sempre dispersa muito...então no laboratório de informática...na internet...e também 

na biblioteca...eles poderiam buscar alguma coisa na biblioteca...é claro que aí vai ter que ser uma 

literatura bem específica...bem direcionada...mas eu acho que a atualização mesmo...que a gente sabe 

que a biblioteca de escola pública não é muito atualizada né?...os livros não são atualizados...então 

acho que seria o melhor recurso aqui no caso a informática ou o celular né?...hoje eles têm...alguns 

têm...esses meninos tem um celular...então eles poderiam buscar no celular...na internet 

Turno 39 - Pesquisador beleza...você como professora você levaria dados ou deixaria a cargo 

da pesquisa?...caso necessário 

Turno 40 - 1.E Sim...mas ó que nem...aqui eu levaria algumas coisas que seriam prontas pra 

aulas...mas eu poderia levar mais revistas...poderia levar reportagens impressas...poderia selecionar 

algumas se caso não tivesse a informática lá né?...poderia sim claro...tudo vai depender da escola né? 

 

A cursista reconhece a necessidade de considerar diferentes fontes de dados, 

incluindo dados levados pelo professores e dados coletados pelos alunos fora da sala 

de aula. No entanto, não é explicitado a importância destas diferentes fontes de dados 

para a construção do conhecimento. Há regras de reconhecimento mas não há regras 

de realização passiva para “considerando diferentes fontes de dados”. 

 

Turno 32 - 1.F A gente pensou em eles tirarem fotos...deixa eu ver se eu lembro direitinho...e aí 

apresentava essas fotos...eles levariam pra gente...a gente ia apresentando essas fotos e ia discutindo 

exatamente essa ideia de por que ele é inseto ou como aquela planta tá sendo polinizada 

Turno 33 – Pesquisador Beleza 

Turno 34 - 1.F Se não me engano era isso 
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Turno 35 – Pesquisador Tranquilo...e essas informações por exemplo...textos gráficos e 

figuras...como que eles teriam contato com esses textos gráficos e figuras?...de onde que viria? 

Turno 36 - 1.F A gente levaria mesmo no formato impresso 

 

A cursista reconhece a necessidade de considerar diferentes fontes de dados, 

incluindo dados levados pelo professores e dados coletados pelos alunos fora da sala 

de aula. No entanto, não é explicitado a importância destas diferentes fontes de dados 

para a construção do conhecimento. Há regras de reconhecimento mas não há regras 

de realização passiva para “considerando diferentes fontes de dados”. 

 

Pergunta 6: Nestas atividades, você propõe a utilização de perguntas. Qual é o seu 

objetivo com estas perguntas? Para que elas servem? Justifique. 

 

Turno 42 – 1.A Quando a gente tava no curso eu até sentia isso quando vocês começavam a dar essas 

aulas fazendo essas perguntas...me instigando...eu ia ficando mais curiosa...então eu imagino que isso 

seja tanto legal pra pessoa que tá participando...que instiga a curiosidade...que dá aquela vontade de 

perguntar mais...desde que o professor seja aberto realmente e dê conforto pras pessoas responderem 

né...porque tem professor que pergunta se você responde qualquer coisa ele basicamente caçoa de 

você na sala...mas é isso e questão de você mostrar pro aluno que ele é capaz de responder essa 

pergunta...se você leva a resposta pronta primeiro que ele tem que decorar...e se ele desenvolve o 

raciocínio eu acredito que ele aprende mais fácil também...porque você consegue lembrar de algo que 

você pensou como aconteceria porque eu consigo aplicar esse raciocínio em outras coisas...mas se eu 

só tô ali e alguém me fala alguma coisa eu não vou...ou eu decoro ou eu já esqueci depois 

 

Para a cursista, as perguntas possuem dois propósitos: motivação para aprendizagem 

e desenvolvimento de raciocínio. Mas não fica claro no que consistiria este processo 

de “desenvolver o raciocínio”. Além disso, o papel das perguntas na orientação do 

trabalho com dados e na construção do conhecimento científico não é reconhecido.  

Não há regras de reconhecimento nem de realização passiva para “seguindo o 

processo: questões, plano, evidências e conclusões”. 

 

Turno 44 – 1.B Serviu como guia pra eles chegarem a fazer a conexão que a gente queria que eles 

fizessem e meio que como uma avaliação continuada né...durante cada aula...pra gente ter noção se 

ele conseguiu responder à pergunta...conseguiu chegar onde a gente tava querendo chegar 

 

Para a cursista, as perguntas possuem dois propósitos: guia (para o estudante) e 

avaliação (para o professor). Apesar de reconhecer a função das perguntas como 

guia, ela não especificou por qual tipo de processo ou etapas este alunos seriam 

guiados. Há regras de reconhecimento mas não há regras de realização passiva para 

“seguindo o processo: questões, plano, evidências e conclusões”. 

 

Turno 52 – 1.C Os objetivos principais das perguntas é justamente...é o intuito de 

questionar...interrogá-lo...ouvir mais os alunos...por mais que eles podem argumentar ou vão 
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argumentar que “Nós ainda não vimos isso”...mas ele traz a sua experiência de vida né?...isso é um 

fator que é primordial...tem que ser levado em consideração né?...nós não somos uma tábula rasa...nós 

temos algo sim a acrescentar...eu acho que esse é o intuito principal das perguntas né?...questionar o 

aluno e fazer com que ele compreenda também que ele sabe de alguma forma...ele sabe a partir de 

sua vivência um pouquinho sobre algo 

 

O principal intuito das perguntas, para a cursista, consiste no resgate dos 

conhecimentos que os alunos já possuem. No entanto, o papel das perguntas na 

orientação do trabalho com dados e na construção do conhecimento científico não é 

reconhecido. Não há regras de reconhecimento nem de realização passiva para 

“seguindo o processo: questões, plano, evidências e conclusões”. 

 

Turno 54 – 1.D Eu acho que no nosso caso a maioria das perguntas era pra gerar interesse...mas eu 

acho que perguntar pros alunos também podem ou gerar interesse ou confirmar o conhecimento dado 

né...se ele realmente entendeu...se realmente o conhecimento que foi passado ele entendeu da 

maneira que a gente gostaria que ele entendesse...mas a maioria das vezes aí é pra gerar interesse 

no aluno né...levantar uma questão e iniciar um debate...iniciar aí uma conversa um debate pra 

apresentar essas coisas pra eles...pra apresentar o que precisa...o conhecimento que precisa ser 

apresentado 

 

Para a cursista, as perguntas possuem dois propósitos: “despertar o interesse” e 

verificação da aprendizagem. O papel das perguntas na orientação do trabalho com 

dados e na construção do conhecimento científico não é reconhecido.  Não há regras 

de reconhecimento nem de realização passiva para “seguindo o processo: questões, 

plano, evidências e conclusões”. 

 

Turno 46 – 1.E Os objetivos dessas...dessas perguntas é aquela coisa né?...você dá informação...a 

informação pra ele vamos dizer uma revista ou uma reportagem...mas as perguntas elas servem pra 

direcionar mesmo né?...aquela fala dele né...pra trazer esse questionamento...ah mas se você falou 

que os agrotóxicos são bons porque alimenta a massa...a gente produz em grande quantidade...mas e 

as outras espécies...a gente não tá direcionando um tipo só de agricultura?...dizendo assim...e os 

outros?...então assim...essas perguntas servem pra isso...pra direcionar o aprendizado deles né?...pra 

trazer a pergunta e questionar...porque às vezes eles começam “Ah, é isso sim, é isso”...aí você faz a 

pergunta pra voltar...“Ah, mas peraí, então não é isso”...sabe essas coisas assim de você direcionar 

mesmo?...então as perguntas servem pra isso né?...pra gente ir direcionando...perguntando...pra ver 

se ele realmente entendeu...ou se ele entendeu mais ou menos...porque a explicação dele ele só falou 

o que o outro falou...porque acontece muito isso...eles repetem o que o outro fala...mas aí quando você 

pergunta pra ele aí ele vai pensar...ele vai falar “Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi mesmo né?”...e 

aí ele vai respondendo...ou afirma ou nega...então eu acho que as perguntas servem pra isso 

 

Para a cursista, as perguntas possuem o propósito de direcionar o aprendizado do 

aluno. No entanto, ela não especificou por qual tipo de processo ou etapas este alunos 

seriam direcionados. Há regras de reconhecimento mas não há regras de realização 

passiva para “seguindo o processo: questões, plano, evidências e conclusões”. 
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Turno 40 - 1.F Eu acho que é ver...da primeira aula é um levantamento de conhecimento prévio 

mesmo...é pra saber o quanto eles sabem do assunto...e depois é pra ver se eles realmente tão 

entendendo do assunto...se eles tão entendo o que tá sendo passado...esse é o principal objetivo das 

perguntas 

 

Para a cursista, as perguntas possuem dois propósitos: levantamento de 

conhecimentos prévios e verificação se os alunos estão entendendo conceitos. No 

entanto, o papel das perguntas na orientação do trabalho com dados e na construção 

do conhecimento científico não é reconhecido. Não há regras de reconhecimento nem 

de realização passiva para “seguindo o processo: questões, plano, evidências e 

conclusões”. 

 

Pergunta 7: Na quarta aula da sequência, você propõe um debate entre os alunos. 

Qual é o seu objetivo com esta atividade? Justifique. 

 

Turno 48 – 1.A Pra que eles assimilem tudo o que eles pensaram só que de uma forma coletiva...que 

eles debatam isso então eles vão ter até aí...acho que ainda não teria tido talvez o contato assim do 

professor dando a matéria...então eles ainda teriam as percepções deles...aí eles teriam que debater 

essas ideias...defender seu ponto de vista...então se você tem que defender você tem que realmente 

saber do que você tá falando...não que eles vão ter a resposta certa...mas eles vão ter que fazer 

aquela...aqueles exercícios com cuidado prestando atenção...porque eles vão têm que discutir isso...se 

eles não prestaram atenção eles vão ter que prestar atenção na hora porque vai ter que ter esse 

debate...e essa sequências de raciocínio acho que vão acabar fomentado eles a querer entender mais 

sobre o assunto...a participar...é...ciência é um pouco de debater lidar com opiniões diferentes...então 

vai ser construído tudo isso eu imagino 

 

Ao propor um debate, a cursista espera que os alunos apresentem suas próprias 

ideias, além de negociarem opiniões diferentes com colegas. Há regras de 

reconhecimento e realização passiva para “apresentando suas próprias ideias e 

enfatizando os aspectos cruciais” e “negociando explicações”. 

 

Turno 48 – 1.B O objetivo era ver se eles realmente conseguiram meio que retomar o conteúdo de 
todas as aulas né...da primeira segunda e terceira pra fazer o fechamento...não reafirmar mas 
tipo...ajudar com a fixação do conteúdo...principalmente quando você debate você tá fazendo...você tá 
falando...tá repetindo oralmente...isso ajuda na fixação do conteúdo...em um debate vai ter gente 
concordando gente discordando então você vai ter que argumentar...então pra você argumentar bem 
você tem que estar bem embasado né?...então seria uma maneira de ter certeza que o conteúdo foi 
fixado...ainda mais adolescente colocando eles pra discutir...eles querem...sei lá...entre aspas ferrar o 
coleguinha...então eles vão perguntar coisa mais difícil pra ver se o colega sabe...tem essa parte do 
desafio né...então era pra realmente ter noção pra ver se eles realmente fixaram o conteúdo...também 
era meio uma forma de avaliar...principalmente se eu não em engano que a gente colocou...é...que a 
gente ia refazer as perguntas né da primeira aula...então pra ver se eles realmente absorveram o 
conteúdo 

 

Ao propor um debate, mesmo que a cursista mencione a argumentação bem 

embasada, ela espera que esta estratégia auxilie na “fixação” dos conceitos 
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trabalhados. O conceito adequado vem em primeiro plano, mais do que os alunos 

apresentarem suas próprias ideias a respeito do fenômeno. Além disso, não há 

preocupação com negociação de explicações (os colegas “ferrariam” os outros com 

perguntas”). Não há regras de reconhecimento nem de realização passiva para 

“apresentando suas próprias ideias e enfatizando os aspectos cruciais” e “negociando 

explicações”. 

 

Turno 54 – 1.C O objetivo do debate seria promover a interação e o compartilhamento de 

opiniões...para que os alunos entre eles mesmos possam...um acrescentar à informação do outro e 

juntos debater aquele assunto...não ficar restrito ali...até porque a gente sabe que não vai ser de forma 

uniforme em sala de aula...não vai acontecer de forma uniforme...então eu acho que um dos intuitos aí 

do debate em si...da interação é o compartilhamento de informações...a questão também do 

argumentar né?...um argumentar a opinião do outro...acrescentar...questionar 

 

Ao propor um debate, a cursista espera que os alunos apresentem suas próprias 

ideias, além de construírem em conjunto suas explicações sobre o fenômeno. Há 

regras de reconhecimento e realização passiva para “apresentando suas próprias 

ideias e enfatizando os aspectos cruciais” e “negociando explicações”. 

 

Turno 56 – 1.D Eu acho que o debate ele é importante pra fazer com que os alunos pensem por si 

só...fazer com que eles...é...primeiro pra interagir na aula...eu acho que é muito importante pra você 

prender a atenção de todo mundo...conversar com todos...ter essa interação na aula é muito 

importante...gerar interesse...eu acho que esses debates eles geram interesse nos alunos...e o mais 

importante de tudo eu acho que é a troca...a troca de vivência...de experiência...a troca de 

informação...você ouvir o que cada um pensa a respeito disso...o que acha...o que não acha...o 

professor ter condições de corrigir alguma coisa que não...alguma informação que o aluno tá 

equivocado né...apresentar outras coisas que eles não tinham pensado a respeito...eu acho que pro 

professor é muito legal você ouvir os alunos porque eu acho que isso também dá um norte pra 

onde...pra que caminho que o professor precisa ir...precisa seguir...o que que os alunos...o que que tá 

faltando naquele assunto pros alunos conhecerem que já não foi dito antes...porque a aula já foi 

dada...as coisas já aconteceram...e esse debate quando acontece depois é legal pra...“Peraí, o que 

que ficou aqui? O que que  a gente pode levantar, qual a dúvida?” 

 

Para a cursista, o debate é um momento importante em que os estudantes podem 

expor o que pensam. No entanto, o que ela consideram como conhecimento a ser 

exposto fica vago. É uma experiência? Uma vivência? Uma opinião? Um argumento 

com base em dados? Não fica claro. Além disso, os alunos não negociam explicações 

entre si, mas apenas com o professor, o qual está com a informação correta, como 

um gabarito. Não há regras de reconhecimento nem de realização passiva para 

“apresentando suas próprias ideias e enfatizando os aspectos cruciais” e “negociando 

explicações”. 

 

 

Turno 48 – 1.E Eu acho que essa quarta aula tanto serve pra nós e pra eles né?...pra nós no ponto de 

vista assim...de ver se eles entenderam e como eles...quais são os argumentos que eles usam pra 
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defender as teses deles vamos dizer...e entre eles...isso é muito bom pra eles também...interagirem e 

ter aquela autonomia e aquela coisa de se expor mesmo...a gente sabe que não são todos os alunos 

que têm essa dinâmica...que participam assim...a gente sabe que tem alunos que são muito tímidos...e 

é uma atividade que talvez poucos participariam né...essa...fazer esse debate entre eles...e é 

claro...novamente vai ser um debate que vai ser direcionado...não é assim a esmo...não vai falando de 

qualquer jeito...não...a gente como professor...a gente é o adulto da relação vamos dizer na sala de 

aula...então a gente sabe o que a gente quer...onde a gente quer chegar...né então aí...claro...a gente 

vai direcionando...ia dando espaço...não é só um que fala...você tem que deixar o outro falar 

também...dar seu ponto de vista...cada um dando um ponto de vista né?...então essa parte também é 

aquela coisa assim...seria uma conclusão...mas não uma conclusão de fato ainda né...poderia ser uma 

pré-conclusão vamos dizer assim...como eles argumentam entre si e entre seus pares né...é o que eles 

pensam sobre aquele assunto...o que eles entenderam o que eles compreenderam...se ainda tem 

dúvidas...se ainda ficou alguma dúvida sobre esse assunto...porque não pode sair com dúvida né...a 

gente espera que eles não tenham dúvidas...mas sempre vai ter...sempre vai ter uma dúvida ou outra 

né...então nessa hora do debate é a hora que a gente consegue rever isso né...ver se eles 

entenderam...como eles entenderam...eu acho que seria isso 

 

A cursista reconhece que os estudantes devam ter espaço para darem seus próprios 

argumentos, como forma de partilhar o que aprenderam e retirarem de dúvidas. Há 

regras de reconhecimento e realização passiva para “apresentando suas próprias 

ideias e enfatizando os aspectos cruciais”. Entretanto, não há nenhuma menção ao 

fato de que os alunos possam negociar explicações entre si, se limitando a uma 

relação apenas com o processo avaliativo conduzido pelo professor. Não há regras 

de reconhecimento nem de realização passiva para “negociando explicações”. 

 

Turno 42 - 1.F O debate da última aula a gente pretendia saber o quanto o aluno aprendeu com a 

sequência didática...a gente pensou na avaliação escrita...a gente queria fazer a avaliação escrita e 

também a oral pra ver se eles sabiam desenvolver mesmo...se eles realmente tinham entendido 

 

Ao propor um debate, a cursista espera verificar se os alunos entenderam os conceitos 

trabalhados. Não há preocupação com negociação de explicações ou apresentação 

de ideias. Não há regras de reconhecimento nem de realização passiva para 

“apresentando suas próprias ideias e enfatizando os aspectos cruciais” e “negociando 

explicações”. 

 

Pergunta 8: Depois do debate, você finalizaria com um vídeo de uma organização que 

realmente está fazendo ações concretas na conservação dos polinizadores. Em 

seguida, você iria refazer perguntas da primeira aula. Qual é o seu objetivo com esta 

atividade? Justifique. 

 

Turno 54 – 1.A A ideia dessas perguntas eu acho que isso é algo legal porque se você repete...se a 

ideia fosse...que eu não lembro bem...mas se fosse você pega as perguntas pede de forma 

escrita...antes de dar a sequência e no final você pega de novo e devolve pra eles a sequência pra eles 

terem tido contato com o que eles pensavam e ver o que eles aprenderam...eu acho isso muito 

massa...acho que faz sentido se fosse dada depois do vídeo...mas eu acho que repetir as perguntas 

baseadas no vídeo não faz muito sentido porque as perguntas da primeira aula não são respondidas 
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no vídeo mas sim em toda a sequência...então com esse vídeo da conservação seria legal pra falar...aí 

é um lado um pouco empreendedor assim que eu tenho...pelo menos quando eu fazia matéria no 

colégio era sempre “Ah, o que você pode fazer para isso? Pedir pro governo mudar tal coisa tal 

coisa”...então incentivar neles que eles façam mudanças...que o Bee or Not to Bee não são coisas 

difíceis...talvez não sejam coisas que eles vão fazer na casa deles...mas são pessoas fazendo sem 

exigir de um órgão...ou seja...fazendo...elas são capazes de fazer isso...então acho que seria mais 

legal uma...não sei se é um debate porque já teve debate...mas algumas perguntas...trabalhar um 

pouco esse vídeo na questão do que que o aluno poderia fazer por ele mesmo pra fazer a 

diferença...pra fugir dessa questão que é sempre exigir de alguém alguma coisa quando eles são 

capazes e eles podem fazer isso...e aí talvez no final se sobrasse tempo pra finalizar...pedir pra eles 

responderem...se eles tivessem feito na primeira aula escrita...pra eles compararem e ver se...e ver o 

quanto que eles podem se desenvolver se eles quiserem...se eles conhecem o conteúdo...se eles se 

dedicam na aula...mas essa atividadezinha só se sobrasse tempo porque essa de ficar comparando o 

antes e o depois dá pra fazer com qualquer sequência didática eu imagino...então não dá pra fazer tipo 

em todas que os alunos vão ficar “Tô com saco cheio disso”...então se sobrasse tempo poderia fazer 

com uma outra assim talvez...mas eu preferiria uma atividade que mostrasse que eles são capazes de 

fazer a diferença 

 

A cursista afirma que a última atividade deve ter como foco o fato de aluno fazer 

diferença em seu entorno. A comparação entre as respostas no início e no fim da SDI 

ficam para um segundo plano. Além disso, não há nenhuma referência à 

argumentação quanto à resposta esperada do aluno. Não há regras de 

reconhecimento nem de realização passiva para “justificando as próprias conclusões” 

e “distinguindo conclusões de evidências”. 

 

Turno 50 – 1.B Se não me engano na primeira aula era mais um levantamento né...a gente iria trazer 

informações novas mas foram trazidas mais informações ainda no decorrer das aulas...é...inicialmente 

era mais como guia...como levantamento de conhecimento prévio...aí refazer as mesmas perguntas no 

fim seria mais como uma medida avaliativa pra ver se eles realmente...se eles conseguiram aprender 

e se a gente como professor conseguiu chegar onde a gente queria né 

 

A cursista menciona o objetivo de refazer as perguntas da primeira aula seria de 

avaliar o quanto de conteúdo o aluno conseguiu aprender. Não há nenhuma referência 

à argumentação quanto à resposta esperada do aluno. Não há regras de 

reconhecimento nem de realização passiva para “justificando as próprias conclusões” 

e “distinguindo conclusões de evidências”. 

 

Turno 56 – 1.C Nessa atividade era justamente pra ter um comparativo sobre o que acrescentou 

né?...ao longo da sequência...como que esse argumento foi construído...então era basicamente pra 

estabelecer uma ponte...de que forma o aluno construiu a sua argumentação...ou melhor...quais foram 

os caminhos que ele percorreu pra chegar até ali...se a sequência realmente ela somou né?...teve um 

âmbito ali formativo pra aquele aluno...formativo argumentativo...ou se realmente aquele aluno só 

reescreveu ou algo do tipo...apesar de que isso dificilmente acontece...tem ali um acréscimo sim de 

informações que também é importante...então era basicamente...o objetivo final aí era analisar né?...de 

que forma...que percursos foram percorridos por esse aluno pra chegar na argumentação final...era 

comparar basicamente o inicial e o final ao longo da sequência didática 
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A cursista defende que a atividade final visava fazer com que o aluno argumentasse. 

Ela esperava que a SDI fornecesse informações para que o argumento fosse mais 

elaborado ao final da sequência que no começo dela. No entanto, não fica claro qual 

seria a estrutura desse argumento ou como essas “informações” seriam mobilizadas 

em um processo argumentativo. Há regras de reconhecimento mas não regras de 

realização passiva para “justificando as próprias conclusões” e “distinguindo 

conclusões de evidências”. 

 

Turno 64 – 1.D Saiba que agrotóxico não é algo tão bom assim...que faz mal para os polinizadores...eu 

gostaria que ele aprendesse o quanto é importante ter os polinizadores...o quanto é importante a gente 

preservar a natureza para isso...o quanto é importante a gente ter uma diversidade nisso né...conservá-

los e não conservar só um tipo...conservar vários...e quanto é importante a gente talvez se dedicar um 

pouquinho...se preocupar e dar um pouquinho mais de valor pros alimentos orgânicos...pros alimentos 

que não têm agrotóxicos porque isso vai fazer toda a diferença no planeta...eu acho que no final das 

contas o objetivo final seria esse né...as pessoas darem um pouquinho mais de valor e importância aos 

alimentos orgânicos...acho que esse é o final do final assim...acho que essa é a...pensei agora inclusive 

talvez...se eu tivesse condições...se eu tivesse tempo né...depende aí da dinâmica mas por que não 

levar dois alimentos iguais...então por exemplo...sei lá...pegar algum alimento que tenha bastante 

diferença na...um morango...um morango é complicado né?...mas sei lá...algum alimento...um com 

agrotóxico...feito...um que você vai lá no mercado e compra ele lá no mercado e um outro plantado sem 

agrotóxicos...e dá pros alunos provarem por exemplo...eu acho que também isso aí era outra coisa que 

você sente diferença no sabor...você sente que ele é diferente né?...então às vezes isso seria algo bem 

interessante aí pra uma última aula...pra uma penúltima aula...mostrar pros alunos o quanto que é...o 

quanto que é impactante né?...no final das contas...no nosso dia a dia...o quanto que não tá assim tão 

distante de nossa realidade...porque quando você fala de polinizadores...de flores...“Ah, eu não gosto 

de flor mesmo. Tá lá no jardim, não tenho nada a ver com isso”...não é bem assim...isso impacta 

diretamente no nosso dia a dia...isso é possível impactar na nossa alimentação...na nossa 

saúde...então eu acho que eu levaria essa aula...eu reformularia essa aula levando pra esse conceito 

né?...pra mostrar o quanto é importante pra nossa saúde termos alimentos mais saudáveis...mais 

orgânicos...com menos agrotóxicos...enfim 

 

A cursista menciona várias ideias que espera que seus alunos tenham ao final da 

sequência. Mas não há nenhuma referência à argumentação quanto à resposta 

esperada do aluno, se limitando ao “mostrar isso para o aluno”. Não há regras de 

reconhecimento nem de realização passiva para “justificando as próprias conclusões” 

e “distinguindo conclusões de evidências”. 

 

Turno 52 – 1.E A gente fez eles trazerem reportagens...é...focar direcionar pra esse assunto...e a gente 

trouxe vídeos...a gente trouxe charge, reportagem, foto, talvez um vídeo ali...pra trazer mais 

embasamento pra eles...e aí houve um debate...e aí depois desse debate qual que é a próxima 

sequência?...a proposta dessa etapa é agora eles perceberam o que eles entenderam do nosso...o 

vídeo com certeza seria um vídeo...esse vídeo é um vídeo que traz aquela coisa assim...dá vontade de 

já sair e já fazer um monte de coisa...pensar num mundo diferente...pensar em formas de 

salvar...porque não adianta só a gente ficar reclamando do uso de agrotóxico e não saber até uma 

solução pra tudo isso...não ter uma ideia pra resolver todos esses problemas essas demandas...então 

agora seria a hora deles olharem o que eles pensavam sobre esse assunto...sobre esse tema...e aí 

dentro da resposta que eles iriam ver a diferença o crescimento deles no decorrer da atividade...a gente 

sempre espera que isso aconteça...então que eles possam ver a diferença e responder...em cima 

daqueles que eles responderam algo mais concreto...mais embasado na ciência...com mais 

argumentos...com causas e consequências...então eles teriam...eles mesmos iriam relacionar 
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isso...eles iam entender essa diferença entre o começo e o fim né...depois de todos esses dados 

levantados...ou às vezes a gente espera que eles veriam isso...mas também tem aluno que fala “Ah, 

professora, continuo achando que isso não é tão relevante”...isso é importante sabe?...é uma opinião 

dele...mas eu duvido muito...depois de mostrar vários argumentos...várias informações da necessidade 

da gente pensar nesse assunto...duvido muito que ele iria pensar como antigamente né...antes da 

atividade...então seria essa proposta 

 

A cursista defende que a atividade final visava fazer com que o aluno argumentasse. 

Também espera que os alunos mobilizem vários dados trabalhados ao longo da 

sequência de forma a embasar melhor suas conclusões, que podem ser diferentes ou 

não das conclusões iniciais. Há regras de reconhecimento e de realização passiva 

para “justificando as próprias conclusões” e “distinguindo conclusões de evidências”. 

 

Turno 46 - 1.F O vídeo eu acho que seria pra fechar o assunto mesmo...dar uma...é...e também 

conscientizar né?...porque o Bee or Not to Bee fala de vários projetos e fala sobre várias ações que 

tem como...não fica só na parte governamental...que as pessoas podem fazer...e porque refazer as 

primeiras perguntas eu realmente não lembro...mas eu acho que... 

Turno 47 – Pesquisador O que você acha hoje então? 

Turno 48 - 1.F Pode ser talvez pra fazer uma comparação entre as respostas e o quanto...de novo 

como uma forma avaliativa né?...o quanto as aulas...o quanto a sequência agregou para os alunos 

 

A cursista menciona o objetivo de refazer as perguntas da primeira aula seria de 

avaliar o quanto a sequência agregou aos alunos. Não há nenhuma referência à 

argumentação quanto à resposta esperada do aluno. Não há regras de 

reconhecimento nem de realização passiva para “justificando as próprias conclusões” 

e “distinguindo conclusões de evidências”. 

 

Pergunta 9: Na sua sequência, há momentos em que os alunos possam realizar uma 

autoavaliação? Por quê? 

 

Turno 66 – 1.A Que eles façam uma autoavaliação do conhecimento que eles tão adquirindo eu acho 

que é todas as vezes que eles fazem o exercício e tem um debate final...quando eles chegam...quando 

eles pegam por exemplo aqueles gráficos leem e depois eles veem a resposta assim do debate de todo 

mundo eles conseguem avaliar o que eles tão aprendendo...em relação a tipo uma avaliação deles 

mesmos eu acho que cai nessa também de saber se eles tão aprendendo conteúdo ou não...e aí a 

parte que eu sou um pouco mais tendenciosa que é a questão daquele finalzinho que eu te falei 

do...deles mesmos fazerem a diferença...então cai numa avaliação de si mesmo que ele podia tá 

fazendo alguma coisa na questão das abelhas aí mas...de repente ele se dá conta que ele pode fazer 

a diferença em qualquer lugar porque...pelo menos assim pelo que me lembro de minhas aulas de 

licenciatura...quando o aluno é de escola pública ele não é incentivado a fazer nada a não ser estudar 

só ou sair logo pra conseguir um emprego ou ter que trabalhar e estudar junto ao invés de criar algo 

totalmente novo...ajudar uma sociedade...ajudar uma comunidade 

 



174 

 

 

A cursista reconhece a importância dos alunos realizarem autoavaliação. No caso, ela 

destaca que isso poderia ser feito ao fim de cada atividade da sequência. Quanto ao 

teor da autoavaliação, seria verificar o quanto aprenderam e verificar o quanto estão 

intervindo na comunidade ao seu redor. Não é mencionado o seu papel na construção 

do conhecimento/articulação de saberes. Não há regras de reconhecimento nem de 

realização passiva para “monitorando o progresso”. 

 

Turno 52 – 1.B Eu acho que na parte do debate...na preparação do debate né?...que volta àquela parte 

da argumentação...pra fazer um bom debate você tem que saber o conteúdo né...você tem que saber 

bem dele...apesar que hoje em dia acontecem várias argumentações vários debates bem rasos...eu 

acho que isso entraria na parte da autoavaliação...“Será que eu tô sabendo bem esse assunto pra 

debater? Que que eu preciso estudar mais? O que que eu preciso ver melhor?” 

 

A cursista apresenta uma perspectiva interessante de autoavaliação, a qual está à 

serviço da construção de novos conhecimentos e a articulação dos saberes. No 

entanto, ela pontua que isso seria possível em apenas um momento em vez de ser 

uma prática recorrente ao longo da sequência. Não há regras de reconhecimento nem 

de realização passiva para “monitorando o progresso”. 

 

Turno 60 - 1.C No processo de autoavaliação do aluno acho que seria a questão dos valores sociais 

adquiridos ali...acho que como ele se comportaria antes...pode ser inclusive pelo ato de ficar matando 

insetos...e depois acho que a mudança de comportamento...a mudança social...enfim essa nova 

visão...acho que seria bem importante...é bem importante e dá pra ver alguns traços 

Turno 61 – Pesquisador Perfeito...e você acha que tem um momento específico da sequência que 

isso poderia ser feito? 

Turno 62 - 1.C Acho que no momento final da sequência 

 

A cursista valoriza a dimensão atitudinal da autoavaliação, mas não menciona 

aspectos conceituais e procedimentais. Além disso, acredita que os alunos devem 

fazê-lo apenas ao final da sequência em vez de assumir um caráter processual. Não 

há regras de reconhecimento nem de realização passiva para “monitorando o 

progresso”. 

 

Turno 68 – 1.D Se for nesse sentido...se for uma autoavaliação referente a isso...teria que ser mais 

pro final né...depois que eles...mas até no começo também daria né...dá pra perguntar pra eles como 

que eles agem no dia...mas eu deixaria mais pro final viu?...eu acho que...“Olha, depois de tudo o que 

vocês aprenderam, depois de tudo o que vocês viram, depois de tudo o que a gente viu, como é que 

vocês tratavam as abelhas antes? Como é que  a gente vai, como é que a gente vai tratar as abelhas 

agora?”...eu acho que é algo legal aí pra um final de...pra uma penúltima aula...pra uma última aula 

uma coisa assim...depois que todo o conhecimento o debate já foi feito...acho que é algo interessante 

 

A cursista valoriza a dimensão atitudinal da autoavaliação, mas não menciona 

aspectos conceituais e procedimentais. Além disso, acredita que os alunos devem 
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fazê-lo apenas ao final da sequência em vez de assumir um caráter processual. Não 

há regras de reconhecimento nem de realização passiva para “monitorando o 

progresso”. 

 

Turno 68 – 1.E Vamos dizer assim né...porque dentro do contexto da sala de aula a gente passa por 

várias coisas...então eu acredito que essa autoavaliação dele é importante pro crescimento dele...pro 

processo de aprendizagem dele...uma vez que é muito importante se autoavaliar...isso pra ele é muito 

importante...é claro...a gente como professor a gente tá avaliando eles o tempo todo...e assim...porque 

é importante pra gente saber né?...se ele aprendeu ou não...se ele entendeu ou não...e às vezes a 

gente cria uma sequência essa sequência não dá certo porque ela não atinge né o seu objetivo principal 

geral vamos dizer assim...e então eu acredito que pra nós é importante porque a gente muda às vezes 

alguma coisa na sequência que não deu certo que não atingiu o objetivo...porque cada aula tem o seu 

objetivo né principal...então às vezes você faz aquela aula e não atinge o seu objetivo...e pro aluno o 

importante seria isso né?...ele se autoavaliar...pra ele ver o progresso do conhecimento dele...como ele 

foi chegando...vai dando autonomia pro aluno...é claro que autonomia por autonomia não adianta muita 

coisa né?...mas uma autonomia respeitando sempre aquele processo aquela fase dele ali...ele 

consegue ter aquela coisa de se conhecer né?...de se conhecer e saber que aonde ele pode ir...como 

ele pode chegar...como ele vai atrás da pesquisa né...porque a gente sabe que a ciência no fundo ela 

quer fazer com que as pessoas vão atrás das fontes verdadeiras né?...pra não ser uma pessoa que vai 

na boiada...vai levando informação vai falando falando...mas não para pra ver se aquilo é real...e o 

porquê que aquilo é real e como aquilo foi estudado né?...então na sala de aula a gente vai treinando 

os alunos a irem atrás da informação...então eu acho que esse autoconhecimento ele ajuda muito nisso 

né?...a saber procurar...a ver o seu progresso...eu acho que é isso 

 

A cursista reconhece que é importante o aluno fazer uma autoavaliação a favor de 

sua própria aprendizagem, tomando consciência de seu progresso ao longo das 

atividades e exercitando sua autonomia discente. Há regras de reconhecimento e de 

realização passiva para “monitorando o progresso”. 

 

Turno 50 - 1.F Na visão dos alunos eu acho que não...que eles não veriam como uma 

autoavaliação...mas de repente no exercício lá de comparar um polinizador...de assimilar o polinizador 

com a planta eu acho que seria uma autoavaliação...e nas perguntas que foram feitas na primeira aula 

que são refeitas na última...eu acho que a autoavaliação caberia ali...porque pode ser que num primeiro 

momento ele não soubesse responder...mas depois de toda uma sequência será que ele consegue 

responder a todas as perguntas?...então eu acho que é uma autoavaliação...mas eu não sei se os 

alunos veriam dessa forma 

Turno 51 - Pesquisador certo...o que que seria importante pra você numa autoavaliação de uma forma 

geral? 

Turno 52 - 1.F nesse caso eu acho que ver o quanto de...o quanto eu consegui absorver do assunto 

 

A cursista reconhece a importância dos alunos realizarem autoavaliação. No caso, ela 

pontua alguns momentos em que isso poderia ser feito, não se limitando a um único 

momento na sequência. Entretanto, ao justificar, ela afirma que a autoavaliação teria 

o papel de o aluno tomar consciência do quanto “absorveu” de assunto, em vez de 

articular saberes/construir conhecimento. Não há regras de reconhecimento nem de 

realização passiva para “monitorando o progresso”. 
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Pergunta 10: Como você acha que o aluno deve proceder em relação ao ponto de 

vista de seus colegas ao longo da sequência didática? Justifique. 

 

Turno 68 – 1.A Eu acho que...primeiro lugar...respeito...mas eu não sei se crianças do sétimo ano 

fazem isso...o que são maioria...mas tentaria exigir o respeito deles...não rir de uma opinião que pareça 

boba de uma criança...valorizar todas as questões que chegarem...todas as hipóteses que eles 

formularem...tentar trabalhar junto caso desse tempo...porque aí que tá a hipótese que eles trouxeram 

tá certa ou tá errada de uma maneira investigativa...aí tentar construir junto esse conhecimento a partir 

do que eles estão pensando...e respeitando o que os coleguinhas pensarem 

 

A cursista reconhece a importância da crítica às declarações dos outros e destaca seu 

papel na construção e avaliação do conhecimento, em especial das hipóteses 

formuladas anteriormente. Há regras de reconhecimento e de realização passiva para 

“criticando as declarações de outros”. 

 

Turno 54 – 1.B O que eu aconselharia...meio que tentaria guiar é ver se esse ponto de vista é só um 

ponto de vista...se é um achismo ou se ele realmente acontece...aí procurar nos materiais que a gente 

deu...nas notícias que levamos...que levei pra aula pra ver se realmente é um fato é uma coisa que 

acontece...ou se é uma coisa que ele viu no quintal da vó...e que os outros colegas também deveriam 

levantar isso tipo “Ah, beleza, você viu isso uma vez acontecendo, mas isso acontece toda vez? A 

gente tem aqui material que a professora trouxe. Tem também o livro didático, vamo procurar no 

livro?”...acho que seria isso 

 

A cursista reconhece a importância da crítica às declarações dos outros e destaca 

este processo como promotor da mobilização de dados já trabalhados e busca de 

novos dados para discutir a questão. Há regras de reconhecimento e de realização 

passiva para “criticando as declarações de outros”. 

 

Turno 64 – 1.C Vai ter momentos que realmente eles vão entrar em debate...é inevitável...e o cuidado 

maior que tem que ser é pra que...o professor tem sim que intermediar em alguns momentos porque o 

cuidado maior é que deixa de ser organizado digamos assim...que tenha algo mais...perca mais o intuito 

que é ser mais focalizado em determinado ponto...acho que é basicamente isso...os alunos geralmente 

vão interagir...inicialmente eles ficam bem tímidos né...mas depois começa ali a interação...o 

questionamento...enfim...o dizer “Não, não é isso. Não, eu não concordo”...então é basicamente...são 

esses questionamentos 

 

A cursista reconhece a importância da crítica às declarações dos outros. No entanto, 

ela não justifica seu posicionamento. Não afirma, por exemplo, o papel desta crítica 

no processo argumentativo e na construção de conhecimento. Há regras de 

reconhecimento mas não há regras de realização passiva para “criticando as 

declarações de outros”. 
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Turno 70 – 1.D Com muito respeito né?...primeira coisa...eu acho que algumas pessoas tendem a se 

calar e não falar o que pensam...eu acho que isso não é a melhor maneira...eu acho que o professor 

principalmente tem que prestar atenção em todo mundo né...eu acho que isso é um dos papéis do 

professor...prestar atenção se tem alguém que tá se omitindo por vergonha ou qualquer coisa do 

tipo...eu acho que todo mundo tem que dar a sua opinião...acho que todo mundo tem que falar...sendo 

parecida ou não...com muito respeito...com muito carinho né?...com muito cuidado...depois embasado 

realmente em conhecimento científico...em números...embasamento no conhecimento mostrar 

qual...se tiver algum lado que tiver muito equivocado...apresentar isso com muito respeito...com 

muita...mas todo mundo precisa se posicionar...precisa dar sua opinião né?...eu vi...eu lembro de vocês 

lá realmente conversando e perguntando pra todo mundo né?...fazendo todo mundo falar e eu acho 

que tem que ser assim mesmo...é importante 

 

A cursista reconhece a importância da crítica às declarações dos outros. No entanto, 

ela não justifica seu posicionamento. Não afirma, por exemplo, o papel desta crítica 

no processo argumentativo e na construção de conhecimento. Há regras de 

reconhecimento mas não há regras de realização passiva para “criticando as 

declarações de outros”. 

 

Turno 84 – 1.E É aquela coisa que eu te falei...dar espaço pra que todos possam falar né...todos de 

maneira ativa né...é claro que eu não vou tá buscando muitos termos científicos...falar corretamente 

algumas palavras...usar o nome científico pra tal coisa...isso eu não taria cobrando deles naquele 

momento...então assim eu gostaria dentro do que eles entenderam...na linguagem deles...na forma 

deles se expressarem que eles realmente falassem...deixasse esse espaço pra eles falarem também 

né?...então eu veria dessa forma 

 

Em nenhum momento a cursista reconhece que os alunos devem criticar as 

declarações dos demais. Ela foca em dar espaço para que todos manifestem, mas 

não especifica como eles devem se portar em relação às afirmações dos colegas. Não 

há regras de reconhecimento nem de realização passiva para “criticando as 

declarações de outros”. 

 

Turno 64 - 1.F Eu acho que deve rolar uma discussão até que eles cheguem a um consenso...e aí 

depois...e aí o professor interferiria depois que começasse a ter muita viagem do aluno...mas eu acho 

que seria legal eles debaterem até um consenso. 

 

Não fica claro se a cursista reconhece que os alunos devem criticar as declarações 

dos demais. Talvez a discussão para um consenso envolva uma expectativa maior de 

concordâncias que de críticas que exijam contraste entre evidências e conclusões 

alheias. Não há regras de reconhecimento nem de realização passiva para “criticando 

as declarações de outros”. 

 

Pergunta 11: Na terceira aula da sequência, você propõe discutir dados econômicos 

da produção agrícola. Tal discussão pode evocar, por parte dos alunos, 

conhecimentos de outras áreas, como Geografia, Matemática, entre outros. De que 
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forma você acha que tais conhecimentos conversam com os conhecimentos 

presentes na sequência didática? Justifique. 

 

Turno 72 – 1.A Primeiro que todas as matérias que a gente tem elas conversam e quando você vai 

trabalhar qualquer coisa a realidade com o aluno você tá abordando tudo...então você vai acabar 

pegando essas matérias elas...esses conhecimentos tão entrelaçados...e é super importante pra que 

os alunos entendam a aplicação na realidade...que não é que nem a matéria que ele tem que “Ai, 

acabou essa matéria aqui, acabou a Biologia, que os animais não existem mais na matéria de 

Geografia”...não...isso tá tudo acontecendo ao mesmo tempo...e qual a forma que eles conversam mais 

assim diretamente respondendo...nossa eu não lembro o que tinha de matéria na minha escola...mas 

tá...os gráficos claramente são os dados que a gente precisa pra abstrair a ciência assim da 

realidade...a...Geografia que é mais ou menos se eu me lembro bem é onde a gente estuda economia 

que pra gente entender como funciona uma produção agrícola...porque que ela é importante...até a 

questão de dar emprego pra muitas pessoas...História pra você entender porque os animais estão...por 

qual motivo está acontecendo esse extermínio dos polinizadores não sei se posso falar assim...pra 

você entender o motivo disso...entender como que a população tava crescendo economicamente pra 

isso acontecer...Português pra interpretação de texto...se a gente fosse passar texto eles teriam que 

saber interpretação do que é dado na matéria pra conseguir abstrair o que tá no texto 

 

A cursista reconhece a importância de conhecimentos de outras áreas para a 

resolução da sequência. Além disso, tais conhecimentos estariam diretamente 

relacionados na construção do conhecimento, em especial na interpretação de dados 

e construção de significados. Há regras de reconhecimento e de realização passiva 

para “recorrendo à consistência com outros conhecimentos”. 

 

Turno 62 – 1.B Eu acho que eles contribuem pra ver que...primeiro pra tirar da caixinha polinização é 

ciências...não...polinização tá...assim como vários outros assuntos...dá pra trabalhar em outras áreas 

também...assim como sei lá...Matemática tem praticamente todas as matérias menos letras eu 

acho...então dá pra acrescentar...dá pra você sei lá seria uma maneira de trazer uma pessoa com uma 

cabeça mais de exatas pra dentro do pensamento das ciências...seria uma maneira de contextualizar 

melhor...por exemplo...ver que é não é uma coisa só que tá no livro...é uma coisa que tá acontecendo 

no dia a dia deles na região que eles estão e o porquê que tá acontecendo deixe jeito aqui...História 

também dá pra fazer...dá pra ajudar 

 

A cursista percebe os conhecimentos de outras áreas como complementares, 

interessantes para “dar um contexto”, mas não necessários para a resolução do 

problema da sequência. Não há regras de reconhecimento nem de realização passiva 

para “recorrendo à consistência com outros conhecimentos”. 

 

Turno 66 - 1.C Sim...o principal é estabelecer aí uma atividade multidisciplinar...a questão...por 

exemplo da Matemática...a questão da interpretação gráfica...a questão geográfica em princípio tá 

interligada ali com os polinizadores...a questão também de espécies de região pra 

região...clima...temperatura...a questão mesmo química né?...por conta das sinalizações químicas...a 

comunicação entre eles...principalmente no caso das abelhas...então assim...o intuito justamente é sair 

daquela margem de que só a Biologia só as Ciências Biológicas...ou melhor...só a Ecologia em si pode 

ser trabalhada só com foco ecológicos...e esquecer das outras...das outras áreas em si...outras áreas 

afins...inclusive poderia até mesmo colocar com as outras áreas né?...por exemplo as engenharias ou 
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algo do tipo que já utilizam se não me engano alguns materiais que têm o intuito ali de basicamente de 

preservação de polinizadores inclusive...tem alguns biomateriais chamados né?...então tem muita coisa 

pra se trabalhar no âmbito multidisciplinar...então pra o aluno ver essa interdisciplinaridade em si...pra 

que não fique ali só restrito à questão ecológica e o aluno fica ali preso achando que é só uma 

questão...que é só aquilo de sala de aula pronto...enfim...e o mais importante é justamente promover 

essa interdisciplinaridade com as áreas afins 

Turno 67 – Pesquisador Beleza...você acha que esses conhecimentos que podem aparecer...eles são 

necessários na resolução da sequência...no sentido de...ao chegar ao final na conclusão de responder 

aquelas perguntas que são retomadas? 

Turno 68 – 1.C Dependendo da seleção desses assuntos...da abordagem que seja feita...eu acho que 

sim...dependendo de como você vai selecionar...como você vai organizar...qual vai ser o seu 

cronograma...seu planejamento...e quais são as áreas afins ali que você vai relacionar...é importante...é 

importante pra essa construção 

 

A cursista reconhece a importância de conhecimentos de outras áreas para a 

resolução da sequência. Mas , pelo conjunto da resposta, percebe-se uma 

preocupação dos alunos terem contato e adicionarem estes conhecimentos às suas 

respostas, mas não em considerar tais conhecimentos em um processo 

argumentativo, por exemplo. Há regras de reconhecimento mas não há regras de 

realização passiva para “recorrendo à consistência com outros conhecimentos”. 

 

Turno 72 – 1.D Esse é um assunto que eu acho que eu não me aprofundaria numa aula como essa...eu 

nem lembro...eu não sei exatamente o que que é o que a gente propôs mas assim...eu não me 

aprofundaria nisso...porque são tantos fatores que tornam...a questão econômica de uma 

produção...são tantas variáveis que não sei se é uma questão...talvez falar apenas né...sobre o fato 

“Ah, os alimentos sem agrotóxicos são mais caros hoje”...são mais caros mas por quê?...porque tem a 

quantidade que é produzida em menos...menor quantidade né?...então quando se produz aí em larga 

escala você tem uma quantidade maior...mas é possível produzir...quanto mais pessoas...quanto mais 

produtores rurais estiverem empenhados em produzir de uma maneira mais...mais sem agrotóxicos 

né?...mais saudável...mas isso são tantos os fatores A que eu acho que eu deixaria isso pra uma outra 

aula...pra uma outra discussão...porque essa discussão ela é muito ampla...e aí eu estaria 

apresentando talvez um ponto negativo pra algo que eu tô querendo mostrar pra eles coisas 

positivas...então eu talvez não falaria sobre isso numa aula sobre polinizadores e sobre a importância 

deles 

 

A cursista percebe os conhecimentos de outras áreas como algo que atrapalharia o 

desenvolvimento do conteúdo biológico, chegando a excluir tais conhecimentos de 

seu planejamento. Não há regras de reconhecimento nem de realização passiva para 

“recorrendo à consistência com outros conhecimentos”. 

 

Turno 88 - 1.E A importância é muito amplo assim...é muito boa né...porque a gente quando fala de 

ciência a gente não fala só...não é uma coisa direcionada em caixinhas...então a gente trás coisas da 

História (...) então nessa aula aqui...bom...Geografia a gente ia falar duma localização daquela 

região...porque tem regiões que são determinadas culturas...por exemplo aqui na região Sudeste ela é 

a cana...um pouquinho mais indo ali pra Minas é o café...então claro...a gente...localização de 

estados...acredito que até esse momento eles vão saber localizar alguns estados né?...aí sim trazer 

mais aí seria esse conhecimento pra aula...isso é muito importante...Matemática tem em praticamente 
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tudo...então estudar e analisar os gráficos...então às vezes uma aula de Matemática que a professora 

iria trabalhar x e y né...esses x e y e aí como esse gráfico se comporta né?...como essa variável se 

comporta...então isso a gente consegue trabalhar com eles né?...talvez não poderia usar diretamente 

esses nomes mas ele iria perceber o tempo...a quantidade...por exemplo lá em 2000...quantidade de 

insetos presentes em tal área...e aí ia passando o decorrer dos anos e essa taxa diminuindo...então 

ele ia conseguir fazer essa relação...então é ótimo...acho que seira muito bom pra eles essa 

relação...enriquecedor 

Turno 89 – Pesquisador Perfeito...e você acredita que esses conhecimentos que você citou eles são 

necessários pra resolução do problema da sequência? 

Turno 90 - 1.E Sim...eles são importantes...às vezes até pra gente explicar essas informações...que aí 

talvez poderia só fazer sentido quando se relacionasse a alguma coisa que a gente tá vendo ali na 

hora...ia fazer mais sentido pra ele 

 

A cursista reconhece a importância de conhecimentos de outras áreas para a 

resolução da sequência. Além disso, tais conhecimentos estariam diretamente 

relacionados na construção do conhecimento, em especial na interpretação de dados 

e construção de significados. Há regras de reconhecimento e de realização passiva 

para “recorrendo à consistência com outros conhecimentos”. 

 

Turno 68 - 1.F Quando a gente pensou na sequência...a gente pensou que eles não teriam muita base 

nesses conhecimentos...então...eu acho que talvez dependendo do aluno poderia levar à curiosidade 

de estudar mais...mas a gente partiu do ponto que eles realmente não tinham muito conhecimento 

quando a gente falava de dados econômicos...matemática...usando gráficos assim talvez eles tivessem 

alguma dificuldade na leitura do gráfico...a gente partiu eu acho que desse ponto 

Turno 69 – Pesquisador Certo...e esses conhecimentos eles são necessários pra resolver o problema 

da sequência?...ou você vê eles mais como algo a mais...ou algo que complementa 

Turno 70 - 1.F Eu acho que é importante mas não necessário...seria algo complementar mesmo 

 

A cursista percebe os conhecimentos de outras áreas como complementares, não 

tendo papel relevante na construção do conhecimento científico. Não há regras de 

reconhecimento nem de realização passiva para “recorrendo à consistência com 

outros conhecimentos”. 

 

Pergunta 12: Suponha que, durante a sequência, um aluno leve um dado que 

encontrou em um artigo de divulgação científica baseado no trabalho de Aizen et al. 

(2014). Ele afirma que, em locais onde há abundância de polinizadores introduzidos, 

reduz-se a sobrevivência das plantas. Logo, isso pode ser prejudicial para a 

Biodiversidade. Como seus alunos deveriam lidar com essa informação? Justifique. 

 

Turno 86 – 1.A Partindo do pressuposto de que eu seria a professora então eu teria esses 

conhecimentos frescos na minha cabeça pra poder explicar tudo isso...porque eu não tenho direito...eu 

tenho umas hipóteses aí do que pode ser mas eu não vou falar...mas primeiro eu ia...deixa eu 

pensar...numa realidade que eu tivesse tempo pra discutir isso eu agradeceria muito que ele trouxe 

e...tentaria usar na mesma aula essa questão...vamos supor que ele trouxe tudo mastigado o 
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conhecimento...porque ficar dando artigo científico pra todo aluno...eu não consigo ler direito quem dirá 

os alunos...mas às vezes eles são melhor que eu porque eu não lembro de mais nada...e começaria a 

discutir isso na sala porque eu acho que...tá...então...tá ele tá tipo sendo o contrário do que eu 

estaria...trazendo um problema pras plantas sobre isso...aí eu começaria a discutir pra eles “Vocês 

acham que tem algum problema nisso? Vocês...”...é que eu quero falar das hipóteses...mas começaria 

a questionar eles pra eles tentarem chegar a opiniões sozinhos e com essas opiniões serem 

transformadas em hipóteses...serem processo investigativo pra eles pensarem em todas as realidades 

que eles podem pensar...aí pode entrar um pouco em controle populacional...aí já traria um outro 

debate sobre todas as questões de um ecossistema...e apesar de às vezes fugir um pouco da 

sequência didática faz parte da Biologia...eu acredito que é uma matéria completamente gigante e que 

acontece tudo ao mesmo tempo você tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo pra trazer o aluno 

pra realidade que é essa matéria...então se eu tivesse nessa realidade que eu tenho tempo pra 

trabalhar com isso...eu pegaria isso na hora a gente ia discutir...debater...trabalhar em cima disso 

 

A cursista, ao se deparar com uma anomalia dentro da sala de aula, proporia aos 

alunos uma nova etapa de levantamento de hipóteses, dando início a um novo ciclo 

investigativo. Há regras de reconhecimento e de realização passiva para “usando 

conceitos para configurar anomalias”. 

 

Turno 68 – 1.B Primeiro seria indagar né?...tipo eu esperaria que os alunos ficassem tipo “Mas como 

assim? Tudo o que a professora falou é o contrário. Como que polinização pode ser uma coisa 

ruim?”...aí buscar ao artigo pra ver se realmente é uma coisa ruim...o que que tá acontecendo...que eu 

não sei...eu nunca li esse artigo...não teria lido nessa situação hipotética...acharia estranho...mas eu 

como professora eu ia pedir o artigo pra dar uma lida pra ver o que que acontece e indagaria os alunos 

pra ver se é realmente isso...se tipo...se essa conclusão é a conclusão de fato do trabalho...se esse é 

só tipo um pedaço do trabalho...do artigo...se é isso que o artigo quer realmente dizer...se pro artigo 

isso apesar de parecer ruim inicialmente se na verdade não é uma coisa boa...se tá falando só de 

animais introduzidos...mas aí entraria em outro assunto que eu não sei se eles já teriam tido...que é a 

introdução de novas espécies...desequilíbrio ecológico...eu não sei 

 

A cursista estaria preocupada em compreender o artigo por sua parte. Não explicita o 

que os alunos poderiam fazer frente a uma anomalia. Não há regras de 

reconhecimento nem de realização passiva para “usando conceitos para configurar 

anomalias”. 

 

Turno 72 – 1.C Explanar né?...acho que o mais importante é explanar a questão das espécies 

invasoras e espécies nativas...explicar como proceder nesses casos...é claro que vai dar um...digamos 

assim um bug né?...nos alunos do tipo “Como que isso tá acontecendo?”...mas eu acho que é 

basicamente ir por essa...como proceder em relação a isso...dar uma lida no artigo também que é muito 

importante...mas em sala de aula a gente sabe que na hora pode ser que não mas depois dá pra abrir 

aquela margem do tipo “Eu vou pesquisar, vou dar uma olhada e na próxima aula a gente vê isso”...e 

deixa aquele questionamento com os alunos que na verdade pode ser que aconteça de ficar um pouco 

com a gente...mas é explanar...né...orientar sobre a questão de espécies nativas e espécies invasoras 

e quais são as consequências disso já que tem realmente as consequências de espécies invasoras 

né?...quando adentram ali um certo ambiente 

 

A cursista, ao se deparar com uma anomalia dentro da sala de aula, tomaria controle 

da situação com uma explicação do porquê isso ser uma anomalia. Não tentaria 
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mediar uma nova investigação ou discussão por parte dos alunos. Não há regras de 

reconhecimento nem de realização passiva para “usando conceitos para configurar 

anomalias”. 

 

Turno 88 – 1.D A primeira coisa que eu tenho que perguntar pra eles é...vamo verificar a veracidade 

disso...vamo ver se isso realmente procede...né...porque você tá me dizendo...como a conversa tá entre 

eu 1.D e o pesquisador...o pesquisador tá me dizendo que esse trabalho existe...mas se é numa sala 

de aula...o aluno vai dizer que existe eu não vou acreditar no que ele tá dizendo...“Tá, então vamos 

pesquisar juntos pra gente ver se realmente esse trabalho existe. Vamos verificar a veracidade do que 

essa pessoa tá apresentando. Vamo entender junto o que que é isso”...e entender também o porquê 

disso...em que sentido ele tá falando disso 

Turno 97 – Pesquisador Beleza...então depois que você verificou a veracidade com o aluno qual seria 

o próximo passo então? 

Turno 98 - 1.D Entender os pontos positivos e os pontos negativos disso... o que que essa pesquisa 

agrega pra gente...o que que ela apresenta...quais são os...o que que a gente pode...o que que a gente 

vai aprender com isso...o que que isso vai impactar no nosso dia a dia...no nosso...então os 

polinizadores eles são importantes mas vamo entender então por que...como é que a gente vai fazer 

pra que eles não acabem mas que eles também não abalem a biodiversidade...pra que a biodiversidade 

da natureza não seja prejudicada?...então vamo entender os prós e contras dessa nova questão que 

surgiu 

 

A cursista, ao se deparar com uma anomalia dentro da sala de aula, pesquisaria junto 

com os alunos a veracidade das informações. Confirmada a veracidade, ela discutiria 

com os alunos mais as implicações do conhecimento presente no artigo que 

compreender a anomalia em si. Não há regras de reconhecimento nem de realização 

passiva para “usando conceitos para configurar anomalias”. 

 

Turno 94 – 1.E Então...essa informação nova seria enriquecedora assim pro debate...por quê?...porque 

a gente tá estudando a importância dos polinizadores para a sobrevivência de algumas plantas...mas 

há também um contrapeso...“Mas peraí, eles são importantes, mas de maneira equilibrada né?”...então 

aí eu talvez perguntaria pra eles pra eles levantarem essa informação...“Mas por que que tá 

acontecendo isso? Mas se eles são tão importantes e a presença deles tá sendo maléfica vamos dizer 

assim, não tá ajudando, então por que que tá acontecendo isso? Por que será?”...aí daria pra fazer 

uma nova sequência didática em cima disso...e aí eles trariam mais informações...iriam atrás de mais 

informações...eu iria questionar e eles iriam tentar responder pra tentar achar o porquê disso...e a gente 

consegue compreender aqui que é porque às vezes pra aquela planta aquele polinizador não tá sendo 

ideal...aquele inseto talvez não tá sendo ideal...tá sendo grande...em excesso...e a planta talvez não tá 

sobrevivendo a tudo isso...a gente iria buscar mais informações...isso é muito bom esse tipo de 

questionamento...esse tipo de pergunta é enriquecedora tá? 

 

A cursista, ao se deparar com uma anomalia dentro da sala de aula, proporia aos 

alunos uma nova etapa de levantamento de dados, considerando inclusive a 

possibilidade de uma nova sequência didática. Há regras de reconhecimento e de 

realização passiva para “usando conceitos para configurar anomalias”. 
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Turno 76 - 1.F Nossa eu não sei ((risos))...criatividade está ó...não sei...eu acho que talvez eu 

apresentasse na forma de um texto mesmo...ou uma coisa assim 

Turno 77 - Pesquisador Beleza 

Turno 78 - 1.F Ou a gente...não...eu acho que discutir a divulgação científica no sétimo ano seria 

demais ou não?...acho que depende...talvez até desse pra discutir junto com eles o trabalho...algumas 

partes...dependendo do tamanho...seria legal 

Turno 79 - Pesquisador Beleza...é...esse artigo de divulgação científica seria algo 

simplificado...tipo um post de Instagram pequeno...ou no site mesmo de divulgação...ou numa revista 

tipo essa Superinteressante essas assim...o artigo científico mesmo é mais osso mesmo 

Turno 80 - 1.F É...acho que se tivesse internet...disponibilidade de internet na escola também dava pra 

colocar eles pra fazerem uma pesquisa e depois reunir num debate...acho que algo assim... 

 

A cursista, ao se deparar com uma anomalia dentro da sala de aula, instruiria os 

alunos a pesquisarem mais na internet e debater com os colegas em sala. Mas não 

especifica qual seria o teor da pesquisa, nem a relação dos novos dados com as 

evidências e conclusões elaboradas anteriormente. Não há regras de reconhecimento 

nem de realização passiva para “usando conceitos para configurar anomalias”. 
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APÊNDICE E – Análise de Regras de Reconhecimento e Regras de Realização 

Passiva – Grupo 3 
 

Pergunta 1: Na atividade investigativa proposta pelo seu grupo (Diferentes biomas na 

mesma latitude), quais seriam seus principais objetivos em termos de aprendizagem 

dos alunos? O que você espera que seu aluno faça nesta sequência, de forma geral? 

Justifique. 

 

Turno 6 – 3.A Pelo que eu me recordo né do que havíamos pensado naquela época...a ideia era 

primeiramente toda pautada no aprendizado científico...na educação da argumentação por assim 

dizer...então o que era esperado dos alunos é que eles entendessem de uma forma bem geral assim 

mas ao mesmo tempo específica porque é um assunto que eu acho que é um tanto quanto 

específico...como que de fato funciona a nossa biosfera né...numa visão mais ampla tipo...tentando 

entender a relação entre ecossistemas globais...talvez correntes marítimas ou circulação das massas 

de ar...porque isso dependeria de como fosse a discussão posteriormente e quais os pontos que 

fossem levantados...mas de forma geral era essa a ideia né...passar um pouquinho desse 

conhecimento instigando a pensar sobre...e o que a gente esperava que os alunos fizessem fosse que 

eles conseguissem formar justamente essa compreensão além desse pedaço de formação que é 

crucial né na nossa formação como brasileiros que é o porquê que a Amazônia é daquele jeito...uma 

coisa que tipo...o aluno vai estar aprendendo ali sobre Biologia...Geografia...etecetera 

etecetera...ecossistemas...enfim...além dessa informação a mais...um conhecimento a mais que eu 

acho que ele precisaria ter enquanto brasileiro...então meio que teria duas facetas assim...por assim 

dizer 

 

O cursista afirma que os alunos fariam relações entre fenômenos naturais e 

argumentaria, mas não reconhece que os alunos devem fazê-lo para responder a um 

problema. – Não há regras de reconhecimento nem de realização passiva para 

“executando estratégias orientadas por planos ou objetivos”. 

 

Turno 12 - 3.B Eu penso que os principais objetivos dentro da questão da aprendizagem do aluno seria 

ele entender essa questão da distribuição geográfica dos biomas...e o quanto os fatores bióticos e 

abióticos eles interferem dentro da construção do bioma...e a parte cultural porque eu lembro que a 

gente colocou essa questão das relações culturais...dos habitantes daquele bioma...então eu acho que 

dentro desses principais objetivos seria essa questão...os fatores bióticos...os fatores abióticos...e essa 

construção cultural do ser humano com o bioma...essa relação entre o ser humano e o bioma...e eu 

espero que dentro da sequência...que o aluno ele consiga construir essa correlação...ele consiga 

construir essa relação entre os fatores bióticos e os abióticos obviamente...e principalmente essa 

relação cultura com o bioma e consiga identificar que o lugar onde você vive participa da sua construção 

cultural...além disso...que eles consigam entender essa importância do bioma pras dinâmicas da 

biodiversidade...que seria um outro ponto dentro da nossa sequência essa questão da relação da 

biodiversidade...pra que ele possa fazer uma...uma relação do quanto que modificar fatores dentro 



185 
 

 

bioma afeta essa...a dinâmica...tanto que a gente ia começar com um vídeo dos rios aéreos da 

Amazônia pra poder ver essa questão...a Amazônia contribui para que determinados pontos do Brasil 

não virem deserto...ao contrário do que acontece no deserto do Saara...eu acho que nesse ponto seria 

isso 

 

O cursista afirma que os alunos fariam várias relações entre dados, mas não 

reconhece que os alunos deveriam fazê-lo para responder a um problema. – Não há 

regras de reconhecimento nem de realização passiva para “executando estratégias 

orientadas por planos ou objetivos”. 

 

Turno 8 – 3.C Eu acredito que na atividade investigativa o aluno ele deveria conseguir compilar os 

dados...encontrar os dados e depois interpretar uma sequência lógica né...conseguir sistematizar esses 

dados...conseguir argumentar e apresentar o que ele acredita que ele...em termos de conceito...em 

termos de como aquilo é...escrever e argumentar dessa forma...no decorrer da sequência...acredito 

isso 

 

O cursista afirma que os alunos fariam várias relações entre dados e argumentariam, 

mas não reconhece que os alunos deveriam fazê-lo para responder a um problema. – 

Não há regras de reconhecimento nem de realização passiva para “executando 

estratégias orientadas por planos ou objetivos”. 

 

Turno 10 – 3.D Eu lembro que a gente tinha organizado que cada grupo ia pegar um bioma né?...algo 

do tipo...aí eles iam apresentar...e depois a gente ia reunir essas informações e ia poder acontecer um 

debate também entre a turma...foi bem nesse sentido 

 

Não reconhece que os alunos devem executar estratégias baseadas em um problema. 

Em vez disso, afirma que os alunos “apresentariam informações em um debate”. Não 

há regras de reconhecimento nem de realização passiva para “executando estratégias 

orientadas por planos ou objetivos”. 

 

Turno 14 – 3.E Eu lembro que a gente tinha muito objetivo de discutir a questão abiótica e biótica 

na...na biodiversidade...é...então em termos de aprendizagem dos conceitos de Biologia eu lembro que 

eram mais ou menos nesse caminho né?...quais são os fatores bióticos que influenciam no 

ecossistema...quais são os abióticos...por isso que a gente escolheu pegar a mesma faixa de latitude 

pra discutir biomas...porque em teoria tá batendo a mesma radiação de Sol ali então o que mais 

influencia nos biomas além disso?...aí em termos de aprendizagem...eu não sei como eu chamaria 

isso...mais científica vamos dizer assim...aprendizagem científica...eu lembro que  a gente teve 

bastante preocupação...e lendo o arquivo que você mandou fica bem evidente isso que a gente teve 

bastante preocupação com a questão da discussão de dados...da busca por dados...pra ter a questão 

de como é que se faz ciência e como é que se pensa de forma científica...que a todo momento a gente 

fala de analisar dados...buscar dados...discutir ideias...discutir propostas...então eu acho que em geral 

era isso...tinha essa proposta dentro do currículo específico da Biologia de pensar em fatores bióticos 

e abióticos e dentro do contexto do ensino de ciências especificamente de ter esse conhecimento 

científico...de como se faz a ciência...eu acho que é mais ou menos por aí 
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O cursista afirma que os alunos fariam várias relações entre dados e argumentariam, 

mas não reconhece que os alunos deveriam fazê-lo para responder a um problema. – 

Não há regras de reconhecimento nem de realização passiva para “executando 

estratégias orientadas por planos ou objetivos”. 

 

 

 

Pergunta 2: Na primeira aula, você propõe passar um vídeo sobre rios voadores, o 

qual discute porque os desertos ocorrem na mesma faixa latitudinal. Em seguida, você 

propõe entregar dados geográficos (relevo, altitude, umidade, solo, luminosidade...) 

para os alunos e faria as seguintes perguntas: Como o solo influencia a vegetação? 

Como a vegetação se relaciona com hidrografia e relevo? Qual a relação da fauna 

com a hidrografia? Como a vegetação influencia na umidade? Como o bioma 

influencia na temperatura? Qual é o seu objetivo com esta atividade? Justifique. 

 

Turno 10 – 3.A Seria pelo menos a priori mostrar que todas essas questões que nós temos ou que 

foram apresentadas acerca da Amazônia né no caso...como que por exemplo esse assunto é algo que 

possui muitas variáveis que o afeta por exemplo né...em outras palavras...tem o bioma floresta 

Amazônica...rios voadores...do outro lado tem deserto...etecetera etecetera...a ideia é fazer com que 

os alunos pensem...interpretem...trabalhem com as informações que são justamente essas dadas de 

que...“Ó, tem tudo isso aqui que vai afetar o bioma entendeu?”...todas as questões que já foram 

apresentadas...e aí a pergunta é justamente tentar entender como e por que e quais vias e...como 

essas coisas se relacionam à visão do aluno...porque tipo tem um aluno lá ele tá lidando por vezes com 

todas essas coisas que são novas pra ele né?...todas essas ideias esses conceitos que são 

novos...então num primeiro momento seria dar esse material pra ele...dar essas informações...esse 

conhecimento pra ele e ver como que na cabeça dele essas relações são formadas né?...por 

exemplo...pra qual elemento ele dá mais relevância ou um que ele acha que não tem nada a ver...ou 

outro que ele simplesmente não veja um nexo...porque por exemplo né...nessa própria pergunta...fala 

da fauna né...tipo cê tá pensando num bioma de sei lá deserto...que que a fauna tem a ver né?...é 

contraintuitivo você pensar que a fauna tem algo a ver com um ecossistema...mas nem sempre é 

assim...então de novo...fazer o aluno pensar que são muitas variáveis que afetam um ecossistema...e 

que eles consigam ver isso e argumentar em cima disso 

 

Turno 16 – 3.B Baseado nas perguntas...eu...na hora que a gente tava construindo acho que a...o 

nosso principal objetivo seria que os nossos alunos eles construíssem essas relações que pra nós que 

somos biólogos elas são fáceis de serem observadas...fáceis de serem identificadas...mas não sei se 

um aluno do Ensino Médio ou do Fundamental II conseguiria fazer essa relação...por isso dentro da 

construção das perguntas a gente fez bem esmiuçado como que o A influencia no B...como que o B 

influencia no A...pra poder ter essa construção em uma...dar um início de uma...de um pensamento 

crítico...de um pensamento de observar e analisar o todo...assim o objetivo da atividade dentro dessa 

organização eu a gente propôs...seria que o nosso aluno conseguisse além de observar essa dinâmica 

das relações...eles conseguir construir esse senso de observador e começar a se questionar nessa 

questão do um fato influencia no outro fator então eles têm uma correlação dentro do bioma...então ver 

que dentro da dinâmica ecológica...dentro da dinâmica biológica...um fator ele tem relação com o 

outro...então não tem como “Vamos descartar a hidrografia de um determinado bioma e ele vai 

continuar existindo?”...não...porque as coisas elas são correlacionadas...então...quando você descarta 

a hidrografia o bioma ele vai acabar modificando sua configuração...a sua biodiversidade...então dentro 

dessa questão acho que esse foi o nosso objetivo 
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Turno 14 – 3.C Que ele faça essas relações...que ele consiga fazer esse tipo de relação...se ele 

entende que de alguma forma o solo influencia na vegetação...ele tem que argumentar se sim ou não 

e como que acontece né...seria basicamente...como a vegetação...ele acredita que a vegetação se 

relaciona com a hidrografia e relevo...ele tem que explicar de forma sistematizada e argumentar o que 

ele acredita que exista de relação e como que ocorre essa relação basicamente né...e aí eles 

discutiriam entre eles dentro dos grupos...e eles conversariam a respeito...então quando a gente 

conversa em grupo a gente complementa as ideias e também discorda...aí eu acredito que eles 

conseguiriam chegar num consenso geral de como eles acreditam que influencia...mesmo sendo um 

conceito errôneo mas eles chegaria em algum conceito a respeito pelo menos...num consenso 

 

Turno 14 – 3.D O objetivo é...com esses dados eles verem se tem alguma diferença em cada bioma 

né...e...tentar entender por que que isso influencia nesses biomas...entende? 

 

Turno 20 – 3.E A ideia era conseguir estabelecer relação entre os conceitos pra poder ver como é que 

eles entendem que isso se manifesta na forma dos biomas né...eu não tenho certeza mas eu acho que 

a gente teve um debate no nosso grupo considerando que os alunos já eram familiarizados com alguns 

conceitos né...porque justamente eram muitas informações pra eles analisarem...então a ideia era 

articular esse pensamento e principalmente que eles discutissem entre eles...por isso que a gente 

dividiu em grupos 

 

Pergunta 3: Na segunda aula, você propõe socializar o que foi discutido dentro de 

cada grupo na primeira aula em um formato de apresentação. Além disso, entregaria 

dados sobre Biodiversidade para os alunos e faria a pergunta: Como o bioma se 

correlaciona com essa biodiversidade? Qual é o seu objetivo com esta atividade? 

Justifique. 

 

Turno 22 – 3.A Como que o bioma se relaciona com essa biodiversidade?...se eu me recordo bem a 

gente tinha uma temática maior que era biodiversidade né?...o curso era sobre educação e 

biodiversidade...então tipo já tinha essa questão pairando em cima da gente o tempo todo...e aí a ideia 

era o seguinte...“Ó, beleza, a gente tem todos esses fatores, essas variáveis que afetam o bioma e 

são...”...tipo assim até então haviam sido citados fatores abióticos...comentava-se sobre vegetação e 

fauna e tudo mais mas...assim...pelo menos o que era proposto por nós era algo mais secundário e 

viria tomar o primeiro plano já na segunda e na terceira aula justamente...mas aí cai naquela questão 

da prática é diferente do esperado etecetera etecetera...enfim...e a ideia era justamente mostrar pros 

alunos que “Ó, de acordo com as características que tem nesse tal bioma, a biodiversidade desse lugar 

vai ser desse jeito mais adaptada pra isso, mais adaptada pra isso isso isso e isso”...entendeu?...e o 

objetivo dessa atividade já se torna algo muito maior de fato né?...que é justamente mostrar que assim 

ó “Diversos biomas são diversamente variados entre si, né, tanto entre eles quanto dentro 

deles”...então...com isso a gente tem tudo o que a gente chama de biosfera...ecossistemas mais 

complexos...e aí já explicar a relação de biodiversidade né...em outras palavras...tentando sintetizar 

tudo isso...a ideia era meio que tirar o zoom né?...da escala de visão...porque até então a gente tava 

vendo só o bioma...daí você dá um passo pra trás e vê a biodiversidade junto do bioma 

entendeu?...então a ideia é justamente mostrar que todas as condições ambientais de um ecossistema 

afetam a fauna e a flora...e os fungos mas ninguém nunca lembra deles...enfim...e o objetivo dessa 

atividade era...eu acho que...pelo que eu me lembro né...é uma coisa meio vaga assim na minha 

cabeça...mas pelo que me lembro era justamente tornar a conversa maior...simples assim...tanto que 

era proposto que fosse feito junto...junto eu digo na mesma sequência...na mesma etapa da sequência 

que a socialização...porque as pessoas...os alunos conversariam sobre as diferenças que existiam 
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entre os seus ecossistemas também né...cada um com seus biomas e aí eles iam conversar 

comparar...e eventualmente muito provavelmente resultaria numa conversa que levaria à 

biodiversidade...tipo “Ó, aqui tem esses animais que não tem lá, entendeu?”...então dando esse passo 

pra trás seria fazível...possível...justamente fazer essa ponte né...do que é um ecossistema pra uma 

escala maior de entendimento do que é um ecossistema ironicamente 

 

Turno 18 – 3.B Eu, enquanto professor, eu penso que a socialização ela é um fator extremamente 

importante dentro de toda aula...de toda construção de ideia...essa é uma coisa que eu adoto muito pra 

minha prática...então tem o objetivo da associação da oralidade...que os alunos possam organizar 

aquilo que eles estão pensando de uma forma mais sistematizada e expressar isso pros alunos no 

começo da aula...pra poder socializar...e quando a gente questiona como o bioma ele vai se 

correlacionar coma  biodiversidade...é pra que eles possam...os alunos eles possam ver o quanto que 

o bioma ele tem de relação com a biodiversidade e o quanto a biodiversidade ela tem relação com o 

bioma...dentro de...eu falo de biodiversidade dentro da sua mais máxima...plantas animais fungos 

bactérias...porque tem uma certa relação...elas fazem parte desse bioma...e elas auxiliam dentro da 

construção da dinâmica deste bioma...então o nosso objetivo ele seria essa questão do aluno ele fazer 

essa sistematização do que ele pensa...do que eles discutiram na aula anterior e...olharem essa 

correlação...essa interligação...essa correlação entre a biodiversidade e o bioma 

 

Turno 16 – 3.C Aí seria meio sistematizar...eles dentro do grupo eles conseguirem retirar o que é mais 

importante né...de cada informação que eles coletaram...que eles discutiram em grupo...conseguirem 

trazer isso numa apresentação e apresentar pra todo mundo da sala né?...seria cada grupo 

apresentaria...eles poderiam apresentar tudo ao mesmo tempo...ou definir alguém principal pra 

apresentar né a situação do grupo...e aí eles apresentariam conseguiriam apresentar as ideais deles 

de forma sistematizada...organizada...do que que eles acreditam que seria mais importante...evidenciar 

o que que eles encontraram...se tem relação da fauna com a vegetação...se tem relação do relevo com 

a temperatura...vegetação do local e tudo mais...altitude...e eles conseguiriam apresentar exemplos e 

explicar o porquê que eles acreditam naquilo...se existe sim ou não entre as coisas definidas na aula 

anterior...aí seria basicamente isso...aí depois perguntar como se relaciona com a biodiversidade no 

geral mesmo pra todo mundo conseguir discutir e socializar essa pergunta entre eles pra também 

chegar no conceito de biodiversidade e se realmente elas se relacionam ou não com a...o bioma 

né?...que seria o conjunto de toda...ele temperatura e tudo mais...que seria o que eles definiram 

anteriormente...na outra aula praticamente...é isso 

 

Turno 22 - 3.D A gente pensou nesse modo de...que eu já tinha comentado né...de apresentação...é 

bom também né que apresentar trabalho ajuda no desenvolvimento pessoal deles de falar em público 

e essas coisas...então é interessante...aí eles ia apresentar...depois ia ter o debate então ia ter troca 

de informação e conhecimento ali...e o bioma se correlacionando com a biodiversidade é que tipo...a 

gente sabe que...pro bioma tem que...um depende do outro...o bioma e a biodiversidade né...então tipo 

assim...a gente ia conseguir ver a diferença de animais de plantas né...em cada bioma e ia conseguir 

ver também por causa disso que tem a biodiversidade né tipo...em cada lugar tem a sua vegetação e 

animais específicos ali 

 

Turno 20 – 3.E Eu lembro que essa atividade era pra gente estimular a troca de ideias entre os grupos 

e a apresentação era bastante importante pra questão da comunicação científica...como é que os 

integrantes do grupos eles iam expressar as ideias...como é que eles iam defender os 

argumentos...justamente pra questão da hipótese...qual que é a hipótese central dada...considerando 

os dados que a gente entregou na última aula?...então a ideia era que cada grupo trouxesse as suas 

hipóteses...na minha cabeça parece que aconteceu essa sequência didática...a ideia era que cada 

grupo trouxesse as suas hipóteses pra que a sala como um todo levantasse uma discussão sempre 
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pensando numa argumentação com base nos dados que a gente forneceu...e aí responder a questão 

o que o bioma tem a ver com a biodiversidade e como é que os fatores implicam nessa questão 

 

 

 

Pergunta 4: Na terceira aula, você propõe socializar o que foi discutido dentro de cada 

grupo na segunda aula. Além disso, pediria para os alunos pesquisarem dados sobre 

como que a população nativa utiliza os recursos dentro do bioma e faria a pergunta: 

Como se relacionam os povos antigos com a Biodiversidade e o Bioma? Também 

proporia perguntas secundárias: Quais recursos esses povos utilizam? Como a cultura 

desses povos se relaciona com o bioma? Estaria a população inclusa na 

biodiversidade do bioma? Qual é o seu objetivo com esta atividade? Justifique. 

 

Turno 26 - 3.A Acho que foi a nossa ideia meio que desde o começo assim...ir sempre dando esses 

passinhos pra trás e tornando a visão maior...a ideia com isso tudo era mostrar que...primeiro...que 

inclusive é uma das perguntas...a população humana está sim inclusa em ecossistemas...em 

biomas...na biosfera né...como um agente ativo e não só uma ameba sei lá tá ligado?...era uma das 

nossas ideias...fazer com que os alunos chegassem a essa conclusão né?...a partir inclusive também 

das discussões que foram feitas na etapa anterior né?...por exemplo tem todas essas espécies de 

animais...cada uma num ecossistema...e todas elas tem o ser humano...então será que o ser humano 

também não configura uma parte disso?...meio que seria essa a ideia assim...sobe um pouco a 

apresentação por favor?...esqueci a primeira parte 

Turno 27 – Pesquisador Aí 

Turno 28 - 3.A Ah sim...como se relacionam os povos antigos com a biodiversidade...ah tá...então 

assim...a partir dessa primeira ideia...desse primeiro ponto...seria justamente trabalhar que a relação 

que...retomando aquela questão né de que desde...desde que a gente começou a fazer o curso tinha 

a questão da educação da biodiversidade pairando sobre nós...a gente tinha uma pensamento que se 

não me falhe a memória é isso que...povos tribais...entre aspas né...não sei se é certo essa palavra 

mas enfim...povos não greco-romanizados tá ligado?...sei lá...possuem normalmente uma relação 

muito forte com a biodiversidade...por exemplo...povos indígenas brasileiros...povos 

africanos...até...como é que é o nome daquele pessoal que mora no norte 

Tuno 29 – Pesquisador Os inuítes? 

Turno 30 - 3.A É...eles são indígenas também de certa forma...de certa forma não...eles são até onde 

eu sei...então a ideia que a gente tava querendo...que a gente tava querendo propor e levar pra 

discussão era justamente a relação desses povos com a biodiversidade e ir entendendo sempre 

também toda aquela questão do tipo tem os biomas ao redor do mundo...daí tem as espécies de plantas 

e animais...daí tem o ser humano que também está adaptado àquilo e muito provavelmente se utiliza 

dos recursos daquela forma...daquele povo...entendeu?...tipo a longo prazo...a ideia geral da nossa 

sequência seria justamente mostrar o quão diverso é...o quão grande é o mundo do ponto de vista de 

biodiversidade e do ponto de vista de ecossistemas...de biomas...só que tendo em mente que 

supostamente os alunos chegariam a essa conclusão de que os ecossistemas os biomas e a 

biodiversidade afetam muito mais o ser humano...e afetaram ao longo de seu desenvolvimento...sendo 

isso evidente através dos inúmeros tipos de culturas que existem ao redor do mundo 

Turno 31 – Pesquisador Beleza 

Turno 32 - 3.A Além disso...fazer com que eles entendessem...fazer com que entendessem é foda 

né?...dá a entender que tá forçando a pessoa a fazer mas não...mas era esperado que eles 
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começassem a ver e perceber também né a questão de como esses povos se relacionam com a 

biodiversidade...então novamente seria duas ideias meio que juntas 

 

Nas três últimas questões, o cursista traz informações conflitantes a respeito do que 

espera dos alunos. Enquanto na questão 2, ele afirma que os alunos trabalhariam com 

interpretação de dados, nas questões 3 e 4 ele afirma que as conclusões seriam 

“mostradas” aos alunos. Ao final da questão 4, ele dá um indício de que contestaria 

este último tipo de dinâmica, mas não explicita como o aluno chegaria às conclusões 

sozinho. Há uma falta de consistência em suas respostas. Não há regras de 

reconhecimento nem de realização passiva para “construindo significados” e 

“relacionando/traduzindo diferentes linguagens: observacional, representacional e 

teórica”. 

 

Turno 20 – 3.B O nosso ponto seria essa correlação entre humanidade e o bioma em que ela tá 

inserida...então quando a gente questiona essa questão de como se relacionam os povos antigos com 

a biodiversidade e o bioma seria justamente pra que o aluno possa olhar e pensar como que essa 

sociedade que se instalou ali naquela região ela construiu toda a sua parte cultural...toda a sua parte 

social...toda a sua dinâmica de vida baseada na biodiversidade...que essa é uma coisa que depois 

preparando a aula nesse período pandêmico pros meus alunos foi um ponto que eu acabei criando um 

material pra discutir essa questão da biodiversidade e os povos antigos com eles...e eu comecei a 

perceber além do que eu já imaginava o quanto que a biodiversidade...o quanto que o bioma...o quanto 

que o local em que eles estão instalados influencia nessa questão cultural...influencia na 

dieta...influencia em rituais...influencia na questão religiosa...na construção de lendas...então eu penso 

que o principal objetivo pra essa atividade seria o aluno ele ter esse contato com como que esses povos 

constroem sua cultura baseada no bioma e depois no período de socialização eles conseguirem 

compartilhar isso com o pessoal porque...situando assim Brasil...nos biomas que a gente utilizou...os 

Yanomami têm toda uma dinâmica social e cultural diferente do povo Potiguara porque Yanomami está 

lá na Amazônia...na floresta Amazônica e o Potiguara tá na Caatinga...num outro ponto do Brasil e tem 

uma outra dinâmica que foi construída com o bioma...então o objetivo seria esse...o aluno conseguir 

perceber o quanto que o bioma...o ambiente em si influencia na...em toda a dinâmica social construída 

 

Nas três últimas questões,  cursista afirma que as atividades buscam fazer com que 

os alunos relacionem os dados de modo a chegarem em certas conclusões. Há regras 

de reconhecimento e realização passiva para “construindo significados”. No entanto, 

ele não discute a necessidade de se relacionar e traduzir diferentes linguagens. Não 

há regras de reconhecimento nem de realização para “relacionando/traduzindo 

diferentes linguagens: observacional, representacional e teórica”. 

 

Turno 22 - 3.C Eu lembro que essa atividade se eu não me engano...o que eu entendi depois que eu 

li...é a gente entender que a gente também tá incluso também na biodiversidade né?...pra ver se eles 

conseguem linkar que o ser humano também faz parte...e que de certa forma o ser humano também 

modifica o ambiente que ele tá inserido...então em todas as perguntas é basicamente o que tá 

incluso...é que o ser humano ele faz parte da...o indivíduo faz parte da natureza e ele também faz 

modificações...então seria basicamente isso...questão cultural e tudo mais eles também entenderem 

como que os povos eles se relacionam e tudo mais...mas o fundo mesmo de...da situação de fazer 

essa atividade...de pedir pra eles pesquisarem é entender que tudo tá interligado e que a gente faz 

parte também desse ambiente...então qualquer modificação antrópica ela tem impacto direto na 

natureza...seria isso 
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Turno 23 – Pesquisador Beleza...aqui nesse caso...porque que vocês pensaram especificamente na 

pesquisa como metodologia?...tem um motivo específico ou é indiferente pra você? 

Turno 24 - 3.C Então...por ser um planejamento pra ele também...a gente pensou mais em fazer eles 

de forma ativa...é porque a proposta da sequência seria investigar né?...aí seria mais voltado pra eles 

terem essa atividade pra eles pesquisarem...eles compilarem os dados...tirarem os dados e interpretar 

isso e tudo mais...eu acho que seria muito mais interessante toda uma...fazer uma apresentação de 

vários povos específicos...eles mesmos conseguem fazer esse tipo de pesquisa na internet...e é muito 

mais participativo...muito mais interessante...porque eles vão ler o que eles querem...eles vão 

selecionar o que eles acham mais interessante...colocar na discussão e tudo mais...a gente não vai 

pegar coisas às vezes que não são interessantes e mostrar pra eles...às vezes eles vão olhar e falar 

“Ah, a gente não gosta disso, a gente não acha interessante”...vai ficar daquele jeito...às vezes é mais 

interessantes eles pesquisarem e eles mesmos definirem o que eles acham interessante naquele 

assunto 

Nas três últimas questões, o cursista afirma que as atividades buscam fazer com que 

os alunos relacionem os dados de modo a chegarem em certas conclusões. Há regras 

de reconhecimento e realização passiva para “construindo significados”. No entanto, 

ele não discute a necessidade de se relacionar e traduzir diferentes linguagens. Não 

há regras de reconhecimento nem de realização para “relacionando/traduzindo 

diferentes linguagens: observacional, representacional e teórica”. 

 

Turno 28 - 3.D O objetivo seria que eles aprendessem né como o mundo é biodiverso né?...ver a 

interação que o homem tem na biodiversidade desses locais né?...por isso que tinha essa parte da 

cultura né...às vezes...em algumas regiões poderia ter alguma população que se alimentasse de 

algum...de alguma espécie né...e isso é importante 

Turno 29 – Pesquisador Beleza...então por que você acha importante os alunos aqui pesquisarem os 

dados?...isso é importante ou é indiferente? 

Turno 30 - 3.D Eu acredito que seja importante né?...a gente tá guiando eles pra um conhecimento 

mas também é legal eles terem uma autonomia pra eles fazerem uma parte do que dar tudo na mão 

dele e “Vamo conversar”...entende? 

 

Nas três últimas questões, a cursista afirma que as atividades buscam fazer com que 

os alunos relacionem os dados de modo a chegarem em certas conclusões. Há regras 

de reconhecimento e realização passiva para “construindo significados”. No entanto, 

ela não discute a necessidade de se relacionar e traduzir diferentes linguagens. Não 

há regras de reconhecimento nem de realização para “relacionando/traduzindo 

diferentes linguagens: observacional, representacional e teórica”. 

 

Turno 28 – 3.E Eu lembro que aí a gente teve um pensamento um pouco mais interdisciplinar focando 

na questão cultural de quais são as civilizações que estão ali...que estiveram ali ao longo da história...e 

qual é a importância do bioma pro desenvolvimento daquela civilização em questão...eu me lembro 

mas posso estar errado porque faz um tempinho e minha memória está ruim...que a gente pensava 

bastante em uma atividade interdisciplinar pensando com professores ou professoras de História pra 

poder discutir né...porque cultura de povos a gente tem que assumir que os alunos tiveram já um 

contato com quais são os povos que vivem nessa faixa de latitude né?...por exemplo o Antigo Egito 

né?...qual que é a influência ali do Nilo pra sociedade egípcia...então a ideia era mais ou menos esse 

teor interdisciplinar e social né? 
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Nas três últimas questões (em especial nas questões 2 e 3), o cursista afirma que as 

atividades buscam fazer com que os alunos relacionem os dados. Na questão 3, ele 

explicita que os alunos acabam testando hipóteses e elaborando argumentos ao 

construírem relações entre os dados. Há regras de reconhecimento e realização 

passiva para “construindo significados”. No entanto, ele não discute a necessidade de 

se relacionar e traduzir diferentes linguagens. Não há regras de reconhecimento nem 

de realização para “relacionando/traduzindo diferentes linguagens: observacional, 

representacional e teórica”. 

 

Pergunta 5: Como você faz para os alunos buscarem informações para resolverem a 

sequência? Por quê? 

 

Turno 36 – 3.A Na terceira aula a gente tem uma proposta de pesquisa pra eles...pra eles fazerem um 

levantamento de informações...então esse seria meio que o jeito primário...junto assim...não vou dizer 

assim primário...mas num primeiro momento existiam duas formas pra eles conseguirem novas 

informações...primeiro o material suporte que a gente daria...o vídeo e os dados sobre relevo e 

biodiversidade vai...falando de forma genérica e depois essa pesquisa né...seriam os dois meios mais 

relevantes por assim dizer...só que uma coisa que a gente esperava também é que novas informações 

fossem sendo levantadas eles por eles mesmos...eles por eles mesmos né?...por exemplo vai ter o 

grupo 1 o grupo 2...eles estão com biomas diferentes...aí eventualmente surgiriam novas 

questões...novas dúvidas...e aí a gente havia pensado que através das informações dos materiais que 

a gente já tivesse oferecido eles pudessem meio que cruzar informações e a partir disso eles mesmos 

chegarem a uma resposta pra um problema hipotético né...porque assim...partindo do pressuposto de 

que eles precisam de novas informações...é porque tem uma situação problema...se tem uma situação 

problema a gente pensou que através das discussões dos materiais oferecidos além da pesquisa já 

seria meio que o suficiente pra se chegar a uma conclusão argumentada e que fosse meio que 

consenso e óbvio né...espera-se que seja coerente com a realidade...então assim...só pra sintetizar a 

resposta...como que a gente fez então pra que os alunos conseguissem novas informações?...a gente 

deu material de base pra eles...o suporte...incentivo à pesquisa em uma das aulas...e as próprias 

discussões entre eles seriam formas de levantar novas informações através do cruzamento entre 

informações já obtidas 

 

O cursista reconhece a necessidade de considerar diferentes fontes de dados, 

incluindo dados levados pelo professores e dados coletados pelos alunos fora da sala 

de aula. Além disso, ressalta a importância de se considerar diferentes fontes de 

dados para a resolução do problema da sequência. Há regras de reconhecimento e 

de realização passiva para “considerando diferentes fontes de dados”. 

 

Turno 24 - 3.B De início a gente pensou em entregar pros alunos esses dados...então o professor 

previamente organizaria essa dinâmica dos dados e entregaria pros alunos...na época eu pensaria que 

seria nossa uma coisa muito legal...hoje eu tenho uma outra visão em que eu instigaria esses alunos a 

buscarem o além...eu entregaria o que fosse essencial pro momento e depois proporia pesquisas pros 

alunos buscarem por conta...ou na biblioteca da escola...ou via internet utilizando o laboratório de 

informática...tanto que isso poderia ser pontos dentro da pesquisa...da sequência didática...pra poder 

talvez estender a quantidade delas dentro dela...seria até uma modificação que eu faria...pra que eles 

possam buscar mais autônomo esses dados 
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Turno 25 – Pesquisador Beleza...e por que você proporia essa modificação?...tem algum motivo em 

especial que você preza por uma pesquisa na biblioteca ou na internet por exemplo? 

Turno 26 - 3.B Eu prezo muito a autonomia dos meus alunos...isso é uma coisa que ao longo de toda 

a minha prática didática eu comecei a perceber que não adianta eu entregar pros meus alunos um 

negócio muito de mão beijada porque eu não vou tá proporcionando um momento de autonomia pra 

eles...eles vão ser extremamente dependentes do professor...então a minha primeira turma eu comecei 

a notar isso...aí no segundo bimestre eu já alterei toda a dinâmica porque eu comecei ver que eles não 

serão autônomos se eu continuar essa dinâmica de aula que eu tô preparando pra eles...então toda 

essa questão...mais prezando a autonomia...o senso crítico...busca de informação...ainda mais 

pensando no cenário sociopolítico que a gente vive em que as pessoas ignoram fatos e colocam a sua 

verdade como a verdade máxima eu penso que...eles tendo essa autonomia e desenvolvendo essa 

senso crítico eles conseguem analisar os fatos...analisar as opiniões de outras pessoas que vão além 

da bolha pessoal que eles vivem e não dependa única e exclusivamente do professor...então o ponto 

deles buscar...fazer pesquisa...seria com esse objetivo 

O cursista reconhece a necessidade de considerar diferentes fontes de dados, 

incluindo dados levados pelo professores e dados coletados pelos alunos fora da sala 

de aula. Além disso, ressalta a importância de se considerar diferentes fontes de 

dados para a resolução do problema da sequência e o desenvolvimento da autonomia. 

Há regras de reconhecimento e de realização passiva para “considerando diferentes 

fontes de dados”. 

 

Turno 26 - 3.C Pela internet mesmo né?...mas aí a gente iria definir alguns sites antes na 

sequência...alguns sites que são confiáveis né...de questão de dados...aí eu acredito que de povos 

indígenas deve ter algumas informações no Ministério da Cultura do Brasil mesmo e...sites oficiais 

né?...do Brasil...alguns da questão de Geografia do IBGE...também tem alguns mapas já 

definidos...tabulados já no...em PDF pra apresentar pra eles...assim...eu daria os sites mas eu deixaria 

mais ou menos o caminho das pedras pra eles encontrarem as informações...mas eu não interferiria 

na parte de retirar os dados e fazer a separação do que eles acham interessante ou não...isso aí ficava 

um pouco mais a critério deles...mas seria sites oficiais mesmo com informações confiáveis...pra eles 

poderem analisar e tudo mais...algumas informações a gente teria que fazer pra falar o que que seria 

mais interessante deles falarem depois...eles apresentarem...a gente ia ter que avaliar de alguma 

forma...falar pra eles o que a gente achou interessante também...comentar na aula...mas seria 

basicamente isso...sites oficiais com informações confiáveis 

Turno 27 – Pesquisador E no caso de a escola não dispor de internet por exemplo como é que você 

contornaria isso? 

Turno 28 - 3.C Ia ser um pouco complicado...ia ter que trazer os dados...alguns dados e tentar 

apresentar pra eles de forma...tentar imprimir esses dados mesmo e entregar pra eles...conseguir já os 

dados já específicos da...os caminhos já do que eles teriam que fazer e deixar impresso já...por ser 

grupos pequenos e tentar fazer umas duas impressões dependendo das condições da escola...umas 

duas impressões ou três impressões e entre eles socializavam os dados e conversavam...poderiam até 

rasurar até pra marcar o que eles acham interessante...depois anotar...mas seria utilizar o tipo de 

recurso que seria mais papel e deixar já meio que pronto alguns dados já pra eles 

 

O cursista reconhece a necessidade de considerar diferentes fontes de dados, 

incluindo dados levados pelo professores e dados coletados pelos alunos fora da sala 

de aula. Além disso, ressalta a importância da pesquisa na seleção e organização dos 

dados necessários para resolver a sequência. Há regras de reconhecimento e de 

realização passiva para “considerando diferentes fontes de dados”. 
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Turno 32 - 3.D Acho que a gente deveria entregar pra eles alguma...alguns sites né...que tivesse essas 

informações né?...pelo menos dar uma guiada “Ah, usa tal site que é melhor”...porque sei lá...usar 

algum site que não tem alguma informação real ali...eu acho que seria isso 

Turno 33 – Pesquisador Beleza...então...o aluno entraria em contato com as informações 

pesquisando em sites basicamente? 

Turno 34 - 3.D É...sim 

 

A cursista não reconhece a necessidade de considerar diferentes fontes de dados,  

focando apenas em um ou poucos sites indicados. Não  há regras de reconhecimento 

nem de realização passiva para “considerando diferentes fontes de dados”. 

 

Turno 32 - 3.E Eu acho que forneceria alguns sites...explicando os sites...revistas não sei...mas alguma 

coisa assim...algum site de divulgação científica por exemplo que fosse confiável né?...que tivesse ali 

as fontes...não fosse um site qualquer...forneceria pros estudantes pra eles buscarem as 

informações...aí eu aproveitaria pra trazer algumas evidências de “Ó, o que que é um site confiável né? 

Vamo verificar, tem uma data da postagem, o site traz fontes das afirmações que estão contidas nele, 

não um site que tá trazendo só texto e você não sabe da onde veio cada informação”...então eu acho 

que faria mais ou menos nesse sentido 

Turno 33 – Pesquisador Beleza...e no caso de não ter acesso à internet nenhum...como é que ficaria 

então? 

Turno 34 - 3.E Eu acho que teria que trabalhar com material impresso né...aí não sei se teria que tirar 

do meu bolso...aí dependeria muito da escola também...mas aí seria uma ideia similar mas trabalhando 

com mais com livros didáticos...com materiais impressos da internet...pensando também nessa mesma 

proposta né...porque o livro didático todo mundo confia em tese né...agora “Ó, eu tenho aqui alguns 

arquivos que eu trouxe da internet pra gente usar também como fonte”...porque a internet é um lugar 

que se pode e se deve buscar bastante informação...a questão é como buscar essa informação...aí 

também daria pra discutir um pouco do que que é uma informação confiável...eu acho que faria alguma 

coisa nesse sentido 

 

O cursista reconhece a necessidade de considerar diferentes fontes de dados, 

incluindo dados levados pelo professores e dados coletados pelos alunos fora da sala 

de aula. Em ambos os casos, ele afirma que seria possível trabalhar a questão da 

confiabilidade dos dados, essencial para a construção do conhecimento científico. Há 

regras de reconhecimento e de realização passiva para “considerando diferentes 

fontes de dados”. 

 

Pergunta 6: Nestas atividades, você propõe a utilização de perguntas. Qual é o seu 

objetivo com estas perguntas? Para que elas servem? Justifique. 

 

Turno 40 – 3.A Vamo pensar que a gente tá numa pista de boliche...e a sequência didática é a pista 

propriamente dita por onde a bola escorrega...lá no final onde estão os pinos está o que a gente quer 

do aluno...as canaletas são as perguntas...as canaletas que tipo...fazem a bola sair do jogo...porque se 

a bola sai do jogo reinicia...você tem uma nova tentativa de fazer o strike entendeu?...então tipo ó...fazer 
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uma pergunta lá pra um aluno hipotética daí ou ele vai responder...quer dizer...vamos supor que ele 

responda...aí você vai ver a resposta tá errada...então você vê que alguma coisa aí no meio ficou falha 

e então a partir disso tenta-se de novo entendeu?...é tentar trabalhar o conceito que talvez tenha ficado 

confuso...ou...dependendo do que ele quer saber já dá a resposta propriamente dita...porque se for 

uma informação que não tiver como ele descobrir a partir do que ele já tem...se for uma coisa muito 

específica e não tem como ele chegar à conclusão sozinho responder...enfim...as perguntas tiveram 

ou têm a finalidade de guiar o pensamento...acho que seria a forma mais simples de colocar...guiar e 

instruí-los no processo que a gente preparou...havia preparado 

 

Para o cursista, as perguntas possuem o propósito de guiar o pensamento do aluno. 

Ele exemplifica alguns processos pelos quais as perguntas guiam, como avaliação da 

aprendizagem conceitual e orientar trabalho com informações.  Há regras de 

reconhecimento e de realização passiva para “seguindo o processo: questões, plano, 

evidências e conclusões”. 

 

Turno 34 – 3.B O objetivo das perguntas seria justamente causar um incômodo...a partir do momento 

que a gente questiona eu vejo como uma oportunidade da gente causar um incômodo no nosso aluno 

e ele reformular tudo aquilo que ele tá pensando e sistematizar o que ele pensa pra poder dar uma 

resposta pro professor...dentro das limitações que eles possuem...então essa questão das perguntas 

o objetivo e a utilidade dentro de toda a sequência seria fazer essa desestabilização do que o aluno 

pensa...permite que ele faça uma ressistematização do que ele tá pensando no momento e conseguir 

entregar uma resposta pro professor que ele acredita que seja a resposta ideal...é claro que com a 

resposta dos alunos e do grupo nascem outras perguntas...outros tipos de questionamento pra poder 

chegar o objetivo da sequência...assim...a função das questões seria permitir essa ressistematização 

do que o aluno tá pensando 

 

Para o cursista, as perguntas possuem o propósito de desequilibrar o aluno, aos 

moldes piagetianos. Dessa forma, abre-se caminho para que o aluno reconstrua seu 

pensamento.  Há regras de reconhecimento e de realização passiva para “seguindo o 

processo: questões, plano, evidências e conclusões”. 

 

Turno 30 – 3.C É mais instigar né...os alunos a entrar...a querer saber o porquê que acontece...que 

tem relações...se tem relações ou não...é questionar mesmo...é fazer com que eles tenham a vontade 

de responder essa perguntas e procurem as informações nos lugares e consigam depois organizar as 

ideias e responder essas perguntas...de forma assim...pode ser mais complexo...aberta...mais assim 

uma resposta gigante às vezes pra alguma situação...mas que eles consigam definir o que que é cada 

pergunta...o que que eles têm que responder em cada pergunta...como que eles iam organizar essas 

ideias pra eles responder...se eles vão argumentar realmente respondendo aquela pergunta...é isso 

mais ou menos 

 

Para o cursista, as perguntas possuem o propósito de instigar o aluno a buscarem 

dados e a argumentarem em suas respostas. Há regras de reconhecimento e de 

realização passiva para “seguindo o processo: questões, plano, evidências e 

conclusões”. 
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Turno 54 – 3.D Eu acredito que seria uma forma de guiar eles também até o ponto que a gente queria 

chegar...e também instigar eles a pensar né...forçar um pensamento crítico em cima do tema sabe? 

 

Para a cursista, as perguntas possuem o propósito de direcionar o aprendizado do 

aluno. No entanto, ela não especificou por qual tipo de processo ou etapas este alunos 

seriam direcionados. Há regras de reconhecimento mas não há regras de realização 

passiva para “seguindo o processo: questões, plano, evidências e conclusões”. 

 

Turno 36 – 3.E As perguntas elas têm a ideia de trazer uma situação problema né...porque não 

necessariamente os alunos vão conseguir responder às perguntas com os conhecimentos que eles já 

têm...então a ideia é trazer assim “Opa, nós temos essa pergunta né ‘Como é que a cultura desses 

povos se relaciona com o bioma?’. Qual que é a cultura desse povo? Qual que é o povo que se fala? 

Qual que é a cultura que esse povo tem? E em qual bioma ele se situa?”...então a gente já vai 

fornecendo aí uma série de problemáticas pros estudantes começarem a correlacionar os dados que a 

gente forneceu ou que eles buscaram...então eu acho que a ideia é mais essa...se for usar um termo 

construtivista...seria aquela desequilíbrio cognitivo 

 

Para o cursista, as perguntas possuem o propósito de desequilibrar o aluno, aos 

moldes piagetianos. Dessa forma, abre-se caminho para que o aluno busque relações 

entre os dados fornecidos ou buscados.  Há regras de reconhecimento e de realização 

passiva para “seguindo o processo: questões, plano, evidências e conclusões”. 

 

Pergunta 7: Na quarta aula da sequência, você propõe uma apresentação em painéis 

seguida de discussão. Eles responderiam à pergunta: Por que existem diferentes 

biomas na mesma latitude? Você manteria esta atividade? Qual é o seu objetivo com 

esta atividade? Justifique. 

 

Turno 48 - 3.A (...) Seria justamente fazer uma apresentação de tudo o que já foi 

conversado...discutido...sobre como as variações todas elas afetam os biomas...por que eles estão 

ali...qual é a lógica dele estar aqui...e também uma coisa que tô me lembrando agora...pode ser 

memória falsa mas tô me lembrando agora mas uma das ideias que a gente tentou trabalhar também 

mas acho que não foi tão bem desenvolvido é a questão de como a humanidade propriamente dita 

afeta os ecossistemas os biomas e a manutenção destes...porque isso por exemplo...poderia ser 

relevante pra resposta de uma das perguntas né...ou melhor...de perguntas...seja quais forem...por 

exemplo...vamos supor...um aluno que trabalhou biomas brasileiros ele pensou que o bioma do Cerrado 

tá do jeito que tá por causa de questões ambientais...geográficas e biológicas mas pode tá do jeito que 

tá também por ação antrópica...entendeu?...seria por exemplo uma possível via de argumentação do 

aluno naquele trabalho se ele tivesse pensado nisso e enfim né...porque a humanidade foi inserida em 

algum momento e querendo ou não a humanidade responde a alguns dos porquês que os biomas são 

do jeito que são...e...enfim...eu acho que seria mais isso né...tipo dar uma conclusão à sequência dando 

mérito ao aluno porque é...de novo né...eu acho que é legal ter aquela glorificação ali né...eu esqueci 

a palavra em português eu só lembro em inglês...mas enfim...e seria essa questão também e conclusão 

a partir do ponto de vista científico né?...o aluno aprendeu e com essa apresentação socializaria 

também todos os seus conhecimentos já na sua forma mais concluída né...tipo “Ó, aqui está o pacote 

final né, toda a discussão resultou nisso aqui, vamos conversar sobre isso aqui”...que é muito mais fácil 

né?...afinal quando a gente lê um paper a gente lê a conclusão só...ninguém lê materiais e 

métodos...aqueles né...tô brincando...não é assim não...mas só pra representar o pensamento aqui 
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né...e agora...se eu manteria essa atividade...então...é meio anacrônico eu pensar nisso tendo em 

mente a cabeça da época...dito isso...hoje em dia eu não manteria não 

Turno 49 – Pesquisador Não? 

Turno 50 - 3.A Eu acho que eu faria outra coisa...eu não sei o quê...mas penso que talvez algo não tão 

expositivo...talvez algo mais dinâmico...algo mais interativo...sabe?...porque se a proposta é fazer com 

que todos aqueles alunos aprendam sobre biomas de forma geral e ao mesmo tempo de forma 

integrada né?...porque muito provavelmente viria à cabeça deles que todos os biomas estão integrados 

entre si...acho que não faz sentido você fazer uma coisa puramente expositiva...que você vai lá 

apresenta um cartaz aí fica alguém lá falando sobre o cartaz...ainda mais quando você tá num...não 

sei...num Fundamental II...num Ensino Médio assim que...acho que nada a ver...sinceramente acho 

que nada a ver...mas ao mesmo tempo eu não sei o que faria também...então precisaria 

repensar...dedicar um pouco mais de tempo a essa questão...mas eu não manteria 

 

Ao propor um debate, o cursista espera que os alunos apresentem suas próprias 

conclusões após todo o processo investigativo. Há regras de reconhecimento e 

realização passiva para “apresentando suas próprias ideias e enfatizando os aspectos 

cruciais”. Além  disso, reconhece que deveria haver mais interação entre os alunos na 

última atividade, indicando a necessidade de negociarem explicações. Mas não 

consegue justificar muito bem o porquê de ele achar isso. Há regras de 

reconhecimento mas não há regras de realização passiva para “negociando 

explicações”. 

 

O cursista defende que a atividade final visava fazer com que o aluno argumentasse. 

Também espera que os alunos mobilizem vários dados trabalhados ao longo da 

sequência de forma a embasar melhor suas conclusões, especialmente os dados 

referentes à terceira aula. Há regras de reconhecimento e de realização passiva para 

“justificando as próprias conclusões” e “distinguindo conclusões de evidências”. 

 

Turno 36 – 3.B Essa atividade eu acho que seria importante justamente pra poder provocar o aluno a 
pensar e os diferentes grupos eles olharem pra aquilo que foi elaborado pelo outro grupo e pensar 
“Nossa, tá na mesma latitude então vai ser a mesma coisa? Não”...o grupo tá sistematizando isso na 
forma de um painel e apresentando...e na discussão começar a provocar os alunos com perguntas pra 
que eles possam construir essa relação de que “Ah, eu estou trabalhando com as florestas asiáticas”...o 
outro com o deserto do Saara, o outro com a Caatinga, o outro com a Floresta Amazônica...e são 
biomas da mesma latitude que possuem configurações completamente diferentes...então permitir que 
o aluno ele tenha esse momento dele olhar aquilo que foi o macro da sequência...o todo de toda a 
produção dessa sequência didática e ele conseguir criar as suas correlações...que é outro ponto que 
eu fico me questionando com determinadas atividades porque às vezes a gente monta o seminário 
todo bonitinho...o aluno ele só apresenta...ninguém questiona...ninguém faz pergunta...como se todo 
mundo entendeu...como se fosse a coisa mais maravilhosa...e ninguém consegue criar esse senso 
crítico de olhar o trabalho do outro e fazer uma crítica construtiva pro trabalho do outro...ou questionar 
o coleguinha do que foi produzido...ou tentar debater alguma ideia...então eu penso que esse espaço 
que essa quarta aula propõe...esse espaço pra fazer essas provocações, pra fazer essas construções 
e permitir a crítica construtiva 

 

Ao propor um debate, o cursista espera que os alunos apresentem suas próprias 

ideias, além de construírem em conjunto suas explicações sobre o fenômeno, dando 
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espaço inclusive a “críticas construtivas”. Há regras de reconhecimento e realização 

passiva para “apresentando suas próprias ideias e enfatizando os aspectos cruciais” 

e “negociando explicações”. 

 

O cursista defende que a atividade final visava fazer com que o aluno apresentasse 

suas conclusões em resposta a uma pergunta. Também espera que os alunos 

mobilizem vários dados trabalhados ao longo da sequência de forma a embasar 

melhor suas conclusões e correlações. Há regras de reconhecimento e de realização 

passiva para “justificando as próprias conclusões” e “distinguindo conclusões de 

evidências”. 

 

Turno 32 - 3.C Dependendo dos recursos não manteria né...porque às vezes não tem como fazer 

painéis...não sei se tem essa situação...mas eu acredito que com cartolina daria pra fazer alguma coisa 

né...mas eu manteria essa atividade...eu acredito que sim...o objetivo seria mesmo sistematizar 

também e apresentar as informações um pouco mais interligadas com a questão da biodiversidade 

né...seria o final...seria o aluno conseguir relacionar todo o conteúdo que foi apresentado em sala de 

aula...porque agora ele ia conseguir relacionar a biodiversidade com o bioma e todos os componentes 

que existem dentro do bioma e da biodiversidade...todos os conceitos que estão inseridos dentro 

desses conceitos né?...e conseguir relacionar...e aí seria sistematizar num painel...seria um 

painel...uma cartolina...com informações um pouco mais compiladas...um pouco mais enxugadas 

né...com informações que eles acreditavam que seria as mais importantes...seria fazer um resumo dos 

conceitos né?...eu acredito que a gente só consegue fazer um resumo do conceito se a gente conhece 

realmente o conceito...a gente entende o que que é o conceito...e a gente define...consegue definir 

também...só conhecendo a gente consegue definir o que é mais importante e o que é menos importante 

no que a gente quer explicar...então seria basicamente isso...o aluno tem que conseguir fazer esse tipo 

de enxugar o conceito pra conseguir explicar pra alguém...ele só vai conseguir explicar pra alguém se 

ele entendeu o conceito também 

Turno 33 – Pesquisador Beleza...tem um motivo específico pra apresentação e discussão?...qual que 

seria o papel disso na quarta aula? 

Turno 34 - 3.C Apresentação e discussão seria basicamente também aquela questão de se conseguir 

discutir argumentar o que que você acha que é mais importante do conceito e apresentar seria por que 

você só consegue explicar pra alguém se você sabe o que aquilo é...e você explicar também você 

aprende no momento que você tá explicando...porque às vezes você percebe de certos vícios de 

linguagem...você consegue perceber às vezes uma outra relação que você não tinha colocado na 

apresentação...que você achava que não era tão importante mas às vezes é importante...então a 

apresentação seria mais isso...apresentação e discussão pra isso...pra você conseguir construir às 

vezes um melhor olhar naquele conceito...então...todo mundo ia apresentar...todo mundo ia ver a 

apresentação do outro também...então a gente consegue concluir...arrumar um pouco mais o que  a 

gente achava...o que a gente não achava do conceito porque a gente tá assistindo outras pessoas que 

também estão apresentando e errando...acertando...então elas estão apresentando e a gente 

consegue ver o que a gente também errou e acertou também...então acredito que seria isso...e também 

discutir isso...porque inevitavelmente quando a gente vai socializar um conceito a gente tem que 

discutir...que nem banca...quando você apresenta na banca o orientador as pessoas que tão na banca 

elas vão te perguntar...vão te questionar pra saber se você realmente sabe aquele conceito...você vai 

discutir também com ele “Não, acredito que seja assim assim assado e tudo mais”...acredito que é a 

mesma coisa 
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Ao propor um debate, o cursista espera que os alunos apresentem suas próprias 

ideias, além de construírem em conjunto suas explicações sobre o fenômeno. Há 

regras de reconhecimento e realização passiva para “apresentando suas próprias 

ideias e enfatizando os aspectos cruciais” e “negociando explicações”. 

 

O cursista defende que os alunos deveriam resumir os conceitos aprendidos. Mesmo 

ao usar a palavra “argumentar”, ele a usa em conjunto com a ideia de um conceito 

pronto (“argumentar o que você acha que é mais importante do conceito”). Em nenhum 

momento há uma referência explícita ao processo de mobilização dos dados 

trabalhados na sequência para sustentar uma conclusão autêntica. Não há regras de 

reconhecimento nem de realização passiva para “justificando as próprias conclusões” 

e “distinguindo conclusões de evidências”. 

 

Turno 44 - 3.D Eu não sei se a apresentação em si iria responder à pergunta...a gente iria expor o que 

todo mundo pesquisou e tal e depois eu acredito que  a gente ia lançar essa pergunta né?...pra forçar 

eles a pensar por que que tem diferentes biomas na mesma latitude...mas eu acredito que tipo 

assim...meio os dados de relevo...de solo essas coisas já iria meio que ser a resposta né?...eu acho 

que então...por causa disso eu acho que ia manter essa pergunta sabe? 

Turno 45 – Pesquisador Certo...então deixa eu ver se eu entendi...a apresentação dos painéis e 

discussão teria o objetivo de divulgar o que foi feito pelos alunos antes né?...em algum momento...e aí 

a pergunta viria depois disso...é isso mesmo ou não? 

Turno 46 - 3.D Isso 

Turno 47 – Pesquisador Certo...então qual que seria o papel da pergunta final?...tem algum motivo 

específico dela existir? 

Turno 48 - 3.D Se eu não engano...quando a gente fez essa pergunta era pra ver se eles tinham 

conseguido associar todo esse apanhado de coisas que eles pesquisaram sabe?...e das aulas...porque 

aí eu acho que a gente ia ter certeza né...porque que tem diferentes biomas na mesma latitude 

sabe?...porque eles iam ter os dados...eles iam ver que tinha diferença de altitude...diferença de solo...e 

eu acho que aí assim eles iam conseguir responder essa pergunta e a gente ia ter certeza se eles 

entenderam tudo o que foi ensinado né? 

Turno 49 – Pesquisador Beleza...e uma última pergunta nessa ainda...essa resolução você pensa que 

ela seria como?...individual...em grupo...em dupla...ou é indiferente pra você? 

Turno 50 - 3.D Eu acho que seria interessante ser individual né...porque aí você conseguiria ver se 

todo mundo chegou no mesmo ponto ou o que faltou em tal pessoa pra conseguir corrigir o pensamento 

dela assim 

 

Para a cursista, o debate não é relevante, pois ela passa a impressão de que os dados 

falam por si só. Caberia aos alunos tentar compreender uma relação que já estaria 

presente nesses dados. Não há regras de reconhecimento nem de realização passiva 

para “apresentando suas próprias ideias e enfatizando os aspectos cruciais” e 

“negociando explicações”. 
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A cursista menciona que espera que seus alunos respondam à pergunta para que o 

professor ter certeza de que eles entenderam tudo o que foi ensinado. Não há 

nenhuma referência à argumentação quanto à resposta esperada do aluno, se 

limitando a apresentar os dados trabalhados anteriormente. Não há regras de 

reconhecimento nem de realização passiva para “justificando as próprias conclusões” 

e “distinguindo conclusões de evidências”. 

 

 

Turno 38 – 3.E Eu acho que essa seria uma aula legal pra encerrar porque a gente teve muita 

preocupação com o aprender a fazer ciência e simular uma apresentação de painéis né...que é o que 

a gente mais faz na faculdade quando a gente entra...se envolve com iniciação científica por 

exemplo...é uma forma interessante de mostrar “Ó, quando você tem uma hipótese você precisa 

confirmar ou recusar ela com base nos argumento que foram trazidos dos dados que você 

levantou”...eu acho que essa atividade contempla isso pensando na questão do por que existem 

diferentes biomas na mesma latitude...porque depois de toda a sequência didática...que aqui a gente 

pode fingir que ocorreu em mais que quatro aulas...eu acho que os estudantes vão ter bastante 

dados...já vão ter discutido bastante entre os grupos...e...entre as pessoas dentro dos grupos pra trazer 

elementos pra responder essa pergunta global...eu acho que eu manteria sim por conta disso 

entendeu?...porque aí também tem a questão da argumentação...vai promover ainda mais a discussão 

pensando de forma ampla né...por que existem diferentes biomas na mesma latitude...então eu acho 

que eu manteria...e o objetivo é mais esse...de simular uma feria de ciências digamos assim né?...com 

argumentação...com defesa de hipótese 

 

Ao propor um debate, o cursista espera que os alunos apresentem suas próprias 

ideias, além de construírem em conjunto suas explicações sobre o fenômeno, como 

em uma feira de ciências. Há regras de reconhecimento e realização passiva para 

“apresentando suas próprias ideias e enfatizando os aspectos cruciais” e “negociando 

explicações”. 

 

O cursista defende que a atividade final visava fazer com que o aluno apresentasse 

suas conclusões em relação às hipóteses levantadas. Também espera que os alunos 

mobilizem vários dados trabalhados ao longo da sequência de forma a embasar 

melhor suas conclusões e correlações. Há regras de reconhecimento e de realização 

passiva para “justificando as próprias conclusões” e “distinguindo conclusões de 

evidências”. 

 

Pergunta 8: Na sua sequência, há momentos em que os alunos possam realizar uma 

autoavaliação? Por quê? 

 

Turno 60 - 3.A Eu não tenho tanta experiência mas eu acho que...na minha opinião eu acho que o 

processo auto avaliativo às vezes é um problema 

Turno 61 – Pesquisador Certo 

Turno 62 - 3.A Porque...assim...eu tô falando de forma muito abstrata que...não é uma regra...eu não 

vejo como sendo uma regra...não é uma coisa geral...provavelmente só vale pra casos 
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específicos...mas eu acredito que por vezes...quando você diz pro aluno que você tem uma 

autoavaliação ele se sente na obrigação de se avaliar...e qualquer coisa que eu acho que seja 

obrigatório é um problema...assim...e eu não tô falando da vida...tô falando tipo numa sequência 

didática...numa situação hipotética...numa aula hipotética...eu acho que isso pode vir a ser algo ruim 

que atrapalharia né?...mas de novo...eu sou leigo em comparação a muitas outras pessoas...então eu 

não sei se mesmo existe uma discussão em cima disso...eu boto fé que existe...tem carinha de que 

tem...mas eu não sei se...assim...em outras palavras...eu acho que caberia...eu consigo ver um espaço 

pra isso...pra que os alunos tenham uma reflexão sobre como foi o processo pra eles...daria pra fazer 

sem problema...mas ao mesmo tempo eu não sei se caberia...ou mesmo se cabe eu não sei se eu 

faria...entendeu?...eu teria que pensar um pouco sobre...porque eu fico receoso...você chega lá pro 

aluno ele teve toda uma sequência...toda um aprendizado...um aproveitamento muito bom...daí você 

fala pra ele se autoavaliar...daí não sei...alguma coisa acontece com o aluno e de repente pra ele foi 

tudo muito ruim ou ele acha que não aprendeu nada...ou sente a pressão...a necessidade...obrigação 

de se autoavaliar...isso entra no caminho entendeu?...eu não sei...eu fico com o pé atrás...só isso 

 

O cursista chega a comentar a importância da reflexão do aluno sobre sua 

aprendizagem, mas acredita que seria prejudicial pedir isso explicitamente para o 

aluno. Não há regras de reconhecimento nem de realização passiva para 

“monitorando o progresso”. 

 

Turno 38 – 3.B Eu penso que o momento da autoavaliação ele vai acontecer nesses momentos de 

socialização porque uma das coisas que eu observo e que...tanto em mim quanto nos alunos que já 

trabalhei é que esse momento do socializar e o de fazer as críticas e fazer toda essa dinâmica do 

diálogo é o momento em que eles olham e...pra eles mesmos e pensam “Nossa, determinado assunto 

eu não tenho tanto domínio. Determinado assunto eu não consigo construir uma ideia além disso que 

eu possuo.”...então eu vejo que essa autoavaliação ela pode acontecer nesse momento da socialização 

 

O cursista reconhece que é importante o aluno fazer uma autoavaliação a favor de 

sua própria aprendizagem, tomando consciência de seu progresso ao longo das 

atividades (especialmente em momentos de socialização). Há regras de 

reconhecimento e de realização passiva para “monitorando o progresso”. 

 

Turno 36 - 3.C A questão da autoavaliação em toda a sequência né...porque você vai ter que 

argumentar...você vai ter que explicar pra alguém por que que você tá selecionando aquele 

conteúdo...aquela informação e você vai ter que sempre voltar naquele conceito pra entender relações 

e tudo mais...você sempre tá se autoavaliando...porque você sempre tá vendo aquele conceito e você 

tá discutindo com o amiguinho do lado se aquilo tem coerência ou não...então você vai argumentar 

você vai se autoavaliar...você vai ter que repensar o que você tá falando pra ir construindo os 

conceitos...eu acredito que seja autoavaliação toda hora nessa sequência...não tem como se 

autoavaliar nessa situação...sempre tá pensando se você tá falando alguma coisa que tem coerência 

ou não 

 

O cursista reconhece que é importante o aluno fazer uma autoavaliação a favor de 

sua própria aprendizagem, tomando consciência de seu progresso ao longo de toda 

a sequência. Há regras de reconhecimento e de realização passiva para “monitorando 

o progresso”. 
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Turno 52 – 3.D Eu acredito que sim porque a gente pensou nos debates né...então alguma pessoa 

poderia falar alguma coisa e a outra pessoa pensar assim “Nossa, acho que pensei errado naquele 

ponto ali. Talvez essa pessoa esteja certa”...aí...sei lá...pergunta pro professor...professor continua 

instigando ali e depois...faz uma resolução geral ali pra todo mundo entender...eu acho que poderia ter 

essa autoavaliação sim 

 

A cursista reconhece que é importante o aluno fazer uma autoavaliação a favor de 

sua própria aprendizagem, revisando o que acertou e errou, especialmente nos 

momentos de socialização. Há regras de reconhecimento e de realização passiva para 

“monitorando o progresso”. 

 

Turno 42 – 3.E Eu penso que a gente pode se autoavaliar do ponto de vista da aprendizagem...do 

ponto de vista do comprometimento com aquela atividade...então eu penso deixa eu ver...do ponto de 

vista da aprendizagem eu acho que o próprio processo de discutir com os colegas acaba gerando uma 

autoavaliação se a gente considerar que tá acontecendo realmente um diálogo com argumentos...que 

os dados estão sendo utilizados...então eu penso que a todo instante ali a autoavaliação vai ser uma 

consequência...porque “Opa, eu levantei essa hipótese mas sei lá quem me trouxe esse dado que 

acaba gerando um conflito com a minha hipótese”...isso na minha concepção acaba gerando uma 

autoavaliação geral do estudante 

 

A cursista reconhece que é importante o aluno fazer uma autoavaliação a favor de 

sua própria aprendizagem, confrontando suas hipóteses e argumentos com os 

argumentos dos demais. Isso ocorreria ao longo das atividades, em especial nos 

momentos de socialização. Há regras de reconhecimento e de realização passiva para 

“monitorando o progresso”. 

 

Pergunta 9: Como você acha que o aluno deve proceder em relação ao ponto de vista 

de seus colegas ao longo da sequência didática? Justifique. 

 

Turno 68 – 3.A Acho que o aluno ele deveria proceder de uma forma que seria mais ou menos 

calculada...se ele tem um conhecimento já levantado na sequência ou um conhecimento prévio acerca 

de se a primeira afirmação tá incorreta...ou tá incorreta...então eu acho que seria válido ele expor a sua 

nova visão...ou melhor...explorar a nova visão sobre o assunto...eu espero que ele não faça isso de 

forma violenta ou agressiva né?...e aí a partir disso surgiria então uma conversação entre esses dois 

alunos e o mediador né...o professor ou a professora...ou outro dependendo de quem for...pra 

realmente chegar ao que é mais correto...ao que é mais adequado...ao que é mais fidedigno à 

realidade...então tipo assim...se o aluno fizer uma afirmação correta...e conversamos sobre o porquê 

que aquilo é correto...se for incorreto conversamos sobre o porquê que aquilo é incorreto 

 

O cursista reconhece a importância da crítica às declarações dos outros como forma 

de se construir um conhecimento mais adequado sobre a realidade. Há regras de 

reconhecimento e de realização passiva para “criticando as declarações de outros”. 
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Turno 42 – 3.B Eu acredito que a forma que eles vão proceder com relação à toda a dinâmica da 

socialização...apresentação de pontos de vista...ela tem que ser não uma coisa fundamentada no 

primeiro...só por conta da sequência didática...é assim uma questão que tem que ser feita logo no 

primeiro contato com a sala dentro de um contrato pedagógico e tentar fazer com que os alunos 

consigam entender que não é porque a pessoa tem um ponto de vista diferente do seu quer dizer que 

a pessoa está certa e você está errado ou o inverso...então nesse momento em relação a proceder 

com seu ponto de vista...precisa ser um espaço de socialização das ideias...um espaço que seja 

democrático...um espaço que seja organizado pra poder evitar picuinha...briguinha...aquela 

trocaçãozinha de farpa...“Ah, professor, porque o Fulano pensa desse jeito eu não acho”...eu não acho 

que tenha que ser dessa forma...eles precisam ver esses diferentes pontos de vista como uma forma 

de auto provocação pra que eles possam perceber que pessoas diferentes possuem pensamentos 

diferentes e têm uma construção de conhecimento diferente por conta do ponto de vista que você 

observa e você conseguir fazer críticas construtivas que não sejam desrespeitosas...eu penso que esse 

espaço sala de aula é esse momento de apresentar os seus pontos de vista...fazer essa socialização 

com essas críticas construtivas e...o debate fica ali dentro...bateu o sinal saiu da porta da sala de aula 

todo mundo é amiguinho...ninguém odeia ninguém...e a gente ainda consegue ainda manter as 

relações amistosas 

 

O cursista reconhece a importância da crítica às declarações dos outros e destaca 

que elas aparecem justamente por conta de distintos processos de construção de 

conhecimento por parte de diferentes alunos. Há regras de reconhecimento e de 

realização passiva para “criticando as declarações de outros”. 

 

Turno 38 – 3.C Com respeito...eu espero que seja com respeito...se não depois fica uma situação 

totalmente chata na sala de aula...mas eu acredito que a argumentação faz parte da aula né...a 

discussão faz parte dessa aula por completo...não tem como...às vezes o aluno vai discordar...não vai 

concordar com o outro...mas que seja uma discordância construtiva...uma construção construtiva...dele 

falar o que ele acredita que seja e o outro aceitar a opinião dele...pode não concordar ele aceitar e 

também tentar rever o que ele tá falando...como que ele tá construindo aquele conceito na cabeça 

dele...eu acredito que seja assim...a relação tem que ser harmônica pelo menos 

 

O cursista reconhece a importância da crítica às declarações dos outros e destaca 

que elas contribuem para a construção do conhecimento, quando o aluno “revê o que 

está falando” Há regras de reconhecimento e de realização passiva para “criticando 

as declarações de outros”. 

 

Turno 58 – 3.D Eu acho que tem duas formas que ele poderia reagir a isso né?...ele poderia reagir 

zoando o outro né?...que é o que a gente não quer...aí vai ser ruim pra esse aluno que foi zoado porque 

ele não vai mais dar opinião e vai ficar sempre na defensiva...ou ele pode lidar com essa situação e 

conversar na boa com essa pessoa “Ah, você falou tal coisa aí, eu acho que não foi muito legal, 

sabe?”...aí talvez deixar pro professor explicar por que que aquele pensamento não tá certo 

 

Em nenhum momento a cursista reconhece que os alunos devem criticar as 

declarações dos demais. Em vez disso, deixa a cargo do professor “explicar” para o 

aluno se ele está certo ou errado. Não há regras de reconhecimento nem de realização 

passiva para “criticando as declarações de outros”. 
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Turno 84 – 3.E Eu idealizo que o pessoal vai defender com diálogo...com bons argumentos...ou pelo 

menos tentar argumentar né...pelo menos tentar trazer elementos dos dados que eles buscaram e que 

a gente forneceu...então a expectativa que eu tenho...que eu imagino que eu tinha é que relação fosse 

essa “Tá, eu não concordo com seu ponto de vista por causa disso”...aí coloca aqui um dado...não é 

porque “eu acho que”...a ideia era exatamente essa articulação da opinião com os dados porque uma 

opinião sem dado na ciência não tem muita validade né...então a gente esperava...eu esperava alguma 

coisa mais nesse sentido e lendo a sequência didática eu continuo esperando que os alunos ajam 

dessa maneira 

 

O cursista reconhece a importância da crítica às declarações dos outros e destaca 

que elas contribuem para a construção do conhecimento, quando o aluno expõe os 

dados que embasam o contra-argumento. Há regras de reconhecimento e de 

realização passiva para “criticando as declarações de outros”. 

 

Pergunta 10: Na terceira aula da sequência, você propõe discutir a relação entre povos 

nativos e os biomas mostrados. Tal discussão pode evocar, por parte dos alunos, 

conhecimentos de outras áreas, como História, Geografia, entre outros. De que forma 

você acha que tais conhecimentos conversam com os conhecimentos presentes na 

sequência didática? Justifique. 

 

Turno 74 – 3.A É um complemento...porque se um aluno por um acaso quiser pensar pelo viés somente 

biológico né...do ponto de vista de...vamo pensar num bioma só no ponto de vista biológico...seja 

vivo...seja não vivo né...ou seja...físico químico ou biológico ele poderia chegar à resolução da 

sequência né...ele poderia chegar ao que a gente espera dele pensando só em questões da Biologia 

sem pensar em História ou Geografia ou whatever...ele não precisa...seria mais um complemento 

então...pensando assim 

 

O cursista percebe os conhecimentos de outras áreas como complementares, não 

necessários para a resolução do problema da sequência. Não há regras de 

reconhecimento nem de realização passiva para “recorrendo à consistência com 

outros conhecimentos”. 

 

Turno 46 - 3.B Eu particularmente tenho uma visão de que todo conhecimento ele é interligado de uma 

determinada forma e que essa divisão cartesiana do conhecimento pra poder facilitar estudar ela tem 

as suas limitações e às vezes a gente acaba ignorando correlações...então eu penso que essa 

construção que a gente fez dentro da sequência desses conhecimentos é justamente para que o aluno 

possa ter esse contato com outras disciplinas correlacionadas com a parte biológica de uma forma que 

ele enxerga essa dinâmica e que ele meio que quebre essa ideia cartesiana de que “Ai, a Biologia não 

tem ligação com as outras disciplinas”...quando na verdade a gente tem correlação com as outras 

disciplinas...Ecologia é prova disso...que é Matemática disfarçada de Biologia...então a gente consegue 

ver essa questão...então quando a gente propõe essa questão dos povos nativos com os biomas e 

envolve a Geografia...envolve a História...é justamente pro aluno notar isso e ele perceber que “beleza, 

o ser humano ele é um ser biológico, mas além disso ele é social, ele tem a construção da sua 

história”...o bioma a mesma coisa...o bioma tem uma construção histórica...então a gente consegue ver 

a evolução do bioma...a gente consegue ver essa dinâmica se a gente reconstrói toda a história daquele 
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bioma...então eu penso que toda essa questão do jeito que a gente organizou usando outras disciplinas 

é justamente pra que o aluno ele consiga fazer essa correlação e ele conseguir ampliar o conhecimento 

que ele tá construindo no momento...ele poder ir além de determinados limites...ir além de 

determinadas ideias...construir um mapa conceitual na cabeça dele e ele conseguir identificar aquilo 

que ele consegue correlacionar dentro do que a gente tá propondo pra ele...possivelmente linkar com 

outras coisas pra causar essa provocação 

Turno 47 – Pesquisador Perfeito...e você acha que esses conhecimentos eles são necessários na 

resolução do problema central da sequência? 

Turno 48 - 3.B Eu acredito que sim...porque a partir do momento que a gente tá apresentando pra eles 

os dados...os dados biológicos do bioma...a gente tá centrado na construção desse bioma...aí quando 

a gente mostra toda essa dinâmica do ser humano que habita ali dentro junto...que faz parte dessa 

biodiversidade que tá ali dentro do bioma...a gente mostra como que acontece a dinâmica ecológica 

desse bioma...pra que logo após no futuro talvez ele tenha uma epifania...tenha alguma construção de 

ideia...ele consiga olhar pra aquele dado e pensa assim... “Ah, o ser humano está incluso aqui e 

estamos tendo essas alterações dentro do bioma. Estamos tendo todas essas alterações dentro da 

paetê biológica. Então acredito que que tenha uma correlação de toda essa dinâmica...o ser humano 

tá incluso ali no negócio mas ele tá fazendo essas alterações” 

 

O cursista reconhece a importância de conhecimentos de outras áreas para a 

resolução da sequência. Tais conhecimentos estariam diretamente relacionados à 

construção do conhecimento e seriam indissociáveis do conhecimento biológico. Há 

regras de reconhecimento e de realização passiva para “recorrendo à consistência 

com outros conhecimentos”. 

 

Turno 46 - 3.C Se você for considerar a questão histórica e geográfica e tudo mais...você vai entender 

porque que tem diferença...porque tem diferenças de relevo e tudo mais...diferenças dos biomas 

mesmo na mesmas faixa vai ser diferente...aí o porquê ele vai ter uma diferença também dos povos 

que vão estar associados à vegetação...ao ambiente natural né também...que eles vão modificar 

também o local...a vegetação também de alguma forma...qualquer tipo de vínculo biológico ele vai 

conseguir ter uma pressão naquele ambiente...então em comparação da Amazônia...a Amazônia tem 

vários estudos que falam que a Amazônia é uma floresta plantada né...por vários séculos por povos 

nativos...na verdade ela não é uma floresta natural...mas ela tem uma pressão de pessoas...de 

indivíduos que plantaram...então todo ambiente ele vai ser modificado de uma forma também pelas 

pessoas...pelas pessoas...pelos organismos que estão associados a ela...então eu acredito que de 

certa forma os alunos não vão chegar a essa conclusão tão profunda da situação...mas que existe...por 

que existem diferentes biomas...em uma resposta básica eles conseguem determinar com essa 

sequência pelo menos 

 

O cursista reconhece a importância de conhecimentos de outras áreas para a 

resolução da sequência. Tais conhecimentos estariam diretamente relacionados à 

construção do conhecimento. Há regras de reconhecimento e de realização passiva 

para “recorrendo à consistência com outros conhecimentos”. 

 

Turno 60 – 3.D É um conhecimento de mundo né...que eles vão ter...de outras culturas...e eu acredito 

que não tenho muito essa história de disciplina...elas serem separadas né?...pra mim tudo tá 

ligado...então eu acho interessante porque às vezes sei lá numa matéria de História ou Geografia...eles 

não iriam ver tão a fundo assim a alimentação de alguns povos em específico...mas que eles iriam 

acabar aprendendo nessa disciplina né?...então sei lá...vai que algum dia em alguma prova ou algum 
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vestibular cobre alguma coisa desses locais né...então eles teriam conhecimento...sei lá...da 

alimentação dos povos da Ásia por exemplo...é que não ia ser muito objetivo numa prova...“Ah, qual 

que é a alimentação dos povos da Ásia?”...mas eles teriam conhecimento daquela cultura e então em 

alguma alternativa poderia ter alguma coisa que não tivesse tão ligado ali eles iam lembrar dessa aula 

 

A cursista percebe os conhecimentos de outras áreas como algo teria função em 

somar conhecimento para o vestibular. Não há nenhuma reflexão a respeito destes 

conhecimentos na construção do conhecimento científico ou na resolução da 

sequência. Não há regras de reconhecimento nem de realização passiva para 

“recorrendo à consistência com outros conhecimentos”. 

 

Turno 62 - 3.E Não...eles são definitivamente complementares porque a questão central da sequência 

era “Por que existem diferentes biomas na mesma latitude?”...e discutir a questão cultural...a questão 

da civilização tinha mais a ideia de inserir um fato social na sequência didática...então não é o eixo 

central...são elementos que vão complementando a sequência didática 

Turno 63 – Pesquisador Beleza...e os dados geográficos você acha que é a mesma coisa? 

Turno 64 - 3.E Ah não...os dados geográficos não...peraí...vamos por partes...eu respondi...a resposta 

anterior foi pensando na...na cultura de cada região 

Turno 65 – Pesquisador Na terceira aula 

Turno 66 - 3.E Isso...os dados geográficos eles são MUITO necessários pra se pensar a questão 

central...aí são duas coisas diferentes...aí tem os povos eles são complementares...os dados de 

Geografia como relevo...umidade...solo...isso aí é central na sequência que a gente desenvolveu acho 

O cursista reconhece a importância de conhecimentos de outras áreas para a 

resolução da sequência, em especial os da área de Geografia. Tais conhecimentos 

estariam diretamente relacionados na construção do conhecimento e na resolução da 

sequência. Há regras de reconhecimento e de realização passiva para “recorrendo à 

consistência com outros conhecimentos”. 

 

Pergunta 11: De modo geral, os grandes desertos do mundo ocorrem em latitudes 

próximas às dos trópicos de Capricórnio e de Câncer. No entanto, há uma grande 

região da América do Sul denominada de “Quadrilátero afortunado”, a qual se localiza 

sobre o trópico de capricórnio e possui ecossistemas exuberantes, com um regime de 

chuvas mais alto que a média dos desertos. Como seus alunos deveriam lidar com 

esta informação? 

 

Turno 76 – 3.A A pesquisa é na terceira aula...então já teria tido duas aulas de conhecimento e 

discussão...conversação...tendo isso em mente...acho que seria interessante num primeiro momento 

induzi-los a pensar com o que eles já têm justamente...Geografia...é...vegetação...umidade e...bom...é 

que essa questão em específico ela envolve algo que não necessariamente seria trazido mas poderia 

vir a ser trazido né...é que toda a questão da movimentação das massas de ar...então...se isso tivesse 

sido discutido já por algum motivo...se tivesse sido incluído na programação...aí isso ficaria muito mais 

fácil de trabalhar essa questão...aí já existiria aí um gancho pra se trabalhar todo esse lugar novo...esse 

lugar...então a conversa poderia partir disso...a partir de um conhecimento que já estaria ali...ou pelo 

menos supostamente estaria ali...caso contrário...caso não tivesse citado por qualquer motivo que 
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seja...aí seria necessário fazer toda uma adequação pra se conversar sobre essa questão em 

particular...mas independentemente...se já tivesse sido conversado antes ou não sobre movimentação 

de massas de ar e regime chuvoso que vem da Amazônia etecetera etecetera...independentemente se 

foi conversado ou não eu acho que seria interessante instigá-los a tentar pensar a partir do que já foi 

dado justamente...muito provavelmente não seria...muito provavelmente não né...seria subestimá-los 

da minha parte dizer isso...mas eu acredito que seria um pouco mais trabalhoso eles chegarem à 

conclusão eles por eles do porquê que que esse lugar é assim...mas seria possível...então o que eu 

esperaria deles seria que pegassem seus conhecimentos...pegassem os seus grupos...as suas 

discussões...enfim...tudo o que foi levantado até então...e trabalhasse em cima da questão de forma a 

tentar entender né...porque vamos supor...eu imagino que um grupo teria feito um...a parte dele sobre 

um bioma que chove muito enquanto outro fez um bioma que fica sei lá ali do lado que é 

sequinho...entendeu?...então tipo assim...fazendo um comparativo...“Ó, chove muito, ok, mas por que 

que chove muito?”...aí começa a pensar as questões da chuva vindo de outros lugares né...de novo se 

a massa de ar tiver sido levantada...ou se não foi levantada...mas então de onde vem essa 

chuva?...todas as questões assim...resumindo a obra...beleza...é uma si...seria uma situação nova 

né?...provavelmente...possivelmente a gente não teria dado as ferramentas mas...tendo ou não 

dados...a ideia seria juntar todos os alunos e instiga-los a pensar no porquê daquilo tendo em mente o 

que já foi visto...uma coisa bem instigativa mesmo 

 

A cursista, ao se deparar com uma anomalia dentro da sala de aula, proporia aos 

alunos tentarem explicá-la com o conhecimento construído e a levantarem novas 

reflexões a respeito do problema. Há regras de reconhecimento e de realização 

passiva para “usando conceitos para configurar anomalias”. 

 

Turno 50 – 3.B Eu tô aqui pensando...eu acredito que eles possam lidar como 

uma...complementariedade do que foi discutido no vídeo lá na primeira aula...porque esse quadrilátero 

afortunado tem relação com os rios aéreos...então se ele conseguir apresentar essa informação...seria 

apresentar essa informação pra gente...trazer esse dado...seria até um próximo ponto de 

discussão...talvez até ser usado em uma próxima sequência didática...pra poder discutir toda essa 

dinâmica dos biomas dentro...o que acontece na Amazônia tem influência no estado de São 

Paulo...então isso...toda essa construção desse quadrilátero vem desses rios aéreos que saem lá da 

Amazônia...então mostrar pra eles toda essa dinâmica que...usando aqui São José do Rio Preto como 

exemplo...a gente ficou tempos aqui na cidade com um fumacetão gigante no céu que veio das 

queimadas que estavam acontecendo no Pantanal...tanto que foi uma proposta de uma sequência 

didática que a própria Secretaria Municipal de Educação propôs pra gente trabalhar com as crianças 

nesse ano nesse período remoto...pra eles poderem ver essa dinâmica...então eu acho que o aluno 

trazendo essa informação a gente pode lidar a tratar esse dado...tratar essa informação dessa 

forma...mostrar pra ele que tem uma dinâmica global mas também é uma dinâmica dentro do território 

que ele habita...acho que dessa forma a gente poderia lidar com esse dado 

 

O cursista, ao se deparar com uma anomalia dentro da sala de aula, proporia aos 

alunos uma nova etapa de levantamento de dados, considerando inclusive a 

possibilidade de uma nova sequência didática. Há regras de reconhecimento e de 

realização passiva para “usando conceitos para configurar anomalias”. 

 

Turno 48 – 3.C Eles teriam que investigar o por que acontece essa situação do quadrilátero 

afortunado...provavelmente porque tema  cordilheira dos Andes acredito ali...mas eles têm que 

pesquisar essa informação né...esse conceito de quadrilátero afortunado e por que que chama 

quadrilátero afortunado...existem alguns estudos que relatam por que que acontece aquilo lá...acontece 
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essa situação e tudo mais...e tentar explicar o porquê que aconteceria essa situação...porque não seria 

uma coisa normal da faixa de deserto né?...que é próximo...mas aí eles teriam que procurar informação 

e tentar explicar por que que acontece...seria uma coisa que seria a sequência na verdade né...porque 

eles teriam que explicar um problema...uma situação específica e real né? 

 

O cursista, ao se deparar com uma anomalia dentro da sala de aula, proporia aos 

alunos uma nova etapa de levantamento de dados, dando início a um novo ciclo 

investigativo. Há regras de reconhecimento e de realização passiva para “usando 

conceitos para configurar anomalias”. 

 

Turno 68 – 3.D Eu acredito que seja pertinente porque tipo a gente tava falando da latitude...do Equador 

né...aí ele trouxe a latitude...uma outra latitude que tem um lugar que não segue esse padrão...a gente 

podia investigar porque que nesse área não acontece isso...porque que não é um deserto também 

 

A cursista, ao se deparar com uma anomalia dentro da sala de aula, buscaria 

promover uma investigação. Mas não explica como isso seria feito, quais seriam as 

etapas desta nova investigação. Não há regras de reconhecimento nem de realização 

passiva para “usando conceitos para configurar anomalias”. 

 

Turno 70 – 3.E Discutir a questão dos rios voadores da Amazônia...eu tô supondo o que fala no vídeo 

né...eu tô supondo que a gente ia trabalhar também...como é que os rios voadores influenciam o sul da 

Amazônia né?...porque aí tem o Pantanal...biomas mais ricos assim em umidade...eu acho que a ideia 

da sequência didática é justamente os estudantes perceberam que aqui no Brasil a gente teria 

tecnicamente uma série de regiões que deveriam ser desérticas e não são justamente por causa da 

Amazônia...então eu imagino que os alunos deveriam lidar com essa informação relacionando a 

importância das florestas amazônicas com o restante do país e do continente sul-americano 

 

O cursista, ao se deparar com uma anomalia dentro da sala de aula, proporia aos 

alunos fazerem novas relações se utilizando de dados já fornecidos na sequência, os 

quais seriam suficientes para explicar a anomalia. Há regras de reconhecimento e de 

realização passiva para “usando conceitos para configurar anomalias”. 


