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RESUMO 
 

GRANDI, L.A. O argumento no trabalho de campo: abordando a sucessão ecológica na 

Floresta da USP, campus de Ribeirão Preto. 2011. 121f. Dissertação (Mestrado em Ensino 

de Ciências – modalidade Biologia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

Neste trabalho investigamos como são as interações discursivas que podem levar à 

promoção da enculturação científica durante uma atividade de trabalho de campo, 

relacionado à Ecologia, em uma área reflorestada. Várias perspectivas do campo da 

linguagem e ensino de Ciências nortearam este trabalho, dentre elas as pesquisas que 

consideram que a prática da argumentação em aula seja essencial para aprender Ciências, já 

que argumentar é inerente ao próprio discurso científico. Concebendo a Ciência como 

cultura, outras pesquisas discutem a importância de se envolver os alunos em atividades nas 

quais eles aprendam linguagens, regras, valores, conceitos da Ciência e como ela é 

construída ao longo do tempo, de forma a se posicionarem criticamente diante de situações 

que envolvam tomadas de decisões respaldadas em conhecimento científico. Contudo, raras 

atividades desenvolvidas em espaços não formais de ensino são amparadas pelos 

pressupostos apontados anteriormente, como por exemplo, os trabalhos de campo em 

ambientes naturais. Versando sobre os aspectos mencionados, foi elaborada uma atividade 

subdividida em três episódios: contextualização do trabalho de campo, realização do 

trabalho de campo e discussão dos dados coletados no trabalho de campo. O primeiro e o 

terceiro episódios ocorreram no Laboratório de Ensino de Biologia e o desenvolvimento do 

trabalho de campo ocorreu dentro da Floresta da USP, ambos no campus de Ribeirão Preto. 

Metodologias provenientes da Ecologia de Comunidades Vegetais foram empregadas, 

problematizando-se os possíveis estágios de sucessão ecológica do ambiente. Participaram 

da atividade dois monitores (estudantes do curso de Ciências Biológicas da USP, do mesmo 

campus) e alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Inicialmente, toda a atividade foi 

videogravada e transcrita. Sua análise se deu com base nos elementos estruturais do Padrão 

de Argumentação de Toulmin e na verificação dos tipos de situações discursivas presentes. 

Averiguou-se, então, que turnos de falas durante toda a atividade compuseram um 

argumento geral construído a partir do problema proposto no trabalho de campo. Poucos 

argumentos pontuais também foram encontrados. No entanto, as falas dos alunos 

contribuíram minimamente com a construção de ambos os argumentos, predominando as 

falas dos monitores. Constatou-se também que aos alunos foi proporcionada uma vivência 

na qual um argumento, previamente delineado pelos monitores, pouco a pouco foi 

constituído. Porém, o contexto de produção desse argumento foi uma situação explicativa, a 

qual pode ser identificada pelos marcadores “presença de uma única ideia (opinião)” e 

“justificativa de uma única ideia (opinião)”. 

 

Palavras-chave: trabalho de campo, sucessão ecológica, argumento, enculturação científica.  
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ABSTRACT 

 
 GRANDI, L.A. The argument in the fieldwork: approaching the ecological succession in 

the Forest of USP, Ribeirão Preto campus. 2011. 121f. Dissertation (Master in Science 

Education – Biology Education) – University of São Paulo, São Paulo, 2011. 

  

In this research we investigate the discursive interactions that may lead to the promotion of 

scientific literacy during a field work activity related to Ecology in a reforested area. Many 

perspectives in the field of language and science teaching guided this study, among them 

the researches that consider that the practice of argumentation in the classroom as essential 

to learning science, since arguing is inherent to scientific discourse. By designing science 

as culture, other studies discuss the importance of engaging students in activities in 

which they learn languages, rules, values, scientific concepts, and for the construction of 

science over time in order to position themselves critically in situations involving decision 

making using scientific knowledge as support. However, few activities in non-formal 

education are supported by the assumptions mentioned earlier, for example the fieldworks 

in natural environments. Dealing with the aspects mentioned above, was prepared an 

activity divided into three episodes: contextualization of the fieldwork, completion 

of fieldwork and discussion of data collected in the field. The first and third episodes 

occurred in the Biology Teaching Laboratory and the development of the field work took 

place within the USP Forest, both on the Ribeirão Preto campus. Methodologies from the 

Ecology of Plant Communities were used, questioning the possible ecological succession 

stages in the environment. Two monitors (Biology grad students from the same campus) 

and students of the seventh year of elementary school participated in the activity. Initially, 

all activity was videotaped and transcribed. Its analysis was based on structural elements of 

Toulmin Argumentation Pattern and on the verification of the present types of discursive 

situations. It was found then that shifts speeches throughout the activity composed a general 

argument constructed from the proposed issue in the fieldwork. Few specific arguments 

were found. However, the speech of students contributed minimally to the construction of 

both arguments, predominating the speeches of monitors. It was also found that students 

were provided an experience in which an argument previously outlined by the monitors, 

had been gradually established. However, the production context of this argument was an 

explaining situation, which can be identified by markers' "presence of a single idea 

(opinion)" and "justification of a single idea (opinion)". 

            
Keywords: fieldwork, ecological succession, argument, scientific literacy 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Construção do projeto de pesquisa 
 

A construção desse projeto de pesquisa e a sua concretização têm uma história 

muito interessante, pois me possibilitou conciliar anseios pessoais para com o ensino de 

Ciências. Por isso, posso afirmar que estou realizada com os esforços empregados e ao 

mesmo tempo inquieta, pois ainda há muitas lacunas a serem averiguadas. Para que vocês 

entendam melhor essas explanações, exporei um pouco do meu percurso como aluna no 

ensino médio, graduanda e pós-graduanda. Depois, convido-os a lerem o restante da 

dissertação. 

Não sei muito bem localizar temporalmente o princípio de tudo, mas desde o 

Magistério em tempo integral (1997-2001) percebi a grande afinidade que tinha por estudar 

questões relacionadas à educação, trabalhar com crianças (principalmente aquelas em idade 

pré-escolar), realizar atividades – extraclasse – relacionadas à Botânica (incluindo trabalhos 

de campo), elaborar peças de teatro e materiais para uso didático, como livros de histórias e 

poesias infantis. Percebendo todas essas empatias, quis cursar uma faculdade na qual 

pudesse dar continuidade a tudo isso, mas ainda não tinha muita clareza quanto à escolha.  

Um ano depois do término do magistério (ano no qual ministrei aulas na educação 

infantil) decidi que cursaria Pedagogia ou Ciências Biológicas. Por fim, acabei iniciando o 

curso de Pedagogia na Universidade de São Paulo (campus de Ribeirão Preto) e logo surgiu 

a possibilidade de me transferir para o curso de Ciências Biológicas. Assim o fiz, porque 

embora gostasse muito do curso de Pedagogia, me interessava ainda mais a Biologia.  

Destarte, como graduanda pude vivenciar a rotina e a metodologia de trabalho de 

cientistas de diversas áreas. Dentre elas, posso citar Genética, Ecologia Vegetal, 

Comportamento Animal, Biologia Celular e Botânica. Esta última foi a que mais me atraiu, 

tanto que minha iniciação científica e monografia foram realizadas a partir do levantamento 

florístico das espécies das famílias Rosaceae e Connaraceae da Serra do Cipó (Minas 

Gerais). De tal modo, experienciei a extrema importância destes tipos de levantamentos a 

partir de coletas de materiais em ambientes naturais e por meio de visitas a herbários.  

Entretanto, mesmo apreciando o trabalho com levantamento florístico, ainda sentia 

a necessidade de trabalhar com o ensino de Biologia, cuja vontade se intensificou à medida 

que delineamos e implantamos projetos de estágio direcionados para alunos do ensino 

médio e fundamental (pois vimos que os projetos nos traziam bons resultados quanto a 

interação e aprendizagem dos alunos acerca das temáticas abordadas). Contudo, mesmo 

pretendendo estabelecer uma ponte entre o conhecimento acadêmico produzido em 

Botânica e o conhecimento escolar, me faltaram artifícios para este tipo de realização.  

Esta dificuldade também provinha do fato de que durante graduação tive muito 

pouco espaço para discutir o ensino de Ciências em acalorados debates alicerçados pelo 

conhecimento científico produzido na área de humanas, além das raras oportunidades para 

me dedicar às outras pretensões comentadas no enceto desse texto. A maneira como a grade 

curricular era estruturada (reservando mínimos créditos para as disciplinas da licenciatura) 

e o desconhecimento e/ou o descaso, para com o ensino, de vários professores e alunos do 

próprio curso de Biologia, coincidia com uma formação que ficava muito aquém da que eu 

desejava. 
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Ah! Mas nem tudo estava perdido! No final de 2007 (último ano de graduação), 

recebi o estímulo de um professor de Fisiologia Endócrina e Muscular Comparada para 

contatar meu atual orientador, Prof. Dr. Marcelo Tadeu Motokane, o qual trabalhava com 

questões de ensino que para mim eram prioritárias. Convidativamente ele me recebeu em 

seu laboratório e, a partir deste momento, começou a minha história como pós-graduanda, 

com o início da narrativa formalizada em janeiro de 2008, quando se deu meu ingresso no 

Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências, do Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo. 

Desta etapa em diante, tive a oportunidade de conciliar, em um projeto de mestrado, 

tudo o que eu desejava desde o início da graduação, devido à viabilização destas aspirações 

por parte do Prof. Marcelo. Com este aval, tentei esboçar um primeiro projeto. No entanto, 

ele não passou de uma página, fato este que é muito compreensível e explicarei o porquê. 

Até o momento eu havia efetuado insuficientes leituras neste campo do conhecimento e não 

tinha informações sobre a amplitude das linhas e metodologias de pesquisa, os autores mais 

citados, as revistas científicas mais consultadas; motivo pelo qual não conseguia esboçar 

nada. Então, mudei para São Paulo a fim de suprir essa lacuna de conhecimento e cumprir 

todos os créditos de disciplinas exigidos pelo programa de pós-graduação.  

No decorrer das disciplinas, cursadas na Faculdade de Educação, no Instituto de 

Física e no Instituto de Biociências, o princípio de um referencial teórico foi se constituindo 

conjuntamente com possíveis temáticas de um projeto. Estes fatos me levaram, 

ingenuamente, a pensar que eu já dispunha de argumentos suficientes para discutir o que 

seria meu provável projeto de pesquisa. Contudo, em uma das primeiras conversas com 

meu orientador ele perguntou o que eu gostaria de investigar e apenas consegui responder 

que acharia interessante se eu pudesse trabalhar com crianças e com o ensino de Botânica. 

De pronto, ele me abriu um leque gigantesco de possibilidades e nesse momento tive a 

plena consciência de que meu percurso seria longo até este feito, acompanhado de inúmeras 

interrogações. Inquieta, continuei com a dedicação às disciplinas.  

Ao longo do primeiro semestre, percebi que dentre os temas discutidos tive uma 

maior afinidade por aqueles que tratavam da linguagem e argumentação no ensino de 

Ciências, principalmente as investigações que se davam em espaços não formais de ensino 

e em ambientes naturais. Este fato me motivou a ampliar a quantidade de leituras que 

diziam respeito a essas linhas de pesquisa. Em uma dessas leituras, encontrei um artigo 

espanhol que investigou a argumentação oral de crianças de 9-10 anos de idade durante um 

trabalho de campo em um brejo, sendo que a escola dessas crianças há mais de cinqüenta 

anos implementava a educação ambiental em seu currículo. Foi interessante também atentar 

para a maneira como a professora mediou as interações discursivas das crianças, 

estimulando debates por meio de uma sequência didática bem elaborada que acabaram 

coincidindo com a construção de alguns argumentos (segundo o Padrão de Argumentação 

de Toulmin) embasados em conhecimentos científicos.  

Senti uma identificação instantânea com esse artigo e logo tive a idéia de 

fundamentar meu projeto considerando as suas idéias principais, mas ainda faltava escolher 

o ambiente no qual a pesquisa seria desenvolvida. Lembrei, então, os relatos de amigas que 

monitoraram visitas na Floresta da USP, campus de Ribeirão Preto, ressaltando, entre tantas 

outras questões, que muitas vezes os alunos ignoravam as falas das monitoras, pois para 

eles a visita representava um passeio. Nesse momento cogitei a hipótese de elaborar um 

trabalho de campo dentro da Floresta da USP, para ser aplicado a alunos que estivessem 

cursando o início do ensino fundamental. Isso também viabilizaria a inclusão, nos objetivos 
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da monitoria, da realização de atividades que visassem um estudo (e não somente uma 

visita) no qual houvesse o comprometimento dos alunos e da escola, explorando melhor os 

ambientes da floresta e a interação dos monitores com os alunos.  

  Após todos os eventos e reflexões apontadas, consegui configurar um semi-

projeto, fato este que me deixou extremamente feliz (sem exageros), pois havia igualmente 

me encontrado como pesquisadora. Poucos dias depois enviei um e-mail para o meu 

orientador, marcando uma nova reunião na qual finalmente apresentaria um projeto.  

A reunião foi uma orientação coletiva que se deu no Grupo LINCE - Grupo de 

Estudos em Linguagem em Ensino de Ciências. Todavia, ao invés de tranqüilidade, os 

colegas do grupo me proporcionaram um momento de profunda inquietação com a arguição 

estabelecida (o que foi bom, por sinal), me levando a compreender, de forma mais evidente, 

a ampla e contínua dedicação que pressupõe a dinâmica da construção de um projeto de 

pesquisa. Acatei as sugestões recebidas de forma a reformulá-lo (por pelo menos oito 

vezes) até adquirir clareza teórica e metodológica para respaldar meus objetivos. 

Os passos seguintes estiveram relacionados à aplicação do projeto, coleta de dados e 

análise destes, demandando muitos meses e várias outras orientações com o Prof. Marcelo, 

com o grupo LINCE e com a banca de qualificação, além de adicionais leituras e 

reformulações do projeto. Concomitantemente, muitas das leituras com as quais tive 

contato nesta fase da pesquisa compuseram novos referenciais teóricos e metodológicos 

que, por sua vez, viabilizaram uma melhor tomada de decisão quanto aos dados que seriam 

analisados e às conclusões a eles arroladas.  

Na sequência de todos esses eventos, pude ascender ao atual momento no qual a 

pesquisa amadureceu no formato dessa dissertação, cuja estrutura será apresentada na 

próxima sessão deste capítulo. Como, a partir de agora, os convido a compartilhar das 

idéias embutidas nos capítulos seguintes, adiantar essa narrativa se tornaria algo 

desnecessário.  Sendo assim, prefiro aguardar a arguição de vocês. Desde já me coloco à 

disposição para interagir com os múltiplos discursos.   

 

1.2. Estrutura da dissertação  
 

Achamos por bem pautar a estrutura da dissertação em nove capítulos. No primeiro, 

na sessão 1.1., apresentamos todo o percurso pelo qual se deu a construção desse projeto de 

pesquisa.  

Já os referenciais teóricos constam nos capítulos 2, 3 e 4. Para a seleção das leituras 

que compõem estes capítulos, nos ativemos a alguns pressupostos desencadeados da 

pretensão de elaborar um trabalho de campo, dentro da Floresta da USP, que se utilizasse 

de metodologias provenientes da Ecologia de Comunidades Vegetais e problematizasse os 

possíveis estágios de sucessão ecológica do ambiente. Esta atividade deveria estimular a 

argumentação dos alunos participantes de forma a responderem ao problema do trabalho de 

campo, utilizando-se de conhecimentos científicos.  

Assim, no capítulo 2 delineamos os referenciais teóricos que consideram que a 

prática da argumentação em aula (relacionar dados e conclusões por meio de justificativas, 

avaliar enunciados teóricos à luz de dados empíricos e outras fontes) seja essencial para 

aprender Ciências, já que argumentar é inerente ao próprio discurso científico. Também se 

encontram os referenciais que, concebendo a Ciência como cultura, discutem a importância 

de se envolver os alunos em atividades nas quais eles aprendam as linguagens, as regras, os 
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valores, os conceitos da Ciência e como ela é construída ao longo do tempo, de forma a se 

posicionarem criticamente diante de situações que envolvam tomadas de decisões 

respaldadas em conhecimento científico.  

No capítulo 3, a concepção de trabalho de campo abordada situa este último como 

elemento integrante da cultura científica. Discutimos porque os trabalhos de campo, como 

aqueles que tratam diversos aspectos das Ciências Biológicas em ambientes naturais, têm 

um grande potencial para enculturar cientificamente os estudantes. No entanto, pesquisas 

apontam que na maioria das vezes não é exatamente essa concepção que está por detrás dos 

trabalhos de campo, sejam eles de curta ou longa duração. Além de tratar dessa questão no 

decorrer do capítulo, discorremos sobre o que geralmente as pesquisas têm investigado 

neste tipo de atividade e quais outros objetivos, igualmente importantes, poderiam ser 

delineados.  

O capítulo 4 discute qual seria o objeto de estudo da Ecologia e quais as implicações 

do parco entendimento da natureza dessa Ciência para o ensino e aprendizado do 

conhecimento ecológico. A partir de reflexões relacionadas a este assunto, expomos o que 

teóricos apontam como possíveis soluções para a melhoria do ensino de Ecologia. Dentre 

elas, está o investimento em uma melhor formação dos professores (de Ciências e Biologia) 

em Ecologia, a criação de uma disciplina separada no currículo escolar para essa Ciência e 

o emprego do trabalho de campo como estratégia de ensino que viabilize a apreensão e 

integração dos conceitos de cunho ecológico, político e cultural, por meio da resolução de 

problemas contextualizados na vida do aluno.   

Neste mesmo capítulo, apresentamos definições acadêmicas das teorias de sucessão 

ecológica e tratamos de questões relacionadas ao ensino desse tema (o qual é investigado 

por poucos trabalhos) referidas ao fato de que mesmo o ensino de sucessão ecológica tendo 

extrema relevância para o entendimento de inúmeras questões relacionadas à Ecologia, ele 

é ensinado de forma muito simplificada.  

O problema e os objetivos da pesquisa são expostos no capítulo 5 de forma 

proposital, pois consideramos necessária uma prévia contextualização destes por meio de 

uma discussão teórica. 

No capítulo 6, o qual trata do delineamento metodológico da pesquisa, descrevemos 

todas as etapas realizadas até a constituição do trabalho de campo. Em seguida, enfatizamos 

como essas etapas nos permitiram vislumbrar uma metodologia para as filmagens, para as 

transcrições, para a análise de dados – incluindo a seleção dos episódios – de forma mais 

acertada. Caracterizamos, então, os nossos sujeitos de pesquisa e esclarecemos como 

situamos os turnos de fala das transcrições em agrupamentos e categorias específicos.  

Os resultados alcançados por meio da verificação das transcrições são apresentados 

no capítulo 7. Obtivemos agrupamentos que configuraram turnos de fala com 

características e intencionalidades diversas presentes nos três episódios, os quais 

procuramos enquadrar em três categorias: cultura científica, construção do argumento pelo 

aluno e construção do argumento pelo monitor. Estas categorias nos auxiliaram a encontrar 

agrupamentos de turnos relacionados à composição de argumentos com base nos elementos 

estruturais do Padrão de Argumentação de Toulmin (um argumento geral e argumentos 

pontuais).  

 Com a análise dos resultados, no capítulo 8, notamos que agrupamentos diferentes 

se distribuem ao longo da atividade por meio das interações discursivas que se estabelecem. 

Assim, percebemos que os agrupamentos que correspondem à categoria cultura científica 

foram predominantes durante todos os episódios. Entretanto, os agrupamentos que 
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correspondem às outras categorias foram predominantes no primeiro episódio e no terceiro 

episódio, nos quais também se distribuem 13 dos 14 argumentos pontuais construídos 

durante a atividade. Quanto ao argumento geral, percebemos que ele foi construído por 

meio de interações discursivas que se deram em situações explicativas e não 

argumentativas. 

Apresentamos, no capítulo 9, nossas conclusões e considerações finais sobre os 

resultados, incluindo sugestões para uma análise subseqüente dos dados, sempre nos 

remetendo ao problema, aos objetivos e às limitações da pesquisa. No entanto, nossa maior 

conclusão foi acerca da percepção que tivemos quanto à utilização do Padrão de 

Argumentação de Toulmin; se portando concomitantemente como uma ferramenta de 

caráter abrangente e limitante. Por um lado esse referencial pode ser utilizado de forma 

diversa, apontando para um argumento geral construído durante os três episódios, mas por 

outro ele não nos remeteu ao porquê das falas dos alunos contribuírem somente de forma 

substancial com a construção dos argumentos. A partir desse momento, percebemos que 

teríamos uma insuficiente análise de dados se nos detêssemos somente à lógica da 

argumentação. Foi então que o uso de outros referenciais, relacionados à retórica, se 

mostrou necessário para a compreensão mais acurada das situações nas quais se davam as 

interações discursivas estabelecidas no trabalho de campo.  
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CAPÍTULO 2. LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO NA CIÊNCIA E 

NO ENSINO DE CIÊNCIAS  
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2. LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO NA CIÊNCIA E NO ENSINO 

DE CIÊNCIAS 
  

2.1. A construção de significados por meio da linguagem: definindo 

linguagem e caracterizando a linguagem científica para o ensino-

aprendizagem  
 

“(...) para observar o fenômeno da linguagem, é preciso  

situar os sujeitos – emissor e receptor do som –,  

bem como o próprio som, no meio social” 

 

Mikhail Bakhtin 

 

A Semiótica Social pode ser considerada uma teoria que procura explicar como as 

pessoas, por meio de ações (como o ato de falar, escrever, desenhar pinturas e diagramas) 

constrõem significados em uma comunidade. Desta forma, uma palavra, um gesto, um 

diagrama só farão sentido a partir do momento que alguém construir um significado para 

eles em concordância com convenções e contextos. Além do mais, quanto a esses 

significados e as ações que os geraram, ambos têm que ser partilhados por membros de um 

mesmo grupo social para serem apreendidos (LEMKE, 1990).  

Toda comunidade tem uma maneira característica de construir significados por meio 

de ações, as quais estão de acordo com padrões repetidos por membros de um mesmo 

grupo. Fundamentalmente, toda ação só é significativa porque ocupa um contexto e o 

significado construído para esta ação consiste das relações estabelecidas entre ela e seu 

contexto (LEMKE, 1990).  

 De acordo com essa perspectiva, a linguagem pode ser considerada como um 

sistema de recursos semióticos, ou seja, um sistema no qual há inúmeras possibilidades 

para se criar significados, sendo estes apoiados em padrões, construções sociais, que são 

produtos da história e das ações individuais que os têm recriado e modificado durante muito 

tempo (LEMKE, 1997). 

Nesse contexto, Bakhtin (2006) tem um ponto de vista complementar. Em seu livro 

Marxismo e Filosofia da Linguagem, o autor chamou atenção para o caráter particular do 

discurso de um dado grupo social em termos de características profissionais, geracionais, 

ideológicos ou lingüísticos (MARTINS, 2008).  

 
Para este autor, existe uma relação inseparável entre linguagem e a 

situação social na qual ela acontece. Esta perspectiva nos leva além de 

uma visão na qual a linguagem é apenas sistema simbólico de recursos 

comunicacionais, passando a considerá-la como instância constitutiva de 

identidades e de relações entre sujeitos, instituições e conhecimento 

(MARTINS, 2008, p. 3). 

 

Da mesma forma, a linguagem científica é uma reconstrução semiótica da 

experiência humana (HALLIDAY, 1998 apud MARTINS, 2008), não se resumindo a 

termos técnicos ou vocabulário específico (MARTINS, 2008). Ela tem características 

próprias que a distinguem da linguagem comum, pois essas características foram sendo 
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estabelecidas ao longo do desenvolvimento científico, como forma de registrar e ampliar o 

conhecimento (MORTIMER et al., 1998). Para Lahore (1993, p. 60) 

 

a aquisição de uma nova linguagem implica na aquisição não 

somente de um novo sistema semântico, mas também de um novo 

modo de pensar e ver a realidade.  

 

A linguagem científica também integra o discurso científico de diversas formas. 

Considerando que a linguagem pode ser verbal e não verbal, o discurso científico é 

constituído pela linguagem gestual, pictórica, matemática e verbal, por exemplo 

(MARTINS, 2008); mais ainda, ela é um elemento imprescindível de uma cultura: a cultura 

científica. Podemos, então, admitir que a aprendizagem da ciência é inseparável da 

aprendizagem da linguagem científica (MORTIMER et al., 1998). 

A Ciência pode ser considerada como uma forma de cultura porque, além de possuir 

uma linguagem própria, também possui regras e valores característicos envolvidos na 

utilização e manipulação dessa linguagem para diversos fins, como a produção, validação e 

divulgação do conhecimento científico (CAZELLI; FRANCO, 2001; CACHAPUZ et al., 

2005). O conhecimento científico também deve ser entendido como 

 
resultado de um processo de produção inscrito em determinada sociedade 

e em determinado tempo, pois a produção da ciência reproduz a sociedade 

em que ela se inscreve, seus objetivos, seus agentes são condicionados 

pelo projeto que alicerça o desenvolvimento dessa mesma sociedade, 

inclusive pelas instâncias econômica, política, administrativa e ideológica. 

Além do mais, a produção do conhecimento científico implica 

pressupostos teóricos e ideológicos que não são obrigatoriamente 

explicitados, muitas vezes são absorvidos, reaparecendo sob a forma de 

uma racionalidade ou razão científica, que se pretende absoluta e imutável 

(MACHADO, 1987, p. 337). 

 

Segundo Jiménez (2003), se consideram como importantes dimensões da cultura 

científica a capacidade de interpretar fenômenos naturais, a capacidade de compreender 

mensagens, informações, textos de conteúdo científico e de produzi-los e a capacidade de 

avaliar enunciados ou conclusões de acordo com os dados ou justificativas que os apóiam 

(ou seja, argumentar). A capacidade do cientista de comunicar os resultados obtidos com as 

pesquisas, de forma oral ou escrita, visando convencer seus pares de maneira persuasiva, é 

outra importante dimensão da cultura científica. 

Desta forma, possuindo a cultura da Ciência um conjunto de conhecimentos teóricos 

e práticos, ela poderia ser comparada à cultura de uma profissão. Para aprender em 

profundidade os conhecimentos e ferramentas da Ciência, é necessário utilizá-los em um 

contexto adequado, vinculada à imersão na cultura científica (JIMÉNEZ, 2003). 

No entanto, muitas vezes o que se exige dos estudantes é que utilizem as 

ferramentas de uma disciplina sem que tenham adotado a sua cultura e esta é uma das 

razões das dificuldades que experimentam para utilizar o conhecimento, para resolver 

problemas seguindo as formas de trabalho da Ciência (JIMÉNEZ, 2003). Na sociedade 

contemporânea, isso também tem maiores implicações para a cidadania, porque embora 

haja muitas situações e lugares nos quais se utilizam ou participam da Ciência, é muito 

difícil que se participe da tomada de decisões relacionadas a questões como energia 
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nuclear, clonagem terapêutica ou organismos transgênicos, se a pessoa não possuir uma 

cultura científica (JIMÉNEZ, 2003).  

Essas questões têm levado à reflexão de pesquisadores em ensino de Ciências sobre 

o processo de enculturação científica em espaços formais e não formais de ensino. O 

processo de enculturação científica pode ser definido como o entendimento das relações 

entre ciência e sociedade, a compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e 

políticos que circundam sua prática e a compreensão básica de termos e conceitos 

científicos, sendo esta condição essencial para que os indivíduos participem de forma 

crítica e consciente na sua sociedade (CAPECCHI; CARVALHO, 2006; SASSERON; 

CARVALHO, 2007). A cultura científica deve ser ensinada nas escolas de forma a fazer 

com que os alunos dela participem, ajudando-os a responder às inúmeras mudanças que 

ocorrem no contexto social, auxiliando os jovens a participarem como cidadãos e 

permitindo que estes possam entender o mundo discutindo e compreendendo os fenômenos 

científicos e tecnológicos, conformando o mundo no qual viverão (CAZELLI; FRANCO, 

2001; CACHAPUZ et al., 2005). Porém, com fundamentação numa perspectiva política, 

devemos atentar para o fato de que o conhecimento científico não assegura esta 

participação de forma automática, ou seja, o pleno exercício da cidadania pressupõe 

sistemas democráticos nos quais as pessoas são livres para argumentar (MARTINS, 2008). 

De forma a possibilitar a enculturação científica, organizar ambientes de 

aprendizagem para este fim é um grande desafio. Neste ponto, consideramos que o 

planejamento de ambientes de aprendizagem que apóiem interações sócio-culturais e nos 

quais seja possível uma prática contextualizada (JIMÉNEZ, 2007), torna-se essencial a 

constituição desses ambientes.  

Valorizando a interação sócio-cultural, por meio do ambiente de aprendizagem, das 

atividades de ensino e do papel desempenhado pelo professor, há a necessidade de se criar 

um espaço para que os alunos aprendam a argumentar cientificamente, aprendam a ler e a 

fazer as respectivas traduções entre as linguagens utilizadas nas Ciências – a falada, a 

gráfica e a matemática – e aprendam a escrever e a ler textos científicos (CARVALHO, 

2005).  

É de suma importância dar aos alunos oportunidades para participarem de 

experimentos, discutirem, expressarem suas idéias, investigarem, e ao invés de uma 

tentativa de substituição de concepções, passa-se para a busca de uma convivência entre as 

mesmas, em que o sujeito tem a consciência da adequação de cada uma a situações 

específicas (CAPECCHI; CARVALHO, 2000). Segundo Sutton (1998), aprendizes 

deveriam experimentar a linguagem como um meio para a conversação sobre idéias, não 

apenas para receber a verdade, retrabalhando idéias científicas e praticando o uso das 

mesmas em argumentos e decisões. 

Além disso, a investigação por meio de problemas autênticos é prioritária para que 

os alunos se enculturem cientificamente, pois estes problemas, sendo abertos, gerariam uma 

variedade de respostas de natureza problemática, contextualizada na vida real, com um 

processo de resolução que demandasse a relação entre dados disponíveis e possíveis 

soluções e explicações para o problema em questão (Jiménez, 1998).  

O trabalho diário durante aula deve também tentar estabelecer nexos, continuidades, 

relações entre diferentes visões de mundo que possam existir entre alunos e entre alunos e 

professores, aproximando posições que se encontram separadas por abismos conceituais 

(MARTINS, 1999). 
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Alicerçados nessa discussão, podemos concluir que o professor deve ser o 

representante e mediador da cultura científica, auxiliando os alunos conferir sentido pessoal à 

maneira como as asserções do conhecimento são geradas e validadas (DRIVER et al., 1999). Este 

fato pressupõe um grande desafio, o que posiciona o professor como uma autoridade 

durante a enculturação científica para que haja negociação de significados num processo 

dialógico.  

 

2.2. A argumentação no ensino de Ciências 
 

Inicialmente a aprendizagem de Ciências como argumentação foi proposta por 

Deanna Kuhn (LÓPEZ; JIMÉNEZ, 2007) e está recebendo crescente atenção desde meados 

dos anos noventa. Kuhn (1993, p. 323) afirma que  

 
(...) um argumento em suporte a uma afirmação é vazio se não houver a 

consideração ou a possibilidade de considerarmos uma alternativa ao que 

está sendo afirmado – uma afirmativa oposta. 

 

Desta forma, ao considerar a função especial das refutações como necessárias para 

uma estrutura completa dos argumentos, Kuhn integra os argumentos com os contra-

argumentos, dando uma perspectiva dinâmica ao processo argumentativo (VIEIRA, 2007).  

Além disso, esta mesma autora indica que o desenvolvimento de destrezas 

argumentativas não tem lugar em todos os contextos escolares, sugerindo sua relevância no 

ensino. De forma complementar a essa visão, Henao e Stipcich (2008, p. 49) consideram 

que  

 
proporcionar a argumentação nas aulas permite envolver os alunos em 

estratégias eurísticas para aprender e raciocinar, ao mesmo tempo em que 

seus argumentos, como externalização do raciocínio permitem a avaliação 

e o melhoramento dos mesmos. 

 

Driver et al. (2000) consideram a argumentação como uma atividade individual, por 

meio da reflexão e da escrita, ou como uma atividade social, que tem lugar dentro de um 

grupo.  Para que em uma interação discursiva surja a argumentação, é necessário que, pelo 

menos inicialmente, se coloque uma situação polêmica em pauta para ser discutida durante 

a aula, tanto em pequenos como em grandes grupos, chegando-se a um consenso (GARCÍA 

DE CAJÉN et al., 2002). Isto requer a participação dos estudantes na resolução de 

problemas autênticos. 

Sandoval e Morrison (2003 apud JIMÉNEZ, 2006) falam da importância do 

engajamento dos alunos em ambientes de aprendizagem que estimulem a argumentação dos 

alunos, nas quais eles participem da construção do próprio conhecimento, justificando-o, 

avaliando hipóteses alternativas, relacionando teorias com dados e conclusões, todas elas 

práticas requeridas no discurso científico (JIMÉNEZ, 2007). 

 No contexto escolar, para se construir modelos, explicações do mundo natural e 

operar com estes, os estudantes precisam aprender significativamente os conceitos 

envolvidos, desenvolver a capacidade de escolher entre distintas opções ou explicações e 

raciocinar sobre os critérios que permitem avaliá-las (JIMÉNEZ; DÍAZ, 2003). Pensando 

nisto, a análise da argumentação do aluno permite estudar na prática um tipo de operação 
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epistêmica: como os estudantes relacionam conclusões com dados de procedências distintas 

(CARVALHO, 2007). Parte-se também do princípio que o diálogo argumentativo 

exterioriza o raciocínio argumentativo (KUHN, 1993), isto é, não há uma forma de 

conhecer exatamente o que ocorre no interior da mente dos alunos, mas podemos nos 

aproximar deste entendimento por meio das discussões sobre questões de Ciências. Ao 

externalizar o que pensam sobre determinadas questões os alunos podem formular 

enunciados que não sejam totalmente corretos de acordo com a lógica formal, mas que 

expressam os passos realizados na construção do conhecimento científico (JIMÉNEZ; 

DÍAZ, 2003).  

Além disso, considerar a argumentação como ferramenta científica reforça a 

necessidade de dedicar especial atenção às linguagens que se utiliza em ambientes 

educativos além das salas de aula, para que os alunos tomem consciência do papel que 

cumpre a linguagem em seus próprios processos de aprendizagem. Atentar para a 

argumentação como uma interação discursiva nos dá a possibilidade de explorar os atos 

comunicativos e suas dificuldades, a justificação de enunciados e as razões pelas quais os 

alunos podem compartilhar tarefas sem compartilhar conhecimento (KELLY; 

CRAWFORD, 1997).  

Aqui cabe um parênteses para a definição de discurso escolar de Cazden (1991 apud 

JIMÉNEZ; Díaz, 2003), que o considera como um sistema de comunicação implantado 

pelo professor e como os significados concretos que um docente e uma classe realizam.  A 

expressão oral torna-se, então, decisiva, porque a instrução procede, em grande totalidade, 

por meio da linguagem falada e porque a aprendizagem se demonstra igualmente por meio 

da mesma.   

Por tudo isso, incluir a capacidade de argumentação nos objetivos do ensino de 

Ciências significa, entre outras coisas, reconhecer as complexas interações existentes na 

aprendizagem, assim como a contribuição das práticas discursivas na construção do 

conhecimento científico. Geralmente, em aulas de Ciências que seguem uma metodologia 

tradicional, poucas vezes se dá aos estudantes a oportunidade de resolver problemas e 

avaliar alternativas. É importante, então, planejar atividades que ajudem os alunos a 

falarem ciência e a participarem da cultura científica e da produção e divulgação do 

conhecimento (JIMÉNEZ; DÍAZ, 2003). 

Dentre essas atividades a serem planejadas, é desejável que se diferencie o que é 

uma aula que pressupõe, em sua excelência, situações argumentativas, de outra na qual as 

situações para promover o ensino sejam explicativas. Muitas vezes o professor não percebe 

essa diferença, o que o leva a desenvolver aulas prioritariamente baseadas em situações 

explicativas e achar que, dessa forma, proporcionou um ambiente de aprendizagem para 

estimular a argumentação dos seus alunos. Ambas têm o dialogismo em comum 

(BRONCKART, 1999 apud VIEIRA; NASCIMENTO 2009) e em ambas pode existir um 

argumento sob a perspectiva da lógica (considerando somente estrutura e função). No 

entanto, só em situações que são argumentativas o aluno tem oportunidade de construir seus 

próprios argumentos em meio a um debate e defesa de opiniões juntamente a seus colegas e 

professor.  

Uma diferença básica entre argumentação e explicação reside no caráter controverso 

ou incontroverso das declarações. Na argumentação uma declaração guarda em si um 

caráter controverso, enquanto na explicação uma dada declaração é considerada 

compartilhada pelos interlocutores, apresentando-se como não contestável, mas que pode 



22 
 

necessitar de desenvolvimento ou ampliação devido a lacunas de conhecimentos sobre a 

declaração feita (SILVEIRA; NASCIMENTO, 2009). 

O grau de simetria entre os interlocutores e outra característica que nos permite 

diferenciar a argumentação da explicação. A argumentação, para se constituir, necessita de 

certa simetria entre os interlocutores, de forma que o reconhecimento do grau de status dos 

interlocutores quanto ao assunto em pauta seja recíproco. Ou seja, argumentamos quando 

reconhecemos que nosso oponente seja capaz de ter um domínio equiparável ao nosso 

sobre o assunto em pauta. Tal reconhecimento leva a uma atitude ativa por parte de ambos 

os lados, o que torna o contexto controverso e, assim, as opiniões são vistas ambas como 

prováveis, ao invés de uma delas ser tida como absoluta devido à assimetria de um 

oponente em relação ao outro. A explicação, por sua vez, estaria relacionada a uma 

assimetria maior entre os interlocutores, em que um interlocutor privilegiado é reconhecido 

enquanto tal pelos demais para ser o porta-voz de um determinado assunto. As suas 

declarações são concebidas pelos outros interlocutores como carregadas de autoridade 

porque a sua figura é considerada privilegiada, seja devido ao seu status naquele contexto 

discursivo, ao seu domínio de conhecimento reconhecido pelos demais, ou ao seu papel ou 

à função exercida (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004 apud VIEIRA; 

NASCIMENTO, 2009). 

Considerando as implicações para a sala de aula, percebemos que, em muitos casos, a 

figura do professor se mostra assimétrica com relação aos seus alunos. No entanto, essa 

assimetria pode ser atenuada dependendo de dois fatores: a postura do professor ao 

conduzir a aula e o próprio conteúdo a ser ensinado (VIEIRA; NASCIMENTO, 2009). Para 

tanto, o professor deve estar consciente também se o que pretende ensinar será em uma 

situação explicativa ou argumentativa. Definindo isso, o próximo passo será desenvolver 

uma sequência didática dentro da perspectiva da situação discursiva que anseia. 

Entendemos que alguns conteúdos podem ser melhor compreendidos em situações 

explicativas e outros em situações argumentativas. Por isso, é importante que o professor 

atente para as características de ambas as situações ao planejar as suas aulas. 
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3. O TRABALHO DE CAMPO EM AMBIENTES NATURAIS: 

REPENSANDO A ENCULTURAÇÃO CIENTÍFICA  

 
“ (...) a utilização indiscriminada da expressão „Estudo do Meio‟ para 

experiências diversas fora do ambiente escolar, tais como visitas esporádicas a uma 

indústria ou fazenda, um passeio em um parque da cidade, ainda que possuam valor 

pedagógico e lúdico, pode constituir-se em empecilho ao aprofundamento do tema e 

ampliação de seu significado e potencial na elaboração do currículo escolar.” 

 

Claudivan Sanches Lopes e Nídia Nacib Pontuschka 

 

 
Neste capítulo, a concepção de trabalho de campo abordada situa este último como 

elemento integrante da cultura científica. Os trabalhos de campo, como aqueles que tratam 

diversos aspectos das Ciências Biológicas em ambientes naturais, são práticas muito 

comuns nas quais os cientistas coletam dados, os discutem, justificam e elaboram 

conclusões acerca dos resultados obtidos, ou seja, implicam ações que presumem o 

exercício da argumentação. Além do mais, há uma maneira peculiar de se delimitar e 

observar o ambiente de estudo, assim como o manuseio de instrumentos para a obtenção de 

dados é bem específico. Por isso, quando estudantes são mobilizados a participarem deste 

tipo de atividade interagindo com situações que objetivem a resolução de problemas 

autênticos, existe um grande potencial para que ocorra a aproximação e introdução na 

cultura da Ciência, seja na educação básica ou no ensino superior. 

De acordo com Lopes e Pontuschka (2009) o trabalho de campo é uma prática 

pedagógica antiga no universo educacional brasileiro, inspirada em educadores como 

Francisco Ferrer y Guardia (1859-1909) e Célestin Freinet (1896-1966), tendo por objetivo 

proporcionar aos estudantes uma aprendizagem “mais perto da vida”, ou seja, um contato 

mais direto com a realidade estudada seja ela natural ou social. 

Considerando as relações existentes entre campo e ensino, pesquisadores possuem 

perspectivas variadas. Sob a perspectiva educacional, Compiani (2007) define o campo 

como um fio condutor para uma disciplina - ou entre disciplinas - que propicia o melhor 

desenvolvimento das peculiaridades da prática escolar científica e dos respectivos discursos 

escolares. O campo é essencial para o entendimento dos princípios e métodos da prática 

científica além de ser um excelente ambiente de ensino, que constitui o ensino-

aprendizagem por meio de diferentes papéis didáticos que possam ser adotados, como o 

ilustrativo, indutivo, motivador e investigativo (COMPIANI; CARNEIRO, 1993), 

juntamente com situações criativas, de métodos de resolução de problemas, atividades de 

motivação e sensibilização, etc.  

Contudo, Lopes e Pontuschka (2009) e Fernandes (2007) trazem uma definição 

geográfica para trabalho de campo em Ciências (igualmente designado estudo do meio, 

atividade de campo, turismo pedagógico ou turismo educacional), como um estudo in loco 

de uma realidade. Assim, estudos desenvolvidos no jardim de uma escola, em museus, 

unidades de conservação, por exemplo, seriam atividades de campo, perdurando minutos ou 

dias. Todavia, apresentamos um contraponto a essa visão, pois consideramos que um estudo 

in loco pode ter várias realidades e não uma única, sendo que a realidade a ser abordada no 

estudo é a que definirá o trabalho de campo. 
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Segundo Fernandes (2007), na sala de aula é ao modo da linguagem visual que cabe a 

função de fornecer o cenário que situa espacialmente as entidades presentes no discurso, 

contendo apenas e tão somente aquelas entidades que foram intencionalmente representadas 

no suporte visual. No campo esse cenário é recortado do meio material pela observação, 

que não só apreende as relações espaciais, mas também revela informações de escala, 

profundidade, forma, textura, temperatura, exposição ao vento e etc. Há uma 

complementaridade entre eles, que deve ser valorizada de forma a construir uma 

diversidade de significados com os alunos. 

 Atentando para as particularidades do trabalho de campo, Seniciato e Cavassan 

(2004) têm apontado as aulas de Ciências e Biologia desenvolvidas em ambientes naturais 

como uma metodologia eficaz tanto por envolverem e motivarem crianças e jovens nas 

atividades educativas, quanto por constituírem um instrumento de superação da 

fragmentação do conhecimento, integrando teoria e prática de ensino (BELLO; MELLO, 

2006), objetivando a enculturação científica e principalmente o estímulo da argumentação.  

As atividades que envolvem trabalho de campo igualmente têm o potencial para 

mediar a construção do conhecimento científico do aluno conjuntamente com as aulas 

aplicadas no espaço formal de ensino, além de valorizar a interação sociocultural, pois 

quanto mais rica ela for para o aluno, maior a capacidade lingüística, verbal e simbólica que 

ele será capaz de adquirir e maior o acervo cognitivo de percepções sensoriais que ele 

poderá acumular (GASPAR, 2002).  

Por meio de atividades em ambientes naturais podem-se estabelecer condições para 

que ocorra uma educação ambiental havendo um amplo destaque do tratamento de 

conteúdos curriculares que permita incluir uma visão complexa da realidade, estudando 

tanto os aspectos naturais como os sociais e as relações que se estabelecem entre ambos. 

Pode propiciar também a aquisição de conhecimentos e atitudes que permitam uma 

participação responsável e crítica da gestão do meio e o desenvolvimento de valores ligados 

à tomada de decisões individuais e coletivas (MASSA, 2004).  

Não obstante, uma atividade que leve em consideração grande parte das 

possibilidades citadas anteriormente, estará relacionada a um trabalho de campo que possua 

um objetivo claro, dando conta de aspectos que a sala de aula não contempla, ou seja, a 

realidade; o fenômeno a ser observado deve ter uma dinâmica evidente somente fora da sala 

de aula. Dessa forma, a pergunta ou o problema colocado para os alunos precisa ser 

respondido no próprio campo (fazendo-se a coleta de dados no local), por meio do 

direcionamento da visão do aluno, para que ele observe o que antes passava despercebido. 

Nós somente enxergamos o que nós conhecemos e o campo e a mediação do professor (ou 

do monitor) são necessários para que isso ocorra.  

Contudo, há outras questões envolvidas no desenvolvimento de um bom trabalho de 

campo. Uma delas está relacionada ao tipo de interação discursiva que se estabelece entre 

monitor (que pode ser o próprio professor) e participante da atividade (alunos e/ou 

professor) e a outra está ligada à escassez de pesquisas que possam investigar o discurso 

oral que se estabelece nesse tipo de atividade, de forma a oferecer indícios que apontem 

para modificações viáveis na estruturação do trabalho de campo e nas metodologias 

empregadas, de forma a promover concretamente a enculturação científica. 

Quanto ao tipo de interação discursiva entre monitor e participante da atividade, 

Fernandes (2007) verificou que quando há o interesse dos alunos pelo campo, a 

participação oral destes é ínfima, pois o discurso do monitor é predominante e as 
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explicações são transmitidas não despertam o interesse dos alunos. De acordo com Viveiro 

e Diniz (2009, p. 29-30) 

 
em muitas atividades de campo, o estudante se vê parte de processos 

semelhantes aos que se estabelecem no interior das salas de aula, havendo 

quase uma transferência das aulas expositivas para fora da classe. 
 

Por outro lado, os conceitos são mais efetivos na construção do conhecimento 

científico quando há interação entre os participantes e o estímulo da argumentação destes, 

instigando o pensamento sobre os fenômenos apreendidos, havendo coleta de dados, 

construção e teste de hipóteses, elaboração de justificativas e formulação da conclusão, 

seguindo um raciocínio cada vez mais lógico. 

Viveiro (2006 apud FERNANDES, 2007), discutindo o papel das atividades de 

campo em ensino de Ciências, pôde observar que, enquanto a visita ao campo era elaborada 

com o intuito de discutir a temática ambiental, o professor objetivava discutir outros temas, 

como botânica e zoologia, muitas vezes para sanar suas próprias dificuldades (tanto em 

relação a uma lacuna no aprendizado do professor quanto em relação às lacunas no 

aprendizado dos alunos).  

Já em relação à outra questão, constatamos que as pesquisas voltadas à análise do 

trabalho de campo (na área de ensino de Ciências/Biologia) em um ambiente natural 

geralmente têm por objetivo avaliar se as atividades de educação ambiental promovem 

valores e posturas em relação à natureza (SENICIATO; CAVASSAN, 2004), se atêm à 

semiótica (FERNANDES, 2007; CALDEIRA; MANECHINE, 2007) ou então à 

aprendizagem de conceitos científicos (SENICIATO; CAVASSAN, 2008; LISOWSKI; 

DISINGER, 1991). Desta maneira, outras questões igualmente importantes não são tão 

investigadas, tais como o discurso verbal, verificando se os alunos argumentam 

cientificamente durante o trabalho de campo ou como deve ser o trabalho de campo para 

estimular essa argumentação. 

Partindo desta conjuntura, deseja-se que haja percepção da importância do trabalho 

de campo em ambientes naturais, ou seja, espaços de ensino não formais, juntamente com 

uma mudança de postura das escolas e de professores, alunos e pesquisadores no que se 

refere a esta temática. Os elementos presentes no campo, e ausentes da sala de aula, 

favorecem o aprendizado e a discussão dos alunos, pois nesse tipo de ambiente há a 

possibilidade de observação dos processos e dos fatos que o constituem, por meio de 

análises pontuais ou simultâneas durante determinado período de tempo. Este é um recurso 

de ensino que é insubstituível, seja pelos livros didáticos ou pela aula expositiva do 

professor dentro de uma sala, principalmente ao tratar de temas relacionados ao ensino de 

Ecologia, de forma que os estudantes possam conhecer o hábitat estudado e ao mesmo 

tempo aprender as destrezas básicas requeridas nas amostragens e na manipulação dos 

dados coletados (GRAY, 1982 apud MANZANAL; JIMÉNEZ, 1995). 
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4. REFLEXÕES ACERCA DA CIÊNCIA ECOLOGIA E DO 

CONHECIMENTO ECOLÓGICO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

“Se, como TH Dobzhansky disse: „Nada em Biologia faz 

 sentido, exceto à luz da evolução‟, então, igualmente, muito  

pouco em evolução e, portanto, na Biologia como um  

todo, faz sentido exceto à luz da ecologia.” 

 

Michael Begon, Colin R. Townsend e John L. Harper 

 

 

A Ecologia é uma Ciência Biológica definida como o estudo das relações entre 

organismos vivos e seus ambientes, das interações dos organismos uns com os outros 

(definido também por Ernst Haeckel em 1866) e dos padrões e das causas da abundância e 

distribuição dos organismos na natureza (BEGON et al., 2006; BRANDO; CALDEIRA, 

2007; GUREVITCH et al., 2009). Desta forma, podemos situar os interesses dessa Ciência 

de acordo com uma hierarquia biológica: o organismo individual; a população, formada por 

indivíduos da mesma espécie; a comunidade, constituída por um número maior ou menor 

de populações.  

Ao nível individual espera-se entender como os indivíduos são afetados por seu 

ambiente e como eles o afetam. Ao nível populacional existe uma preocupação relacionada 

ao entendimento da presença ou ausência de determinadas espécies, sua abundância ou 

raridade e com as tendências e flutuações de seus números. Ao nível de comunidade a 

investigação condiz com compreensão da organização e composição de determinada 

comunidade ecológica. O ecossistema é outra categoria de organização que tem grande 

importância no que tange à compreensão dos processos ecológicos, entendendo a 

comunidade e o ambiente físico desta, considerando os fluxos de energia e matéria 

existentes entre os elementos vivos e não-vivos (BEGON et al., 2006).  Ao analisarmos 

cada um destes níveis organizacionais, podemos notar que todos eles são compostos por 

padrões e processos.  

No entanto, nas últimas décadas as pesquisas em Ecologia que antes possuíam 

projetos de caráter básico, também passaram a ser caracterizadas por inúmeros projetos de 

pesquisa aplicada, sempre seguindo as regras e os protocolos da Ciência. Isso ocorreu 

devido à influência humana em ambientes variados (como áreas reflorestadas e reservas 

naturais) e as conseqüências dessa influência sobre a natureza, as quais tiveram uma 

constância muito maior entre os temas estudados na Ecologia (BEGON et al., 2006). Dessa 

forma,  
 

O que não é ecologia é militância ambiental ou ativismo político, embora, 

algumas vezes, os ecólogos sejam ativistas ambientais em suas vidas 

pessoais, e estes possam depender da pesquisa ecológica. A ecologia não 

trata dos sentimentos das pessoas a respeito da natureza, embora os 

ecólogos possam ter fortes sentimentos sobre o que estudam. Os sistemas 

ecológicos são complexos, compostos de numerosas partes, cada um 

contribuindo para o todo de maneiras diferentes. No entanto, a ecologia é, 

de fato, uma ciência, e opera como outras disciplinas científicas. 

(GUREVITCH et al.,2009, p.1). 
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Possuindo o objeto de estudo da Ecologia uma natureza complexa (inclusive pelo 

falto de considerar em suas investigações outros tipos de conhecimentos originários muitas 

vezes de outras Ciências), seu entendimento seria impossibilitado se fosse dada importância 

somente para o estudo das suas partes, fragmentando o conhecimento biológico e 

impedindo que se construísse uma visão de mundo em sua totalidade, organizada, integrada 

e contextualizada (BEGON et al., 2006; BRANDO; CALDEIRA, 2007; GUREVITCH et 

al., 2009). Desta forma, objetivando investigar problemas de maneira mais ampla, os 

ecólogos procuram entender o que está acontecendo em determinando nível da hierarquia 

biológica realizando descrições, para depois elaborar predições de cenários ou medidas de 

controle sobre determinadas variáveis no ambiente. A modelagem matemática também tem 

desempenhado um papel crucial no desenvolvimento da Ecologia, particularmente na 

habilidade de prever resultados. No entanto, todos esses modelos devem ser avaliados com 

referência ao funcionamento dos sistemas naturais. Além disso, é importante considerar 

tanto explicações proximais quanto finais a fim de compreender questões ecológicas, o que 

significa ponderar sobre informações obtidas temporalmente e evolutivamente (BEGON et 

al., 2006).  

Além disso, a Ecologia é uma Ciência muito recente (reconhecida como disciplina 

na segunda metade do século XIX), cujos conceitos e metodologias ainda estão em 

construção, sujeitos a uma série de revisões e modificações, influenciada igualmente por 

necessidades ideológicas de grupos diversos (MOTOKANE, 2000; GUREVITCH et al., 

2009).  

 
Se as modificações dos conceitos, métodos e teorias ocorrem também por 

pressão social, o aparecimento da Ecologia no ensino não é diferente. 

(MOTOKANE, p. 33, 2000). 

 

Da mesma forma que a Ecologia não é uma Ciência de fácil compreensão para os 

próprios ecólogos, no exercício da sua profissão, seu entendimento se torna mais intrincado 

ainda quando nos atemos ao ensino do conhecimento ecológico ministrado para professores 

de Ciências e Biologia (formados ou em formação) e para alunos da educação básica e 

infantil. Inúmeras pesquisas têm reportado entraves e avanços quanto ao entendimento 

dessa temática, gerando um maior esclarecimento teórico e metodológico relacionado ao 

ensino de Ecologia (CHERIF, 1992; LEACH et al., 1992; MANZANAL; JIMÉNEZ, 1995; 

DÍAZ; GARCÍA, 1996; MANZANAL et al., 1999; ARTACHO, 2000; MOTOKANE, 

2000; MURILLO, 2003; OZKAN et al., 2004; MURILLO; QUÍLEZ, 2005; BERMÚDEZ; 

DE LONGUI, 2006; SENICIATO, 2006; BRANDO; CALDEIRA, 2007; FONSECA; 

CALDEIRA, 2008; BRANDO et al., 2009; MARTINS; BRANDO, 2009; SENICIATO et 

al., 2009; MURILLO; QUÍLEZ, 2009; PRIEVE; LISOVISKI, 2010).  

Cherif (1992) se refere a alguns fatores que representam obstáculos para o 

desenvolvimento de programas escolares que visem o ensino de Ecologia e a educação 

ambiental nos Estados Unidos, fatores estes que são muito semelhantes aos encontrados no 

sistema educacional do nosso país. Dentre eles, podemos mencionar o escasso 

envolvimento dos ecólogos com a educação, a ausência do conhecimento acerca da 

Ecologia no currículo escolar, a formação insuficiente ou ausente de professores para lidar 

com o ensino de Ecologia (o que causa insegurança nos docentes para trabalhar com 

questões que se alicercem nessa temática), o curto tempo e espaço reservados no currículo 
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escolar para ensinar Ecologia e a ausência de atividades que viabilizem um ensino no qual 

se estabeleça a articulação entre teoria e prática.  

Assim, este autor chama a atenção para a escassa preocupação de muitos ecólogos 

com a educação e a formação de cidadãos, o que pode também ter contribuído para o 

estabelecimento de um entendimento errôneo (pela maioria das pessoas) da Ecologia e de 

questões éticas. No entanto, devido à participação dos ecólogos tanto no meio acadêmico 

como no meio político, estes seriam muito habilidosos em comunicar o conhecimento 

construído por meio dessas interfaces, mediando questões subjacentes ao homem e à 

natureza de forma a educar as pessoas no que concerne o impacto humano sobre o mundo 

natural.  

Os vários modelos, termos e linguagens específicos da Ecologia podem confundir 

tanto professores que já trabalham com esta Ciência como leigos neste assunto significando 

muitas coisas para diferentes pessoas, como pontua Booth (1979 apud CHERIF, 1992). 

Esse fato pode ser devido à reflexão insuficiente sobre a natureza da Ecologia por parte de 

professores de Ciências e Biologia. Neste contexto, sugere-se que desenvolvam projetos 

voltados para a formação destes professores, objetivando um melhor aprendizado e ensino 

de Ecologia por parte deles. Isso também significa cercá-los de uma segurança maior no 

momento de reelaborar os conhecimentos da Ecologia para ensiná-los por meio de 

estratégias que promovam tanto a significação correta dos conceitos dessa Ciência como a 

enculturação científica (CHERIF, 1992).  

Além do entendimento da natureza da Ecologia, da mesma forma é extremamente 

importante compreender a Evolução. Considerando que a Evolução fornece um 

entendimento básico das características fundamentais da vida em todos os níveis, é 

impossível compreender adequadamente as relações dos organismos entre si e com o seu 

ambiente sem possuir um conhecimento aprofundado da teoria evolutiva e da dinâmica de 

populações. Contudo, o ensino de Evolução para uma melhor compreensão dos conceitos e 

princípios biológicos parece não estar tão presente nas escolas, sendo que esse movimento 

possivelmente teve sua origem nos interesses de grupos politicamente ativos dos Estados 

Unidos (CHERIF, 1992). No Brasil, os livros didáticos de Biologia aprovados pelo 

PNLEM (Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio) até possuem 

conceitos relacionados à evolução, todavia eles geralmente correspondem a um único 

capítulo, não integrando o conhecimento biológico (ROMA, 2011).  

Seria interessante que a Ecologia, com todas as suas particularidades, tivesse lugar 

no currículo escolar como uma disciplina individual. Todavia, o que ocorre são ações de 

professores voltadas para integrar conhecimentos ecológicos a outras disciplinas já 

consolidadas na escola, o que não deixa de representar uma tentativa de considerar a 

Ecologia como elemento importante para o ensino.  Mas estas iniciativas requerem atenção 

especial. Como muitos ecólogos e educadores têm argumentado, a natureza da Ecologia e 

estudos ambientais incluídos no currículo como temas integradores demandam estratégias 

de ensino e materiais diferentes daqueles comumente usados nas disciplinas escolares. Ou 

seja, não basta somente ensinar uma Ecologia baseada em padrões ou descrições (à revelia 

do aprendizado da Ecologia que também envolve processos) e somente depois que todos os 

outros tópicos foram abordados no ano letivo (CHERIF, 1992). Brando et al. (2009, p.30) 

fazem algumas explanações a esse respeito: 

 
Percebemos que o ensino de Ecologia tal como vem sendo ensinado na 

escolaridade básica não facilita a compreensão conceitual, pois os 
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conceitos são abordados isoladamente, e não são dadas aos alunos 

possibilidades de os reagruparem em uma rede conceitual mais complexa, 

características de processos ecológicos e biológicos. Os alunos devem ser 

expostos a situações que permitam, ao final do estudo de um conceito que 

lhes foi apresentado por partes ou fases, o entendimento do processo 

como um todo. Se os principais meios dessa formação conceitual, isto é, 

os professores e os manuais didáticos, não lhes derem essa orientação, 

dificilmente conseguirão estipular relações mais complexas entre os 

fenômenos apresentados. 
 

Alternativamente, dentre outras considerações de Cherif (1992), os trabalhos de 

campo realizados em ecossistemas acessíveis, são considerados estratégias de ensino que 

permitem a observação e investigação de organismos viventes, além de percepções mais 

acuradas do ambiente e do papel que o ser humano tem nos processos ecológicos e na 

gestão ambiental. Instruções que são realizadas no campo têm uma positiva influência no 

aprendizado dos estudantes e na retenção de conceitos ecológicos. De tal modo, os 

professores poderiam estimular o interesse dos estudantes envolvendo-os em situações 

reais, como por exemplo, aquelas relacionadas a questões ambientais referente a áreas 

circunvizinhas. Essa seria uma maneira de desenvolver nos estudantes habilidades que os 

ajudariam a identificar problemas e resolvê-los por meio de várias soluções criativas, 

aplicáveis igualmente a outras situações. 

 

O ensino de Ecologia, além das questões puramente científicas, 

deve abranger também a discussão de temas como conservação, 

devastação, degradação e manejo dos recursos naturais, todos eles 

incondicionalmente relacionados ao poder de ação do homem sobre 

a natureza, ações essas orientadas por crenças e valores 

(SENICIATO et al., 2009, p.163).  

 

Assim, implementando um ensino de Ecologia que abarque, além do domínio 

científico, os domínios cultural e social, o professor também estará colaborando com a 

formação de um cidadão crítico, capaz de tomar decisões e agir de forma coerente e 

responsável, diante dos problemas contemporâneos (incluindo questões ambientais) 

(CHERIF, 1992), o que também é um dos objetivos da enculturação científica discutida nos 

capítulos anteriores.  

 A discussão de conceitos fundamentais da Ecologia, no desenrolar de um trabalho 

de campo em ambientes naturais, podem traduzir-se em um contexto integrador de vários 

conhecimentos (MURILLO; QUÍLEZ, 2009), além de oportunizar para os participantes 

envolvidos nesse dinamismo um maior contato à cultura da Ciência.  

 Um desses conceitos é o de sucessão ecológica (WALKER, 2005). A sucessão 

ecológica trata de prever as mudanças que ocorrem nos ecossistemas no decorrer de longos 

períodos, como por exemplo, as modificações no solo, as mudanças que ocorrem desde um 

solo desnudo até uma formação florestal ou a recuperação da vegetação depois de uma 

perturbação. O entendimento do seu significado envolve a compreensão prévia de muitos 

conceitos, incluindo o de população, ecossistema, comunidade, tipos de relações ecológicas 

entre os seres vivos, habitat, entre outros, e a utilização do seu significado envolve a 
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habilidade de predizer formações paisagísticas futuras ou prever soluções para alguns 

problemas ambientais (MURILLO; QUÍLEZ, 2009).  

 As indicações para que esse conhecimento seja trabalhado na educação básica 

constam nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental (2º e 3º 

ciclos) e médio. Os PCN para o ensino fundamental (BRASIL, 1998) não se referem 

diretamente à sucessão ecológica, mas, de forma mais geral, a conceitos da Ecologia 

(cadeias e teias alimentares, níveis tróficos, ciclo da matéria e fluxo de energia, dinâmica 

das populações e desenvolvimento e evolução dos ecossistemas) que são importantes para 

os alunos compreenderem a temática ambiental. Nos PCN para o ensino médio (BRASIL, 

2002, p.17), o ensino da sucessão ecológica é apresentado, de forma declarada, como um 

aspecto de grande relevância para a abordagem dos ecossistemas:   

 
Um aspecto da maior relevância na abordagem dos ecossistemas diz 

respeito à sua construção no espaço e no tempo e à possibilidade da 

natureza absorver impactos e se recompor. O estudo da sucessão 

ecológica permite compreender a dimensão espaço-temporal do 

estabelecimento de ecossistemas, relacionar diversidade e estabilidade de 

ecossistemas, relacionar essa estabilidade a equilíbrio dinâmico, 

fornecendo elementos para avaliar as possibilidades de absorção de 

impactos pela natureza. 

 

Desta maneira, o fato dos alunos estarem em contato com esse conhecimento 

durante tantos anos da sua escolaridade talvez seria uma evidência de que pelo menos a 

sucessão ecológica eles aprenderiam muito bem. No entanto, o que alguns autores têm 

percebido é que o conceito de sucessão ecológica é muito difícil de apreender até mesmo 

no ensino superior (BRANDO et al., 2009; MURILLO; QUÍLEZ, 2009).  

Segundo Boccanelli e Lewis (2006, p. 39),  

 

Clements (1916) foi um dos primeiros a formalizar a idéia da 

natureza dinâmica da vegetação, chamada “teoria sucessional”, e 

considerava as unidades de vegetação que denominou formações, 

como “superorganismos” que nascem, crescem, desenvolvem e 

morrem. De acordo com a sua teoria, a dinâmica da vegetação é um 

complexo, mas definido “processo universal, progressivo e 

ordenado”, por meio do qual a comunidade converge a um único 

estado estável que é o clímax sob o controle do clima regional. 

 

Depois surgiram autores propondo significados semelhantes, seja em ecossistemas 

ou populações, com a idéia de equilíbrio nos estágios finais da sucessão (ODUM, 1983; 

MARGALEF, 1974; BEGON et al., 1995; MURILLO; QUÍLEZ, 2009). O que mudou é 

que hoje se cogita o fato da sucessão ecológica ser mesmo um atributo de qualquer 

comunidade ou se em algumas situações são outros processos que levam ao 

desenvolvimento ou organização das comunidades. Pensando nisso, um fim extremamente 

determinístico nunca existirá devido aos processos estocásticos envolvidos, como a 

organização das comunidades por processos que envolvem a colonização de indivíduos. 

Assim, o clímax dependerá das espécies que estão colonizando o ambiente e do momento 

em que está ocorrendo a colonização, com processos sucessionais e estocásticos estão 
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ocorrendo ao mesmo tempo. O que é possível, então, é a previsão das mudanças que 

ocorrerão no local e não a conclusão de como será a comunidade em seu estágio de clímax. 

Assim, a idéia de equilíbrio carece de valor empírico, mas tem um grande valor 

metafórico fortemente presente na prática docente e arraigada em nossa sociedade desde a 

Grécia Antiga. Além disso, na maioria dos livros textos a idéia de equilíbrio da natureza se 

apresenta como uma verdade e não como uma hipótese a ser testada. Outra problemática 

evidenciada é que os livros didáticos geralmente apresentam exemplos nos quais a variável 

tempo apresenta-se de forma ampla, evidenciando na maioria das vezes somente os 

processos que ocorrem durante a sucessão primária. Ou então, o conceito de sucessão 

ecológica acaba sendo abordado só como uma substituição de espécies com um início e um 

fio, um evento, sem considerar a dinâmica envolvida nessa conceituação (BRANDO et al., 

2009; MURILLO; QUÍLEZ, 2009; MURILLO, 2003). Brando et al. (2009) apontam que 

essa forma de abordagem acarreta uma distorção conceitual, pois os alunos podem vir a 

compreender o conceito como um processo linear. 

Mais um aspecto problemático se refere à multiplicidade e ambigüidade de muitos 

conceitos de Ecologia (como estabilidade, clímax, equilíbrio), assim como a pluralidade de 

aspectos abordados pela teoria de sucessão ecológica quando se analisa vários autores. 

Estas inferências representam obstáculos para a ocorrência da enculturação científica. A 

maneira como alunos e professores entendem o conceito de sucessão ecológica, interfere 

nas interações discursivas, argumentativas ou não, que podem se estabelecer dentro da sala 

de aula ou em um espaço não formal de ensino.  
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5. PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS 
 

A partir dos referenciais apresentados nos capítulos anteriores, temos uma base 

teórica para averiguar se alguma argumentação ocorre por meio de um trabalho de campo 

na Floresta da USP, campus de Ribeirão Preto. Isso porque os dados coletados também nos 

oportunizaram esmiuçar este tipo de atividade verificando questões como: “Existe 

argumentação em trabalhos de campo?”, “Como os argumentos são estruturados?”, “Quais 

elementos da enculturação científica estão presentes?”, “Quais os conceitos de Ecologia são 

utilizados na construção dos argumentos?”.  

Contudo, preocupados em investigar peculiaridades do contexto discursivo no qual 

poderia haver argumentação, agrupamos todas essas questões em torno de outra mais 

abrangente, ou seja, nosso problema de pesquisa: “Como são as interações discursivas que 

podem levar à promoção da enculturação científica durante uma atividade de trabalho de 

campo, relacionado à Ecologia, em uma área reflorestada?” 

De tal modo, para responder ao problema, centramos nossos esforços em alguns 

objetivos mais específicos:   

 verificar se a enculturação científica e a constituição da argumentação oral 

permeiam as interações discursivas entre monitores e alunos durante uma 

atividade de trabalho de campo;   

 analisar a dinâmica que pressupõe essas interações, examinando as estruturas 

dos argumentos presentes com os seus elementos constituintes (como por 

exemplo: dados, justificativas, conclusões) e a sua relação com o uso de 

conceitos de Ciências/Ecologia relevantes;  

 analisar as justificativas dos argumentos e os conhecimentos básicos que as 

respaldam. 

A partir do apontamento de interações discursivas no trabalho de campo que 

favorecem a enculturação científica, com o estímulo da argumentação, pode-se também 

retomar a importância dessa atividade para o ensino de Ciências no que diz respeito à 

utilização de espaços não formais de ensino. Por meio das informações obtidas durante o 

desenvolvimento da pesquisa e análise dos resultados, poderemos considerar vários fatores 

indicativos para a melhora do ensino nessas condições. 
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6. DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 
6.1. Considerações iniciais 
 

Em nosso trabalho utilizamos uma metodologia que se enquadra nas abordagens 

qualitativas de pesquisa, nas quais procuramos selecionar casos especiais para serem 

observados, sequências de ensino para serem registradas, contextos de aula para serem 

estudados, tendo a preocupação com o processo muito maior do que com o produto 

(LUDKE; ANDRÉ,1986; CARVALHO, 1996). A concretização de todas essas ações se dá 

por meio de registros minuciosos de observações, possibilitando a reprodução dos diálogos 

originais, o que proporcionará ao leitor a oportunidade de argüir em relação às conclusões 

do pesquisador (CARVALHO, 1996). 

Foi com base nesse referencial qualitativo que procuramos investigar uma situação 

particular de ensino em uma área reflorestada, utilizando a videogravação para coleta de 

dados. Carvalho (2006) (em trabalhos realizados com outros pesquisadores) utilizou 

produtivamente videogravações para coletar dados tanto em pesquisas cujo enfoque era o 

professor, como em investigações que procuravam entender como os alunos construíam 

conhecimentos científicos durante as aulas.  

As filmagens apresentam o ambiente de aprendizagem e o seu contexto, assim como 

a dinâmica da aula, a relação professor-aluno e a relação aluno-aluno (SOUZA; 

CARVALHO, 2004). Podemos revê-las, várias vezes, possivelmente identificando dados 

novos que não seriam percebidos somente com o olhar do observador. Ou então, em outros 

casos, o entendimento completo da representação dos dados se dará conforme estivermos 

preparados teoricamente para analisá-los (CARVALHO, 1996). Isso porque os dados 

sempre contêm muitas informações, mas o pesquisador só consegue enxergá-las se estiver 

respaldado de referenciais teóricos, e também metodológicos, adequados para investigar 

determinado problema de pesquisa. Sem este aparato teórico-metodológico, mesmo que o 

pesquisador assista à filmagem várias vezes, não conseguirá extrair nenhuma informação 

relevante.  

Contudo, cuidados técnicos são extremamente necessários para viabilizar a retirada 

de dados com as câmeras filmadoras. Dentro da sala de aula a excelente captação de sons e 

de interações não-verbais recorrentes já representa uma dificuldade preponderante, ainda 

mais quando estamos em um ambiente aberto, como uma floresta. Desta maneira, estruturar 

um plano de gravação é imprescindível, atentando ao problema de pesquisa e à situação de 

ensino elaborada para respondê-lo, o que pode maximizar a quantidade e a qualidade dos 

dados registrados. Pensando nisto, obtemos respostas mais acertadas quanto à localização e 

ao número de câmeras que será apropriado para a coleta de dados, que tipo de interações 

focalizar, quem deve ser filmado e em qual momento (CARVALHO, 1996). 

Estes foram os primeiros dos vários pressupostos que orientaram nossas escolhas.  

A constituição desse trabalho foi decorrente de um percurso de várias etapas, todas elas 

igualmente importantes para delinear uma metodologia mais ajustada e uma visão mais 

abrangente acerca de uma atividade de ensino - um trabalho de campo - em uma floresta e 

da coleta de dados da pesquisa (incluindo os instrumentos necessários para apanhar essas 

informações), assim como da representação dos resultados obtidos e das suas análises.  
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6.2. Referenciais teórico-metodológicos: a construção de dados a 

partir do uso do Padrão de Argumentação de Toulmin e dos marcadores 

de situações explicativas  
 

Dois referenciais teórico-metodológicos foram necessários para a construção dos 

dados. Inicialmente a verificação de existência de argumentos foi realizada por meio do uso 

do Padrão de Argumentação de Toulmin, o que nos possibilitou encontrar, com base na 

lógica, argumentos pontuais e um argumento geral, construídos substancialmente pelos 

próprios monitores. Entretanto, devido às próprias limitações desse referencial, não 

compreendíamos o que acontecia na atividade de campo que fazia com que só os monitores 

construíssem os argumentos e não os alunos.  Por isso, a fim de prosseguir com nossas 

análises, a partir do referencial da retórica, utilizamos marcadores de situações discursivas 

(neste caso, situações explicativas). Tudo isto nos possibilitou identificar e diferenciar 

argumentos que são produzidos em diferentes situações discursivas. 

 

6.2.1. O Padrão de Argumentação de Toulmin 
 
 A análise do argumento no trabalho de campo foi baseada no Padrão de 

Argumentação de TOULMIN (2001). Esse padrão para a análise de argumentos identifica, 

além dos elementos básicos que os compõem, as relações entre estes elementos (Figura 1).  

Segundo o Padrão de Argumentação de Toulmin, os elementos fundamentais são: o 

dado, a conclusão e a justificativa. É possível apresentar um argumento que contenha 

apenas estes elementos, cuja estrutura básica é: “a partir de um dado D, desde que J, então 

C”. Porém, para que um argumento seja completo, pode-se especificar em que condições a 

justificativa apresentada é valida ou não, indicando um „peso‟ para tal justificativa. Desta 

forma podem ser acrescentados ao argumento qualificadores modais (Q), ou seja, 

especificações das condições necessárias para que uma dada justificativa seja válida. Da 

mesma forma, é possível especificar em que condições a justificativa não é válida ou 

suficiente para dar suporte à conclusão. Neste caso é apresentada uma refutação (R) da 

justificativa. Os qualificadores e as refutações dão os limites de atuação de uma 

determinada justificativa, complementando a „ponte‟ entre dado e conclusão (CAPECCHI, 

2000; TOULMIN, 2001). 

 

Figura 1. Estrutura do argumento padrão de Toulmin. Retirada de Capecchi (2000). 

  

Além dos elementos já citados, a justificativa, que apresenta um caráter hipotético, 

pode ser apoiada em uma alegação categórica baseada em uma lei, por exemplo. Trata-se 
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de uma alegação que dá suporte à justificativa, denominada “backing” (B) ou conhecimento 

básico. O “backing” é uma garantia baseada em alguma autoridade, uma lei jurídica ou 

científica, por exemplo, que fundamenta a justificativa (CAPECCHI, 2000; TOULMIN, 

2001). 

 O modelo de Toulmin é uma ferramenta poderosa para a compreensão do papel da 

argumentação no pensamento científico. Além de mostrar o papel das evidências na 

elaboração de afirmações, relacionando dados e conclusões por meio de justificativas de 

caráter hipotético, também realça as limitações de uma dada teoria, bem como sua 

sustentação em outras teorias. O uso de qualificadores ou de refutações indica uma 

compreensão clara do papel dos modelos na ciência e a capacidade de ponderar diante de 

diferentes teorias a partir das evidências apresentadas por cada uma delas. Um modelo, por 

exemplo, pode ser útil para uma situação específica, porém substituído por outro mais 

abrangente em outras circunstâncias. Se os alunos puderem entrar em contato com 

argumentos completos, prestando atenção nestas sutilezas, possivelmente estarão 

compreendendo uma importante faceta do conhecimento científico (CAPECCHI, 2000). 

 Mas uma ressalva a se fazer, é que raramente no discurso verbal dos alunos, seja ele 

escrito ou oral, encontramos a argumentação nos moldes deste padrão. Por isso, os 

elementos da argumentação também foram analisados separadamente. 

O padrão de argumentação de Toulmin nos auxiliou a construir dados, atentando 

para as situações de trabalho de campo em que a argumentação foi mais favorecida do que 

em outras, identificando e observando a estrutura dos argumentos elaborados. 

 

6.2.2. Os marcadores de situações explicativas  
  

Vieira e Nascimento (2009) propõem marcadores para identificar situações 

argumentativas. Atendo-nos ao que era uma situação argumentativa para esses autores, 

verificamos em nossa pesquisa que, no decorrer dos episódios, os agrupamentos de turnos 

de falas enfatizavam uma situação explicativa e não uma situação argumentativa. Assim, 

para compreendermos melhor a dinâmica discursiva do trabalho de campo, elegemos como 

marcadores para situações explicativas:  

1. Presença de uma única ideia (opinião). 

2. Justificativas apresentadas para uma única ideia (opinião).  

Desta forma, tais marcadores devem possibilitar a diferenciação de uma situação 

explicativa de outras situações discursivas. A seguir apresentamos características inerentes 

às situações explicativas abordando como os dois marcadores propostos podem contemplá-

las: 

 A imposição: a imposição é garantida pelos dois marcadores, já que, nesse caso, 

apresentamos uma ideia e justificativas para torná-la ainda mais consistente, pois 

queremos que o público com o qual interagimos a aceitem como única e verdadeira. 

 A aceitação: a aceitação é garantida pelo marcador justificativas apresentadas para 

uma única ideia porque uma primeira opinião não entra em concorrência com uma 

segunda opinião, sendo que a primeira já é suficientemente aceitável e dispensa 

contra-argumentos. 

 Assimetria entre os interlocutores: a assimetria é garantida pelos dois marcadores, 

pois, se justificamos uma única opinião é porque não nos sentimos desafiados pelos 
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argumentos alheios, e, se isso ocorre, é porque reconhecemos que a opinião do outro 

é digna de ser considerada sem finalidades de ponderação.  

 Presença de uma única opinião: há uma única opinião e ela nunca é contraposta 

justamente por ser aceita pelo grupo no qual se estabelece a discussão; assim não há 

mais nenhuma opinião em jogo. 

 Justificativas de uma única opinião: o marcador justificativas para uma única 

opinião garante que não existam justificativas para opiniões diferentes. 

Os marcadores aqui propostos nos possibilitarão reconhecer a explicação nos 

argumentos pontuais e no argumento geral. É importante salientar que esses marcadores 

foram sugeridos depois de investigações do discurso oral estabelecido em aulas que se 

deram em um espaço não formal de ensino. 

 

6.3. Instrumentos 
 

Para a coleta de dados, dispusemos dos seguintes instrumentos: 

 Instrumento 1: 2 câmeras filmadoras digitais e um tripé (utilizados para a gravação 

em vídeo da atividade de campo). 

 Instrumento 2: 1 câmera fotográfica digital (para gravação em vídeo áudio da 

atividade de campo). 

 Instrumento 3: roteiro do trabalho de campo presente no caderno de campo (VER 

ANEXO 1). 

 Instrumento 4: gravador de áudio de celular (utilizado para registrar as entrevistas 

realizadas com a coordenadora pedagógica e professora de Ciências da escola cujos 

alunos eram participantes da atividade de campo). 

 Instrumento 5: roteiro para entrevista semi-estruturada com a coordenadora 

pedagógica (VER ANEXO 2). 

 Instrumento 6: roteiro para entrevista semi-estruturada com a professora de Ciências 

(VER ANEXO 3). 

 

6.4. Passos para a elaboração do trabalho de campo  
 

6.4.1. Levantamento bibliográfico 
  

 A primeira etapa desse delineamento metodológico foi a partir de um levantamento 

bibliográfico relacionado à linguagem e à argumentação no ensino de Ciências e ao 

trabalho de campo em ambientes naturais, culminando na produção de um artigo e um 

resumo expandido deste (GRANDI; MOTOKANE, 2009), além da reflexão sobre como 

desenvolver um trabalho de campo num formato que estimulasse a argumentação oral dos 

seus participantes.  

 Por meio dessa reflexão, concluímos que a Floresta da USP (área reflorestada da 

Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto) seria um local interessante para 

desenvolvermos um trabalho de campo, primeiro porque é um local de fácil acesso 

(MANZANAL; JIMÉNEZ, 1995), segundo porque é uma floresta constituída de espécies 

de árvores nativas da região, muito diferente das florestas encontradas nos livros didáticos e 

terceiro porque o projeto de reflorestamento dessa área já previa a recepção de um público 
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escolar e não-escolar, abordando aspectos relacionados à conservação de áreas verdes, 

sucessão ecológica e reflorestamento com espécies nativas.  

No entanto, antes de desenvolver esse tipo de trabalho precisávamos saber quais 

eram as características de um argumento oral em uma situação de ensino na qual os 

conhecimentos não eram transmitidos de forma unilateral, já que estas características 

deveriam se contempladas na concepção do trabalho de campo. Assim, a próxima etapa foi 

desenvolver uma visita monitorada para nos ater a estas investigações.  

 

6.4.2. Visita monitorada 
 

 A visita ocorreu em um espaço arborizado nas proximidades da Floresta da 

Universidade. Durante o percurso nessa área, sucederam discussões envolvendo conceitos 

relacionados à origem da vida, endemismo de espécies, herborização e ao estabelecimento 

de uma floresta num processo de sucessão secundária em uma área de transição 

característica de Cerrado e Mata Atlântica. Nesse primeiro momento, a própria 

pesquisadora foi a monitora e os futuros monitores do trabalho de campo auxiliaram 

realizando as filmagens. 

 Como resultado disso, pudemos vislumbrar uma metodologia para a filmagem, 

transcrição, seleção e análise dos dados de forma mais acertada. A partir da análise das 

transcrições das filmagens também percebemos que a construção do argumento oral não foi 

imediata e nem homogênea, sendo necessários alguns turnos de falas de diferentes 

participantes para que ela se compusesse. Verificamos igualmente que, ao mesmo tempo em 

que os alunos contribuíram individualmente com suas opiniões e experiências relacionadas 

aquele tipo de conhecimento, muitas vezes uma questão chave, uma frase e/ou um conceito, 

colocados na discussão por um aluno, auxiliaram os demais participantes a prosseguirem 

com o raciocínio. O argumento oral, portanto, apresentou uma característica tanto 

individual como coletiva.  

Após compilarmos todas essas informações, a próxima etapa consistiu em nos 

familiarizarmos com os entornos e trilhas da Floresta. Primeiramente a pesquisadora 

percorreu a floresta na companhia da Guarda Universitária e posteriormente elaborou um 

minicurso para a formação de monitores de modo que estes também se familiarizassem 

com a floresta e com essa nova proposta de estimular a argumentação científica durante 

atividades dentro de ambientes naturais.  

 

 

6.4.3. Minicurso: Formação de monitores para trabalho de campo em 

ambientes naturais 
 

 O minicurso visou primeiramente a orientação dos monitores que implementariam o 

trabalho de campo definitivo. Entretanto, embora os monitores não puderam comparecer no 

minicurso, este nos auxiliou na tomada de decisão para a fase seguinte, que foi a 

necessidade de existir, além de um roteiro, um caderno de campo.  

Discutimos sobre a ampla gama de assuntos que poderiam ser estudados no local e 

sentimos a imensa necessidade de ler todos os trabalhos de pesquisa produzidos naquele 

contexto de forma a basear o caderno de campo em conhecimento científico sobre o 

reflorestamento. Outra coisa que nos chamou a atenção foi o fato de que os alunos teriam 
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muita dificuldade para realizar um estudo percorrendo a trilha, até porque o reflorestamento 

não possui recursos que o torne um local divertido. Pensamos então em elaborar um 

caderno de campo que trouxesse um roteiro cujas áreas a serem estudadas se dariam por 

meio de parcelas.  

 

6.5.  Elaboração do caderno de campo 

 

Posteriormente, nos detivemos à elaboração de um caderno de campo (VER 

ANEXO 1) problematizando a sucessão ecológica na Floresta da USP, respaldados por 

referenciais teóricos que evidenciaram este como um tema necessário para ser abordado no 

ensino de Ciências e Biologia, por ter uma natureza integradora dentro da Ecologia.  

Como abordamos esse estudo em um local no qual foram produzidas inúmeras 

pesquisas científicas, se tornaram necessárias a elaboração e compilação de alguns textos 

discutindo os usos da floresta ao longo da história, a história da floresta da USP e sua 

caracterização. Posicionamos o roteiro do trabalho de campo nas páginas seguintes a esses 

textos, com um problema para que os alunos resolvessem por meio de várias atividades 

pressupondo coleta de dados. Contudo, a proposição era que os alunos utilizassem o 

caderno de campo como um material de apoio, junto à intermediação do professor.  

De acordo com Lopes e Pontuschka (2009), o caderno de campo é imprescindível 

em todas as etapas da realização do trabalho de campo, sendo que nele os participantes da 

atividade devem facilmente encontrar as principais instruções relativas à coleta de dados 

assim como espaços adequados para registros escritos, desenhos e esquemas.  

 
(...) a participação ativa dos alunos no processo de elaboração e manejo do 

caderno de campo é (...) uma oportunidade de desenvolver, nos alunos, 

hábitos e procedimentos de pesquisa tais como: a observação orientada, o 

registro de dados e informações mais sistematizados e, até mesmo, de suas 

impressões mais pessoais sobre a realidade. Não se pensa, 

particularmente, ao se tratar de alunos da escola básica, do 

desenvolvimento em sentido mais estrito, da pesquisa nos moldes da 

academia, mas sim e, fundamentalmente, da promoção de uma atitude 

indagadora diante do mundo (LOPES; PONTUSCHKA, 2009, p. 182). 

 

6.5.1.  Delimitação das parcelas, caracterização das áreas amostradas, 

problema do trabalho de campo e atividades para coleta de dados 
 

Um ambiente natural pode ser utilizado com êxito se a área e os elementos a serem 

estudados durante a realização do trabalho de campo forem bem delimitados, contribuindo 

para o esclarecimento dos princípios ecológicos. Isso também inclui somente a utilização 

de instrumentos de observação e medida estritamente necessários para a obtenção dos 

dados cuja análise e reflexão ajudem a solucionar o problema proposto pelo 

professor/monitor e na sejam motivo para distração (MANZANAL; JIMÉNEZ, 1995). 

Fundamentados nestas apreciações, elaboramos o trabalho de campo e finalizamos o 

caderno, concomitantemente ao estabelecimento de critérios para a delimitação das 

parcelas, caracterização das áreas amostradas, elaboração do problema do trabalho de 

campo e organização de atividades para a coleta de dados.  
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Para a delimitação das parcelas, utilizamos como critérios a fisionomia do local, a 

acessibilidade (as áreas apresentavam uma enorme quantidade de plantas invasoras, o que 

dificultaria a entrada no local e o seu estudo) e a segurança dos alunos (as parcelas 

deveriam estar próximas para o constante monitoramento dos participantes). Desta forma, 

delimitamos parcelas que amostraram duas áreas da Floresta da USP fisionomicamente 

diferentes: Recomposição Vegetal e Banco Genético (VER ANEXO 1, p. 22-25).  

A área de Recomposição Florestal (30 ha) corresponde à primeira área de 

implantação da Floresta da USP (reflorestada entre os anos de 1998 e 1999) na qual não 

houve preocupação com a origem das mudas. Com essa fase de plantio se objetivava 

apenas a cobertura do solo baseada em plantio heterogêneo e fundamentado em aspectos 

sucessionais, como conta em Cerri (2003), Mandai (2004), Queralt (2005), Lapate (2006) e 

Fragoso (2009).  

O Banco Genético (45 ha) corresponde, à segunda fase de implantação da floresta 

(reflorestada entre os anos de 2000 e 2003), recebendo mudas de 45 espécies arbóreas 

oriundas de 25 matrizes diferentes, selecionadas em 450 remanescentes florestais das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Pardo e Mogi. Esta estratégia proporcionou o 

estabelecimento de um banco de espécies nativas com alta diversidade genética (MANDAI, 

2004; QUERALT, 2005; LAPATE, 2006; FRAGOSO, 2009)
1
.  

Porém, não é só a idade de plantio e as espécies arbóreas de cada área que as 

distinguem nesta fase de desenvolvimento do reflorestamento, como também a fauna e os 

fatores abióticos (dentre eles os microclimáticos).  A continuidade e a metodologia do 

manejo de cada área também culminaram nas características que hoje percebemos. O 

manejo foi mais contínuo na área de Recomposição Vegetal, porém não foi seletivo, motivo 

que culminou na extração de várias mudas de espécies arbóreas climácicas na área de 

Recomposição Vegetal, e hoje não é inexistente. Já no Banco Genético ele é incipiente, 

verificando-se uma alta densidade de plantas invasoras, principalmente nas últimas áreas 

em que houve plantio (porém, grandes densidades de plantas invasoras podem ser 

verificadas na Recomposição Vegetal). 

Portanto, quando pensamos em sucessão ecológica em ambientes florestais nos 

atendo às dinâmicas de populações e de comunidades e à interferência de perturbações no 

meio, evidenciamos que é incorreto simplesmente dizer que uma floresta simplesmente 

“nasce sozinha”. O entorno da floresta, o comportamento das populações que são 

específicos naquele ambiente (que tem características próprias) e da comunidade (que 

consequentemente é única), também influenciam, além das inúmeras formas de perturbação 

em maior ou menor grau, sejam elas naturais, ou não, e em pontos localizados ou de forma 

mais abrangente. 

Levando em consideração todas essas características é que especificamos o 

problema do trabalho de campo, os tipos de dados que seriam coletados para solucioná-lo, a 

área amostral e a sua localização.  Nesse caso, traçamos os limites de quatro parcelas, duas 

localizadas na área mais antiga da Floresta da USP e duas localizadas onde ocorreu a 

                                                 
1
Nesta pesquisa não nos estendemos até a descrição da implantação do reflorestamento. A história da 

implantação da Floresta da USP está mais bem detalhada no caderno de campo (ANEXO 1, p. 12) e no 

projeto de implantação do reflorestamento (VARANDA et al., 1998).  
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primeira fase de plantio do Banco Genético. Propusemos, então, que os alunos 

identificassem se os estágios sucessionais que ocorrem em ambas as áreas demarcadas 

pelas parcelas são os mesmos, observando as suas possíveis diferenças ou semelhanças, 

procurando compreender como é o processo de sucessão ecológica; este seria o 

problema do trabalho de campo (ANEXO 1, p. 17).  Para isso, as atividades que 

permeariam a coletas de dados seriam seis, todas elas baseadas na metodologia que é 

utilizada na Ecologia, pressupondo a esquematização das parcelas e dos seres vivos nelas 

encontrados, a verificação da quantidade de matéria orgânica no solo, a medida da 

espessura da serrapilheira, a verificação do grau de umidade do ar, a medida da 

Circunferência à Altura do Peito (CAP) do tronco das árvores e a contagem das plantas 

invasoras nelas existentes (ANEXO 1, p.18-19).   

Todavia, antes e após o trabalho de campo que descrevemos os alunos participavam 

de discussões de forma a pensarem nas atividades planejadas e nos dados coletados durante 

o desenrolar dessas atividades. Assim, o estudo na Floresta da USP ocorreu em três 

momentos que indicaremos a seguir.  

1. Inicialmente, após a entrega dos cadernos de campo para cada aluno, houve uma 

discussão inicial no Laboratório de Ensino de Biologia (LEB - Universidade de São 

Paulo) na qual os monitores contextualizaram a cidade de Ribeirão Preto frente à 

redução de áreas florestadas e ao aumento de latifúndios. Nesse encadeamento de ideias, 

falaram sobre a importância da conservação e restauração (heterogênea) de ambientes 

naturais, situando a Floresta da USP e apresentando um esquema de como se daria a 

sucessão ecológica nessas áreas. Logo após, os monitores leram as recomendações 

contidas no caderno de campo sobre como deveria ser a postura dos alunos ao 

participarem do trabalho de campo e explicaram quais atividades seriam realizadas. Para 

finalizar esse primeiro momento, os monitores exploraram os conhecimentos prévios dos 

alunos e os instigaram a iniciar reflexões sobre como seria a dinâmica de uma floresta. 

2. No segundo momento os alunos dividiram-se em quatro grupos e foram a campo 

(Floresta da USP) coletar dados. Cada grupo ficou responsável por estudar uma parcela 

e cada monitor orientou dois grupos. 

3. No terceiro momento, todos os participantes do trabalho de campo regressaram para o 

LEB. Os monitores, desta forma, discutiram os dados coletados com os alunos, a fim de 

caracterizar as duas áreas da Floresta da USP (Recomposição Vegetal e Banco Genético) 

e solucionar o problema de campo. 

É importante esclarecer que ao final da atividade não recolhemos os cadernos de 

campo dos alunos para serem analisados, pois apenas a investigação da argumentação oral é 

que correspondeu aos objetivos desta pesquisa. 

 

6.5.2. Reflexões quanto ao conceito de sucessão ecológica presente no 
caderno de campo 

 

A partir dos apontamentos da banca de qualificação percebemos alguns equívocos 

presentes no caderno de campo quanto à sucessão ecológica, cujo significado aparece tanto 

no problema de campo como nas atividades (nos quais há uma confusão de conceitos).  

O que define a sucessão ecológica é a substituição de espécies ao longo do tempo e 

a questão central que está em jogo no caderno de campo é que estamos trabalhando essa 
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definição ao comparar dois manejos diferentes, a área de Recomposição Vegetal e o Banco 

Genético. Diante dessa realidade, o manejo e a restauração poderiam ser discutidos no 

caderno de campo proporcionado um aprendizado mais relevante do que se só pensarmos 

na sucessão. 

Essa confusão está presente nos trabalhos científicos realizados na Floresta da USP 

e utilizados como referências. De fato tratam algumas áreas como sendo pioneiras, outras 

como tardias e, na realidade, o que se tem é uma plantação na qual essas árvores estão 

crescendo e modificando o ambiente; podem até inaugurar um processo sucessional, mas 

não é o que estamos olhando. São dois plantios que não são idênticos, além de possuírem 

espécies díspares. Pra falarmos, então, de sucessão precisaríamos de dois plantios iguais em 

tempos diferentes. Por isso que, procurando promover uma discussão embasada em 

conhecimento científico, não poderíamos comparar as duas áreas da Floresta da USP 

visando identificar o aspecto sucessional de uma em relação à outra, considerando as duas 

uma única comunidade. 

 Diante dessas reflexões, a nossa maior preocupação (e agora acredito que também 

seja a do leitor desse trabalho) foi se esse erro conceitual invalidaria o trabalho de campo e 

nossas análises. Com base em novas investigações e já adiantando um pouco as conclusões, 

verificamos que esse erro conceitual não interferiu nos resultados da pesquisa, pois os 

monitores não chegaram nem à definição do conceito para solucionar o problema proposto 

aos alunos. A postura do monitores não foi a de um mediador da construção do 

conhecimento científico, o que nos levou a crer que mesmo modificando a situação de 

ensino solucionando esse problema conceitual, o resultado seria semelhante, de maneira 

que só o monitor construiria o argumento e não os alunos. Essa hipótese será mais bem 

compreendida adiante, conforme apresentarmos os resultados obtidos, as análises e o 

restante das conclusões. 

 

6.6. Caracterização e orientação dos monitores  

 

A orientação e descrição dos sujeitos que monitoram a atividade de campo fizeram 

parte de mais uma etapa dessa pesquisa.  

Do ponto de vista metodológico, Carvalho (2006, p.18) observou em suas pesquisas 

envolvendo a análise de vídeos que, quando o pesquisador analisava suas próprias aulas, 

esta análise sofria a interferência de outras informações, como a justificativa do próprio 

comportamento ou outras informações sobre os alunos, as quais não eram componentes da 

pesquisa: 

 

nessas ocasiões o professor era mais importante que o pesquisador e 

os conhecimentos não sistematizados mais importantes que os 

referenciais teóricos. 

 

 Isso justifica porque nenhum dos monitores da atividade foi a pesquisadora. Ambos 

foram dois alunos que cursam Ciências Biológicas no mesmo campus em que 

proporcionamos a atividade, com idades de 19 e 22 anos.  Um deles estava no segundo ano 

de faculdade e o outro, por ser transferido de outra universidade, cursava disciplinas 

elaborando a sequência da sua própria grade curricular. No momento da coleta de dados, os 
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dois monitores integravam um projeto chamado Trilhas da Biodiversidade, vinculado ao 

Programa de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, que é supervisionado pelo 

Prof. Dr. Marcelo Tadeu Motokane. O Trilhas da Biodiversidade tem por objetivo discutir 

a composição da Floresta da USP, como foi formada e a importância de se preservar áreas 

verdes com espécies nativas, desenvolvendo atividade com um público escolar de várias 

faixas etárias dentro desse lugar. Justamente por que monitoravam esse projeto é que os 

escolhemos auxiliarem na pesquisa. 

 Desde o início da elaboração do trabalho de campo ocorreram discussões com os 

eles dando abertura a estes para que apresentassem novos elementos a serem adicionados 

ou excluídos. No processo de construção do caderno de campo nós também os orientamos e 

instruímos sobre como seria a monitoria. As orientações que receberam eram para que não 

dessem respostas prontas aos alunos e sim, os questionassem e os ajudassem na elaboração 

de respostas com idéias próprias. Outra orientação foi a de que teriam liberdade para 

conduzirem a monitoria de acordo com as demandas que as turmas trouxessem, 

selecionando atividades, falas e procedimentos que melhor explicassem os fenômenos que 

seriam discutidos. 

Por fim, sugerimos que estudassem as informações contidas no caderno de campo e 

em pesquisas realizadas na Floresta da USP, encontradas em Cerri (2003), Mandai (2004), 

Queralt (2005), Lapate (2006) e Fragoso (2009). As pesquisas recomendadas para estudo 

abordavam a dinâmica das espécies arbóreas, a avifauna, a entomofauna visitante floral de 

espécies arbóreas e a mastofauna da Floresta da USP, sendo esta produção representativa 

para embasar as discussões com os alunos em conhecimento científico.  

 

6.7. Seleção das escolas - justificativa 

  

A seleção das escolas que trariam os seus alunos para a realização do trabalho de 

campo se constituiu em outra etapa desta pesquisa.  

Priorizando características que contribuíssem para a realização da nossa 

investigação, optamos por trabalhar com os alunos de duas escolas, sendo uma destas da 

rede pública municipal da cidade de Dumont e a outra da rede privada da cidade de 

Ribeirão Preto. A escolha foi realizada segundo alguns critérios: predisposição das 

instituições para a realização de um trabalho de campo, possibilidade de transporte para o 

local do trabalho de campo, concordância dos professores de Ciências em participar da 

atividade, que os alunos pertencessem a um ano do ensino fundamental que estivesse 

trabalhando como tema biodiversidade ou outros envolvendo conhecimentos ecológicos e 

que a proposta de trabalho de campo estivesse incorporada ao projeto político pedagógico 

da instituição. Por estes motivos a série mais representativa foi o sexto no do ensino 

fundamental. 

6.8. Apresentação do caderno de campo às escolas e entrevistas semi-

estruturadas 

 

 O contato inicial com as escolas se constituiu em mais uma etapa. Por telefone, 

marcamos uma reunião com as coordenadoras pedagógicas na qual apresentamos os 

objetivos da pesquisa em questão e falamos sobre a importância deste trabalho de campo 
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para o ensino de Ciências, entregando um caderno de campo e uma carta direcionada aos 

diretores, coordenadores e professores, contendo as orientações quanto à utilização deste. 

Entregamos também para coordenadoras um termo de aceite para assinarem autorizando o 

uso das falas e imagens dos alunos durante as atividades e outro, apenas sugerido, para que 

as escolas o encaminhassem aos pais dos alunos. Este último, além de incluir a autorização 

para o uso das falas e imagens dos filhos, especificava os objetivos do trabalho de campo e 

a sua importância, além de outras recomendações como aquelas relacionadas à garantia da 

segurança do próprio aluno quando em campo (por exemplo, o uso de vestimentas e sapatos 

adequados). Após estes procedimentos, informamos os professores de Ciências que davam 

aulas para o sétimo ano do ensino fundamental sobre o mesmo assunto, deixando em mãos 

um caderno de campo. 

 O nosso objetivo subseqüente a essa abordagem foi o caracterizar os sujeitos da 

pesquisa. Elaboramos, então, duas entrevistas semi-estruturadas (VER ANEXOS 2 e 3) que 

realizamos com os mesmo coordenadores pedagógicos e os professores de Ciências. Ambas 

investigações visavam analisar quais as expectativas e significados atribuídos ao trabalho 

de campo, inclusive na área do ensino de Ciências, e descrever as escolas e os seus alunos.  

 Entretanto, apesar de coletarmos os dados com as turmas de ambas as escolas, 

apenas os dados coletados da atividade realizada com a escola de Ribeirão Preto foram 

utilizados. Como esta escola foi a primeira a participar da atividade que incluía o trabalho 

de campo e a primeira a ceder as entrevistas com a coordenadora pedagógica e a professora 

de Ciências, começamos por transcrever e analisar esses dados (VER ANEXOS 4, 5 e 6).  

Ao final deste processo, tínhamos uma ampla gama de informações em mãos e por isso, 

optamos por não trabalhar com os dados coletados da outra escola, cujas filmagens foram 

realizadas nos meses de abril (nos dias seis e sete) e maio (no dia três) do ano de 2010. De 

tal maneira, tudo o que for mencionado posteriormente não se refere a esta última. 

6.9. Transcrições das entrevistas  

 

Este item trata da última etapa da pesquisa antes da coleta e tratamento dos dados. 

As entrevistas com a professora de Ciências e a coordenadora pedagógica da escola ERP 

(VER ANEXOS 2 e 3) ocorreram cerca de duas semanas antes do trabalho de campo, 

gravadas somente em áudio por meio de um celular, cujas normas para transcrição 

seguiram as de Preti (1993) (Tabela 1). Para as transcrições (VER ANEXOS 4 e 5) criamos 

pseudônimos (Tabela 2) e elas foram organizadas em uma tabela cujas colunas 

correspondiam ao número do turno, ao pseudônimo dos participantes de cada turno e à fala 

dos participantes de cada turno. Segundo Carvalho (2006), turnos são definidos como falas 

seqüenciais. Abaixo segue um exemplo da tabela com um trecho da transcrição da 

entrevista realizada com a coordenadora pedagógica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turno Participante Fala do Participante 

1 Ps são laboratórios voltados especificamente para 

qual matéria? 

2 Co pra Ciências Naturais e pra Matemática... 

Matemática é muito por conta de um trabalho 

com::... com medidas...  
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Tabela 1. Normas para transcrição baseadas em Preti (1993).  

 

Símbolos Ocorrências 

# Interpretação da pesquisadora (quando aparecer esse símbolo na fala do 

participante, deve-se consultar a coluna “interpretação da pesquisadora”, à 

direita) 

( ) Incompreensão de palavras ou segmentos 

(hipótese) Hipótese do que se ouviu 

/ Truncamento 

:: podendo aumentar 

para :::: ou mais 

Prolongamento de vogal e consoante 

_-_-_ Silabação 

? Interrogação 

 ... Qualquer pausa 

(( )) Intervalos descritivos do transcritor 

-- -- Comentários que quebram a sequência temática da exposição 

{ligando linhas Superposição, simultaneidade de falas (a fala que se sobrepõem 

corresponde ao turno seguinte) 

(...) Indicação de que a fala foi interrompida em determinado momento 

“ ” Citações literais de leituras de textos 

Transcrição em 

negrito 

Apresentação do problema do trabalho de campo para os alunos 

 

Tabela 2. Pseudônimos dos participantes e cores de preenchimento das linhas da tabela 

correspondentes a intervalos entre as filmagens. 

 

Pseudônimos e Cores Significados 

Af1... Afn Aluna 1... Aluna n 

Am1... Amn Aluno 1... Aluno n 

Afa... Afz Aluna citada por algum outro(a) aluno(a) e que não foi identificada em 

nenhuma fala anterior 

Ama... Amz Aluno citado por algum outro(a) aluno(a) e que não foi identificado em 

nenhuma fala anterior 

M1 Monitor 1 

M2 Monitor 2 

Pr1... Prn Professora de Ciências 1 e 2 (para quando a escola possuir mais do que 

uma professora de Ciências) 

Ps Pesquisadora 

Or Prof. Dr. Orientador do projeto da pesquisadora 

Pmat Professora de Matemática  

Co Coordenadora pedagógica 

A? Aluno ou aluna não identificado 

Af? Aluna não identificada 

Am?  Aluno não identificado 
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AAA? Mais de um aluno ou aluna, não identificados, falam simultaneamente 

ou/e sucessivamente... 

Teodoro e João Pseudônimo de duas pessoas que surgiram nas falas dos alunos, mas não 

consegui identificar se eram alunos da turma ou não 

ERP Escola de Ribeirão Preto 

ED Escola de Dumont 

 

6.9.1. Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 
Destarte, os sujeitos da pesquisa foram 27 alunos que na época da coleta de dados 

cursavam o sétimo ano do ensino fundamental de uma escola da rede privada, localizada na 

cidade de Ribeirão Preto. Estes eram engajados em dois tipos de atividades práticas e em 

espaços diferentes. Parte destas correspondia a estudos nos laboratórios de Ciências 

Naturais e Matemática da escola (estudos estes que ou introduziam algum assunto a ser 

estudado ou então visavam uma investigação mais minuciosa quanto a uma determinada 

questão) e a outra parte dizia respeito aos estudos do meio relacionados às Ciências 

Naturais e outras disciplinas, muitas vezes de forma interdisciplinar. Os primeiros 

integravam apenas o projeto político-pedagógico do professor, ao contrário dos estudos do 

meio que eram elementos essenciais no currículo da escola. 

 Essas atividades de estudo do meio ganharam mais atenção a partir de uma parceria 

com o Prof. Dr. Marcelo Tadeu Motokane, o que viabilizou o delineamento de um estudo 

do meio sempre com uma metodologia bem definida, com a elaboração de um caderno de 

campo e o uso deste pelos alunos. Além disso, um trabalho é realizado com os alunos antes 

da saída de campo, durante a saída e posteriormente, dando continuidade na escola. Assim, 

ao longo dos anos a escola foi aperfeiçoando os estudos do meio conforme modificava sua 

concepção do que eles significavam, diferente daquela que os caracterizava mais como 

passeios sem uma situação-problema a ser resolvida. 

 Este novo direcionamento das aulas assim como dos estudos de campo ocorreu após 

dois anos durante os quais ocorreram muitos estudos e a formação de professores, 

culminando na reformulação do currículo de Ciências da escola, desde a educação infantil 

até o nono ano do ensino fundamental (o que ocorre até hoje). Isso interferiu também na 

mudança de significações dadas à Ciência, que hoje é vista como uma área de investigação 

e construção de aprendizado. Atualmente, o projeto político pedagógico da escola prevê a 

elaboração de um material didático baseado na metodologia científica.  

Outro ponto interessante é que a professora de Ciências na época da coleta de dados 

dava aula exclusivamente para o sexto ano. Tinha 27 anos e era formada em Ciências 

Biológicas, possuía o título de mestre em Ensino de Ciências e era doutoranda na mesma 

área, cujo orientador era o mesmo da pesquisadora. Trabalhava em uma editora, com o 

cargo de suporte pedagógico, fazendo o atendimento às escolas e produzindo material 

didático. Participou do grupo de estudo LINCE (Linguagem em Ensino de Ciências) que 

investiga o Ensino de Ciências, a Linguagem e a Argumentação (também coordenado pelo 

orientador desta pesquisa). Tanto a sua formação quanto as suas atividades estavam ligadas 

estritamente ao ensino. 

 No período da coleta de dados, a professora igualmente nos informou que ao longo 

do ano trataria do tema “Biodiversidade e o trabalho dos naturalistas” por meio de uma 
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sequência que abordaria a classificação biológica, questões históricas da classificação, 

diversidade de biomas brasileiros e ambiente litorâneo (no ano em que ocorreu a coleta de 

dados). Esse foi mais um motivo que nos levou a selecionar estes alunos para serem os 

sujeitos da nossa pesquisa.   

Assim, com base nestas informações, chegamos à conclusão que o tema do caderno 

de campo utilizado nesta pesquisa, assim como a sua metodologia e objetivos, se 

enquadravam nos objetivos e assuntos que foram abordados por essa professora. Além 

disso, também se posicionavam dentro dos objetivos do próprio projeto político-pedagógico 

da escola, condições estas que podiam garantir o desenvolvimento das habilidades 

argumentativas dos alunos. 

 

6.10. Coleta de dados e demarcação de agrupamentos e categorias para 

analisá-los 
 

6.10.1. Videogravações 
 

Realizamos a coleta de dados por meio de vídeogravações no dia 12 de maio do ano 

de 2010, na Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, em dois locais: o 

Laboratório de Ensino de Biologia – LEB – (no qual ocorreu o episódio de recepção dos 

alunos com uma introdução do tema que seria abordado e orientações sobre o trabalho de 

campo e o episódio de discussão, analisando-se os dados coletados no campo), pertencente 

ao Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto, e na Floresta da USP (lugar em que ocorreu o trabalho de campo). 

No LEB somente a pesquisadora manipulava a câmera com tripé, se posicionando à 

frente da sala, no canto lateral direito, sem sair do lugar (visando interferir o mínimo 

possível na atividade). O objetivo era enquadrar, de um ponto da sala, todos os alunos e 

registrar os seus comentários advindos da interação entre eles próprios ou destes com o 

monitor. 

Já na Floresta da USP utilizamos duas câmeras filmadoras e uma câmera fotográfica 

para realizar as filmagens. A bateria de uma das câmeras filmadoras não carregou 

totalmente, por isso filmamos com a câmera fotográfica; de qualquer forma, o fato de 

termos utilizado esse outro instrumento não nos trouxe prejuízos quanto à clareza da 

identificação das falas ou imagens. A professora dos alunos filmou um grupo no Banco 

Genético e, na área de Recomposição Vegetal, a pesquisadora filmou mais um grupo. 

Ambas procuraram enquadrar os alunos interagindo entre eles, com o monitor e com os 

elementos das parcelas conforme as atividades eram sugeridas. Para isso, as pessoas que 

controlavam as câmeras se moviam ao redor das parcelas. 

Não utilizamos instrumentos gravadores somente de áudio porque as 

videogravações já se constituíam em recursos que resultariam uma boa transcrição, pois nas 

parcelas os grupos eram reduzidos e no Laboratório de Ensino de Biologia havia um bom 

isolamento de áudio. 

Aqui se faz necessário chamar a atenção para o fato de que a pesquisadora e a 

professora tiveram uma interferência sobre os resultados das filmagens que foi além do 

simples papel de observadoras Na relação entre professor e alunos existem regras que 

regem o comportamento e o aprendizado destes como tal, mesmo que o professor esteja 

calado, além de outras influências que a sua figura pode causar não só nos alunos, mas 
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também nos monitores. No caso da pesquisadora, para os alunos era uma figura estranha 

que estava entre eles com uma câmera filmadora, o que podia inibi-los. Além do mais, ela 

conhecia os monitores, os orientou para que realizassem aquele trabalho de campo e eles 

também a acompanharam na visita monitorada que ela monitorou previamente no 

delineamento da pesquisa. Desta forma, ela também exerceu uma influência sobre os 

monitores. 

 

6.10.3. Transcrições das videogravações: critérios para a demarcação 
de episódios, agrupamentos e categorias 
 

As videogravações foram transcritas (VER ANEXOS 6) com base nas normas que 

constam em Preti (1993) (Tabela 1). Inventamos os nomes dos pseudônimos dos 

participantes da atividade (Tabela 2). Ao longo das transcrições da atividade, percebemos 

que o estudo da Floresta da USP em cada um dos seus três momentos representava 

dinâmicas discursivas distintas, as quais mereciam atenção especial. Para momentos 

extraídos de uma aula onde fica evidente uma situação que queremos investigar, Carvalho 

et al. (1993 apud Carvalho, 2006) usa a denominação “episódios de ensino”. Levando em 

conta a representatividade desta definição, chamamos cada momento da atividade de 

episódio – recepção dos alunos (episódio 1), trabalho de campo (episódio 2) e discussão 

dos dados coletados no trabalho de campo (episódio 3).  

Como muitas vezes um episódio possuía dois ou mais vídeos, ou em outras 

situações as interações discursivas não estavam relacionadas ao conteúdo do trabalho de 

campo, achamos por bem excluir estes pequenos trechos. Estes ocorreram com o início do 

trabalho de campo, com a finalização de determinadas atividades ou com o fim do trabalho 

de campo. Desta forma, a tabela 2 que se encontra no anexo referente às videogravações 

(VER ANEXO 6) além de apresentar as normas para a transcrição e os significados dos 

pseudônimos, também apresenta cores que sinalizam a interrupção de uma gravação e a sua 

finalização: 

 

 Intervalo entre filmagens que representam a continuação do mesmo episódio 

 Interrupção da transcrição em momentos nos quais as interações discursivas 

entre os alunos e entre estes e o monitor não revelam construção alguma de 

argumento ou conhecimento científico e nem se enquadram nos agrupamentos 

das Tabelas 3 e 4 (Anexo 8) 

 

Após uma primeira análise das transcrições, começamos a agrupar os turnos de fala 

nos três episódios. Chamamos estes agrupamentos de turnos de pré-categorias. Para melhor 

visualizarmos cada pré-categoria, utilizamos aleatoriamente um sistema de cores. Em 

seguida, analisamos cada uma das pré-categorias com base nos objetivos gerais e 

específicos da pesquisa, de forma a enquadrá-los em categorias finais que respondessem 

posteriormente ao menos parte do problema da investigação.  

Depois organizamos as transcrições em tabelas, cujas colunas correspondiam: às 

cores das categorias, às cores das pré-categorias, ao número do turno, ao pseudônimo dos 

participantes de cada turno, à fala dos participantes de cada turno e à interpretação da 
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pesquisadora sobre o turno. Para exemplificar, segue abaixo um trecho da tabela cuja 

transcrição representa o início do segundo episódio (Monitoria 1): 

 

Concomitantemente procuramos identificar nas transcrições se argumentos 

completos tinham sido construídos. Desta maneira, usamos o nosso primeiro referencial 

teórico-metodológico que foi o Padrão de Argumentação de Toulmin (TOULMIN, 2001). 

Por fim, após encontrarmos os argumentos, a nossa pretensão era entender as características 

e o tipo da situação discursiva em que se deu a construção desses argumentos. Para isso 

utilizamos o nosso segundo referencial teórico-metodológico, que foram os marcadores 

para situações explicativas. 

 

Categorias 

(Tabela7) 

Pré-

Categorias 

(Tabela 5) 

Pré-

Categorias 

(Tabela 3) 

Turno Participante Fala do Participante Interpretação 

da 

Pesquisadora 

     1 M2  beleza?... a gente vai 

entrar... óh::... estou falando... aqui 

é a parte do Banco Genético... 

((inicialmente o monitor reúne 

todos os alunos que analisarão o 

Banco Genético e dá algumas 

explicações relacionadas a esta 

área))  
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7. RESULTADOS 
 

7.1. Agrupamentos de turnos em pré-categorias e categorias 
  

Como resultados alcançados por meio das transcrições, obtivemos agrupamentos 

(pré-categorias) que configuraram turnos com características e intencionalidades diversas 

presentes nos três episódios. Abaixo seguem as cores e os nomes dos agrupamentos de 

turnos e trechos de transcrições que os exemplificam. Nem todas as transcrições estão na 

íntegra. Como logo no início da fala era possível perceber a intencionalidade do turno, 

achamos desnecessário apresentar o trecho em toda a sua extensão. As cores e a ordem de 

apresentação dos agrupamentos foram escolhidas de forma aleatória. 

 

 Dinâmica entre os monitores (DM): 

 

 

 Simplificação da explicação dos monitores e/ou suas concepções acerca de 

assuntos envolvendo o trabalho de campo (IOM):  

 
Episódio Turno Participante Fala do Participante 

1 126 M1 aqui... essa primeira aqui é meio... é meio complicada... 

como que seria uma floresta no seu imaginário?... não sei 

responder( )... como seria uma floresta no seu 

imaginário?... sei lá... tem árvore... ((faz uma careta)) 

127 AAA? ((dão risadas)) 

128 A? tem bichos... 

129 M1 tem bicho... então( )... não tem resposta certa... o que vocês 

quiserem responder... dá pra encaixar... éh::... essa aqui é 

interessante... óh::... tá... a floresta tem um monte de 

árvores e de animais... será que as plantas... as árvores... 

são todas iguais? 

 

 

Episódio Turno Participante Fala do Participante 

3 529 M1 gente... fala comigo... gente... por favor... gente... conversa 

comigo... 

530 AAA? ( ) ((borburinhos)) 

531 M2 então... qual... qual lado vocês acham que está perto de 

chegar num clímax?... que que vocês acharam? 
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 Interpretação/seleção dos dados coletados (ISD):  

 

 

 Indicação de procedimentos para a coleta de pré-dados no campo (PCD):  

 

 

 Monitores como protagonistas (exigem dos alunos resposta sim ou não; ou então 

acabam de fazer a pergunta já respondem logo em seguida, sem esperar a 

manifestação dos alunos) (MP):  

 
Episódio Turno Participante Fala do Participante 

1 71 M1  como é que é feito... então... o processo de 

reflorestamento?... como é... que que você faz... que que 

você tem que fazer?... as mudas... elas são criadas em 

viveiros... vai tirar de onde... né... de onde?... não adianta 

Episódio Turno Participante Fala do Participante 

3 357 M1 o desenho dela... ela esquematizou bem... ah:: lá... 

galera... ((pega o caderno de campo da aluna Af1 e se 

refere ao esquema que ela realizou))  

359 M1 ela fez bem simples e dá pra entender... 

361 M1 ela desenhou a parcela... um quadrado... 

363 M1 e aí ela... ela foi colocando assim... ela fez um 

quadrado... dá pra entender... isso aqui cada um é uma 

árvore... dá pra ver que tem bastante árvores... 

365 M1 e aí ela fez um que seria a espécie invasora... eu acho... 

certo? 

369 M1 é um esquema bem feito...  

Episódio Turno Participante Fala do Participante 

2  

Monitoriaco

m M2 

558 Am1 vai pegar a régua e fazer o que com a régua mesmo? 

559 M2 vocês vão medir... perpendicular ao solo... quantos 

milímetros... ou se der mais de um centímetro... 

560 Af1 coitada da régua... mas... furar? 

561 M2 não... apóia até chegar na... na... na... terra... isso... ((a 

aluna Af3 faz essa aferição)) e... e... e olha lá de 

pertinho... 



56 
 

nada a gente ficar plantando semente... a semente... a chance 

dela não germinar é muito grande... se ficar deixando 

semente... então o pessoal coloca a semente num viveiro... 

espera ficar uma mudinha... e eles plantam muda... se você 

plantar muda... tem uma chance maior de ter sucesso... de 

crescer e virar uma árvore mesmo...  

 

 Perguntas dos monitores que desencadeiam respostas curtas (PMRC): 

 

 

 Conhecimentos prévios dos alunos relacionados ao que, para eles, representa 

uma floresta (CP): 

 

Episódio Turno Participante Fala do Participante 

1 30 M1  (...) agora... vocês sabem qual a diferença de uma 

monocultura pra uma floresta?... porque::... floresta... tem 

em um monte de lugar... monocultura também... 

 31 Am5 éh::... floresta é que... tipo assim... ela planta sozinha... 

 

 

 

Episódio Turno  Participante Fala do Participante 

3 418 M1 (...) vocês... vocês viram bastante bicho? 

419 A? não... 

420 Af1 sim... no caminho... ((outras fazem que sim com a cabeça 

e falam paralelamente)) 

421 M1 mas vocês viram uns bichos grandes?... vocês viram 

aquele veado campeiro?... viram... 

422 A? já... 

423 Af9 vimos... {não... 

424 Af6                 não... 

425 Af10 ( )a gente não viu nada... 

426 Af1 eu pensei que eu ia ver( ) 

427 Af9 eu vi mosquitos... 

428 Af8 (a gente só) viu mosquitos... 
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 Respostas dos alunos frente às perguntas dos monitores ou questões que 

poderiam gerar argumentos, levantadas pelos próprios alunos (RAAG):  

 

 

 Outros elementos da cultura científica (ECC): 

Episódio Turno  Participante Fala do Participante 

2  

Monitoria 

com M2 

869 M2 vocês acham que aqui... ((aponta para a área do Banco 

Genético)) vai ter mais árvore... mais planta... ou menos 

árvore... {menos planta que lá? ((se refere à área de 

Recomposição Vegetal)) 

870 AAA?                                                           menos... 

871 M2 tá... 

872 Af1 e aqui tem mais mosquito... ((se refere ao Banco Genético)) 

873 Af3 e aqui as árvores são mais claras... não são... ((se refere ao 

Banco Genético)) ou é só porque aqui tem mais sombra... 

((refere à Recomposição Vegetal)) 

874 Af4 mais claras... tipo( ) 

875 M2 mais luz... 

876 Af1 aqui faz mais fotossíntese... não é? ((se refere ao Banco 

Genético)) 

877 M2 por quê? 

878 Af1 por causa do sol... 

879 M2 por que tem mais luz? 

880 Af1 é::... por causa da luz do sol... então aqui é mais... mais 

verde do que ali... ((aponta para a área de Recomposição 

Vegetal)) 

Episódio Turno  Participante Fala do Participante 

3 1 M1 o ideal::... seria você estudar todas as plantas da floresta... 

mas isso não é possível... por questões práticas... você não 

vai ter o tempo necessário pra estudar todas as plantas da 

floresta... então... o que a gente faz?... quando a gente vai 

fazer um trabalho... de campo... a gente se contenta em 

estudar uma parcela... aquela parcela... a gente se... em 

trabalho... em trabalho mesmo... de verdade... não uma 

simulação... como foi hoje... a gente:: pega aleatória... a 

gente não escolhe... lá a gente foi e escolheu um lugar...  
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 Surpresa/curiosidade dos alunos a partir de algum experimento ou instrumento 

científico (mas sem apresentar argumentos) (SEIC):  

 

 

 Interpretação da floresta pelos alunos e/ou demonstração de curiosidade pelo 

lugar (IFA):  

 

 

 Falas dos alunos relacionadas às duvidas quanto às anotações dos dados (DAD):  

 

 

 

 

Episódio Turno  Participante Fala do Participante 

2  

Monitoria 

com M2 

494 Af? ai... Deus do céu( )... ai... que divertido... ((nesse 

momento os alunos observam a intensidade do 

borbulhamento na placa de petri após o monitor pingar 

algumas gotas de água oxigenada)) 

498 Am? que louco...  

499 Am? ( )gostoso... 

500 Af? ai... está queimando... 

501 Am? está saindo fumaça... 

504 Af1 pinga mais? 

Episódio Turno  Participante Fala do Participante 

2  

Monitoria 

com M1 

385 Af? mais é... é... essas plantas você::... vo/... a::... plantou ou 

ela nasceu( )? 

386 M1  essa daqui provavelmente plantou... {pelo tamanho dela... 

387 Am?                                                               ( )essa 

pequenininha também? 

388 Am? e essa aqui... nasceu sozinha? 

 389 M1  deve... é::... depois nasce sozinha... 

Episódio Turno Participante Fala do Participante 

2 

Monitoria com M2 

484 Af1 pode desenhar em vez de escrever? 
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 Turnos nos quais os alunos conversam sobre outros assuntos que não têm 

relação com o trabalho de campo (TSR):  

 

         

Os turnos não se encaixam em nenhum dos agrupamentos anteriores e posteriores 

(TNEC). 

 

Verificamos que o episódio 1 foi composto por turnos nos quais os monitores 

contextualizaram o problema de campo, em uma tentativa de torná-lo autêntico no que diz 

respeito à representação de um contexto real para a vida dos alunos. Essa contextualização 

ficou evidente para nós, mas acreditamos que para os monitores ela não teve essa mesma 

significação. Uma evidência disso foi que logo após essas informações, os monitores 

chegaram a ler e explicar as atividades contidas no caderno de campo, mas omitiram o 

problema que aparecia antes mesmo das atividades. O problema foi colocado para os alunos 

somente pelo monitor 2, ao chegarem na floresta. 

Reunimos esses turnos em outras duas pré-categorias (cujas cores foram escolhidas 

de forma aleatória): informações que contextualizam historicamente a Floresta da USP 

(DCH) e informações que caracterizam a Floresta da USP (DFU) (VER ANEXO 6, 

Tabela 4):  

 

 Informações que contextualizam historicamente a Floresta da USP (DCH) 

 Informações que caracterizam a Floresta da USP (DFU) 

 

Identificamos no episódio 2 turnos que compõem as orientações para a coleta de 

dados por meio das atividades e o registro dos dados coletados no trabalho de campo. Estes 

dados são apenas valores de medidas, esquemas ou descrições. Por isso, chamamos esses 

dados coletados no trabalho de campo de pré-dados, para diferenciá-los dos dados que são 

elementos constituintes do Padrão de Argumentação de Toulmin (TOULMIN, 2001). Eles 

ainda não receberam asserções e por isso os consideramos diferentes dos dados integrantes 

da estrutura do Padrão de Argumentação de Toulmin.  

Episódio Turno  Participante Fala do Participante 

2  

Monitoria 

com M2 

239 Am4 óh:: o marimbondo... óh:: o marimbondo... 

240 Af3  uau... 

241 Af4 pára... cadê? 

242 Am4 eu não vou ser picado... eu tenho quinze minutos pra ir no 

hospital... senão minha garganta fecha e eu fico sem ar... 

243 Am1 eba... 

244 Af? eba... 

245 Am1 aí... se morrer... enterra... 

246 Af3 aí você morre(de uma vez )... 

247 Am1 (...) um no mundo não faz falta... 
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Da mesma forma, estes pré-dados foram reunidos em outra pré-categoria e a 

determinação da sua cor foi escolhida de forma aleatória: 

 

 Pré-dados coletados durante o trabalho de campo que caracterizarão as parcelas 

das áreas de Recomposição Vegetal e do Banco Genético (PD)  

 

Observamos outros turnos que estão relacionados à composição de um argumento 

geral, com base nos elementos estruturais do Padrão de Argumentação de Toulmin. A 

concatenação destes elementos no episódio 3 nos indicou a presença de um argumento 

geral que foi construído a partir do problema de campo (VER ANEXO 6, Tabela 6).  

O problema foi proposto de forma implícita, pois os monitores não colocaram o 

problema para os alunos resolverem; no entanto, desenvolveram as atividades cujas 

informações coletadas eram essenciais para solucionar o problema.  

Seguem abaixo outras pré-categorias representantes dos elementos identificados. A 

determinação das cores foi escolhida de forma aleatória. 

 

 Dados construídos a partir do trabalho de campo (DTC) 

 Qualificador (QDR) 

 Justificativa (JF)  

 Conclusão (CLS) 

Por fim, procuramos enquadrar as pré-categorias nas três categorias apresentadas 

abaixo. As cores e a ordem em que aparecem as categorias foram escolhidas de forma 

aleatória: 

 

 Cultura científica (CC) 

 Construção do argumento pelo aluno (CAA) 

 Construção do argumento pelo monitor (CAM) 

As correspondências das pré-categorias às categorias listadas estão representadas na 

tabela abaixo (Tabela 7)
2
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 A Tabela 8, a qual se refere às categorias e às cores a elas atribuídas, consta no ANEXO 6. Não colocamos a 

tabela 8 nesta sessão porque já apresentamos suas informações neste capítulo. 
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Tabela 7. Correspondência das pré-categorias às categorias. 

 

7.2. Localização das pré-categorias nas categorias 
 

Consideramos comuns às três categorias as pré-categorias referidas à 

contextualização do trabalho de campo, às orientações para coleta e registro de informações 

obtidas no campo e aos elementos que constituíram o argumento geral (segundo o padrão 

de Argumentação de Toulmin). Foi o caso dos dados que contextualizam historicamente a 

Floresta da USP (DCH), dos dados que caracterizam a Floresta da USP (DFU), dos pré-

dados coletados durante o trabalho de campo que caracterizarão as parcelas das áreas de 

Recomposição Vegetal e do Banco Genético (PD), dos dados construídos durante a 
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discussão – episódio 3 – por meio das coletas realizadas no trabalho de campo (DTC), do 

qualificador (QDR), da justificativa (JF) e da conclusão (CLS).  

As pré-categorias citadas corresponderam à categoria cultura científica (CC), 

justamente por conterem elementos importantíssimos para a construção de argumentos 

(dados, justificativas, apoios, qualificador modal, conclusão) e por esta ser um componente 

essencial à epistemologia da Ciência. Porém, a contextualização do problema de campo e 

os procedimentos para coleta de dados também contribuíram para a construção posterior do 

argumento geral.  

Todavia, estas pré-categorias da mesma forma constituíram as categorias 

construção do argumento pelo monitor (CAM) e construção do argumento pelo aluno 

(CAA). Quanto à categoria CAM, podemos dizer que substancialmente foram os monitores 

que construíram o argumento geral, no decorrer dos três episódios. No entanto, essa 

construção se deu igualmente em resposta às interações discursivas entre monitor-aluno e 

entre aluno-aluno. Por isso, estas pré-categorias também constituíram a categoria CAA.   

 

7.2.1. Categoria Cultura Científica (CC) 

 
Quando falamos na cultura científica (CC), consideramos que as pré-categorias 

correspondentes a essa categoria revelaram componentes representantes do processo de 

enculturação científica. Assim, enquadramos as pré-categorias relacionadas ao trabalho 

experimental, o qual muitas vezes estimulou a curiosidade dos alunos diante dos resultados 

dos experimentos (SEIC - surpresa/curiosidade dos alunos a partir de algum experimento 

ou instrumento científico) com o emprego de determinadas metodologias para a coleta de 

pré-dados (PCD - indicação de procedimentos para a coleta de pré-dados no campo), 

como foi o caso das atividades propostas no caderno de campo atentando para 

metodologias provenientes da Ecologia de Comunidades Vegetais, por exemplo, a 

delimitação de parcelas. Situamos também as pré-categorias relacionadas à introdução de 

termos e conceitos relacionados ao conhecimento científico ecológico (por meio da fala dos 

monitores), à importância da esquematização durante o trabalho de campo, ao uso de vários 

instrumentos (reagentes, pipetas, placas de petri, psicrômetro), além de discussões sobre o 

que seria um cientista (ECC – outros elementos da cultura científica).  

A pré-categoria que diz respeito à manipulação dos dados coletados visando a 

seleção e interpretação destes (ISD - interpretação/seleção dos dados coletados) também 

está intrinsecamente relacionada a esta categoria, assim como aquela que compreende 

turnos de fala nos quais esteja explícito o ato de registrar os dados sob a forma de números, 

palavras e esquemas bem representativos das parcelas (DAD - falas dos alunos 

relacionadas às duvidas quanto às anotações dos dados). Verificando as falas 

correspondentes à pré-categoria DAD, constamos certa dificuldade por parte dos alunos 

quando se tratava de anotar os dados coletados no caderno de campo.  

 

7.2.2. Categoria Construção do Argumento pelo Aluno (CAA) 

 
Já a categoria construção do argumento pelo aluno (CAA) não representa a 

argumentação propriamente dita, mas sim indícios de turnos nos quais essa argumentação 

poderia ser estimulada e, na maioria das vezes, não foi. Dentre as pré-categorias que 

validaram esta categoria, podemos nos referir a quatro: perguntas dos monitores que 
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desencadeiam respostas curtas (PMRC); respostas dos alunos frente às perguntas dos 

monitores ou questões que poderiam gerar argumentos, levantadas pelos próprios alunos 

(RAAG); interpretação da floresta pelos alunos e/ou demonstração de curiosidade pelo 

lugar (IFA); conhecimentos prévios dos alunos relacionados ao que, para eles, representa 

uma floresta (CP).  

Consideramos o agrupamento RAAG o mais representativo desta categoria, pois 

argumentos pontuais decorrentes da interação discursiva entre monitores e alunos foram 

construídos nessas situações, ou pelo menos houve a relação de dois elementos estruturais 

do argumento (como o dado e a justificativa), embora não se concluiu nada a respeito e os 

monitores não prosseguiram com a discussão (não houve a mediação das respostas dos 

alunos).  Nos agrupamentos PMRC e CP houve a intenção dos monitores, por meio de 

perguntas, oportunizarem aos alunos momentos nos quais eles participariam da construção 

do discurso oral. Contudo, a participação dos alunos não foi muito instigada. Em PMRC, as 

perguntas requeriam respostas curtas, pouco elaboradas e sem a relação de elementos que 

poderiam formar um argumento. Já no agrupamento CP, cabiam às respostas dos alunos a 

intervenção dos monitores possibilitando aos primeiros a oportunidade de argumentar sobre 

suas opiniões e aos segundos, a chance de introduzir novos conceitos científicos e significá-

los.  

Quanto ao IFA, os alunos deram indícios tanto das áreas da Floresta da USP que 

acharam mais interessantes como também revelaram as suas expectativas quanto ao que 

esperavam encontrar em uma área de floresta com um dossel formado (animais grandes, 

por exemplo). Contudo, nesses momentos os alunos também não foram impelidos a 

argumentar sobre o assunto do trabalho de campo. 

 

7.2.3. Categoria Construção do Argumento pelo Monitor (CAM) 

 
A construção do argumento pelo monitor (CAM) inclui agrupamentos que 

revelaram quem eram os autores do discurso durante a atividade, ou seja, os monitores, 

conduzindo a sequência e o teor dos assuntos tratados para respaldar a resolução do 

problema do trabalho de campo. Justificamos essa categoria por meio de três pré-

categorias: uma delas foi representativa da interação (dinâmica) entre os monitores (DM - 

dinâmica entre os monitores), na outra os turnos de fala tiveram os monitores como 

protagonistas do discurso (MP - monitores como protagonistas exigem dos alunos 

respostas sim ou não) e a última pré-categoria esteve relacionada com o que de fato os 

monitores discutiram com os alunos (IOM – simplificação da explicação dos monitores 

e/ou suas concepções acerca de assuntos envolvendo o trabalho de campo). 

No primeiro caso, as transcrições evidenciaram que as falas de um dos monitores 

(M1) predominavam sobre as falas do outro, nos episódios nos quais estavam juntos 

(episódios 1 e 3). Entretanto, as poucas interferências do outro monitor (M2) eram feitas de 

forma a direcionar a discussão retomando algum ponto que foi esquecido, como aconteceu 

na finalização da discussão dos dados coletados durante o trabalho de campo, na qual ele 

chamou a atenção dos alunos para conclusão do problema inicialmente estabelecido.  

Já no segundo caso, os turnos de fala concentraram interações nas quais as 

perguntas que os monitores fizeram aos alunos não geraram controvérsias, pois requereram 

apenas um sim ou não como resposta, representando mais uma estratégia para atrair a 

atenção do aluno ao discurso longo dos monitores. Em alguns momentos, foi o próprio 
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discurso do monitor sob a forma destes turnos (MP), que constituíram os argumentos 

pontuais (estes foram apresentados no capítulo seguinte).  

A simplificação da explicação dos monitores e/ou suas concepções acerca de 

assuntos envolvendo o trabalho de campo (IOM – simplificação da explicação dos 

monitores e/ou suas concepções acerca de assuntos envolvendo o trabalho de campo) 

também satisfazem a categoria construção do argumento pelo monitor. Verificando os 

agrupamentos de turnos que correspondiam ao argumento geral, percebemos que os 

monitores sabiam o porquê da metodologia que estavam usando, mas não a aprofundaram 

para discutir os dados por meio dela obtidos. Isso pode ser decorrente do conhecimento 

científico que eles consideravam importante para ensinar a alunos de sétimo ano do ensino 

fundamental. Uma das outras possíveis explicações é que eles podiam considerar que todo 

o conhecimento que o caderno de campo sugeriu para ser discutido não foi importante e, 

desta forma, simplificaram a sua abordagem.  
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CAPÍTULO 8. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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8. ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

8.1. Dinâmica da atividade de campo 
 

A partir do estudo da quantidade de turnos por episódio notamos que pré-categorias 

diferentes se distribuíram ao longo da atividade por meio das interações discursivas que se 

estabeleceram.  É importante esclarecer que na maioria dos turnos houve sobreposição de 

pré-categorias. Um mesmo conjunto de turnos pode ser representado, assim, por mais de 

uma pré-categoria. Os turnos cujas falas estiveram inaudíveis ou não se encaixaram nas 

pré-categorias descritas, não foram considerados para a descrição da dinâmica da atividade 

nos três episódios.  

O primeiro episódio foi composto de 171 turnos de falas. Nele (como apresentado 

na Figura 2A) houve uma maior contextualização histórica da Floresta da USP (DCH) 

seguida por elementos que fizeram parte da cultura científica (ECC), além da discussão 

quanto aos procedimentos que seriam utilizados durante as atividades na floresta (PCD). 

ljlkj    

 
 

Porém, outras pré-categorias nos indicaram que os monitores foram os que mais 

contribuíram com turnos de fala nas interações discursivas, controlando-as. O episódio foi 

assim constituído pela participação dos monitores como protagonistas (MP), fazendo 

também perguntas aos alunos que exigiram destes pouco esforço intelectual para a 
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elaboração de respostas (sempre muito curtas) (PMRC) e não aproveitando situações 

potenciais para estimular a argumentação dos alunos (como por exemplo, aquelas nas quais 

os alunos expuseram seus conhecimentos prévios acerca das diferenças entre uma 

monocultura e uma floresta) (RAAG, CP, IFA). Já a dinâmica entre os monitores (DM) foi 

uma pré-categoria que ocupou poucos turnos indicando o predomínio da fala de um dos 

monitores. As concepções dos monitores também foram evidenciadas em alguns turnos de 

fala (IOM), principalmente nos que se referem às informações e aos questionamentos, 

presentes no caderno de campo, que os monitores consideraram importantes ou não para 

propor aos alunos.  

Embora o segundo episódio (Figura 3) tenha abordado o trabalho de campo na 
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Floresta da USP baseado nos mesmos procedimentos metodológicos para a coleta de dados 

(PCD), as monitorias apresentaram interações discursivas com variadas características. A 

monitoria 1 foi composta por 391 turnos de fala e a monitoria 2 por 916 turnos de falas. Em 

ambas as monitorias predominaram as pré-categorias em cujos turnos se discutiam sobre os 

procedimentos metodológicos para a coleta de dados, turnos nos quais se falava sobre os 

pré-dados coletados (PD) e turnos que resultavam no registro desses pré-dados (DAD) no 

caderno de campo (Figura 3 A1 e A2). Situações argumentativas também não foram 

propiciadas durante a coleta de pré-dados (nesse caso, pré-dados, pois estes não 

correspondem ao Dado do Padrão de Argumentação de Toulmin), havendo momentos 

constituídos pela interpretação da Floresta (IFA) ou pela surpresa e/ou curiosidade dos 

alunos diante de um experimento (no caso, da verificação da quantidade de matéria 

orgânica no solo), mas sem a construção de argumentos (SEIC). Todavia, no gráfico da 

monitoria com o M2 apareceu uma pré-categoria com poucos turnos a qual revelou que 

uma discussão foi iniciada com os alunos (RAAG). Esse tipo de interação discursiva 

ocorreu após a finalização da coleta de dados, mas novamente argumentos não foram 

construídos, pois a discussão não foi concluída e nem retomada. 

Outro item que verificamos nestes dois gráficos foi que turnos de fala foram 

ocupados por interações discursivas com alunos discutindo sobre outros assuntos que não 

se relacionaram ao trabalho de campo (TRS). Na monitoria com o M1, estes turnos 

apareceram poucas vezes e mais ao final da atividade, o que pôde ter sido conseqüência do 

cansaço dos alunos e porque todos já haviam participado dessas coletas em outra parcela da 

mesma área da floresta (embora apenas metade do grupo tenha feito as medições). No caso 

da monitoria com o M2, ele procedeu de forma diversa, organizando os alunos desde o 

princípio em parcelas diferentes. Porém, devido ao seu deslocamento entre as parcelas para 

orientar os dois grupos, somente alguns alunos eram os que realmente coletavam os dados e 

os anotavam, sendo que os demais comentavam outros assuntos. Contudo, as fisionomias 

diferentes das áreas da floresta possivelmente interferiram igualmente nos aspectos das 

interações discursivas.  

O terceiro episódio foi caracterizado, em 684 turnos de falas, tanto por pré-

categorias comuns aos outros episódios como por pré-categorias distintas (Figura 4A). 

Como pré-categorias comuns, podemos apontar aquelas relacionadas à interpretação da 

Floresta da USP e à demonstração da curiosidade pelo lugar (IFA), aos elementos da 

cultura científica (ECC), à presença de perguntas que pressupõem respostas curtas 

(PMRC), às situações que poderiam gerar argumentos (RAAG), à simplificação da 

explicação dos monitores e/ou suas concepções acerca de assuntos envolvendo o trabalho 

de campo (IOM) e à dinâmica entre os monitores (DM). No entanto, aqui neste episódio 

cada uma dessas pré-categorias retratou interações discursivas que tenderam a tratar dos 

pré-dados coletados no trabalho de campo de forma a discutir o que eles representavam 

quando se desejava caracterizar a sucessão ecológica ocorrente Floresta da USP. Mesmo 

que tenha sido pequena a interferência de um dos monitores, ela foi de suma importância 

para direcionar a discussão para a justificativa dos dados (JF) e para uma conclusão acerca 

do problema do trabalho de campo. Considerando a simplificação da explicação dos 

monitores e as suas concepções acerca do trabalho de campo (ISD), os turnos que 

compuseram esta pré-categoria tiveram lugar somente neste episódio porque nele que 

ocorreu a seleção de quais pré-dados seriam discutidos, recebendo asserções.  
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Para elaborar os gráficos da quantidade de turnos das categorias em cada episódio, 

relacionamos às categorias a quantidade de turnos de falas de cada pré-categoria que delas 

fazem parte. Assim, a categoria cultura científica (CC) foi representada por muitos turnos 

em todos os episódios (Figuras 2B; 3 B1 e B2; 4B), pois a atividade de campo englobou 

muitas pré-categorias que corresponderam ao processo de enculturação científica. 

A categoria construção do argumento pelo monitor (CAM) foi representada por 

uma maior quantidade de turnos somente no episódio 1, em relação à categoria construção 

do argumento pelo aluno (CAA) (Figura 2B). Neste episódio as falas dos monitores se 

fizeram mais presentes do que as falas dos alunos, até mesmo porque os monitores 

conduziram esse momento da atividade de campo de forma a apresentar mais informações 

do que promover situações de troca de conhecimento com os alunos.  

No episódio 2 a quantidade de turnos relacionadas à CAM foi menor devido às 

interações discursivas que ocorreram na monitoria intermediada pelo monitor 2 (Figura 

3B2), pois nesse caso ele orientou os dois grupos de alunos separadamente, havendo 

momentos nos quais as interações discursivas estabelecidas se deram somente entre os 

alunos, assim como outros momentos nos quais eles questionaram o monitor sobre as 

observações decorrentes das atividades (o que acrescentou turnos à CAA). Já o monitor 1 

coletou os pré-dados em uma parcela com todos os alunos juntos e depois procedeu da 

mesma forma na segunda parcela, o que caracterizou turnos de falas mais correspondentes 

às pré-categorias relacionadas à orientação dada pelos monitores e ao registro dos pré-

dados efetuado pelos alunos (Figura 3B1). No episódio 3, no qual houve a discussão dos 
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pré-dados coletados no trabalho de campo, esperaríamos que a categoria CAM estivesse 

mais presente, pois foram os monitores que delinearam todo o discurso para chegarem a 

uma única conclusão. Contudo, a barra do gráfico representante da quantidade de turnos de 

falas relacionada à categoria CAA foi maior do que a barra relacionada à categoria CAM 

(Figura 4B). Isso se deveu à constância de pré-categorias compostas por turnos de falas 

representantes de situações nas quais os alunos sempre apresentavam respostas curtas frente 

às perguntas dos monitores e às situações nas quais a argumentação dos alunos poderia ter 

sido estimulada e não foi.  

O estudo da dinâmica da atividade de campo nos auxiliou a perceber que cada 

interação contribuiu de forma a estruturar um argumento geral ao final da atividade. No 

primeiro momento houve uma contextualização histórica da Floresta da USP e 

apresentação de outros elementos que caracterizaram a floresta, contextualizando o 

problema de campo. No segundo episódio houve a coleta de pré-dados os quais, no terceiro 

episódio, receberam asserções, foram justificados e relacionados a uma conclusão. Além 

disso, as observações das interações discursivas também nos possibilitaram identificar 

alguns argumentos, nos três episódios, compostos por poucos turnos de falas provenientes 

ou só dos monitores ou conjuntamente aos turnos de falas dos alunos; por isso os 

chamamos de argumentos pontuais.  

Assim, as próximas análises que realizamos corresponderam a estes últimos 

argumentos e ao argumento geral, obtido mais precisamente ao longo de todo o episódio 3 

(embora se os episódios 1 e 2 estivessem ausentes, as discussões no episódio 3 não seriam 

possíveis).  

 

8.2. Construção dos argumentos pontuais 

 

Ao longo dos três episódios, foram construídos 14 argumentos pontuais, 

estruturados segundo o Padrão de Argumentação do Toulmin (TOULMIN, 2001). No 

episódio 1 verificamos 8 argumentos. No episódio 2, na monitoria 1,  não verificamos 

argumentos e na monitoria 2 verificamos 1 argumento. No episódio 3 verificamos 5 

argumentos. Cada argumento foi numerado de 1 a 14, seguindo a ordem em que eles foram 

construídos no decorrer dos episódios (Tabela 9).  

 

Tabela 9. Episódios que apresentam argumentos pontuais.  

EPISÓDIOS QUE APRESENTAM 

ARGUMENTOS 

ARGUMENTOS PONTUAIS 

Episódio 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Episódio 2 9 

Episódio 3 10, 11, 12, 13, 14 

 

No episódio 1 houve uma maior discussão dos monitores com os alunos e muitos 

questionamentos, o que vai ao encontro do fato de oito argumentos pontuais estarem 

presentes (a maioria dos argumentos pontuais construídos). A presença de um argumento 

apenas do episódio 2 foi esperada, pois nas pré-categorias deste momento da atividade 

prevaleceram os registros de dados pelos alunos e aos procedimentos para realizar as 
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atividades no campo, sendo que os momentos de questionamentos dos monitores para com 

os alunos foram raros. No episódio 3 foram encontrados menos argumentos pontuais do 

que no episódio 1. Isso nos levou a um questionamento, pois se nessa última parte da 

atividade de campo houve a discussão dos pré-dados coletados, se esperaria que os 

argumentos pontuais fossem encontrados em maior quantidade. Por isso, reservamos a 

sessão 8.3 deste capítulo para discutir melhor as interações discursivas que ocorreram no 

último episódio. 

Os 14 argumentos pontuais se encontram no ANEXO 7, com as indicações dos 

episódios e dos turnos de falas nos quais os identificamos. Ao final das falas que os 

compõem também evidenciamos os pseudônimos dos participantes da atividade de campo 

que, nas interações discursivas, contribuíram com a construção dos elementos estruturantes 

dos argumentos.  

Como exemplos, selecionamos dois argumentos pontuais que constam nas próximas 

páginas: o argumento pontual 2 (estruturado somente com a participação das falas dos 

monitores) e o argumento pontual 9 (estruturado com a participação  das falas dos alunos e 

dos monitores). Esses argumentos também estão acompanhados dos trechos das 

transcrições em que eles foram identificados. 

Rivard e Straw (2000) estabelecem uma comparação entre o discurso oral e o 

escrito. Para eles, o discurso oral é divergente, altamente flexível, e requer pequeno esforço 

dos participantes enquanto eles exploram idéias coletivamente; mas o discurso escrito é 

convergente, mais focalizado e demanda maior esforço cognitivo do escritor. No entanto, 

os 14 argumentos pontuais que encontramos representam um número muito pequeno, se 

comparados aos 2162 turnos de falas que caracterizaram uma atividade que transcorreu 

durante todo o período da manhã.  

Geralmente, a formulação de um argumento oral ocorre em um tempo muito curto, 

o que exige dos locutores e interlocutores do discurso um raciocínio muito rápido, no qual 

os participantes estejam conscientes dos elementos estruturantes dos argumentos nas suas 

falas e saibam articulá-los. Desta maneira, discordamos dos autores ao considerarem que o 

discurso oral requer um pequeno esforço dos participantes. Se realmente fosse assim, 

muitos argumentos teriam sido construídos e não foi o que nossas análises, nas sessões 

posteriores deste capítulo, mostraram. 
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Argumento Pontual 2: trecho da transcrição na qual ele foi identificado 

Turno Participante Fala do Participante 

71 M1  então... você vê que a gente vai andar um pouquinho... que a gente vai sair aqui do circulozinho e 

vai até a floresta...# a gente vai pra floresta... éh::... ele... vamos voltar um pouco... a hora que eu 

perguntei lá qual era a diferença da floresta pra monocultura... ele falou a... a floresta... ela:: 

planta sozinha... ((muitos alunos dão risadas)) e a monocultura não... alguém foi lá e plantou pra 

depois colher... aí a floresta é assim... por exemplo... essa Floresta da USP... eu vou falar assim... 

antigamente... no início... era Mata Atlântica... por exemplo... aí derrubaram e fizeram a fazenda 

de café... aí voltou... aí:: da fazenda de café virou a faculdade... virou a USP... só que aquele 

pedaço não tinha mais floresta... então... aí uma professora aqui da... da Biologia... a... acho que 

foi em mil novecentos e oitenta... na década de oitenta... ela queria porque queria implantar a 

floresta... ela brigou... foi atrás de gente para apoiar ela... fez projeto e tudo... daí ela conseguiu... 

então essa floresta ela não nasceu sozinha... o pessoal foi lá e plantou... por isso que chama 

reflorestamento... quer dizer... a área devastada... uma área que não tinha mais... né... cobertura... 

e replantaram as árvores que tinham originalmente... éh::... e aí... como é que é feito... então... o 

processo de reflorestamento?... como é... que que você faz... que que você tem que fazer?... as 

mudas... elas são criadas em viveiros... vai tirar de onde... né... de onde?... não adianta nada a 

gente ficar plantando semente... a semente... a chance dela não germinar é muito grande... se ficar 

deixando semente... então o pessoal coloca a semente num viveiro... espera ficar uma mudinha... 

e eles plantam muda... se você plantar muda... tem uma chance maior de ter sucesso... de crescer 

e virar uma árvore mesmo... então... aqui na USP... a gente tem um viveiro de mudas enorme... e 

o pessoal vai lá colocando as mudas pro reflorestamento... que vão direto lá pra onde a gente vai 

depois... aí estão algumas fotos... vocês viram lá:: no::... lá:: a parte de cima... vocês vêem 

embaixo... tem tipo uns tubinhos... então... aquilo lá chama tubete... você coloca a semente lá... é 

o primeiro estágio... assim... do crescimento da semente... pra virar uma mudinha... fica no 

tubete... quando ela cresce -- o tubete é muito apertadinho... ele é mais fino que essa garrafinha... 

então não tem espaço pra raiz crescer muito -- quando cresce um pouquinho eles já mudam ela 

põem no saco plástico... uma caixinha de leite... que tem mais espaço... e depois disso eles vão e 

plantam... aqui é um mapinha da floresta... vocês vão ver no:: nesse caderninho de vocês( )... 

deixa eu ver a página... tem no::... está na página vinte e dois... aqui oh:: aqui tem esse... tem esse 

mapinha e vocês vêem que ali ela está dividida em:: em um monte de partes ali... área da 

faculdade... partes elevadas... Recomposição... planta... planta... planta... aqui a gente só dividiu 

em duas pra simplificar... aqui é da esquerda... página vinte e dois... área um... ela chama de 

Recomposição Vegetal... aqui da:: da parte direita... página vinte e três... chama Banco 

Genético... a diferenciação dessas duas é o seguinte... a área um... que é a Recomposição... o 

pessoal que:: que fez o reflorestamento teve a preocupação... eles selecionaram as espécies... 

selecionaram espécies nativas... o que tinha aqui antes... pra tentar deixar igual ao que era antes... 

no Banco Genético não tinha essa preocupação... a muda que tinha eles plantaram... éh::... que 

mais?... éh::... diversidade... a floresta ela não tem só... só plantas... né... que mais que ela tem... 

que vocês podem ver?... que mais?# ((nesse momento os monitores mostram fotos de alguns 

seres vivos que compõem a fauna da Floresta da USP)) 
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Argumento Pontual 9: trecho da transcrição na qual ele foi identificado 

 

8.2.1. Construção de tabelas para a análise dos argumentos pontuais 
 

A fim de analisar os argumentos obtidos na forma de um panorama geral, assim 

como investigar os elementos estruturantes de cada argumento (no sentido de evidenciá-los 

e discuti-los de forma mais aprofundada) fizemos algumas tabelas (Tabelas 10, 11, 12 e 13) 

cuja referência foi o trabalho de Do Valle (2009).  

Esta autora analisou os argumentos presentes em respostas de alunas de um curso de 

Pedagogia, relacionadas ao conhecimento genético. Após localizar os argumentos em textos 

escritos, elaborou tabelas de forma a investigar os elementos presentes (implícitos ou 

explícitos) – com base no Padrão de Argumentação de Toulmin – e se foi o conhecimento 

genético ou outro tipo de conhecimento que os respaldaram.  

Turno Participante Fala do Participante 

872 Af1 e aqui tem mais mosquito... ((se refere ao Banco Genético)) 

873 Af3 e aqui as árvores são mais claras... não são... ((se refere ao Banco Genético)) ou é só porque 

aqui tem mais sombra... ((refere à Recomposição Vegetal)) 

874 Af4 mais claras... tipo( ) 

875 M2 mais luz... 

876 Af1 aqui faz mais fotossíntese... não é? ((se refere ao Banco Genético)) 

877 M2 por quê? 

878 Af1 por causa do sol... 

879 M2 por que tem mais luz? 

880 Af1 é::... por causa da luz do sol... então aqui é mais... mais verde do que ali... ((aponta para a área 

de Recomposição Vegetal)) 
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No nosso caso, localizamos argumentos construídos da mesma maneira, mas sob a 

forma de texto oral. Também nos interessou reconhecer se o conhecimento ecológico 

esteve presente nas falas de alunos e/ou monitores e do que tratou o conhecimento 

ecológico. Por isso, devido às semelhanças com a investigação de Do Valle, seu trabalho 

nos auxiliou a organizar dados para posteriormente discutí-los. Contudo, adaptamos as 

tabelas ao contexto da nossa pesquisa, pois os resultados que obtivemos foram diferentes 

dos da pesquisadora em questão, fato que nos exigiu um tratamento peculiar desses 

resultados. 

A presença de dado, justificativa e conclusão já tornam o argumento completo. E a 

presença de apoio, refutação e qualificador modal tornam o argumento mais completo 

ainda. Com a tabela 10 nosso objetivo foi identificar quais argumentos apresentaram esses 

outros elementos, para subsequentemente discutir as suas peculiaridades. 

 

Tabela 10. Elementos encontrados nos argumentos pontuais. 

CLASSES ARGUMENTOS 

PONTUAIS 

QUANTIDADE 

DE 

ARGUMENTOS 

PORCENTAGEM 

CORRESPONDENTE 

Apresentam Apoio 2, 3, 10 3 21,4% 

Apresentam Refutação 0 0 0% 

Apresentam Qualificador Modal 0 0 0% 

 

A partir da tabela 10 pudemos constatar a ausência de elementos que tornariam os 

argumentos pontuais mais completos. Somente em três argumentos (argumentos 2, 3 e 10) 

o apoio esteve presente, ou seja, em 21,4% dos argumentos. Sendo assim, na maioria dos 

argumentos as justificativas não foram fundamentadas em garantias baseadas em uma 

autoridade científica. Já os qualificadores modais e refutadores estiveram ausentes em todos 

os argumentos. 

Considerando os qualificadores modais, a falta destes nos indicou a construção de 

argumentos que não evidenciaram as condições para que uma dada justificativa fosse válida 

e garantisse a sua força para dar suporte à conclusão. Já a falta de refutadores nos apontou 

argumentos que deixaram de explicitar em que condições uma dada justificativa não seria 

válida para dar suporte à conclusão. Ambos os casos nos mostraram um menor domínio dos 

sujeitos sobre o assunto tratado em questão, pois estes só foram capazes de justificá-lo, sem 

apresentar posicionamentos contrários e relacionados com as condições de solidez de uma 

dada justificativa, que poderiam levar à construção de argumentos adicionais para embasá-

los, chegando a mais de uma conclusão (DO VALLE, 2009; SÁ; QUEIROZ, 2007).  

Nas tabelas 11, 12 e 13 não diferenciamos nem os monitores e nem os alunos que 

compuseram os elementos dos argumentos pontuais. Embora a fala do monitor M1 

apareceu com uma maior freqüência, o discurso foi acordado por ambos. Quanto aos 

alunos, foram poucos os que participaram da construção dos argumentos. Como nos 

interessamos em saber muito mais sobre a participação de ambos, monitores e alunos, 

qualitativamente, generalizamos as falas como “falas dos monitores” e “falas dos alunos” 

(mesmo que apareceram somente as falas de um monitor e de um aluno no argumento 

pontual). 
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A partir das Tabelas 11 e 12, constatamos que a maioria dos elementos dos 

argumentos pontuais foi construída pelos monitores. Estes participaram da construção de 

92,8% dos dados, 92,8% das justificativas e 78,6% das conclusões.  

Em relação aos alunos, suas falas apresentaram dados em menos da metade dos 

argumentos pontuais (42,8%). Em 28,4% dos argumentos, as falas dos alunos participaram 

da elaboração de justificativas e conclusões. No entanto, as falas dos monitores geralmente 

foram acrescidas às falas dos alunos. Somente no argumento 8 e 12 os alunos construíram, 

sozinhos, a justificativa e o dado, respectivamente, e nos argumentos 8, 9 e 12 da mesma 

forma foram eles que elaboraram a conclusão.  

 

Tabela 11. Participação das falas dos monitores na construção dos elementos estruturantes 

dos argumentos.  

 

CLASSES ARGUMENTOS 

PONTUAIS 

QUANTIDADE DE 

ARGUMENTOS 

PORCENTAGEM 

CORRESPONDENTE 

Falas dos monitores 

apresentam Apoio 

2, 3, 10 3 21,4% 

Falas dos monitores 

apresentam Dado 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 13, 14 

13 92,8% 

Falas dos monitores 

apresentam Justificativa  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 

13 92,8% 

Falas dos monitores 

apresentam Conclusão 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 

11, 13, 14 

11 78,6% 

 

Tabela 12. Participação das falas dos alunos na construção dos elementos estruturantes dos 

argumentos.  

 

CLASSES ARGUMENTOS 

PONTUAIS 

QUANTIDADE DE 

ARGUMENTOS 

PORCENTAGEM 

CORRESPONDENTE 

Falas dos alunos 

apresentam Apoio 

0 0 0% 

Falas dos alunos 

apresentam Dado  

6, 7, 8, 9, 12, 14 6 42,8% 

Falas dos alunos 

apresentam Justificativa 

3, 8, 9, 13 4 28,6% 

Falas dos alunos 

apresentam Conclusão 

6, 8, 9, 12 4 28,6% 

 

A presença de justificativas e conclusões coerentes com o problema proposto 

indicaria que os sujeitos reconheceram o problema e expressaram um dado (implícito ou 

explícito) em seus registros (DO VALLE, 2009). Contudo, como os alunos frequentemente 

não participam da construção de todos os elementos nos 14 argumentos pontuais, isso 

poderia nos dar indícios da ausência de reconhecimento, pelos alunos, do problema 

envolvido na estruturação de cada argumento. Com a ausência do reconhecimento de um 
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problema, a apresentação de dados, justificativas e conclusões se torna inviável, pois não há 

a criação de um contexto argumentativo; não há elementos para investigar. Isto nos leva a 

pensar que o contrário pode ter acontecido com os monitores, pois suas falas subsidiaram a 

maioria dos argumentos com dados, justificativas e conclusões, além dos apoios. 

 Os tipos de conhecimentos envolvidos na construção dos argumentos pontuais 

foram analisados por meio das informações obtidas com a análise da Tabela 13. 

Embora averiguamos a construção de poucos argumentos pontuais, todos eles foram 

embasados em conhecimento científico/ecológico, inclusive os que contêm apoio. 

Subsidiando a construção dos argumentos, estiveram presentes conhecimentos relacionados 

à conservação de áreas verdes com espécies nativas da região; ao processo de 

reflorestamento por meio da plantação de mudas desenvolvidas em viveiros; à zoocoria; à 

definição dos tipos de plantas que são encontrados no decorrer do processo de sucessão 

ecológica secundária; à definição do que faz um cientista que trabalha no campo e no 

laboratório; à adaptação das plantas a características ambientais diferentes; à fotossíntese; à 

amostragem de um ambiente natural por meio de parcelas para ser estudado; à 

esquematização durante o trabalho de campo para auxiliar o estudo; ao estudo em campo de 

animais levando em consideração os seus hábitos (diurno e noturno); às posturas diferentes 

que o cientista deve ter no campo de acordo com o seu objeto de estudo; por fim, a última 

discussão na qual se construiu um argumento pontual esteve relacionada às características 

que uma área natural deve possuir para ser considerada Mata Atlântica. Verificamos 

também que os dados dos argumentos dos episódios 1 e 2 tiveram um caráter teórico e 

quase todos os dados dos argumentos construídos no episódio 3 (4 de 5 argumentos) 

tiveram um caráter empírico, estruturado com base em observações e experimentos 

realizados no campo. 

 

 Tabela 13. Tipos de conhecimentos envolvidos na construção dos argumentos pontuais. 

 

CLASSES ARGUMENTOS 

PONTUAIS 

QUANTIDADE DE 

ARGUMENTOS 

PORCENTAGEM 

CORRESPONDENTE 

Argumento com erro 

conceitual por parte dos 

monitores 

6, 14 2 14,3% 

Argumento com erro 

conceitual por parte dos 

alunos 

8, 9 2 14,3% 

Argumento fora do 

conhecimento científico 

0 0 0% 

Argumento com apoio 

com conhecimento 

ecológico 

2, 3, 10 3 100% (*) 

(*) De um total de 3 argumentos pontuais que apresentaram apoio, todos eles estiveram 

embasados em conhecimento ecológico. 

 

Muitos desses conhecimentos envolvidos são importantes para subsidiar a discussão 

acerca da sucessão ecológica, direta ou indiretamente, como é o caso da dispersão de 

sementes, a definição dos tipos de plantas que são encontradas no decorrer do processo de 
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sucessão ecológica e as diferentes adaptações das plantas às características dos ambientes. 

Entretanto, todos eles foram discutidos de forma muito superficial. 

Todavia, 28,4% dos argumentos apresentaram erros conceituais, sendo metade 

desses erros cometidos pelos monitores (argumentos 6 e 14) e a outra metade pelos alunos 

(argumentos 2 e 9). Os erros conceituais provenientes dos alunos também não foram 

solucionados por intermédio dos monitores.  

No argumento 6, relacionamos o erro conceitual dos monitores ao considerarem que 

os animais possuem a “função” de proteger a floresta, quando envolvidos nos processos de 

dispersão.  

O outro erro conceitual dos monitores ocorreu quando eles foram esclarecer se a 

área reflorestada da USP também podia ser considerada um fragmento de Mata Atlântica. 

Primeiramente, a região de Ribeirão Preto está localizada numa área característica da 

transição entre Cerrado e Mata Atlântica, e não intersecção (como disseram). Segundo, o 

erro conceitual também constou em como definiram bioma (no caso, Mata Atlântica); os 

monitores consideraram que o que define um bioma são as espécies originais; o plantio das 

mesmas espécies descaracterizaria esse bioma. E não é o que diz a definição acadêmica. 

Quanto aos alunos, no argumento 8 os alunos confundiram conceitualmente clima e 

temperatura, como tendo o mesmo significado. No argumento 9, o erro conceitual residiu 

no momento em que os alunos mencionaram que a cor das folhas das árvores foi 

influenciada pela quantidade de luz do sol que incidiu sobre elas; afirmaram também que na 

área do Banco Genético foi onde incidiu mais luz do sol e as plantas realizaram mais 

fotossíntese. Percebemos a confusão com a definição de taxa fotossintética.  

 Estes erros conceituais dos alunos estiveram presentes nos argumentos nos quais as 

falas dos alunos mais participaram da sua construção, sem o auxílio dos monitores. Os 

argumentos, do ponto de vista conceitual, são superficiais. Mesmo apresentando a pré-

categoria ECC (já que são embasados em conhecimento ecológico), a influência de RAAG 

(respostas curtas por parte dos alunos) e das pré-categorias IFA e CP (nas quais os 

conhecimentos prévios dos alunos estão presentes nas interações discursivas e as 

impressões dos alunos quanto à Floresta da USP) caracterizaram a construção deste tipo de 

argumento (Tabela 14). 

De forma geral, nos três episódios, a Tabela 14 também nos indicou que as 

interações discursivas que caracterizaram a elaboração desses argumentos estiveram 

baseadas sim, em conhecimento científico/ecológico, acompanhado de conhecimentos 

prévios dos alunos e nas impressões destes em relação à floresta. No entanto, estes 

conhecimentos envolvidos estiveram presentes em falas cujas interações posicionaram os 

monitores como protagonistas do discurso ou com a presença da fala dos alunos sob a 

forma de respostas muito curtas, sem a possibilidade de desenvolver melhor os elementos 

estruturantes dos argumentos. 
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Tabela 14. Pré-categorias relacionadas aos turnos nos quais os argumentos pontuais foram 

construídos. 

 
 

LEGENDA DA TABELA 14: MP= monitores como protagonistas (exigem dos alunos resposta sim ou 

não); DCH= informações que contextualizam historicamente a Floresta da USP; DFU= informações que 

caracterizam a Floresta da USP; ECC= outros elementos da cultura científica; RAGG= respostas dos 

alunos frente às perguntas dos monitores ou questões, levantadas pelos próprios alunos, que poderiam 

gerar argumentos; CP= conhecimentos prévios dos alunos relacionados ao que, para eles, representa uma 

floresta; IFA= interpretação da floresta pelos alunos e demonstração de curiosidade pelo lugar; ISD= 

interpretação/seleção dos dados coletados; IOM= simplificação da explicação dos monitores e/ou suas 

concepções acerca de assuntos envolvendo o trabalho de campo; DM= dinâmica entre os monitores. 

 

8.2.2. Análise dos argumentos pontuais utilizando marcadores para 

situações explicativas 
 

Por meio das análises dessas tabelas percebemos que: 

1. os contra-argumentos (refutações) estiveram ausentes tanto na fala dos alunos 

como nas dos monitores; 

2. os qualificadores modais estiveram ausentes tanto na fala dos alunos como na 

fala dos monitores; 

3. os apoios estiveram presentes somente na fala dos monitores; 

4. as falas dos monitores esteve presente em todos os argumentos; 

5. o conhecimento ecológico foi evidenciado na maioria das vezes nas falas dos 

monitores. 

Isso nos mostrou que a construção de todos esses argumentos pontuais esteve 

alicerçada em situações explicativas. Em todos os casos, os dois marcadores para situações 

explicativas “presença de uma única ideia (opinião)” e “justificativas apresentadas para 

uma única ideia (opinião)” estiveram presentes. A única opinião que prevaleceu foi a dos 

monitores, pois os alunos intervieram poucas vezes com as suas ideias; mesmo quando se 

pronunciaram, foi para dizer algo que afirmou ainda mais a ideia dos monitores. Todas as 

características inerentes à explicação estiveram presentes: a imposição, a aceitação, a 



80 
 

assimetria entre os interlocutores, a presença de uma única opinião e as justificativas para 

uma única opinião.  
Assim, a grande ocorrência de dados, justificativas e conhecimentos básicos provenientes 

do monitores, durante a discussão, nos sinalizou o empenho destes em fundamentar os seus 

posicionamentos sem haver a contestação de ideias (SÁ; BRITO, 2010). 

O conhecimento científico que embasou os argumentos pontuais apresentou alguns 

problemas conceituais. No entanto, como dissemos anteriormente, este esteve presente 

substancialmente nas falas dos monitores, pois os argumentos pontuais que possuem uma 

maior participação dos alunos para sua estruturação são pouco embasados em 

conhecimento científico. Isso tudo nos mostra que o contexto de produção dos poucos 

argumentos pontuais foi de autoridade, ou seja, a autoridade que participa e estabelece a 

construção dos argumentos com uma base maior no conhecimento científico foi o monitor.  

 

8.3. Construção do argumento geral 
  

 Percebemos que no episódio 1 no qual se encontram as pré-categorias classificadas 

como  informações que contextualizam historicamente a Floresta da USP e informações 

que caracterizam Floresta da USP,  na realidade são informações que contextualizaram o 

nosso problema de campo. Já no episódio 2 no qual se encontra as pré-categorias 

classificadas como pré-dados percebemos que estes são caracterizados mais por serem 

compostos de orientações quanto aos procedimentos realizados no trabalho de campo e por 

registros numéricos ou esquemáticos realizados pelos alunos. Dessa forma, é no episódio 3 

que os monitores fazem asserções aos dados coletados, justificando-os e elaborando uma 

conclusão nos turnos finais desse episódio. Por este motivo é que selecionamos somente o 

episódio 3 a fim de estruturar o argumento geral e analisar a situação discursiva na qual se 

deu a sua construção. 

A partir da análise do argumento geral, pudemos evidenciar que os monitores 

discutiram todas as informações coletadas no trabalho de campo de forma a construir 

dados, justificativas e conclusão de uma maneira muito superficial, nem chegando á 

definição do que era sucessão ecológica. 

 Em relação à situação discursiva estabelecida, pensando nos dois marcadores 

“justificativa de uma única opinião” e “presença de uma única opinião”, percebemos que os 

protagonistas do discurso eram apenas os monitores. Na construção do argumento geral 

eles representaram a autoridade. Os alunos em poucos momentos tiveram a chance de se 

pronunciar, elaborando justificativas ou conclusões, pois os próprios monitores se 

adiantavam e davam as respostas, impondo a sua opinião. A postura dos monitores não foi 

a de mediador, de forma que o ambiente de aprendizagem proporcionado não aceitava 

opiniões contraditórias provenientes dos alunos, estabelecendo-se uma assimetria entre os 

interlocutores. 

A ausência de apresentação do problema de forma clara para os alunos igualmente 

pode ter interferido na ausência de opiniões variadas por parte destes últimos, durante todos 

os episódios. Isso pode ter deixado claro para os alunos que estes estavam lá para aprender 

algo já estabelecido e que os monitores desvendariam ao longo de todo o processo de 

discussão de dados.  
Assim, mesmo havendo a construção de um argumento geral, a situação discursiva 

na qual ele se deu foi uma situação explicativa e não argumentativa. Por meio da mediação 

dos monitores, a elaboração do argumento poderia ter a presença explícita de elementos de 
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oposição. Entretanto, essa foi uma característica da argumentação oral que não foi 

aproveitada. A mediação não promoveu momentos nos quais os alunos se deparassem com 

situações nas quais, para solucionar o problema, tivessem que elucidar novas conclusões 

por meio de novas justificativas.  

 . 
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9. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

9.1. Resgatando as considerações iniciais da pesquisa 
 

Antes de elaborar conclusões, foi necessário resgatar nosso problema de pesquisa: 

“Como são as interações discursivas que podem levar à promoção da enculturação 

científica (em especial, da argumentação) de alunos durante uma atividade que requer um 

trabalho de campo, relacionado à Ecologia, em uma área reflorestada?”  

Remetendo-nos aos resultados e análises, pudemos concluir acerca dessa pergunta 

que possivelmente haverá argumentação em atividades de campo nas quais marcadores de 

situações argumentativas (ao contrário do que encontramos em nossa pesquisa, ou seja, 

marcadores para situações explicativas) estiverem presentes. Para que esses argumentos 

também sejam alicerçados em conhecimento científico, um mediador (professor e/ou 

monitor) deve estar sempre presente conduzindo as interações discursivas que se 

estabelecerem na busca por soluções para o problema de campo.  Por sua vez, este deve ser 

estruturado para que os alunos se envolvam com procedimentos científicos, como a coleta e 

manipulação dos pré-dados, de tal modo que cheguem a conclusões semelhantes as da 

Ciência. Nesse sentido, o mediador deve ser extremamente cuidadoso com equívocos 

conceituais que possam advir de extrapolações e simplificações grotescas de modelos, 

experimentos, entre outros, para fins didáticos. 

Com a verificação da dinâmica do trabalho de campo, percebemos uma preocupação 

dos monitores em cumprir uma tarefa, ou seja, coletar os pré-dados de forma precisa e 

posteriormente, no laboratório, sistematizar a discussão quanto aos pré-dados coletados. 

Entretanto, o tempo decorrido no laboratório era curto, o que também impossibilitou o 

monitor de discutir os pré-dados da melhor forma. Mas, o que representa para o monitor 

uma melhor forma de discutir pré-dados? Será que os monitores têm a consciência de que 

foram os principais responsáveis pela construção de um argumento geral e de alguns 

pequenos argumentos no decorrer dessas discussões? O que significa argumentar, para os 

monitores?  

Estas indagações nos levaram a considerar que, se os monitores deram significados 

diferentes aos da pesquisadora às questões anteriores, o processo envolvendo a orientação 

dos monitores e a elaboração do material didático (de forma a garantir o estímulo das 

habilidades argumentativas dos alunos) tiveram mesmo pouca eficácia. Aos monitores foi 

dada autonomia para desenvolverem um bom trabalho de campo de acordo com as suas 

próprias concepções. No entanto, se o que significa para eles um bom trabalho de campo 

não condiz com o que foi traçado no caderno de campo, poderia levá-los a preterir 

quaisquer informações ou instruções que não considerassem necessárias. De qualquer 

modo, no momento não temos elementos suficientes para a composição destas respostas. O 

fato de não podermos registrar por meio da câmera filmadora os possíveis argumentos dos 

alunos, paralelos às conversas dos monitores, também limitou nossas análises. 

Outras limitações que já prevíamos foram aquelas relacionadas à utilização do 

Padrão de Argumentação de Toulmin como referencial teórico-metodológico, 

principalmente no que diz respeito à estruturação de um argumento em um contexto real no 

qual várias pessoas interagem discursivamente. Desta forma, esse referencial nos auxiliou a 

verificar argumentos pontuais e um argumento geral construído completamente ao final do 

terceiro episódio (e não na constituição de um único turno ou de uma pequena sequência de 
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turnos), mas não subsidiou o nosso entendimento relacionado ao que aconteceu na 

atividade de campo que fez com que os argumentos fossem construídos somente pelos 

monitores e não por meio da interação aluno-aluno e aluno-monitor.  

Isto evidenciou que apenas o uso Padrão de Argumentação de Toulmin não foi 

suficiente para entender uma dinâmica discursiva da atividade de trabalho de campo. A 

lógica nos deu somente a estrutura dos argumentos e a função de seus elementos (dado, 

justificativa, conclusão, apoio, refutação e qualificador modal). No entanto, ela não nos 

informou sobre a dinâmica que fez com que os argumentos fossem construídos dessa 

maneira no trabalho de campo, ou seja, seu contexto de produção (isso pode ser atribuído 

igualmente ao discurso estabelecido em uma sala de aula). Desta maneira, o Padrão de 

Argumentação de Toulmin não nos revelou diferenças na qualidade dos argumentos 

produzidos, a não ser em termos de estrutura, ou seja, um argumento pode possuir mais ou 

menos elementos.  

Havendo esse limite metodológico, nos apoiamos no referencial da retórica. Esse 

referencial nos possibilitou a utilização de marcadores para a identificação de situações 

explicativas nas quais argumentos foram construídos (além das peculiaridades desses 

argumentos), diferenciado-as de outras situações discursivas, como as argumentativas.  

Assim, mesmo que na perspectiva da lógica nós conseguimos identificar alguns 

argumentos, esse fato não significa que ocorreu argumentação, pois o argumento segundo o 

Padrão de Argumentação de Toulmin pode ser encontrado tanto em situações 

argumentativas como explicativas. Não obstante, quando analisamos a construção desses 

argumentos na perspectiva da retórica, diferenciamos argumentos construídos em uma 

situação de argumentos construídos em outra, utilizando marcadores para mostrar qual o 

tipo de situação nos deparamos. 

Por fim, queremos elaborar algumas explanações quanto à construção de conceitos. 

Pensamos que a metodologia escolhida para a realização das coletas de pré-dados no 

trabalho de campo interferiu, em parte, na maneira como o discurso estabeleceu-se para 

responder ao problema. Todos os pré-dados coletados na Floresta da USP levaram os 

monitores a generalizar características para as duas áreas investigadas e depois entender o 

clímax como algo que ocorreria na floresta como um todo, como se a Floresta da USP fosse 

uma única comunidade em estágios diferentes de desenvolvimento. Na realidade, essa 

floresta é composta por manejos diferentes, coincidindo assim com comunidades distintas. 

O caderno de campo também pôde ter reforçado esta idéia de conceber a Floresta da 

USP como uma única comunidade, analisado separadamente pelo professor e pelo aluno 

após o término da atividade. Mesmo que um pequeno parágrafo introduziu o roteiro do 

trabalho de campo, discutindo como os livros didáticos explicam a sucessão ecológica em 

ecossistemas, logo abaixo já foi dado o problema do trabalho de campo, sem deixar claras 

as verdadeiras pretensões para com a atividade. Assim, embora tenhamos orientado os 

monitores a discutirem que a sucessão ecológica não ocorre dessa forma, essa atitude 

deveria ser igualmente nossa responsabilidade (como autores do material didático utilizado 

na atividade), já que os monitores tomaram por base esse recurso para promover suas ações.  

 

9.2. Implicações da pesquisa 
 

A criação de marcadores para situações explicativas teve grande relevância para as 

análises das situações discursivas com as quais nos deparamos. O trabalho de Vieira e 
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Nascimento (2009) se refere somente aos critérios marcadores para situações 

argumentativas estabelecidas em sala de aula. Quando encontramos uma situação que 

aparentemente era explicativa em uma atividade em um ambiente natural, não tínhamos 

como investigá-la de forma criteriosa. Foi então que criamos marcadores adicionais. Estes, 

se acessados juntamente com os marcadores criados pelos autores citados, podem também 

elucidar melhor as escolhas de estratégias didáticas, em espaços de ensino formais e não 

formais, considerando o tipo de conhecimento pretendido para o ensino. Dependendo do 

conhecimento, as ações para transmiti-lo podem ser diferentes, em situações explicativas ou 

argumentativas.  

Os resultados da pesquisa igualmente nos remeteram a reflexões quanto ao que 

devemos considerar como mais relevante para formar o monitor de maneira que ele tenha 

total consciência do significado e da importância de estimular os alunos a argumentarem 

cientificamente diante do grande potencial pedagógico que tem um trabalho de campo 

estruturado com elementos da cultura científica, desde a concepção da metodologia nele 

adotada. Podemos nos perguntar também como poderíamos formar o monitor para que ele 

entendesse que os conceitos envolvidos no aprendizado da sucessão ecológica não podem 

ser ensinados e nem aprendidos em um único momento, contrariamente ao que é 

representado nos livros didáticos?   

Principiando uma resposta ao considerar que o conhecimento da sucessão ecológica 

não tem muita evidência porque demanda muitos anos de observação, coleta e análise de 

dados
3
, num primeiro momento talvez o melhor é que ele seja ensinado em uma situação 

explicativa. Porém, o potencial do trabalho de campo deveria ser aproveitado durante toda a 

escolaridade, promovendo contínuas discussões por meio da coleta de pré-dados 

provenientes de estudos de predação, herbivoria, adaptação, e outros mais, para se atingir 

realmente o entendimento do conceito e do tipo de implicações que esse conhecimento 

pode ter cotidianamente levando-se em conta outras dimensões que não só a científica. 

Por último queremos discutir o problema do erro conceitual persistente em outros 

trabalhos científicos realizados na Floresta da USP, os quais utilizamos como referência 

para a produção do caderno de campo, e porque esse erro não invalidou nossas análises. O 

fato de identificarmos esse erro e comunicá-lo aos especialistas que desenvolvem pesquisas 

ou projetos de outra natureza nesse lugar foi relevante para a Ciência, pois uma nova visão 

acerca desse conhecimento agora subsidiará posteriores ações.  

Os resultados que obtivemos com a investigação do nosso problema de pesquisa não 

foram invalidados, já que o erro conceitual não foi tão relevante assim. Comparamos as 

áreas somente em relação aos pré-dados coletados; também não dissemos que as 

comunidades da Floresta da USP eram iguais. O equívoco constou no final, quando usamos 

o conceito de sucessão ecológica pra falar que a Recomposição Florestal estava num 

estágio mais avançado em relação ao Banco Genético, como se fossem parte da mesma 

formação florestal. Contudo, quem fez essa relação foram os monitores (não os alunos) 

embasados nas pesquisas científicas consultadas até então.   

Os monitores também não possibilitaram aos alunos a utilização de estratégias 

próprias da Ciência para chegar a prováveis soluções acerca do problema de campo. Desta 

forma, independentemente do aprimoramento conceitual e metodológico do trabalho de 

                                                 
3
 Esses não seriam os pré-dados do trabalho de campo e nem os dados do Padrão de Argumentação de 

Toulmin, mas sim dados de pesquisas. 
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campo, o que realmente interferiu nos nossos resultados foi o fato dos alunos não 

possuírem um arcabouço conceitual relacionado à sucessão ecológica e da monitoria 

também não ter oferecido esse arcabouço, o que inviabilizou qualquer resposta por parte 

dos alunos. Assim, a construção da resposta ao problema de campo não aconteceu, como 

também a construção que leva a integração de vários conceitos importantes da Ecologia não 

foi evidenciada na fala dos alunos. Percebemos que a discussão dos pré-dados coletados, 

suas justificativas e conclusão, apareceram substancialmente só na fala dos monitores.  

Por tudo isso, o reconhecimento dos processos ecológicos relacionados à sucessão 

ecológica não aconteceu e mesmo se tivéssemos modificado o problema de campo, temos 

fortes evidências para concluir que a dinâmica ainda seria a mesma, com a ausência de 

monitores mediadores da enculturação científica dos alunos. 

A partir desses indícios, chegamos a uma nova questão: Como devem ser as 

características de um trabalho de campo (em ambiente natural) para que promova a 

construção de argumentos em situações argumentativas? Essa é uma questão que 

pretendemos investigar, futuramente, elaborando um trabalho de campo no qual ocorra uma 

dinâmica discursiva que se dê em uma situação em que estejam presentes os marcadores 

justificativas de opiniões recíprocas e presença de mais de uma opinião – propostos por 

Vieira e Nascimento (2009). Além disso, objetivamos que outros conceitos dentro do 

ensino de Ecologia, juntamente com aqueles relacionados ao cotidiano do aluno, possam 

ser considerados na composição da solução do problema de campo. A intenção é analisar a 

solução dada pelo aluno não somente atentando para a dimensão científica, mas também 

outras, como cultural e política, que contribuem igualmente (implícita ou explicitamente) 

para a construção dos valores e significados presentes na resposta.  
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Anexo 1. Caderno de campo: Trabalho de campo - Investigando a Floresta da USP. 
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O QUE É PARTICIPAR DE UM TRABALHO DE CAMPO? 

 

 

Prezado aluno, 

Ao receber esse caderno é provável que você tenha se perguntado o que é um 

trabalho de campo. Muitas escolas e universidades realizam com seus alunos esse tipo 

de atividade que é muito mais do que um passeio e oferece a oportunidade de aprender 

fora da sala de aula. Para isso, é importante a presença de um monitor – que pode ser 

o próprio professor – instigando o seu olhar e a sua compreensão sobre os fenômenos 

que serão observados e discutidos. 

 Mas para que um trabalho de campo seja eficiente é preciso que você tenha um 

problema para resolver. Essa questão (ou conjunto de questões) precisa ser respondida 

no próprio campo, fazendo-se observações, experimentações e anotações no local. 

A coleta de dados ajudará você a encontrar possíveis respostas para o problema e 

pensar nos conhecimentos adquiridos na escola e no dia a dia. Você irá se surpreender 

com coisas que antes passavam despercebidas! Além do mais, comprometido com esse 

tipo de estudo, você realizará atividades que os cientistas (mulheres e homens) 

praticam rotineiramente em seus trabalhos.  

 Iniciar pesquisas a partir de um problema corresponde a uma parte do trabalho do 

cientista. Procurando investigar o problema, ele lerá o que outros cientistas já 

escreveram; verificará o que já se conhece e as muitas dúvidas que ainda não foram 

solucionadas, fazendo novos questionamentos. Para resolver o problema é necessário um 

planejamento de ações para obter dados. Depois o cientista estudará todas as 

informações obtidas, e consultará novamente outros trabalhos escritos. Contudo, as 

respostas nunca serão completas, sempre permanecendo indagações que aparecerão 

antes ou posteriormente à pesquisa. 

 Para esse trabalho de campo adiantamos alguns passos da investigação. 

Formulamos o problema e planejamos as coletas de dados. Entretanto, ainda há muito 



100 
 

que fazer. Será importante, então, que você siga um roteiro contendo todas as instruções 

acerca do que observar e de como apanhar os dados. O roteiro se encontra neste 

caderno de campo e vem acompanhado com algumas páginas reservadas para fazer 

anotações referentes ao estudo. A consulta dessas anotações servirá para a discussão 

dos dados, auxiliando nas possíveis resoluções para o problema proposto. 

 Assim, esperamos que o bom uso deste caderno (que trará várias informações, 

inclusive textos relacionados ao tema “floresta”), assim como a experiência do trabalho 

de campo, contribua de forma significativa com a construção do seu conhecimento 

científico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho! 
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CUIDADOS A SEREM TOMADOS NO CAMPO 

 

Os mandamentos 

 

 Todo trabalho de campo requer que se tome algumas precauções, de forma a zelar 

pela própria segurança e das pessoas que dele participam. A esse respeito, logo abaixo 

são citadas 13 recomendações ou “mandamentos”:  

 Esteja atento a todas as instruções dos monitores. 

 Faça perguntas aos monitores sempre que tiver dúvidas. 

 Coopere com os seus colegas. 

 Quando algum colega estiver falando ou perguntando alguma coisa, faça silêncio 

para escutá-lo. A dúvida dele pode ser a sua também. 

 Cuidado onde pisa! Procure interferir o mínimo possível no ambiente, há outras 

pesquisas ocorrendo no local. 

 Guarde todo tipo de lixo que produzir para descartá-lo em locais adequados. 

 Fotografe somente se for necessário e sob a orientação do monitor. 

 Peça permissão aos monitores se precisar retirar algo da floresta.            

 Algumas plantas ou insetos podem causar alergias. Tome cuidado e informe aos 

monitores caso aconteça algo que o preocupe. 

 Leve repelente, filtro solar e uma garrafa com água. 

 Vista roupas e calçados adequados (calça comprida, camisa de manga curta ou longa 

e sapato fechado, confortável e sem salto). Barro e terra podem sujar as roupas! Faz 

parte do trabalho de campo! 

 Seja curioso! 

 

O cientista que se faz viajante escolheu não apenas ver com os próprios 

olhos, mas ouvir e sentir com o próprio corpo os fenômenos lá onde 

acontecem. (KURY, 2001). 
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UMA FLORESTA COMO TEMA 

 

Por que a Floresta da USP foi selecionada entre tantas opções?  

 

 Historicamente, as relações que a espécie humana estabeleceu, e ainda estabelece, 

com as matas ou florestas são as mais variadas. Podemos citar desde a exploração da 

caça, da pesca e da coleta de frutos para a subsistência e a confecção de armas e 

utensílios diversos, a sedendarização e o cultivo.  

 Não sabemos se inicialmente foi a fixação das moradias da espécie humana em 

um único local (ou poucos locais), que culminou no aprendizado do cultivo de diversas 

plantas para a própria subsistência ou se foi o contrário. Mas podemos dizer que, embora 

não haja uma datação ou sequência precisa de acontecimentos, este pode ser considerado 

um dos grandes marcos da história da humanidade. E ao longo dessa história, muitas 

modificações ocorreram na relação da humanidade com o meio ambiente.  

 Nesse panorama, a floresta que antes era praticamente intocada, pelo medo, pelo 

respeito ou pela importância que imprimia, passou também a ser considerada por 

algumas pessoas um obstáculo que precisava ser eliminado para que fosse constante o 

progresso da economia. Hoje restam apenas fragmentos do que antes eram enormes e 

contínuas áreas florestais.  

 Aquele ambiente misterioso e assustador (escuro, com árvores enormes e animais 

ferozes, cheio de perigos e muitas vezes habitado por seres místicos) ficou relatado e 

difundido por intermédio dos vários contos infantis. Ou, então, nas lendas indígenas, 

mas de uma forma bastante diferenciada, pois algumas destas estórias ilustram seres 

fantásticos que são grandes protetores das florestas.  

 Porém, querido aluno, é necessário sair desse mundo fantasioso e olhar 

criticamente a realidade. Não queremos assustá-lo! É importante apresentar a você o 

outro lado da moeda, referindo-nos a outros tipos de ações nas quais as interações que as 

pessoas estabelecem com as florestas vão ao encontro da preservação das mesmas. 



103 
 

Talvez você possa contribuir com alguns desses exemplos. Vamos lá, escreva no quadro 

abaixo um exemplo de uma ação para a preservação de florestas. 

 

VAMOS LEMBRAR-NOS DE ALGUMAS LENDAS INDÍGENAS QUE ESTÃO 

FORTEMENTE PRESENTES NA TRADIÇÃO POPULAR? 

 

 Uma lenda muito comum em vários estados é a do menino de cabelos avermelhados, 

dentes cor de esmeralda e pés voltados para trás. Esse personagem do folclore brasileiro 

tem a função de proteger os animais e as plantas das florestas, assustando as pessoas 

impiedosas. Outro personagem medonho é um monstro parecido com uma cobra, com 

enormes olhos de fogo. Durante o dia ele é cego, mas à noite possui uma visão perfeita. Sua 

função é, ao se transformar em um tronco de fogo, queimar todas as pessoas que provocam 

incêndios nas florestas.  

Mas os personagens realmente mais temidos pelos caçadores são outros, dos quais 

vou falar agora. Um deles está sempre montado, nu, em um porco selvagem, dominando 

todos os animais e protegendo-os; fazendo armadilhas para os caçadores, destruindo as suas 

armas e batendo nos seus cães de caça. O outro parece um enorme macaco, com um único 

olho na testa e uma boca gigantesca que se estende até a barriga; anda pelas florestas 

emitindo gritos semelhantes aos dos caçadores e, se algum deles se aproxima, o ataca e 

devora-lhe a cabeça. 

Vocês conseguem adivinhar de quem eu estou falando?   

 Pois acabamos de falar do Curupira, do Boitatá, do Caipora e do Mapinguari. 
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   Existem várias maneiras de se colaborar para tornar isto possível. São frequentes 

inúmeros esforços individuais relacionados ao próprio modo como uma pessoa se 

comporta ao visitar uma floresta como, por exemplo, não jogando lixo, não destruindo 

plantas, não matando ou prendendo animais, não apanhando flores ou quebrando galhos, 

não jogando “bitucas” de cigarro em locais inapropriados.   

Essas atitudes são motivadas por inúmeras razões. Dentre elas está o singular 

reconhecimento de que, embora não utilizemos as florestas de forma direta, elas são 

patrimônio da humanidade, mantenedoras de inúmeras formas de vida. Mas esse tipo de 

ecossistema é muito visado também pelo ecoturismo e para a realização de pesquisas 

científicas - vários cientistas estudam há séculos o que existe e o que acontece nas 

florestas, documentando e divulgando todo esse conhecimento em livros  e revistas 

(Figura 1). 

Figura 1.  No século XIX, um pesquisador chamado Carl F. Philipp von Martius veio ao 

Brasil e fez essa pintura retratando a paisagem de uma floresta com algumas de suas 

espécies vegetais. Fonte: Kury (2001). 
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A floresta é, então, um ambiente potencial para que se estabeleçam com ela 

diversos tipos de relações.  Mas, neste momento, vamos destacar as relações de 

investigação e aprendizado. Aconselhamos você a interpretar a floresta sob este ponto de 

vista, pois as áreas verdes constituem um ambiente fantástico e enigmático, no qual a 

biodiversidade chama a atenção. Por isso, em um primeiro momento, a variedade de 

nomes dos indivíduos que compõem aquele ambiente pode despertar a curiosidade. Mas 

se essa diversidade de indivíduos não for utilizada como uma maneira de pensar no local 

como um ecossistema em funcionamento, saber uma variedade de nomes não surtirá em 

um conhecimento significativo. Por isso, as áreas verdes podem representar uma 

excelente estratégia também para se construir uma nova forma de olhar, observar e 

compreender esse tipo de local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de você observar e 

compreender a floresta que 

será estudada, é importante 

aprender um pouco da 

história da Floresta da USP, 

relatada na próxima página. 
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FLORESTA DA USP - Um pouco da História 

 

 Há muitos anos, por volta de 1874, na cidade de Ribeirão Preto foi implantada a 

Fazenda Monte Alegre. Logo no final do século XIX, o Fazendeiro Francisco Schimidt 

(um dos maiores cafeicultores do Estado, na época) a adquiriu e deu continuidade à 

plantação de café, fazendo grandes fortunas com esse tipo de monocultura. 

Posteriormente essa fazenda foi vendida. Em 1943 e 1944 a Escola Prática de 

Agricultura Getúlio Vargas foi instalada neste mesmo lugar que correspondia à fazenda 

e, finalmente, em 1952, se tornou propriedade da Universidade de São Paulo, vindo a ser 

o campus de Ribeirão Preto no qual, inicialmente, se instalaria a Faculdade de Medicina.  

Mas o campus da cidade de Ribeirão Preto que podemos observar hoje, repleto de 

árvores, naquela época era muito diferente, composto de uma área imensa desnuda de 

vegetação. Somente aos poucos foi novamente arborizada. Entretanto, havia outra área 

que, entre os anos de 1970 a 1986, ainda era arrendada pela Universidade de São Paulo 

para o cultivo de cana-de-açúcar (Figura 2 A). Posteriormente ao ano de 1986, também 

houve o plantio de crotalária e milho (Figura 2, B-C). Depois essa área foi abandonada 

e colonizada por plantas invasoras, como o capim colonião.  

Figura 2. Monoculturas que eram cultivadas na área que hoje corresponde à Floresta da 

USP. A. cana-de-açúcar; B. crotalária; C. milho. Fonte: PCARP (Prefeitura do Campus 

Administrativo de Ribeirão Preto). 

 

 Dentro da universidade, a partir da Comissão de Reocupação dos Espaços do 

Campus, a Subcomissão de Áreas Verdes passou a discutir a possibilidade de plantar 

uma floresta com espécies nativas da região no local que estava abandonado. 

A B C 
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Posteriormente, a subcomissão de Áreas Verdes foi nomeada como Comissão de 

Reflorestamento e esta última elaborou, em 1986, um projeto inicial para a implantação 

da floresta. Nessa época, tanto o prefeito do campus Prof. Dr. Moacyr Mertriner, como o 

reitor Prof. Dr. Jacques Marcovitch, apoiaram a implantação do projeto em várias 

instâncias, desde a cessão de 75 hectares (o local abandonado tinha uma extensão muito 

maior, o que correspondia a 150 hectares) até a construção de um viveiro para a 

produção de mudas de árvores para a implantação da floresta.    

 Mas somente anos mais tarde que ocorreu a implantação da floresta e o projeto de 

sua implantação também foi reformulado considerando novas técnicas de plantio. 

Assim, a Universidade de São Paulo em parceria com entidades governamentais e não 

governamentais, além da colaboração de funcionários da USP, docentes e alunos do 

Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

(liderados pela Profa. Dra. Elenice Mouro Varanda), implantou o Projeto Floresta da 

USP-Ribeirão Preto, restabelecendo a cobertura florestal. 

Considerando-se que a vegetação natural ocupa somente 3,8% do total da área de 

Ribeirão Preto (Figura 3 A), esse reflorestamento (Figura 3 B) proporcionou um 

incrível aumento de 20% da cobertura vegetal urbana deste município.  

Além do restabelecimento de parte da flora original local e da fauna (a floresta já 

atrai mamíferos, aves, insetos, bem como outros organismos), a implantação da Floresta 

teve outras finalidades. Dentre elas, estava a de criar um banco genético de espécies 

florestais nativas para o futuro fornecimento de sementes de qualidade devolvendo à 

cidade de Ribeirão Preto parte de sua vegetação nativa, desenvolver pesquisas, ser um 

espaço voltado para o lazer e oferecer programas de educação ambiental à população 

local.  

Tendo em vista o que foi abordado, levá-lo para participar de um trabalho de 

campo dentro da Floresta da USP se enquadra nas finalidades da implantação do 

reflorestamento.   
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Figura 3. Floresta da USP e município de Ribeirão Preto. A. mapa do Brasil com 

destaque para o estado de São Paulo e mapa do estado de São Paulo com destaque para a 

microrregião de Ribeirão Preto; B. fotografia aérea da Universidade de São Paulo, 

campus de Ribeirão Preto, com destaque para a Floresta da USP. Fontes: Google Earth e 

dabdoub-labs.com.br/Album/ecochange/Map%20Ribeir%C3%A3o%20Preto%20in%20 

S%C3%A3o%20Paulo.png. 

   

 Uma das formas de compartilhar esse conhecimento é por meio de atividades de 

campo voltadas para públicos diferenciados, principalmente o escolar. Assim, a 

população em geral fica sabendo que o motivo de se manter uma floresta “de pé” vai 

muito além de valores relacionados somente com a beleza do lugar. O projeto Trilhas da 

Biodiversidade que ocorre na Floresta da USP é um ótimo exemplo. Seu objetivo é levar 

os alunos até essa área reflorestada e discutir sua composição, como ela foi formada e a 

importância de se preservar áreas verdes com espécies nativas. 

 Porém, depois de todos esses assuntos introdutórios tratando do que é o trabalho 

de campo, como as florestas têm sido utilizadas, porque é importante que se realize um 

trabalho de campo em uma floresta e a história da Floresta da USP, você também deve 

estar se perguntando sobre quais os objetivos do trabalho de campo que realizarão. Deve 

estar curioso para saber como será exatamente esse trabalho de campo e o que 

investigará.  

 Pois, então, no tópico a seguir, você se deparará com o roteiro do trabalho de 

campo contendo todas essas informações.  

Ribeirão Preto

 

 

 

B A 

Ribeirão Preto 
Floresta da USP 

Divirta-se nessa 

empreitada! 
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ROTEIRO DO TRABALHO DE CAMPO 

 

 Recepção no LEB (Laboratório de Ensino de Biologia) 

 Os monitores receberão você no LEB. Em uma conversa inicial, haverá o debate 

de algumas questões. Essa será uma forma de “aquecer as turbinas” para a investigação 

real. Neste momento o objetivo é que você utilize o conhecimento que adquiriu dentro e 

fora da escola para tentar respondê-las.  

 São estas as questões: 

 Como seria uma floresta no seu imaginário? 

 Será que todas as plantas e os animais das diversas florestas são iguais? 

 Que tipos de plantas e de animais uma floresta pode ter?  

 As plantas são importantes para os animais da floresta? Por quê? 

 O que os animais fazem na floresta? 

 Os animais são importantes para as plantas da floresta? Por quê? 

 Uma floresta pode ser plantada pelo homem ou é somente a natureza que se 

incumbe dessa tarefa? 

 Se ela fosse plantada, poderia ser com qualquer espécie de árvore? Por quê? Se 

não, que tipo – ou quais tipos - de árvore deveria ser escolhido? 

 Pensando ainda na possibilidade da floresta ser plantada, se são colocadas 

somente árvores, de onde poderiam vir os animais que possivelmente fossem lá 

encontrados? A partir de que momento, os animais vêm à floresta? Como chegariam 

outras plantas (arbustivas, trepadeiras, epífitas) à floresta? 

 Comparando uma floresta homogênea com outra heterogênea, e esta última com a 

monocultura realizada nos latifúndios, qual delas seria mais vantajosa: para a 

natureza, para a economia e para os moradores de uma cidade? 

Após todo esse “bate-papo”, creio que você esteja bem afiado para a atividade na 

Floresta da USP.  

  
Então, vamos lá! 
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       OBJETIVOS DO TRABALHO DE CAMPO NA FLORESTA DA USP 

 Utilizar os conhecimentos aprendidos na escola em questões reais; 

 Coletar dados no campo de maneira organizada, de forma a responder ao 

problema; 

 Compreender como é o processo de sucessão ecológica; 

 Tentar entender a sucessão ecológica que está ocorrendo na Floresta da USP.  

 

MATERIAIS 

Trena ou fita métrica, régua, fita zebrada, sarrafos, caderno de campo, lápis, 

borracha, régua de 30 cm, gazes, psicrômetro, tabela de umidade relativa do ar, placas de 

petri, colheres e água oxigenada. 

 

PROBLEMA 

O problema do trabalho de campo tratará do tema sucessão ecológica.  

 O conceito de sucessão se refere a uma sequência de espécies que vão surgindo e 

modificando as características do ambiente em que se encontram, viabilizando o 

surgimento de outras espécies. Se isto ocorrer em um lugar que nunca sofreu grandes 

modificações, chamamos de sucessão primária. Agora, se as espécies reaparecerem em 

locais que já sofreram modificações, como por exemplo, em locais desmatados ou áreas 

agrícolas, chamamos de sucessão secundária.  

 Iremos abordar um assunto relacionado a uma área que durante muitos anos foi 

destinada ao cultivo do café (Figura 4). Por isso, durante o nosso trabalho de campo 

pensaremos nesse segundo tipo de sucessão.  

Alguns livros didáticos explicam que essas áreas nas quais ocorre a sucessão se 

recompõem naturalmente, sem a intervenção humana, até chegar a um estado que eles 

chamam de equilíbrio, pois a floresta já está ocupada totalmente pela flora e fauna 

original que existia antes da degradação. Sendo assim, se ocorrer a morte de alguma 

árvore, outras plantas ocuparão o ambiente sucessivamente, partindo de herbáceas, 
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depois plantas um pouco maiores (os arbustos), depois árvores com uma altura menor e 

que têm uma vida mais curta, até ser ocupado por árvores que chegam a uma altura bem 

elevada possuindo um tronco com um diâmetro maior e que sobrevivem por anos a fio. 

Paralelamente a essa mudança dos vegetais, os animais se modificarão.  

                         

 
Figura 4. Foto de alguns dos estágios pelos quais a área, que hoje é o reflorestamento da 

USP, passou. A. imigrantes alemães trabalhando na colheita de café (ano de 1902); B. 

Escola Prática de Agricultura; C. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (ano de 

1952); D. primeiro plantio da floresta da USP (ano de 1997); E. Área de Recomposição 

Vegetal (área mais antiga do reflorestamento da USP); F. Banco Genético (área do 

reflorestamento da USP cujo plantio foi mais recente e dividido em três etapas). Fontes: 

Memorial do Imigrante, PCARP e http://www.fmrp.usp.br/paginas/fotos/1952-a.jpg. 

  

 Queremos desta forma, que você identifique se os estágios sucessionais 

que ocorrem em ambas as áreas demarcadas são os mesmos, observando as  

suas possíveis diferenças ou semelhanças, e procure compreender como é o 

processo de sucessão ecológica.  

 

 

  

 

A B C 

Para responder a este problema, 

você deverá coletar alguns dados 

descritos a seguir. 

 

http://www.fmrp.usp.br/paginas/fotos/1952-a.jpg
http://www.fmrp.usp.br/paginas/fotos/1952-a.jpg
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 PROCEDIMENTOS 

 Você e seus colegas se organizarão em quatro grupos de seis ou sete alunos. 

 Quatro áreas na floresta, apontadas pelos monitores, serão delimitadas: dois 

grupos delimitarão cada um, uma parcela de 3,5 m x 3,0 m na área de 

Recomposição Vegetal (parte mais antiga da floresta) e outros dois grupos 

procederão da mesma forma na área do Banco Genético (uma das áreas mais 

novas da Floresta da USP). É necessário que as áreas sejam delimitadas com fita 

zebrada após a realização das suas medidas.  

 ATIVIDADE 1 – ANIMAIS E VEGETAIS: Esquematizar, na parte do caderno de 

campo que está escrito Anotações, todo o tipo de animal e vegetal que for 

encontrado na parcela estudada por seu grupo (preste atenção, o desenho não 

precisa estar perfeito, é só um esboço do que você viu).  

 ATIVIDADE 2 – MATÉRIA ORGÂNICA: Verificar a quantidade de matéria 

orgânica no solo removendo a serrapilheira e coletando uma amostra de solo que 

equivale aproximadamente a duas colheres (de sopa) cheias. O segundo passo é 

colocar esse material em uma placa de petri e adicionar a ele quatro gotas de água 

oxigenada. O último passo é verificar se há muito, pouco ou nenhum 

borbulhamento após a água oxigenada ser colocada na amostra de solo. Anote 

tudo o que você observou. Quanto maior a quantidade de matéria orgânica no 

solo, maior será o borbulhamento após a adição da água oxigenada. 

 ATIVIDADE 3 – SERRAPILHEIRA: Analisar a espessura da serrapilheira 

(verificando também do que ela é constituída) introduzindo uma régua em posição 

perpendicular ao chão e verificando quantos milímetros possui a camada de 

serrapilheira. 

 ATIVIDADE 4 – GRAU DE UMIDADE DO AR: Determinar o grau de umidade 

do ar de cada área utilizando um psicrômetro (Figura 5).  

Ler e anotar as temperaturas registradas nos dois termômetros do psicrômetro.               

Determinar a diferença entre as duas temperaturas.  
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Recorrer à tabela de umidade relativa do ar (Tabela 1). Na tabela, a intersecção 

entre o valor correspondente à diferença das temperaturas dos termômetros do 

piscrômetro e o valor da temperatura do termômetro de bulbo seco, lhe dará o 

grau de umidade do ar em porcentagem. 

 ATIVIDADE 5 – CIRCUNFERÊNCIA À ALTURA DO PEITO: Medir a 

circunferência, à altura do peito (CAP), dos troncos das árvores encontradas na 

parcela. À altura de 1,30 m do chão, medir a circunferência do tronco de cada 

árvore, passando ao redor deste uma fita métrica e verificando o valor desta 

medida.  

 Atividade 6 – PLANTAS INVASORAS: Verificar a quantidade de plantas 

invasoras (como por exemplo, a braquiária e o capim colonião) dentro das 

parcelas. Se você se deparar com muitas plantas invasoras impossibilitando a 

contagem, somente faça essa observação em seu caderno. 

Após a coleta de dados você retornará ao LEB com os monitores e discutirá o 

que observou e anotou, tentando responder ao problema.  

 

Figura 5. Confecção de um psicrômetro. 
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 Tabela 1. Umidade relativa do ar. 
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DADOS ADICIONAIS 

 Chegando à Floresta da USP, será difícil observar várias coisas, como processos 

que lá ocorrem em épocas e períodos de tempo variáveis, animais que têm hábitos 

noturnos e durante o dia se abrigam ou animais que vivem no subsolo, etc. Desta forma, 

para auxiliá-lo, retiramos algumas informações de cinco pesquisas realizadas na mesma 

área de reflorestamento. Estes dados são referentes a Cerri (2003), Mandai (2004), 

Queralt (2005), Lapate (2006) e Fragoso (2009), cujos trabalhos estão melhor citados 

nas referências bibliográficas.  

 Na página seguinte você encontrará tabuleiros contendo duas áreas do 

reflorestamento. Informações correspondentes a cada área serão indicadas, além de 

informações comuns às duas áreas, de forma mais generalizada.  

 

Atenção: as imagens 

visualizadas não estão na 

mesma escala de tamanho! 



116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Anotações 
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GLOSSÁRIO 
 

Atividades extrativistas 

Ações pelas quais se coleta produtos 

naturais sejam eles de origem mineral, 

animal ou vegetal, como madeira, óleos 

essenciais, minérios e petróleo.  

Banco genético de sementes 

São unidades que conservam material 

genético para uso imediato ou futuro. A 

Floresta da USP possui três áreas do 

reflorestamento que foram designadas de 

banco genético, pois as mudas utilizadas 

para reflorestar foram produzidas através de 

sementes provenientes de plantas em bom 

estado, de origem conhecida e que foram 

mapeadas. Futuramente, essas áreas 

poderão fornecer sementes provenientes 

dessas mudas para outros reflorestamentos. 

Capim colonião 

Panicum maximum Jacq. é o nome de uma 

espécie de planta invasora, proveniente da 

África, conhecida como capim colonião. 

Essa planta forma densos aglomerados em 

campo aberto e áreas alteradas, podendo 

suprimir ou competir com a flora local em 

solos férteis e por isso é considerada um 

sério problema para a conservação de 

ecossistemas naturais. Pode também resistir 

ao fogo e dominar a área após o incêndio. 

Crotalária 

Este é o nome comum de várias espécies de 

plantas do gênero Crotalaria. Elas são 

muito utilizadas na adubação e cobertura do 

solo por serem plantas pouco exigentes e 

com grande potencial de fixação biológica 

de nitrogênio. 

Ecologia 

A palavra tem origem no grego “oikos", que 

significa casa, e "logos", que significa 

estudo. Em termos gerais, significa o estudo 

das relações dos seres vivos entre si e com 

o ambiente em que vivem.  

Ecologicamente 

Relacionado à ecologia. 

Ecossistema 

Sistema que se forma pela influência ou 

ação recíproca que ocorre entre os fatores 

físicos e químicos de um ambiente e os 

organismos nele existentes. 

Ecoturismo 

Um segmento da atividade turística que 

utiliza de forma sustentável o patrimônio 

natural e cultural, incentiva a sua 

conservação e busca a formação de uma 

consciência ambientalista através da 
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interpretação do ambiente, promovendo o 

bem estar das populações. 

Espécies nativas 

Espécies originais pertencentes à 

determinada região. 

Especulações imobiliárias  

Compra ou aquisição de bens imóveis com 

a finalidade de vendê-los ou alugá-los 

posteriormente, na expectativa de que seu 

valor de mercado aumente durante o lapso 

de tempo decorrido.  

Floresta 

Mata, bosque, selva. 

Hectare 

Um hectare equivale a 10.000 m². 

Latifúndio 

Extensa propriedade rural. 

Mata 

Terreno onde crescem árvores silvestres; 

bosque; selva; - virgem: floresta ou mata 

natural e primitiva, ainda não explorada.  

Matéria orgânica 

São todos os elementos vivos e não vivos 

do solo que contêm compostos de carbono. 

Pra que se forme matéria orgânica, o 

carbono está sempre associado ao oxigênio 

e ao nitrogênio.  Por vezes, outros 

elementos podem se associar aos compostos 

de carbono, como o nitrogênio ou o 

enxofre.   

Monocultura 

Cultura de um só produto agrícola. 

Plantas invasoras 

São aquelas plantas oriundas de outra 

região ou bioma, e que se adaptam e 

proliferam muito bem no novo ambiente, 

competindo com as espécies nativas por 

nutrientes, luz solar e mesmo por espaço 

físico. 

Reflorestamento 

Ato de reflorestar (replantar florestas). 

Sedentarizar 

Tornar-se sedentário, fixar residência. 

Sedentarização 

Processo que se iniciou com o aprendizado 

da habilidade relacionada ao cultivo de 

diversos produtos agrícolas, no qual as 

pessoas deixaram de migrar de tempos em 

tempos (em busca de alimentos), se 

estabelecendo, então, em um único local. 

Serrapilheira 

Compreende o material de origem vegetal 

(folhas, flores, rasos, casas, frutos e 

sementes) e o de origem animal (restos 

animais e material fecal) depositado na 

superfície do solo de uma floresta. 
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Anexo 2. Roteiro da entrevista semi-estruturada com a coordenadora 

pedagógica da escola de Ribeirão Preto (ERP). 

 
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA A DESCRIÇÃO DO CONTEXTO SOCIAL DO 

PÚBLICO-ALVO DA PESQUISA (ALUNOS DO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

 

 

Escola:________________________________________________________________ 

 

 

Entrevista com a coordenadora pedagógica 

 

Descrição da escola:  

 

Pública           Privada 

 

Educação Infantil                                  Ensino Fundamental I           

 

Ensino Fundamental II                          Ensino Médio 

 

Como você descreve a região na qual a escola que está inserida? 

 

Há quantos anos a escola está em funcionamento? 

 

 A escola possui laboratórios?                Sim           Não 

 

Quantos laboratórios a escola possui? 

 

São laboratórios voltados especificamente para qual matéria? 

 

Quais os tipos de atividades são proporcionadas para os alunos nos laboratórios? 

 

Além das aulas dentro dos laboratório (se ocorrerem) e dentro da sala de aula, quais outras atividades 

são proporcionadas aos alunos? 

 

A escola proporciona atividades de campo para os alunos?  

 

Em quais matérias? 

 

Há quanto tempo proporciona atividades de campo (se proporciona) para os alunos? 

 

Em quais níveis de ensino? 

 

Qual a quantidade de alunos (matriculados no 7º ano) por série e por classe? 

 

Como é a participação dos pais na vida escolar dos alunos? 

 

De acordo com o projeto político pedagógico, quais as concepções da escola sobre o que é Ciência? 

 

Quais as concepções da escola sobre o que é o trabalho de campo e para que serve? 

 

Como deve ser um trabalho de campo na área de ensino de Ciências? 
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Anexo 3. Roteiro da entrevista semi-estruturada com a professora de 

Ciências da escola de Ribeirão Preto (ERP). 

 
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA A DESCRIÇÃO DO CONTEXTO SOCIAL DO 

PÚBLICO-ALVO DA PESQUISA (ALUNOS DO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

 

 

Escola:__________________________________________________________________________ 

 

 

Entrevista com a professora de Ciências  

 

Quais as suas concepções sobre o que é Ciência? 

 

Quais as suas concepções sobre o que é o trabalho de campo e para que serve? 

 

Como deve ser um trabalho de campo na área de ensino de Ciências? 

 

Qual a sua idade? 

 

Formação? 

 

Atividades nas quais está engajada fora da escola? 

 

Seus objetivos com as atividades de campo de Ciências? 

 

Participa de grupos de estudos?  Sim             Não                  Há quanto tempo?  

 

Se a resposta for sim, quais os temas de estudo desse grupo? 

 

O que consta no seu planejamento de ensino de Ciências ao longo do ano? 
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Anexo 4. Transcrições da entrevista realizada com a coordenadora 

pedagógica da escola de Ribeirão Preto (ERP). 

 
Tabela 1. Normas para transcrição baseadas em Preti (1993). 

  

Símbolos Ocorrências 

# Interpretação da pesquisadora (quando aparecer esse símbolo na fala do participante, 

deve-se consultar a coluna “interpretação da pesquisadora”, à direita) 

( ) Incompreensão de palavras ou segmentos 

(hipótese) Hipótese do que se ouviu 

/ Truncamento 

::podendo 

aumentar para 

:::: ou mais 

Prolongamento de vogal e consoante 

_-_-_ Silabação 

? Interrogação 

 ... Qualquer pausa 

(( )) Intervalos descritivos do transcritor 

-- -- Comentários que quebram a sequência temática da exposição 

{ligando linhas Superposição, simultaneidade de falas (a fala que se sobrepõem corresponde ao turno 

seguinte) 

(...) Indicação de que a fala foi interrompida em determinado momento 

“ ” Citações literais de leituras de textos 

 

Tabela 2. Pseudônimos dos participantes e cores de preenchimento das linhas da tabela. 

 

Pseudônimos e 

Cores 

Significados 

Pr1... Prn Professora de Ciências 1 e 2 (para quando a escola possuir mais do que uma 

professora de Ciências) 

Ps Pesquisadora 

Or Prof. Dr. Orientador do projeto da pesquisadora 

Pmat Professora de Matemática  

Co Coordenadora pedagógica 

ERP Escola de Ribeirão Preto 

ED Escola de Dumont 

 

ENTREVISTA COM A COORDENADORA 

 

Turno Participante Fala do Participante 

1 Ps são laboratórios voltados especificamente para qual matéria? 

2 Co pra Ciências Naturais e pra Matemática... Matemática é muito por conta de um 

trabalho com::... com medidas... medidas de massa... volume... capacidade... 

extensão... 

3 Ps aí são blocos de medida... 

4 Co são blocos... éh::... vasilhames... medidas de litro... caixinhas... esses... todos 
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esses ahn::... materiais lá no laboratório a gente usa em várias pesquisas... aí a 

Pmat leva uma situação problema em que as crianças precisam manipular 

esses... esses instrumentos pra poder estudar e entender um pouco esse... esse 

conceito de medida... 

5 Ps tá... e de Ciências Naturais... os alunos que vão pra lá... podem {ir em quais 

anos? 

6 Co                               uma vez por semana todos... de sexto ao nono ano é mais 

(visitado)... Ps... a gente leva pouco crianças pequenas e de Educação Infantil 

até o quinto ano... a gente ainda tem pouco... ah::... pouco uso com essas 

crianças... mas de sexto ao nono ano eles vão uma vez na semana... uma aula na 

semana... de aulas no laboratório pra experiências... experimentos e::... 

7 Ps e::... 

8 Co conversas sobre... pra usar o laboratório (e as coisa... os instrumentos) que 

estão lá... 

9 Ps aí... quais tipos de atividades são proporcionadas para os alunos nos 

laboratórios?... você quer complementar... ou( ) 

10 Co não...  geralmente  são  só  experimentos... {o conceito... 

11 Ps   experimentos de que... assim? 

12 Co eu não sei nem que experimentos... a Pr2... por exemplo... do sexto ano... ela 

trabalha... o projeto dela pedagógico... né... todo o currículo dela... é mais 

voltado pra física... então ela faz muitos experimentos lá com as crianças... 

então... ahn::... trabalham luz... então... éh::... planetário... éh::... dia noite... 

ahn::... pinturas... uma parte da de química também... grande... eu não sei te 

falar agora os conceitos corretos...  

13 Ps ahan::... tá... 

14  (...) tenho que pegar o projeto dela pra te dizer... porque eu não sou da área... 

mas( ) de... de manipulação do conceito que foi estudado na sala... um pouco de 

verificação... às vezes é um... é uma aula disparadora... em que o professor leva 

pra lá... faz o experimento pra que eles possam... depois... pensar a respeito... 

ou os experimentos que vêm depois da aula... depois dos conceitos... para testar 

o que foi falado... o que foi lido... ou pra ver acontecer... 

15 Ps tá... a escola proporciona atividades de campo para os alunos?... {sim... né... 

16 Co                                       sim... 

17 Ps sim... 

18 Co está... faz parte do nosso currículo... né... há três anos... muito por causa de uma 

parceria com o Or... também... 

19 Ps e::... sempre na área de Ciências Naturais? 

20 Co a maioria delas sim... o estudo de campo na ERP... ele começou... a gente já 

fazia há um tempo... mas era um estudo de campo pouco cuidado... era um 

estudo que virava mais um passeio porque os olhares não eram tão 

direcionados... não tinha uma situação problema pra ser resolvida... a gente não 

fazia questão das questões... ele era menos organizado e... e planejado 

didaticamente... hoje ele é muito planejado... todos eles... todos os estudos de 

campo tem um caderno de campo... tem um trabalho que é anterior à saída... 

tem um trabalho lá no estudo... é no dia... né... na saída... eles voltam pra... 

trabalhar... pra estar trabalhando na escola... mas também temos um estudo de 

campo... outros estudos do campo que são das Ciências Humanas... assim... 

Geografia... História... nós também fazemos assim... geralmente os estudos de 
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sexto ao nono ano... eles são interdisciplinar... então tem lá a área de Ciências 

Naturais... que envolve Biologia... Química... Física... tem o professor de 

História... o professor de matemática... o professor de geografia... sempre 

acontece... ahn::... unindo as várias áreas... a gente planeja... 

21 Ps e::... os mais novos? 

22 Co os mais novos... éh::... também... também... mas... é um professor polivalente... 

então é::... com um professor polivalente é muito mais fácil você estar com 

ele... também... em todas as áreas... entretanto... a gente tem que cuidar porque 

acaba tendo uma confusão maior... porque os especialistas... eles têm as áreas 

deles muito desenhadas na cabeçinha deles... né... os conceitos pra serem 

trabalhados muito claros pra eles... o que o professor polivalente não tem... às 

vezes tem uma mistura ali... então as... sei lá... vão pro museu... ahn::... estudar 

um pouco o corpo humano e::... bom... geralmente museu só (vemos só de) 

Ciências Naturais... né... pensar um outro estudo de campo dos pequenos que 

eles saem pra... 

23 Ps ah::... depende... tem um lá na USP que é Arqueologia e Etnologia... assim... aí 

dá pra ver( ) 

24 Co isso... tem muitas coisas né... e arqueologia e etnologia também com os 

pequenos... mas aí são áreas de Geografia e História 

25 Ps Ahn::... 

26 Co (...) são duas áreas e Ciências Naturais não entra... estou pensando em um que 

entre Ciências Naturais também... mas tem... a gente sempre promove essa 

interdisciplinaridade... ( ) 

27 Ps acho que o Or falou de um que a filha dele foi... era uma... uma fazenda... não... 

não sei muito bem... 

28 Co isso... a Fazenda Pinhal... não... Fazenda Visconde... a gente tem um de terceira 

série que são aves... entretanto... além de estudar aves... também estudam a 

parte de geografia... tem também uma situação que é ( )moral... todos os 

estudos de campo dessa escola promovem e trabalham com a formação do ser 

social... com as inter-relações... as( ) de situações-problema nas inter-relações... 

está sempre presente... sempre presente... a gente dá muita importância pra 

isso... então tem sempre duas ou três... ou quatro áreas... e pra... de formação... 

assim... que é a formação do ser humano... né... como um todo... 

29 Ps tá... é... 

30 Co você quer o nome de alguns estudos... é isso? 

31 Ps não... {não precisa... 

32 Co            não::? 

33 Ps há quanto tempo proporciona atividades de campo para os alunos? 

34 Co então... como eu te disse... assim... a ERP sempre fez... sempre... a gente nem 

chamava de estudo de campo... está bem... mas era um estudo de campo pouco 

planejado... quando a gente pensou em fazer um estudo de campo mais 

cuidado... mais orientado... aprender a fazer um caderno de campo... 

didaticamente... ter uma metodologia pra estudo de campo... a gente procurou 

uma parceria com o Or... então nós fazemos há {quatro anos...  

35 Ps                      quatro anos... 

36 Co (...) um estudo de campo planejado e cuidado... passamos dois anos 

estudando... formando professor... montando um novo currículo pra todas as... 

as áreas... as salas de educação infantil ao nono ano... os estudos de campo... e 
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estamos trabalhando até hoje...  

37 Ps qual a quantidade de alunos matriculados no sétimo ano? 

38 Co vinte e sete alunos... 

39 Ps essa pergunta acho que é um pouco difícil de ser respondida... né... qual é a 

participação dos pais na vida escolar dos alunos? 

40 Co aqui na ERP ela é uma participação ativa... os pais participam de diferentes 

formas... bom... se os meninos participam das... as... ne´... da relação 

interpessoal... meninos... com que ele se relaciona... o que ele gosta de fazer na 

escola... quais professores ele se relaciona bem... ou não... os pais também... a 

gente... a escola promove muito isso... também... a gente chama muito os pais 

pra dentro da escola... então a gente promove reunião de pais por temática... pra 

falar sobre lição de casa... pra falar sobre adolescência... 

uso da internet... a gente vai promovendo reunião de pais pra formação de pais( 

)... assim... pra entenderem um pouco mais como a ERP trabalha... além a gente 

faz entrevistas... individuais... ahn::... os pais entregam relatórios de seus filhos 

a cada trimestre... os pais participam da gestão... lá do aprendizado... então o 

professor escreve pra criança... mas também para o pai as estas que 

estabelecem juntos com os alunos... a participação é ativa... Ps... aqui na 

escola... a gente tenta... acho que até é bem ativa aqui na ERP... 

41 Ps ai... que bom... né... de acordo com o projeto político pedagógico da escola... 

quais as concepções sobre o que é Ciência? 

42 Co tá... olha... a gente tem estudado muito sobre isso... e aqui na escola a gente tem 

visto a Ciência como uma área de investigação... uma área de... são (três 

Ciências... né)... não só Ciências Naturais... mas... uma área de construção de 

aprendizado... uma área de... uma área de investigação... é... enfim... é isso... 

43 Ps como deve ser um trabalho de campo... isso aqui a gente já acabou de discutir... 

né... 

44 Co qual que é? 

45 Ps como deve ser um trabalho de campo na área de Ensino de Ciências... a gente 

acabou de discutir... já... 

46 Co ahan::... 

47 Ps você até falou sobre... sobre o trabalho do Or... 

48 Co ahan::... 

49 Ps não é só o objetivo dele... mas o objetivo da escola pra com (o ensino de)( )... 

né... 

50 Co ahan::... 

51 Ps ( ) 

52 Co sabe... Ps... o projeto pedagógico de Ciências Naturais da escola não é muito 

fácil (de fazer)... a gente está passando por um processo de construção... porque 

a gente ficou muito tempo dando valor... eu acho que as escolas em si... não é 

fácil de... de assumir Ciências Naturais e Sociais como formadoras do ser 

humano   também...   né...   a gente ( )línguas... Português e Matemática... e 

acaba esquecendo um pouco( )... fazemos muito bem Matemática e Português... 

trabalho com uma metodologia muito específica e cuidada pra essas duas 

áreas... mas Ciências Naturais e Ciências Sociais a gente ainda não... não tinha 

isso tão claro... assim... de como fazer... de como sistematizar... a gente vem 

tentando... melhorar esse trabalho... assim... essa alfabetização pra essas áreas... 

porque é uma alfabetização também... né... e a gente vem procurando 
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melhorar... procurando colocar isso... deixar essa metodologia mais clara... 

éh::... formar professor... coordenador... enfim... pra esse... pra esse tipo de 

aula... os conceitos... a gente está mexendo bastante nisso... a ERP... a gente 

trabalhou no currículo... mexeu em todo o currículo da escola... e agora a gente 

está montando... ah::... o material didático pra escola... porque a escola até 

então não tinha... tinha um material que não era sistematizado em respeito à 

metodologia científica... assim... de de para... né... de... de... na verdade de 

diagnóstico... de construção do conhecimento... sistematização...  tem 

dedicação... observação... respeitando todo esse processo científico... a gente 

está a caminho... a gente não tem... assim... muito contato ainda... 
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Anexo 5. Transcrições da entrevista realizada com a professora de 

Ciências do sétimo ano do ensino fundamental da escola de Ribeirão 

Preto (ERP). 

 
Tabela 1. Normas para transcrição baseadas em Preti (1993).  

 

Símbolos Ocorrências 

# Interpretação da pesquisadora (quando aparecer esse símbolo na fala do 

participante, deve-se consultar a coluna “interpretação da pesquisadora”, à 

direita) 

( ) Incompreensão de palavras ou segmentos 

(hipótese) Hipótese do que se ouviu 

/ Truncamento 

::podendo aumentar 

para :::: ou mais 

Prolongamento de vogal e consoante 

_-_-_ Silabação 

? Interrogação 

 ... Qualquer pausa 

(( )) Intervalos descritivos do transcritor 

-- -- Comentários que quebram a sequência temática da exposição 

{ligando linhas Superposição, simultaneidade de falas (a fala que se sobrepõem corresponde ao 

turno seguinte) 

(...) Indicação de que a fala foi interrompida em determinado momento 

“ ” Citações literais de leituras de textos 

 

Tabela 2. Pseudônimos dos participantes e cores de preenchimento das linhas da tabela. 

 

Pseudônimos e Cores Significados 

Pr1... Prn Professora de Ciências 1 e 2 (para quando a escola possuir mais do que uma 

professora de Ciências) 

Ps Pesquisadora 

Or Prof. Dr. Orientador do projeto da pesquisadora 

Pmat Professora de Matemática  

Co Coordenadora pedagógica 

ERP Escola de Ribeirão Preto 

ED Escola de Dumont 

 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA DE CIÊNCIAS 

 

Turno Participante Fala do Participante 

1 Ps quais as suas concepções sobre o que é Ciência? 
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2 Pr1 bom... pra mim... Ciência é uma forma de ver o mundo... uma forma muito 

particular de se construir e de se... éh::... enxergar o que é o conhecimento... 

ahn::... que mais?... é uma forma... ah::... acho que é isso... 

3 Ps qual a sua idade? 

4 Pr1 vinte e sete anos... 

5 Ps formação? 

6 Pr1 eu sou bióloga... sou mestre em Educação... Ensino de Ciências... e agora sou 

doutoranda... só formação... né... que você perguntou? 

7 Ps atividades nas quais está engajada fora da escola? 

8 Pr1 éh::... além... então... de ser professora... eu trabalho em uma editora... lá eu 

tenho o cargo de suporte pedagógico... que eu faço atendimento às escolas e 

produzo material didático... 

9 Ps quais os seus objetivos com as atividades de campo de Ciências? 

10 Pr1 meus objetivos?... eu acho que o trabalho de campo... ele possibilita... então... 

um::... éh::... um olhar mais próximo da realidade... uma forma de::... éh::... 

possibilitar estratégias investigativas... possibilita o trabalho metodológico... 

possibilita também a questão do trabalho argumentativo... porque ele vai estar 

mais próximo... né... dos dados... vai poder mexer com aquilo... elaborar 

explicações... é isso... 

11 Ps como assim... trabalho metodológico? 

12 Pr1 porque muitas vezes o trabalho de campo está atrelado a uma atividade que 

pressupõe uma metodologia... então... o... a observação... a coleta de dados... a 

análise... está relacionada a uma questão metodológica muito particular... 

13 Ps participa de grupos de estudos e a quanto tempo? 

14 Pr1 eu participo do Grupo LINCE... ((Linguagem em Ensino de Ciências)) desde a 

sua origem e antes... quando ele era lá no LAIFE... ((Laboratório 

Interdisciplinar de Formação do Educador)) desde 2004... 

15 Ps quais os temas desse... de estudo desses grupos? 

16 Pr1 é Ensino de Ciências... Linguagem... Argumentação... 

17 Ps o consta no seu planejamento de Ensino de Ciências ao longo do ano? 

18 Pr1 como professora? 

19 Ps isso... 

20 Pr1 bom... primeiro a gente tem um... assim... uma questão que é mais... éh::... 

ah::... pedagógica da escola exigida... né... que é um projeto pedagógico que a 

gente entrega pra escola... que tem que ter a sua programação do ano todo... 

outra coisa é o meu... que eu acho que é bastante diferente... que é aquilo que 

eu vou trabalhar... não só os conteúdos... mas... uma elaboração de uma 

sequência... né... e também... assim... quais são os meus focos de 

procedimento... éh::... com cada tema analisado... então... assim... pensando na 

estrutura... eu tenho um caderno que eu tenho uma... tenho um planejamento 

anual... e depois eu vou ter... que é aquilo que... que eu acho que pra mim é 

mais significativo... que são essas sequências... essas anotações que eu faço ao 

longo do ano... 

21 Ps e o que você pretende trabalhar ao longo do ano e como? 
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22 Pr1 ao longo do ano... como professora do sétimo ano? 

23 Ps isso... 

24 Pr1 né... éh::... a gente começa com um tema que é biodiversidade e o trabalho dos 

naturalistas... então... aí... a gente com o tema biodiversidade... e depois 

sequências de trabalhos ligados... aí... a como se estudar a biodiversidade... e 

tem também a parte de classificação... e também de descrições... feitas aí ao 

longo da história... éh::... depois a gente tem uma parte que é sobre os 

ambientes... pensando aí na diversidade de ambientes no Brasil... e depois um 

foco... éh::... relacionado ao ambiente litorâneo... no segundo trimestre... no 

terceiro trimestre a última parte é mais um foco relacionado à energia... a 

energia a partir de várias perspectivas... né... não só a questão... também... no 

ambiente... mas também... éh::... a partir daquilo... de questões da física... em 

outras( )... só... 
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Anexo 6. Transcrições das filmagens realizadas com os alunos da escola de Ribeirão Preto (ERP) em 12 de 

março de 2010. 

 
Tabela 1. Normas para transcrição baseadas em Preti (1993).  

 

Símbolos Ocorrências 

# Interpretação da pesquisadora (quando aparecer esse símbolo na fala do participante, deve-se consultar a coluna 

“interpretação da pesquisadora”, à direita) 

( ) Incompreensão de palavras ou segmentos 

(hipótese) Hipótese do que se ouviu 

/ Truncamento 

:: podendo aumentar para :::: ou 

mais 

Prolongamento de vogal e consoante 

_-_-_ Silabação 

? Interrogação 

 ... Qualquer pausa 

(( )) Intervalos descritivos do transcritor 

-- -- Comentários que quebram a sequência temática da exposição 

{ligando linhas Superposição, simultaneidade de falas (a fala que se sobrepõem corresponde ao turno seguinte) 

(...) Indicação de que a fala foi interrompida em determinado momento 

“ ” Citações literais de leituras de textos 

Transcrição em negrito Apresentação do problema do trabalho de campo para os alunos 

 

Tabela 2. Pseudônimos dos participantes e cores de preenchimento das linhas da tabela correspondentes a intervalos entre as filmagens. 

 

Pseudônimos e Cores Significados 

Af1... Afn Aluna 1... Aluna n 

Am1... Amn Aluno 1... Aluno n 

Afa... Afz Aluna citada por algum outro(a) aluno(a) e que não foi identificada em nenhuma fala anterior 

Ama... Amz Aluno citado por algum outro(a) aluno(a) e que não foi identificado em nenhuma fala anterior 

M1 Monitor 1 

M2 Monitor 2 
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Pr1... Prn Professora de Ciências 1 e 2 (para quando a escola possuir mais do que uma professora de Ciências) 

Ps Pesquisadora 

Or Prof. Dr. Orientador do projeto da pesquisadora 

Pmat Professora de Matemática  

Co Coordenadora pedagógica 

A? Aluno ou aluna não identificado 

Af? Aluna não identificada 

Am?  Aluno não identificado 

AAA? Mais de um aluno ou aluna, não identificados, falam simultaneamente ou/e sucessivamente... 

Teodoro e João Pseudônimo de duas pessoas que surgiram nas falas dos alunos, mas não consegui identificar se eram alunos da turma ou não 

ERP Escola de Ribeirão Preto 

ED Escola de Dumont 

 Intervalo entre filmagens que representam a continuação do mesmo episódio 

 Interrupção da transcrição em momentos nos quais as interações discursivas entre os alunos e entre estes e o monitor não 

revelam construção alguma de argumento ou conhecimento científico e nem se enquadram nas pré-categorias das Tabelas 3 e 4 

 

 

Tabela 3. Pré-categorias: enquadramento dos turnos em agrupamentos de acordos com características e intencionalidades diversas.  

 

Cores Pré-categorias 

 Dinâmica entre os monitores (DM) 

 Simplificação da explicação dos monitores e/ou suas concepções acerca de assuntos envolvendo o trabalho de campo (IOM) 

 Interpretação/seleção dos dados coletados (ISD) 

 Indicação de procedimentos para a coleta pré-dados no campo (PCD) 

 Monitores como protagonistas (exigem dos alunos resposta sim ou não) (MP) 

 Perguntas dos monitores que desencadeiam respostas curtas (PMRC) 

 Respostas dos alunos frente às perguntas dos monitores ou questões que poderiam gerar argumentos, levantadas pelos 

próprios alunos (RAAG) 

 Outros elementos da cultura científica (ECC) 

 Surpresa/curiosidade dos alunos a partir de algum experimento ou instrumento científico (mas sem apresentar argumentos) 

(SEIC) 

 Interpretação da floresta pelos alunos e demonstração de curiosidade pelo lugar (IFA) 

 Conhecimentos prévios dos alunos relacionados ao que, para eles, representa uma floresta (CP) 

 Falas dos alunos relacionadas às duvidas quanto às anotações dos dados (DAD) 

 Turnos nos quais os alunos conversam sobre outros assuntos que não têm relação com o trabalho de campo (TSR) 
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 O turno não se encaixa em nenhuma das pré-categorias das Tabelas 3e 4 (TNEC) 

 

 

Tabela 4. Cores indicativas das pré-categorias que compõem a contextualização do problema de campo: episódio 1.  

 

Cores Pré-categorias 

 Informações que contextualizam historicamente a Floresta da USP (DCH) 

 Informações que caracterizam a Floresta da USP (DFU) 

 

 

Tabela 5. Cores indicativas da pré-categoria que compõem as orientações para a coleta de dados por meio das atividades e o registro dos dados (pré-dados) 

coletados no trabalho de campo: episódio 2.  

 

Cores Pré-categoria 

 Pré-dados coletados durante o trabalho de campo que caracterizarão as parcelas das áreas de Recomposição Vegetal e do 

Banco Genético (PD) 

 

 

Tabela 6. Cores indicativas dos elementos estruturantes de um argumento geral. 

 

 

 

 

 

 

 

Cores Pré-categorias 

 Dados construídos a partir do trabalho de campo (DTC) 

 Qualificador (QDR) 

 Justificativa (JF) 

 Conclusão (CLS) 
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Tabela 7. Correspondências das pré-categorias às categorias. 

 

Tabela 8. Cores indicativas das categorias. 

 

CORES CATEGORIAS 

 Cultura Científica (CC) 

 Construção do Argumento pelo Aluno (CAA) 

 Construção do Argumento pelo Monitor (CAM) 

 

CATEGORIAS 

PRÉ- 

-CATEGORIAS  

Cultura 

científica 

(CC) 

Construção do 

argumento pelo 

aluno (CAA) 

Construção do 

argumento pelo 

monitor (CAM) 

 

Interpretação/seleção dos dados coletados (ISD)    

Indicação de procedimentos para a coleta de pré-dados (PCD)    

Outros elementos da cultura científica (ECC)    

Surpresa/curiosidade dos alunos a partir de algum experimento ou instrumento científico (SEIC)    

Falas dos alunos relacionadas às duvidas quanto às anotações dos dados (DAD)    

Respostas dos alunos frente às perguntas dos monitores ou questões que poderiam gerar argumentos, 

levantadas pelos próprios alunos (RAAG) 

   

Perguntas dos monitores que desencadeiam respostas curtas (PMRC)    

Interpretação da floresta pelos alunos e/ou demonstração de curiosidade pelo lugar (IFA)    

Conhecimentos prévios dos alunos relacionados ao que, para eles, representa uma floresta (CP)    

Dinâmica entre os monitores (DM)    

Simplificação da explicação dos monitores e/ou suas concepções acerca de assuntos envolvendo o 

trabalho de campo (IOM) 

   

Monitores como protagonistas  (MP)    

Informações que contextualizam historicamente a Floresta da USP (DCH)    

Informações que caracterizam a Floresta da USP (DFU)    

Pré-dados (PD)    

Dados construídos (DTC)     

Qualificador (QDR)    

Justificativa (JF)     

Conclusão (CLS)    
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ESCOLA: ERP 

 

TRABALHO DE CAMPO: INVESTIGANDO A FLORESTA DA USP   

DATA: 12-03-2010 

 

As falas inaudíveis caracterizadas por este símbolo ( ) não foram categorizadas em nenhum episódio. 

 

1º EPISÓDIO – APRESENTAÇÃO DOS MONITORES E ORIENTAÇÕES SOBRE O USO DO CADERNO DE CAMPO E SOBRE COMO PROCEDER 

DURANTE O TRABALHO DE CAMPO. OS MONITORES SE UTILIZAM DO DATASHOW PARA PROJETAR IMAGENS E OUTRAS INFORMAÇÕE 

PARA OS ALUNOS. 

LOCAL: LABORATÓRIO DE ENSINO DE BIOLOGIA 

 

Categorias 

(Tabela7) 

Pré-Categorias 

(Tabela 4) 

Pré-Categorias 

(Tabela 3) 

Turno Participante Fala do Participante Interpretação 

da 

Pesquisadora 

    1 M1 meu nome é M1... o nome dele é M2... e nós somos 

monitores de vocês... éh::... participantes da trilha... a 

gente vai passar rapidinho aqui... eu vou começar 

com uma apresentaçãozinha só pra dar uma 

introduzida no que é o reflorestamento... e alguns 

pontos interessantes... está bom?... então... éh::... 

vocês já estudaram história... eu acho... né...  

 

   2 AAA? já...  

   3 M1 descobrimento do Brasil...  

   4 A? ahan::...  

   5 M1 (então) em que ano foi?  

   6 A? mil::... e:::: quinhentos::...  

     7 M1 mil e quinhentos... então está bom... olha esse::... 

esses mapinhas... que estado que é esse aí? 

 

     8 AAA? São Paulo...  

     9 M1 esse aí é o estado de São Paulo... vocês já ouviram 

falar de Mata Atlântica... né? 

 

     10 AAA? ahan::...  

     11 AAA? já...  

     12 M1 (legal)... esse mapinha mostra como é que a Mata 

Atlântica foi sendo reduzida... foi sendo destruída no 

nosso estado... quer dizer... 

 

     13 A? nossa::...  



141 

 
     14 M1 (...) aquele último lá... em dois mil... então... quer 

dizer.. já fazem dez anos... e já estava daquele jeito... 

hoje deve estar um pouco menos que isso... e aí vai... 

vai voltando no tempo... mil novecentos e setenta e 

três... mil novecentos e vinte... mil novecentos e 

sete... e o estado primitivo seria um projeção de 

como estava no descobrimento do Brasil mesmo... 

 

 

     15 M1 assim... dá pra ver bem o contraste... né... toda a 

linha verde lá::... e agora::... quase nada... certo?... 

então sei que... que diminuiu muito a cobertura 

vegetal... aqui em São Paulo... ao longo do tempo... 

mas vamos chegar mais perto... onde está em 

destaque... Ribeirão Preto... ali tem um mapinha... 

éh::... de Ribeirão Preto... aquela:: a linha rosa... oh:: 

M2... volta aí... isso... aí... essa linha rosa é a área 

urbana de Ribeirão Preto... então vai ter casa... 

prédio... tudo... e as machinhas verdes -- nem dá pra 

ver direito pra quem está mais longe aqui -- mas só 

aquelas manchinhas verdes são as áreas da floresta 

como uma...  

 

     16 Af? nossa::...# fala em tom de 

surpresa... 

     17 M1 (...) como uma( ) florestal da cidade... éh:: 

pouquíssima coisa...  por que só... ahn::... o que 

vocês imaginam que foi a degradação?... por que que 

quando ocupam uma floresta?... por exemplo... 

quando... 

 

     18 Am? pra construir( )  

     19 M1 construir... o que mais?  

     20 AAA? pra plantar( ) ((os alunos também citam exemplos 

complementares)) 

 

     21 M1 pra plantar... agropecuária... ((o monitor repete a 

resposta dos alunos)) o pessoal foi derrubando:: foi 

derrubando mata... pra abrir espaço... pra fazer 

plantação::... qual foi a:: grande plantação... bem no:: 
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começo do século? 

     22 Am? cana-de-açúcar...  

     23 AAA? café...   

     24 M1 hoje é a cana... antes era café... isso... deixa eu ver... 

então tem a parte de derrubar pra plantar... tem a 

urbanização mesmo... derrubar pra construir 

cidade::...  e extrativismo mesmo... o pessoal derruba 

pra usar a madeira pra vender... fazer móveis... tem 

essas causas principais... aqui em ribeirão a gente 

está muito... muito... muito acostumado com 

agropecuária... seria a cana... como vocês falaram... 

tem muita cana aqui em Ribeirão Preto... 

monocultura... sabe o que são monoculturas? 

 

     25 Am? não...  

     26 M1 já ouviram falar de monoculturas?  

     27 AAA? não...  

     28 M1 não?... a cana-de-açúcar é uma monocultura... 

porque... por exemplo... uma fazenda... quando uma 

fazenda.. éh::... planta várias coisas... planta milho... 

planta feijão... não é um esquema de monocultura 

porque?  

 

     29 Am? planta só uma coisa...  

     30 M1  (...) são várias culturas... quando planta só uma 

coisa... é uma monocultura... no caso da cana-de-

açúcar... por isso que é uma monocultura... e aqui em 

Ribeirão está bem presente... aqui é uma foto da ci/:: 

a foto está meio embaçada... mas é uma foto de 

Ribeirão mesmo... uma cidade lá longe e o que tem 

de cana... deve ter muito mais já hoje... tem lá um 

dado... falando que a parte de floresta.. a cobertura 

vegetal do município... é só três vírgula três por 

cento... quer dizer... é muito pouco... de cana deve 

ser muito maior que isso... agora... vocês sabem qual 

a diferença de uma monocultura pra uma floresta?... 

porque::... floresta... tem em um monte de lugar... 
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monocultura também... 

      31 Am5 éh::... floresta é que... tipo assim... ela planta 

sozinha... 

 

     32 M1 planta sozinha?  

     33 Am? é...   

     34 Am? planta...  

     35 Am5 e a...  

     36 Am? monocultura... ((um colega ajuda o A1 a lembrar da 

palavra)) 

 

     37 Am5 (...) monocultura você vai lá e planta...  

     38 Am? a plantação...  

     39 Am? plantação...  

     40 Am? plantação...  

      41 M2 que mais que tem?... que mais?  

     42 Am6 você planta e aí você colhe... aí você planta mais... 

colhe mais... e a natureza não... você deixa lá e vai 

fluindo... mesmo se você corta... 

 

     43 M2  ahan... ( )cana... aspecto físico... assim... das duas... 

como está? 

 

     44 Af1 o que é uma floresta... uma com árvore...  

     45 M1 espera aí que ela está falando...  

     46 Af1 (...) e a monocultura... éh::... cana::... éh::... café...# 

((alunos e alunas dão algumas risadas... inclusive 

Af1)) 

acham 

engraçada a 

maneira como 

Af1 fala... 

     4 7 Af2 uma tem um monte de espécies... a outra só tem 

cana... ((alunos e alunas comentam um pouco mais a 

diferença entre a monocultura e a floresta... mas não 

é possível compreender as suas falas)) 

 

      48 M1 isso... isso é importante... importante... a gente vai 

discutindo isso mais pra frente... aqui tem... então... 

uma foto de floresta... vocês podem ver... está meio 

escura... porque que ela está escura?... e aqui cana... 

óh... vão... vão... vão comparando... 

 

     49 Af? porque a floresta é fechada...  

     50 Af? porque floresta está fechada...  
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     51 M1 então se... se está fechada... a luz do sol vai entrar?  

     52 AAA? não...  

     53 M1 porque tem muita quantidade de sombra... né... lá no 

canavial a... a luz também não entra lá no chão... só 

que também é tudo fechadinho assim... né... e o pé de 

cana( ) 

 

     54 Am? é muito quadradão... assim...  

     55 Am? ele é bem certinho( )  

     56 Am5 e ele cresce muito( )  

   57 M1 algumas conseqüências da plantação da cana aqui pra 

Ribeirão... o que acontece?... tem as queimadas... 

né... quando vai colher o pessoal faz queimadas... aí 

fica um monte de queimada em volta...  

 

   58 AAA? ( ) ((lembram de exemplos relacionados à fala 

anterior do monitor)) 

 

   59 M1 o ar... também o ar fica... ele fica mais seco... quem 

tem problema... quem tem bronquite... asma... sofre 

né... fica... sobre bastante com a cana queimada... 

que mais?... rinite... bronquite... asma... sofre 

bastante com a queimada de cana... ahn::... então 

agora a gente vai falar um pouquinho aqui... onde 

vocês estão?... vocês estão no campus da USP... né... 

e esse campus aqui da USP antigamente ele era uma 

fazenda de cana... Fazenda Monte Alegre... éh::... 

desculpa... fazenda de café... éh::... Fazenda Monte 

Alegre... tem umas fotos ali... éh::... vocês entraram 

pela Avenida do Café com o ônibus? 

 

     60 AAA? isso... ((fazem que sim com a cabeça também))  

     61 M1 vocês repararam...  

     62 AAA? não...  

     63 M1 então... lá no museu...  

   64 Af? a gente estava cantando...#  fala em tom de 

brincadeira... 

     65 M1 (...) lá no museu era onde era a casa grande... a sede 

da fazenda... aí tem algumas fotos da... o pessoal 

trabalhando aqui... que aqui era fazenda... uma foto 
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antiga do campus quando já era... quando deixou de 

ser fazenda e já era faculdade aqui... é bem antiga... e 

aqui como está hoje... ali... ali tem o lago e aquele 

prédio meio isolado é o HC... o hospital... a gente 

está mais embaixo... aqui onde a gente está... esse 

prédio fica mais ou menos aqui... ahn::... aqui é um 

desenho... onde a gente está... é o lago e o hospital... 

     66 Am? a gente vai ali na Floresta da USP?  

     67 M1 exatamente... fica do lado do HC...  

   68 Am? minha mãe trabalha no HC... eu acho...  

   69 M1 o que ela faz lá?  

   70 Am? minha mãe é (ginecologista)...  

      71 M1  então... você vê que a gente vai andar um 

pouquinho... que a gente vai sair aqui do 

circulozinho e vai até a floresta...# a gente vai pra 

floresta... éh::... ele... vamos voltar um pouco... a 

hora que eu perguntei lá qual era a diferença da 

floresta pra monocultura... ele falou a... a floresta... 

ela:: planta sozinha... ((muitos alunos dão risadas)) e 

a monocultura não... alguém foi lá e plantou pra 

depois colher... aí a floresta é assim... por exemplo... 

essa Floresta da USP... eu vou falar assim... 

antigamente... no início... era Mata Atlântica... por 

exemplo... aí derrubaram e fizeram a fazenda de 

café... aí voltou... aí:: da fazenda de café virou a 

faculdade... virou a USP... só que aquele pedaço não 

tinha mais floresta... então... aí uma professora aqui 

da... da Biologia... a... acho que foi em mil 

novecentos e oitenta... na década de oitenta... ela 

queria porque queria implantar a floresta... ela 

brigou... foi atrás de gente para apoiar ela... fez 

projeto e tudo... daí ela conseguiu... então essa 

floresta ela não nasceu sozinha... o pessoal foi lá e 

plantou... por isso que chama reflorestamento... quer 

dizer... a área devastada... uma área que não tinha 

mais... né... cobertura... e replantaram as árvores que 

 

 

os alunos dão 

risadinhas e até 

desanimam um 

pouco... pois 

percebem... 

observando o 

último mapa... 

que 

caminharão 

bastante para 

chegarem à 

floresta... 
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tinham originalmente... éh::... e aí... como é que é 

feito... então... o processo de reflorestamento?... 

como é... que que você faz... que que você tem que 

fazer?... as mudas... elas são criadas em viveiros... 

vai tirar de onde... né... de onde?... não adianta nada 

a gente ficar plantando semente... a semente... a 

chance dela não germinar é muito grande... se ficar 

deixando semente... então o pessoal coloca a semente 

num viveiro... espera ficar uma mudinha... e eles 

plantam muda... se você plantar muda... tem uma 

chance maior de ter sucesso... de crescer e virar uma 

árvore mesmo... então... aqui na USP... a gente tem 

um viveiro de mudas enorme... e o pessoal vai lá 

colocando as mudas pro reflorestamento... que vão 

direto lá pra onde a gente vai depois... aí estão 

algumas fotos... vocês viram lá:: no::... lá:: a parte de 

cima... vocês vêem embaixo... tem tipo uns 

tubinhos... então... aquilo lá chama tubete... você 

coloca a semente lá... é o primeiro estágio... assim... 

do crescimento da semente... pra virar uma 

mudinha... fica no tubete... quando ela cresce -- o 

tubete é muito apertadinho... ele é mais fino que essa 

garrafinha... então não tem espaço pra raiz crescer 

muito -- quando cresce um pouquinho eles já mudam 

ela põem no saco plástico... uma caixinha de leite... 

que tem mais espaço... e depois disso eles vão e 

plantam... aqui é um mapinha da floresta... vocês vão 

ver no:: nesse caderninho de vocês( )... deixa eu ver a 

página... tem no::... está na página vinte e dois... aqui 

oh:: aqui tem esse... tem esse mapinha e vocês vêem 

que ali ela está dividida em:: em um monte de partes 

ali... área da faculdade... partes elevadas... 

Recomposição... planta... planta... planta... aqui a 

gente só dividiu em duas pra simplificar... aqui é da 

esquerda... página vinte e dois... área um... ela chama 

de Recomposição Vegetal... aqui da:: da parte 

direita... página vinte e três... chama Banco 
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Genético... a diferenciação dessas duas é o seguinte... 

a área um... que é a Recomposição... o pessoal que:: 

que fez o reflorestamento teve a preocupação... eles 

selecionaram as espécies... selecionaram espécies 

nativas... o que tinha aqui antes... pra tentar deixar 

igual ao que era antes... no Banco Genético não tinha 

essa preocupação... a muda que tinha eles 

plantaram... éh::... que mais?... éh::... diversidade... a 

floresta ela não tem só... só plantas... né... que mais 

que ela tem... que vocês podem ver?... que mais?# 

((nesse momento os monitores mostram fotos de 

alguns seres vivos que compõem a fauna da Floresta 

da USP)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os alunos 

ficam curiosos 

para saberem 

quais animais 

são aqueles... 

no entanto... as 

falas da 

maioria dos 

alunos são 

incompreensív

eis... 
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     72 Am? que que é em cima do gambá... perto dele... do 

veado? 

 

   73 M1 em cima do gambá::?  

     74 Am3 em cima do veadinho ali...   

     75 M1 é um ninho com uns passarinhos... aí você vê uma 

formiga... então... todas essas fotos foram tiradas da 

floresta... a área... o lugar que a gente vai... a gente 

dificilmente vai ver esses bichos... é uma área muito 

aberta... mais pertinho... mas se procurar mesmo... 

for bem lá no fundo... bem longe... tem esses 

animais... todas essas fotos foram retiradas do 

reflorestamento... dos bichos que tem lá... a gente 

quer falar mais um pouquinho sobre o processo de 

sucessão ecológica... vocês já ouviram falar sobre 

sucessão ecológica? 

 

   76 Af? não...  

   77 M1 não?... como se/... assim... no caso de uma floresta 

que ela nasce sozinha... uma área que se recupera 

sozinha... quando não foi feito um reflorestamento... 

como é que acontece... ou até quando foi feito um 

reflorestamento? 

 

 

   7 8 M1 vocês sabiam o que é um terreno baldio?   

   79 AAA? sei... ahan...  

   80 M1 um terreno abandonado... assim... por exemplo... tem 

um numa esquina... você passa um dia e ele está lá 

vazio... aí você está de repente passando... uma 

semana depois... uma semana de/... aí começa a 

nascer grama... mato?... quem foi lá e plantou esse 

mato? 

 

   81 Am3 é o::( )  

   82 M1 passarinho?... os animais também... também...   

   83 Am? ajudam... ((ajuda o monitor lembrar da palavra para 

completar  a frase)) 

 

      84 M1 ajudam nessa parte... tem vários animais que eles 

ajudam na dispersão das sementes... tem insetos que 
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fazem isso... besouro... muitos besouros fazem isso 

pra polinização... abelha faz polinização... pássaros 

também... até mamífero... mamífero também... tem 

planta que só... só germina depois que o mamífero 

come e:: defeca a semente... ela tem que passar pelo 

trato deles... o trato digestivo... é bem legal... tem 

vários animais( )... agora assim... aquele mato que 

surgiu a gente chama de colonizadores... são as 

primeiras plantinhas que:: que surgem... mato 

mesmo... grama... capim... depois são as pioneiras... 

o que é uma planta pioneira?   

   85 AAA? não sei...  

     86 M1 vamos lá... uma espécie pioneira... uma espécie de 

planta pioneira ela cresce muito rápido... ela precisa 

de muito sol... ali... a colonizadora é bem 

pequenininha... é mato... a pioneira não tem ninguém 

em cima dela fazendo sombra... vocês têm... ali está 

uma figura que tem todos... todos os estágios com 

colonizadora... pioneira e secundária... mas elas não 

estão ao mesmo tempo... a gente está indo da 

esquerda pra direita... primeiro as colonizadoras... 

depois vem alguém fazendo sombra... nascem as 

pioneiras... as pioneiras tem onde tem muito sol... 

então elas tem muito sol e crescem muito rápido... as 

secundárias... que a gente chama... são plantas que 

elas crescem mais lentamente e elas não gostam 

tanto de sol... elas precisam mais de sombra... 

então... o que que acontece?... as pioneiras crescem e 

elas fazem uma:: uma área de sombra... aí possibilita 

o crescimento das secundárias... as espécies clímax... 

mais lenta/... crescem mais lentamente... gostam um 

pouquinho mais de sombra... e as secundárias éh::.. 

favorecem o crescimento delas... e depois do 

clímax... esse clímax dinâmico... o que que é?... 

éh::... não dá pra separar em fases de crescimento... a 

gente tenta separar... mais não é assim... você vê que 

a natureza não é... não tem como você deixar assim... 
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em categoria... fechadinho... é assim... é assim... e 

pronto... é bem diferente... equilíbrio dinâmico é o 

equilíbrio da floresta... como ela se mantém... com 

espécies pioneiras... secundárias... clímax... ao 

mesmo tempo... certo? 

       87 M2 só pra acrescentar... então... você vê que as espécies 

colonizadoras vão preparando o ambiente pra 

chegada das pioneiras... e as pioneiras pra chegada 

das secundárias... e vão se mantendo... agora se... se 

a sucessão ah::... tem dois tipos de sucessão... a 

primária e a secundária... na primária é quando a 

sucessão inicia num ambiente onde antes não havia 

nada... por exemplo... éh::... ocorreu um 

derramamento de lava... a lava se solidificou... virou 

rocha... aí depois de um tempo vai começar chegar 

os liquens... os fungos... vão preparando o solo pra 

chegada dos vegetais e tal... agora no nosso caso do 

reflorestamento... antes já havia a mata... o Cerrado... 

a Mata Atlântica... o que seja... foi derrubada... 

plantou cana... plantou café... e depois veio o 

reflorestamento... né... então... éh... éh... isso aí é 

chamado de sucessão secundária... a gente vai 

trabalhar com ela hoje... aqui... depois... tá?  

 

   88 M1 e é mais ou menos o que ele quer... eh::... a gente 

queria discutir um pouco a questão do cientista... 

qual que é a imagem que vocês tem de um 

cientista?... o que que vocês acham que um cientista 

faz? 

 

   89 Am? pessoal maluco...#  fala em tom de 

brincadeira... 

   90 M1 pessoal maluco... fica com a língua de fora... com um 

aventalzão... lá mexendo com os vidrinhos... né...# 

em geral é isso... ali como ele é... 

fala em tom de 

brincadeira... 

   91 A? o jaleco...  

   92 M1 o jaleco... agora... pega ali M2... o jaleco ou isso aqui 

que ele vai pegar agora... o que que vocês... o que 
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que vocês acham que é a roupa do cientista? 

   93 AAA? o jaleco...# falam em tom 

de 

brincadeira... 

pois o 

monitores 

estabeleceram 

um ambiente 

de 

descontração... 

   94 M1 todo mundo pensa... todo mundo vem e fala que é 

isso... aquilo... aquilo ali é uma perneira... você põe 

por cima da calça pra andar no meio do mato pra não 

levar picada de cobra... você toma picada bem na sua 

perna... aqui a gente não precisa... a gente vai num 

lugar aberto... não tem esse risco... mas todo mundo 

associa o cientista ao cara de avental... doidão... só 

que não é assim... cientista é qualquer pessoa que 

tem que fazer um estudo... que tem uma pergunta pra 

responder... e vai atrás de resultados... esse cientista 

com o avental... ele fica lá no laboratório... porque é 

o trabalho dele lá... se você vai pesquisar outro 

laboratório... ele vai ficar mesmo... com o avental... 

microscópio... o dia inteiro... atrás de resultados... 

mas... por exemplo... o pessoal que mexe com... eu 

por exemplo... eu estou trabalhando mais com essa 

parte de ecologia... o meu trabalho é trabalho de 

campo... sempre que eu vou fazer algum trabalho eu 

vou de chapéu... de perneira... de facão... entro no 

meio do mato... vou coletando espécies pra depois 

estudar... então cientista não é só quem fica em 

laboratório... nem fica mexendo em vidrinho... ( )... 

e... como eu falei... esse pessoal... esse cientista que 

usa chapéu e a perneira... faz trabalho de campo... 

vocês sabem o que é um trabalho de campo? 

 

   95 AAA? ((alguns alunos dizem que sim e outros que não))  
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   96 M1 o que vocês acham que é? ((se refere ao trabalho de 

campo... entretanto... no turno anterior esse mesmo 

monitor explicou o que faz um cientista que vai a 

campo para trabalhar)) 

 

   97 Af1 ele vai na floresta... ele vai coletando espécies... 

depois ele traz pro laboratório... 

 

   98 Af? tem a prática...  

   99 Af1 (...) ele vai pesquisando  sobre  ela...  e  depois  ele( 

)... ((algumas colegas acham a colocação da aluna 

Af1 engraçada e dão risadinhas)) 

 

   100 M1 está sabendo bastante... então... esse caderninho que 

vocês receberam é um guia de trabalho de campo... 

aqui... depois... vocês podem... a gente não vai ler ele 

aqui...senão vai demorar muito... a gente só vai 

chamar atenção pra alguns pontos principais... depois 

vocês podem  ver( )... éh::... na página sete... aqui a 

gente chamou de os mandamentos... 

 

   101 M1 (...) ( )éh::... “quando algum colega estiver falando 

ou perguntando alguma coisa... faça silêncio para 

escutá-lo... a dúvida dele pode ser a sua”... às vezes 

você está com vergonha... com vergonha de fazer a 

pergunta... e por sorte alguém faz a pergunta que 

você está com dúvida... entendeu?... então... sempre 

atento... “cuidado onde pisa”... o que eu falei... 

sempre olhar... às vezes tem uma plantinha 

crescendo... cuidado pra não pisar em cima dela... 

éh::... “guardar o lixo”... se alguém for comer alguma 

coisa... não deixar o pacotinho de bolacha ou 

salgadinho lá no reflorestamento... traz pra cá e a 

gente joga no lixo aqui... fotografar é permitido... 

ahn::... “peça permissão para retirar da floresta”... a 

gente não vai retirar nada da floresta... só o que( )  de 

campo pra levar... não ficar mexendo em planta que 

a gente não conhece... às vezes pode ter... pode... eu 

ia falar de... de... aquela planta que... 

 

   102 Am? coça? ((ajuda o monitor a lembrar da palavra))  
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   103 M1 que coça...  

   104 Am? urtiga... ((ajuda novamente o monitor a lembrar da 

palavra)) 

 

   105 M1 urtiga... aparece uma urtiga lá... cuidado pra não ficar 

mexendo em qualquer coisa por aí... ahn::... é 

basicamente isso... que mais? 

 

   106 Am? e “seja curioso”...  

     107 M1 “seja curioso”... importante... importantíssimo... o 

que que a gente vai fazer no trabalho de campo?... eu 

vou acompanhar com alguém que meu caderninho 

está desatualizado... página dezoito... oh::... aqui 

oh::... vocês estão vendo na página dezoito que tem a 

atividade um... atividade dois... atividade três... 

quatro... (agora pára na cinco... seis)... aqui oh::... é o 

a gente vai fazer... “atividade um... animais e 

vegetais”... a hora que a gente chegar lá vocês vão 

esquematizar o que vocês estão vendo... não é fazer 

um de/... éh::... vocês vão desenhar o que vocês estão 

vendo na floresta... não tem que ficar bonitinho... 

desenhar uma árvores bonitinha... é fazer um 

esquema pra vocês lembrarem depois... éh::... mais 

ou menos pra você ver quantas árvores tem... se tem 

muita ou se tem pouca... desenho um dia vocês vão 

aprender... se vocês viram algum animal... 

esquematiza ele... eu acho... eu acho difícil a gente 

encontrar algum animal  agora...  mas  se  

encontrar...  não  percam {a chance de  desenhar... 

 

     108 M2   inseto...  

     109 M1 inseto... bastante... quer dizer... animal... eu falo 

animal grande... passarinho... 

 

   110 Am? mas onde vai desenhar...( )?  

   111 M1 oi?  

   112 Am3 onde vai desenhar?  

   113 M1 atrás aqui do... do {caderninho...tem páginas em 

branco 

 

     114 M2                                no final do caderninho... tem  



154 

 
páginas em branco... pra vocês fazerem anotações... 

aqui oh::... na página vinte e seis aí::... começa::... 

   115 A? ( )  

      116 M1  vocês podem usar esse espaço pra esquematizar... 

éh::... “atividade dois... matéria orgânica”... a gente 

vai... sabe o que sig/... sabe o que é matéria 

orgânica? 

 

      117 A? sei... ahan...   

      118 M1 então... a gente vai ver se  tem muito... se tem 

bastante no::... reflorestamento... “serrapilheira”... 

sabe o que é serrapilheira? 

 

      119 AAA? não... ((alguns alunos também fazem que não com a 

cabeça))  

 

      120 M1 tá... éh::... serrapilheira é uma camada... assim... 

serrapilheira são restos de vegetais que caem... 

entendeu? folhas... galhos... isso é serrapilheira... a 

matéria orgânica... ela está no solo... a gente não 

enxerga a matéria orgânica... a gente pode ver se tem 

matéria orgânica através do que a gente vai fazer... a 

gente vai pegar a terra... e vai jogar... a gente vai 

pingar um pouquinho de água oxigenada... aí... se 

borbulhar... é porque tem... a gente vai ver lá... e 

matéria orgânica não... a gente enxerga... é folha... 

pedacinho de graveto... essas coisas... ahn::... “grau 

de umidade”... a gente vai usar essa caixinha com 

termômetro... que chama psicrômetro...( ) 

 

   121 Am foi( )... vocês que fizeram?  

     122 M1 pra fazer... é... foi a Ps que fez... (no caso)... ah::... 

éh::... medir a umidade do ar... ahn::... lá a gente 

explica como é que... como é que faz... 

“circunferência à altura do peito”... éh::... lá... ( )a 

gente não vai sair procurando árvore... a gente já foi 

lá e montamos parcelas... que que é uma parcela?... a 

gente delimitou um quadrado com... com fita 

zebrada... com barbante... e a gente vai:: trabalhar 

com o que está dentro daquele quadrado... com as 
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plantas que estão dentro daquele quadrado... então... 

assim... se tiver alguma árvore grande... a gente vai 

medir ela... vai ver qual... qual... qual que é a 

circunferência do tronco dela... que mais?... ahn::... 

“plantas invasoras”... vocês vão ver se tem alguma 

planta invasora... a gente está com problema lá de 

capim... capim colonião... uma planta que não é 

típica e ninguém foi lá e plantou... mas ela está 

(germinando)... está um monte de capim... é muito 

capim mesmo... é uma planta invasora... aí isso a 

gente vai ver se tem muito... se tem pouco... como é 

que é... o trabalho então vai ser basicamente isso... 

medir a circunferência... ver a matéria orgânica... 

serrapilheira... e a umidade do ar... e aí tem... agora 

voltando um pouquinho... {tem algumas... 

   123 M2                     página quinze...  

   124 M1  página quinze... tem algumas coisas que eu queria 

procurar... 

 

   125 M2 antes de começar... abrir a mente pra... pra 

discussão... pra resolver o nosso problema de hoje... 

né... do trabalho de campo...  

 

     126 M1 aqui... essa primeira aqui é meio... é meio 

complicada... como que seria uma floresta no seu 

imaginário?... não sei responder( )... como seria uma 

floresta no seu imaginário?... sei lá... tem árvore...# 

((faz uma careta)) 

o monitor não 

dá importância 

à pergunta... 

 

 

 

   127 AAA? ((dão risadas))  

     128 A? tem bichos...# fala em tom de 

brincadeira... 

       129 M1 tem bicho... então( )... não tem resposta certa... o que 

vocês quiserem responder... dá pra encaixar... éh::... 

essa aqui é interessante... óh::... tá... a floresta tem 

um monte de árvore e de animais... será que as 

plantas... as árvores... são todas iguais? 

 

     130 AAA? não...  
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     131 M1 não... vários tipos... né... várias espécies... os animais 

também... eles... 

 

   132 M2 vamos desligar o ar... né... que eles estão com frio...  

    133 M1 que tipo de plantas e de animais que elas podem ter?  

   134 A? ( )  

    135 Am? ah::... depende de que floresta {( )  

    136 Am?                                                  depende do local...  

    137 M1 depende... ahn::... que que os animais fazem na 

floresta?... eles só estão lá::... estão lá... lá... estão lá 

perdidos... estão lá boiando?#   

fala em tom de 

brincadeira... 

    138 A? sobrevive...  

    139 A? é a casa deles...  

    140 A? é a moradia...  

      141 M1 então... éh::... eles também têm uma função 

importante pra proteção da floresta... viu gente... 

proteção da natureza... os passarinhos ajudam a 

dispersar as sementes... ((vários alunos conversam... 

entre eles... ao mesmo tempo que o monitor)) 

 

    142 Am5 eles ficam na (copa)...  

    143 M1 então...   

   144 Am5 (...)( )  

      145 M1 exatamente... exatamente... os animais eles são muito 

importantes nessa parte de dispersar as sementes pra 

longe... assim... porque se depender da árvore... a 

árvore cresceu... ela dá os frutos... os frutos caem... o 

fruto está cheio de sementes... né... se for depender 

só disso... só vai cair embaixo dela... né... ela não vai 

atirar o fruto pra longe... assim... é complicado...# 

((faz o gesto de quem vai jogar alguma coisa... para 

longe... com as mãos)) 

fala em tom de 

brincadeira... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   146 AAA? ((dão risadas))  

     147 M1 então os... éh::... os animais ajudam nisso... o fruto 

caiu... o animal comeu... acaba levando a:::... a 

semente pra longe... pessoal eu acho o morcego... o 
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morcego é muito importante... 

   148 Af5 é porque ele faz muito cocô (no pasto) ((alguns 

colegas da Af5 dão risadas))  

 

     149 M1 é::... a maioria... todo mundo acha o morcego... ah::... 

morcego... chupa sangue... a maioria dos morcegos... 

  

   150 AAA? ( )# continuam a 

discussão do 

assunto 

relacionado aos 

morcegos... 

   151 M1 é isso mesmo... isso mesmo...  

   152 Am3 ( )  

   153 M1 a maioria dos morcegos... éh::... a maioria é 

frugívora... só come fruta... 

 

   154 Am3 ( )  

     155 M1 e aí eles ajudam na dispersão... éh::... que mais?... 

aqui... éh::... aquela parte... uma floresta... ela pode 

ser plantada pelo homem... ou ela só cresce 

sozinha?...# ((toca algum celular e Or e alguns 

alunos e alunas dão risadas)) oh:: gente... (vamos 

lá)... (sabe que aquela)... não... não tem que ser só 

plantado pelo homem... ((toca algum telefone)) né... 

as a/... aquele... aquele... aquele papo de sucessão 

ecológica... às vezes está lá sozinho... num terreno 

baldio... cresce sozinho o mato... aí vai crescendo 

primária... secundária... certo?...# ((alguns alunos 

dão risadinhas)) uhn::... que mais?... uma floresta... 

que ela é plantada pelo homem... no caso essa aqui... 

que foi plan/... alguém foi lá e plantou... ela pode ter 

qualquer espécie::... de árvore? 

 

 

 

o monitor 

espera que 

desliguem o 

celular e que as 

crianças 

atentem para a 

sua fala...  

 

 

 

 

dessa vez é o 

telefone do Or 

que toca... 

   156 AAA? ( )((vários alunos respondem ao mesmo tempo à 

pergunta anterior)) 

 

      157 M2 ( )a gente pode chegar lá e plantar qualquer coisa... 

que vai:: dar certo? 
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      158 AAA? não...  

      159 A? por que depende do (clima)...  

      160 A? depende do clima...  

      161 Af1 se a planta precisar de sol... aí você tem que plantar 

no lugar de sol... (de sombra)... não sei... ((o monitor 

M1 faz que sim com a cabeça)) 

 

      162 M1 que mais?... ahn::... aqui... essa última aqui é legal... 

comparando uma floresta homogênea... aqui ele fala 

em floresta homogênea e heterogênea... que que é 

floresta homogênea?... floresta homogênea é uma 

floresta que tem... éh::...  

 

   163 A? ( )  

     164 M1 (...) as mesmas plantas... não é uma monocultura... 

porque não tem um... um::... fundo econômico... 

igual a cana... a cana o pessoal planta tudo pra 

vender... fazer álcool... fazer açúcar... não é?... a 

floresta não... ela... éh::... por exemplo... floresta 

de::... de pinheiro... já viram? 

 

   165 A? já...  

     166 M1 aquelas lá... éh::... um monte de pinheiro... assim... lá 

no Norte... ali... que é mais frio... é tudo igual... lá 

na... na Austrália... floresta de eucaliptos? 

 

   167 AAA? ( )  

     168 M1 floresta de eucaliptos... só... e floresta heterogênea é 

o que vocês vão encontrar lá... são várias espécies 

juntas... eh::... aí é que ele fala... também uma 

monocultura...  no caso da cana... qual que é a 

diferença de uma monocultura... de uma floresta 

homogênea?... porque as duas também só têm um 

tipo( ) 

 

   169 AAA? ( )  

   170 Am3 é feita pra as... pra (vender)...  e  depois   pra 

(juntar)... pra (vender)... eh::... ( ) 

 

      171 M1 aqui ele fala... éh::... e para a economia?... você vai 

fazer... você vai ter algum benefício daquilo... você 

vai depois usar pra fazer o produto e vender... éh::... 

 



159 

 
bom... basicamente é isso.... acho que a gente... 

melhor a gente ir pra floresta... e lá vocês vão... 

aprender mesmo as coisas... certo? 

 

 

 

2º EPISÓDIO – COLETA DE DADOS NO TRABALHO DE CAMPO 

LOCAL: FLORESTA DA USP 

 

Algumas observações se fazem necessárias neste episódio.  

Há algumas diferenças existentes entre as transcrições das monitorias dos dois monitores. Na monitoria realizada na área de Recomposição Vegetal as 

filmagens ficaram ruins, o que implica no não reconhecimento dos alunos participantes. Neste caso, os pseudônimos adotados para estes alunos foram Am?, Af?, 

AAA? e A? (ver Tabela 1). Para os nomes citados pelos participantes adotou-se os pseudônimos Afa... Afz e Ama... Amz (ver Tabela 1).  

A dinâmica adotada por cada um dos monitores para realizarem o trabalho de campo também foi díspar.  Após o primeiro episódio, a turma de alunos 

foi dividida em quatro grupos e cada monitor era responsável por realizar as coletas de dados com dois grupos, em uma das áreas da Floresta da USP (áreas de 

Recomposição Vegetal e do Banco Genético). O Monitor 1 (M1) procedeu de forma que os dois grupos participassem da cada coleta de dados em cada parcela. 

Somente um dos grupos (o primeiro foi o das meninas e o segundo foi o dos meninos) fazia as medições do CAP (Circunferência à Altura do Peito) das árvores e 

da espessura da serrapilheira, as contagens de plantas invasoras, a coleta de solo e a verificação da intensidade do borbulhamento após a adição de água 

oxigenada, mas todos os alunos anotavam os dados. Quanto ao grau de umidade do ar, o próprio M1, em cada parcela, embebia um bulbo dos termômetros em 

água e auxiliava os alunos a utilizarem a tabela de umidade relativa do ar. Já o Monitor 2 (M2) orientava os grupos a cada atividade separadamente, 

permanecendo estes em parcelas diferentes.  

 

 

 

MONITORIA NA ÁREA 1 (RECOMPOSIÇÃO VEGETAL) – MONITOR 1 – GRUPO 2  

 

Categorias 

(Tabela7) 

Pré-Categorias 

(Tabela 5) 

Pré-Categorias 

(Tabela 3) 

Turno  Participante Fala do Participante Interpretação 

da 

Pesquisadora 
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   1 M1 oh::... gente... essa aqui é a parcelinha dos meninos... 

{então...# 

M1 realiza 

todas as 

atividades na 

segunda parcela 

com todos os 

alunos juntos... 

mas somente a 

metade dos 

alunos... os 

meninos... 

fazem as 

medições... o 

outro grupo 

realizou-as na 

parcela 

anterior...  

   2 A?                  ( )  

   3 Am? Ama...  

   4 A? ( )  

   5 Af? Ps... um bicho me picou...# reclama... 

   6 A? ( )  

   7 M1 cadê... cadê minhas coisas?  

   8 A? ( )  

   9 Am? ai... então está bom...  

   10 A? ( )  

   11 Ps não:: tem problema... passa repelente...# Ps é quem está 

filmando o 

trabalho de 

campo... 

   12 M1 me passa o meu psicrômetro... por favor...#  



161 

 

   13 Am? qual é a diferença...# reclama... 

   14 AAA? ( )  

   15 Am? vamos trocar...  

   16 Am? nossa... é muito mais diferente...# aparentemente 

julgam a 

diferença dessa 

parcela 

baseados  nas 

características 

da parcela 

anterior... na 

mesma área...  

   17 Am? oh::...  

   18 Am? é...  

   19 M1 deixa eu preparar ele só...  

   20 Af? ( ) ((chama algum colega))  

   21 Am? ( )  

   22 A? é...  

   23 A? ( ) Ama...  

   24 Af? ( )ponto prático( )  

   25 A? ( )  

   26 M1 cadê minha mochila?  

   27 Am? está lá...  

   28 Af? está aqui... dá licença... dá licença...  
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   29 M1 faz favor... pega a minha mochila gente...  

   30 Af? Ama...( )  

   31 Af? ( )  

   32 M1  ah::... valeu... ( )obrigado...  

   33 Af? falei pra você passar...  

   34 M1  vou pegar mais algodão...  

   35 Af? pegar as coisas...  

   36 M1 ( )  

   37 Am? aqui a gente vai fazer a mesma coisa?  

   38 M1 a mesma coisa... só que agora a gente vai ver se... se 

está tudo igual... se tem diferença... qual é que é... 

certo? 

 

   39 Af? ah::... deixa eu ver seu machucado...  

   40 A? gente... olha as plantas...# chama a 

atenção dos 

colegas... 

   41 Af? ( )picada... não é de marimbondo... marimbondo não( )   

   42 AAA? ( )  
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   43 Af? deixa  eu  ver?...  ( )formiga...  qualquer  coisa( )# aparentemente é 

a voz das 

mesmas alunas 

que discutem 

qual foi o inseto 

causador da 

picada no braço 

de uma delas... 

   44 A? ( )  

     45 A? ( )cogumelo...  

   46 A? quem diz que vai sentar no chão?  

   47 M1  óh::...  

   48 A? senta {que as formigas vão morder a sua bunda...  

   49 M1          (...) é a mesma história gente...  

     50 A? tem um cogumelo...  

   51 M1  a mesma ( )...  

   52 A? fui eu que achei...# quem fala é um 

aluno ou uma 

aluna diferente 

do(a) que 

chama a 

atenção do 

monitor para o 

fato de terem 

encontrado um 
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cogumelo... 

   53 M1  aonde?  

   54 A? aqui...  

   55 A? Amb...( )  

   56 M1  ah::... olha só...  

   57 A? ( )tira pra mim...  

   58 M1  que cogumelo é...  

   59 A? não sei...  

   60 A? sei lá...  

   61 A? invasor...  

   62 A? invasor...  

   63 Af? ui... Afe...   

   64 M1  não... mas ele é bicho... ele é::...  

     65 Af? fungo...  

     66 M1  fungo é um negócio esquisito... né... cara... não é nem 

planta... nem é bicho... é fungo... 

 

   67 Af? Ai::... está doendo a minha bunda...  
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   68 Af? eu não vou sentar não... gente...  

   69 AAA? ( )  

   70 M1  bom... é::... a... a atividade dois era... matéria 

orgânica... né? 

 

   71 AAA? ahan... é...  

   72 M1  ( )pra mim aí...  

   73 AAA? ((risadas))  

   74 Af? achei...  

   75 M1  começou bem... começou bem...  

   76 A? não...  

   77 A? que?... sai... larga...  

   78 M1  vai... já sabe o procedimento... limpa a serrapilheira... 

põe duas colherzinhas de terra... 

 

   79 Af? gente... pode subir uma formiga em vocês...  

   80 Am? e daí?  

   81 A? é... aquele dia... você não viu a formiga...  

   82 A? ( )a formiga( )  

   83 M1  pegar a água oxigenada...  
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   84 Af? ah::... nem... nem... nem pica...  

   85 Af? ( )(se ela não brigar)  

   86 Af? a picada dela nem dói... então...   

   87 Af? (se ela não briga)  

   88 Af? acho que a dela nem dói muito...  

   89 Am? pessoal( )  

   90 Af? ( )  

   91 Am? ih::... tem uma formiga no seu pé...  

   92 Af? é uma que tem uma bundona?  

   93 A? ( )  

   94 Af? Aff ( )de planta...  

   95 Af? dói de mais( )  

   96 A? Cataflan?... por favor... por favor...  

   97 Am? (que) Cataflan?... (eu não trouxe) Cataflan...   

   98 AAA? que Cataflan... Afg?  

   99 Af? que Cataflan... gente::?  

   100 Af? não é Cataflan... é {Fenergan...  
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   101 Af?                            Fenergan...  

   102 M1  oh::... gente... agora os meninos... muita atenção... 

agora pra vocês... heim... segura aqui... 

 

   103 Am? vem cá( )  

   104 Af? a gente tem que anotar?  

   105 Am? eu não estou vendo...  

   106 Am? essa é pra vocês...# fala em tom de 

brincadeira... 

   107 Af? a gente tem que anotar?  

   108 M1 tem que anotar...  

   109 Af? ah::...# fala 

desanimada... 

   110 M1  mas eles vão contar pra vocês... vai... oh:: gente...  

   111 Am? vamos...  

   112 Am? Amb... oh:: véio...# reclama 

   113 Am? eu quero ver... Amc...# reclama com o 

colega que 

chamou a sua 

atenção... 

provavelmente 

porque ele 

entrou na sua 
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frente... 

   114 M1  essa aí eu já conheço... essa eu não... não conhece... 

vai... eu vou pingar uma gotinhas aí... vocês vão ver... 

vão ver se vai borbulhar muito... pouco...  

 

   115 Af? pega aí a tampinha pra mim... fazendo um favor...  

   116 M1 (...) certo?  

   117 Af? Amd... vai pra frente...  

   118 Af? nossa... ( )  

   119 Af? não... não... {não... é a pomada...  

   120 A?                      está vendo... aqui já está ( )  

     121 A? está borbulhando menos...  

     122 M1  e aí?  

     123 Am?  mais ou menos...  

   124 Am? Afh... Afh... {Afh...   

     125 A?                     menos?  

     126 A? bem menos...  

    127 M1  éh::... a gente não {está...   

     128 Am?                            menos...  
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    129 M1 (...) comparando ainda... se borbulhou mais lá ou 

aqui... está borbulhando muito ou pouco? 

 

     130 AAA? está muito...   

      131 M1  muito... né... agora anotem aí...  

     132 Am? ah::... lá estava menos...# se referem   ao 

borbulhamento 

que observaram 

na amostra de 

solo da parcela 

anterior... 

   133 M1 anotem aí...   

   134 Am? vai Amb...  

   135 M1 cheiro de terra... né... parece...  

   136 Am? oh::... Amb...  

   137 Am? ah::... tem uma formiga no meu( )   

   138 A? ( )  

   139 M1 eu acho que ela {não vai( )  

   140 Af?                            oh::... Afg.... {você tem que olhar... 

ficar...( ) 

 

   141 M1                                                    éh::... anotem aí...   
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     142 Am? borbulhou muito...  

   143 Am? anotei só muito...  

     144 AAA? ( )  

     145 M1  borbulha muito... agora... éh::... serrapilheira... né...   

   146 Af? as meninas precisam anotar isso?  

    147 M1 precisam...fazendo um favor...  

   148 Af? mas a gente já anotou...  

   149 Am? anota de novo... a gente também vai anotar...  

   150 Af? é o um?  

   151 M1  é o dois... né... atividade dois... {matéria orgânica...  

   152 Am?                                                                 aqui é o um... 

aqui é o um... 

 

   153 Af? mas é pra gente( )?  

    154 M1 a um é pra esquematizar... né?... depois vocês fazem... 

igual elas... 

 

   155 AAA? ( )  

   156 M1 {vamos procurar...  

   157 Am?   borbulhou muito::... nossa... vocês tem problema?# reclama... 
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   158 A? ((dá risadas))  

   159 M1 vamos ver um lugar... aqui... óh::... aqui está legal...  

   160 Am? tem que falar cinquenta vezes...# reclama... 

   161 A? e o dois?  

   162 M1  o dois?... a... a matéria orgânica?... borbulhou muito... 

aqui também... 

 

   163 Am? assim está bom?# pergunta ao 

monitor... 

   164 Am? (chiclete) no chão...  

   165 M1  você tem que dá só uma::... pra você ver se está 

chegando no chão mesmo... porque às vezes você está 

chegando em um monte de folha e você não está no 

solo... aí a medida sua não é exata... não é real... aí.. 

isso... 

 

   166 Am? eu não estou vendo...  

     167 M1 mais ou menos uns... {três...   

   168 Af?                                 ( )  

     169 M1 está::... está::... quase igual... que que vocês acham?... 

quanto que está dando aqui? 

 

     170 Af? dois e meio?... {três e meio?  
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   171 Am?                           eu não estou vendo...# reclama... 

     172 M1 três e meio... mais ou menos?... ou quanto?  

     173 A? três...  

     174 A? três e meio...   

     175 M1 três e meio?... todo mundo acha?  

     176 AAA? ahan::...  

   177 M1  então anotem aí o que vocês estão vendo...   

   178 A? deu quanto?  

   179 M1 três e meio...três e meio também...  

   180 AAA? ( )  

   181 M1  éh...   

   182 Am? desenho é melhor...  

   183 M1 (...) atividade quatro... qual que é mesmo?  

   184 Am? hum::... a do bulbo...  

   185 M1 ah::... já o... medir a temperatura... né...  

   186 Am? (é)  

   187 M1  vou ver se já... ahn::...  
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   188 Af? qual que é a dois?  

   189 Af? borbulhou muito...  

   190 Af? deixa eu ver...  

   191 Am? e o três?  

   192 Af? borbulhou muito...  

   193 Af? não... {a dois é borbulhou muito e a três... três vírgula 

cinco centímetros 

 

     194 M1             oh:: gente... anotem aí... óh::... bulbo seco...  

   195 Am? de novo?  

   196 M1 é::... agora é o de vocês...  

   197 A? ah::::::# grita 

   198 Am? nossa mano... que chato...# aparentemente..

. critica quem 

gritou... 

   199 A? borbulhou muito... ( )dois e meio...  

   200 Am? bulbo seco...  

     201 M1 bulbo seco está dando vinte e oito graus... óh como é 

que está mais quente aqui... 

 

   202 A? aqui está mais quente...  
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   203 A? ( )  

     204 M1  anotaram?... bulbo seco... {vinte e oito Gruas Celsius...  

   205 Am?                                              gente::... muito calor...  

     206 M1  coloca aí... bulbo úmido... vinte e quatro Graus 

Celsius... 

 

     207 Am? foi igual...  

     208 Am? está louco...  

     209 M1 não foi não...  

     210 Am? não?  

     211 Am? aqui parece que está igual lá...  

     212 M1 no outro o::... o seco foi vinte e quatro e o úmido...  

vinte e dois... não foi?... agora o seco foi vinte e oito e 

o::...        

 

   213 Am? oh::... você está suando ou você está::...  

   214 M1  estou suando... cara...  

   215 A? nossa...  

   216 A? ai:: oh::  

   217 A? número( )  
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   218 M1 estou igual um porco azedo...  

   219 AAA? ((dão risadas))  

   220 Af? então... nós podia voltar... né...  

   221 M1  a tabelinha...  

   222 Af? ah::... eu quero {usar meu( )  

   223 M1                          a tabelinha...   

   224 Af? mas vai ter mais( )  

   225 M1 deixei meu caderninho com alguém?  

   226 Af? vai ter mais quanto disso aqui?... quadradinho?  

   227 M1  não... só esses dois...  

   228 Af? aleluia...# canta em tom 

de brincadeira... 

   229 A? ( )  

   230 M1 vamos ver... óh::... gente... tabelinha... batalha naval 

agora... 

 

   231 Am? oh::... o cara está...   

   232 Am? cinquenta e dois por cento...  

   233 A? uai... ele vai {ter que ver( )  
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     234 M1                        vamos ver... vinte e oito... bulbo seco... 

né... 

 

     235 A? ahan::...  

   236 Af? oh::... Aff... tira o pé daí... Aff...# fala em tom de 

brincadeira... 

     237 M1 (...) e na::... sexta linha... setenta e oito... né... setenta e 

oito por cento a umidade {relativa do ar... 

 

   238 A?                                                               trinta e nove... 

não é... 

 

   239 A? espera aí... é a cinco... essa?  

   240 Am? ( )é aqui...  

   241 Af? não::... é a quatro ainda...  

   242 M1 está na( )...   

   243 Af? aqui você não separa... Ame...  

   244 Am? (é)?  

   245 Af? é...  

   246 Am? aqui a borracha...  

   247 M1  (...) isso aqui é a mesma coisa...   

   248 Af? é pra fazer batalha naval... não é?  
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   249 Am? olha aqui... até rasguei óh::...  

   250 A? viu.. que droga esse bicho...# reclama... 

   251 Af? está lá...  

   252 Af? setenta e oito... né...  

   253 A? cinco...  

   254 Af? ai::... óh:: o bichinho...  

   255 Af? qual que é?  

   256 M1 a cinco é::...   

   257 A?  ( )  

   258 M1  (...) circunferências...   

   259 A? setenta e (dois)?  

   260 M1  (...) essa faz parte da quatro aí...   

   261 Am? espera aí...# reclama em voz 

alta... mas não é 

possível 

identificar se a 

reclamação é 

referente aos 

colegas ou ao 

monitor... 
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     262 M1  oh::... você entendendo... não tem problema a 

numeração... você entendendo o que que é cada coisa... 

está bom... 

 

   263 Am? ( )borracha...  

   264 Am? ( )caramba...  

   265 Af? passa Fenergan...  

   266 Af? não quer passar Fenergan?  

   267 Am? bom...   

   268 M1 éh::...  

   269 Am? (...) agora tem menos árvores... mas tem a árvore 

gigante...# 

fala em tom de 

surpresa... 

     270 M1 setenta e oito por cento... anotou?  

   271 Am? árvore gigante... # fala em tom de 

surpresa... 

   272 M1 óh::... gente... eu preciso... agora... aqui... de ajuda pra 

medir::... 

 

   273 Am? eu::... ah::... véio...# se oferece para 

ajudar a medir... 

mas outro 

colega vai em 

seu lugar... 
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   274 M1 (de quem é a vez) que não foi ainda?... vem vocês 

dois... então... já... vai... vem você também... 

 

   275 Am? folgado... # o tom é de 

brincadeira... 

mas como uma 

soa uma 

crítica... pois 

este aluno 

também 

gostaria de 

participar das 

coletas de 

dados... 

   276 A? ( )  

   277 M1 agora vamos ...então... ver...  

   278 Am? você também( ) # responde ao 

colega que o 

chamou de 

folgado... 

   279 M1  (...) o que a gente vai ter que medir aqui...  

   280 Af? quer que eu seguro?  

   281 A? tio... tio... tio... # chama o M1...  

   282 M1 (...) quantas árvores à altura do peito tem?... {tem essa 

aqui... 

 

   283 Af?  tio... (me dá uma carona)... eu estou falando... # fala em tom de 

brincadeira no 
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momento em 

que o guarda     

universitário 

passa de moto 

na trilha da 

floresta... 

   284 M1 (...) aquela e aquela?  

   285 AAA? é::...  

   286 Af? o tio... por que ele está {ali?... eu vou pegar carona 

com ele... # 

fala em tom de 

brincadeira... 

   287 M1                                     (...) essa aqui também...  

   288 Am? também?  

   289 Af? eles {podem ir de moto? # fala em tom de 

brincadeira... 

   290 M1         beleza?... éh::...  

   291 Af? pode ir de moto... tio?  

   292 M1 (...) vocês vão lá... você mede lá...   

   293 Af? tio... pede uma carona( )?  

   294 Af? é M1... # corrige a aluna 

anterior que 

chamou o M1 

de tio... 
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   295 M1 (...) uma... você aqui...  

   296 Af? M1... pode ir de moto? # fala em tom de 

brincadeira... 

   297 Am? Amc... ((chama pelo colega))  

   298 M1  oh::... gente... {atenção... atenção...  

   299 Am?                         (...) Amc... vamos ter que medir essa...  

   300 M1 óh::... essa aqui é aquela mesma história daquelas que 

tinha um monte... vocês vão ter que abrir um 

parênteses e colocar dois números... somando... 

 

     301 Am? quarenta e quatro...  

   302 Af? {eles já acabaram?  

     303 M1   espera aí... espera aí... esse aqui... óh::... uma árvore... 

quarenta e quatro centímetros... 

 

     304 Am? sessenta e cinco...  

   305 Am? ( )  

   306 M1  vamos ver... ((o monitor confere o valor da CAP que o 

aluno encontrou)) 

 

   307 Am? aqui...  

     308 M1  noventa e quatro... está aqui...   
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     309 Am? sessenta e cinco... vem ver... ((o monitor confere 

novamente o valor da CAP que o aluno encontrou)) 

 

   310 M1 a dele agora...  

     311 Am? sessenta e cinco...  

   312 Af? ( )  

     313 M1  colocou?... agora é a árvore que tem dois... heim... uma 

com sessenta e cinco... 

 

   314 Af? mas...  

     315 M1 não... éh::... sessenta e cinco... mede essa aqui... 

agora... ((aponta para uma árvore)) 

 

   316 Am? medir a pequenininha?   

   317 M1  essa aqui... ((aponta novamente para a árvore))  

   318 Am? vai lá...  

     319 Am? é... sessenta e cinco mais a::...  

   320 M1  mas ele vai medir agora...  

   321 Am? ( )  

   322 Af? ai... pode ir de moto... tio( ) # fala em tom de 

brincadeira 

quando escuta a 

partida da moto 

do guarda 
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universitário...  

   323 Am? nossa... que medo... # assusta com o 

barulho da 

partida da 

moto... 

   324 Af? não... não... não... não... não... # fala em tom de 

brincadeira... 

     325 M1 óh::... gente... sessenta e cinco mais quarenta...  

     326 Am? aqui é dois e meio...  

   327 A? é esse aqui?  

   328 Am? vem ver... ((chama pelo monitor para que ele confira o 

valor da CAP que o aluno encontrou)) 

 

     329 M1  calma... calma... deixa eles anotarem... anotaram?... 

meia cinco mais quarenta? 

 

   330 AAA? ahan...  

   331 M1  agora...  

     332 Am? dois e meio...  

   333 Am? vixi::...  

   334 M1  éh::... não é... esse aqui não::... mede...  

   335 Am? oh::... fala baixo aí... # grita... 

chamando a 
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atenção do 

grupo cujo 

monitor é o 

M2.... este 

grupo terminou 

as atividades 

nas duas 

parcelas e está 

conversando em 

voz alta... 

     336 M1 ( )esse aqui... esse aqui... e:: uma::... e a última... dois e 

meio... certo? 

 

   337 AAA? acabou?  

   338 M1  então... têm três árvores só que uma... vocês têm que 

esquematizar... 

 

   339 Am? a gente tem?  

   340 A? a outra... vamos ver a outra?  

   341 M1  agora é vocês...  

   342 Am? a última é qual?  

   343 M1 dois e meio...  

   344 Am? qual... não... a gente tem que esquematizar?  

   345 M1  é...   

   346 Am? qual que é a::...?  
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   347 M1  foram as atividades todas... né?  

   348 Am? a cinco... a última?  

   349 Af? foram... foram...  

   350 M1  dois e meio...  

   351 A? é dois vírgula::?  

   352 M1  dois vírgula cinco...  

   353 Am? dois e meio...  

   354 Am? nossa... a cinco é só dois e meio?  

   355 M1  oh::... gente... {mesma( )  

   356 Af?                          vamos embora?... cadê a Afe?  

   357 Af? um ninho::... olha... olha...  

   358 A? vamos embora?  

   359 M1  já... já... estamos indo... estamos indo...  

   360 A? a gente precisa de desenhar as árvores?  

   361 M1  você... agora... não... ele só... óh::... vocês lembram?  

   362 A? é::... passa esse?  

   363 A? bulbo:: {úmido::...  
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     364 M1               (...) a parcela delas estava bem mais densa... 

estava bem mais cheia... tinha  {muito mais árvores e 

um monte de coisa em volta... 

 

   365 A?  não precisa::?  

   366 M1 (...) éh::... então o esquema delas...  

   367 AAA? ( )  

   368 A? ( )que desenha da:: outra?  

   369 M1  como assim?  

   370 A? o desenho daquela outra que a  gente  fez  pra( )# aparentemente 

o aluno( ) 

apresenta 

dúvidas quanto 

a validade do 

seu esquema 

para representar 

a parcela... o 

turno não está 

totalmente 

audível no 

vídeo... 

    371 M1  é esse aqui... não é?... aí... o esquema... está 

bonitinho... dá pra entender que tem oito árvores... 

beleza... óh::... gente... 

 

   372 Am? agora é pra esquematizar?  

   373 M1  esquematizar... óh::...  
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   374 Af? pode guardar as coisas?  

     375 M1  (...) o desenho tem que ser pra você entender... 

beleza... se você entendendo... um dos grandes 

problemas de você estar fazendo trabalho de campo... é 

que se você não tiver organização... você pode até 

perder a viagem... por que?... você vai... você vai 

viajar... vai coletar dados... aí você está em campo... 

você vai fazendo um caderno mó relaxado... assim... 

anotando sem... sem ordem... a hora que você pega pra 

ver... você não lembra direito... está uma zona... você 

não sabe que número é de cada coisa... qual número é 

de qual coisa... você acaba se confundindo... prejudica 

a sua pesquisa... por isso que tem que ser bem 

organizadinho... acabou... né... gente... ( )então... a 

gente viu que aqui também borbulhou muito igual lá... 

# 

enquanto o 

monitor fala... 

os alunos 

conversam 

entre eles... 

aparentemente 

trocam 

informações 

acerca dos 

dados que 

acabaram de 

coletar... 

     376 Am? ahan...  

     377 Am? é::...  

   378 M1  a::...  

   379 Am? calma aêh... tio... # reclama... 

   380 M1  (...) a espessura da serrapilheira foi::...  

   381 Am? três e meio...  

     382 M1  (...) praticamente a mesma... né... não é certinho... 

sempre tem um errinho... que mais?... aqui tinha 

menos árvores... só que as árvores eram o quê? 
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     383 Am? mais grossas...  

     384 M1  bem:: mais grossas... na outra era tudo::... quatro 

centímetros... dois e meio... 

 

   385 Af? mais é... é... essas plantas você::... vo/... a::... plantou 

ou ela nasceu( )? 

 

   386 M1  essa daqui provavelmente plantou... {pelo tamanho 

dela... 

 

   387 Am?                                                               ( )essa 

pequenininha também? 

 

   388 Am? e essa aqui... nasceu sozinha?  

   389 M1  deve... é::... depois nasce sozinha...  

   390 Af? ai... vamos...  

   391 Am? alguém tem horas?  

 

 

 

MONITORIA NA ÁREA 2 (BANCO GENÉTICO) – MONITOR 2 – GRUPO 2 

 

Categorias 

(Tabela7) 

Pré-Categorias 

(Tabela 5) 

Pré-Categorias 

(Tabela 3) 

Turno  Participante Fala do Participante Interpretação 

da 

Pesquisadora 

     1 M2 beleza?... a gente vai entrar... óh::... estou falando... 

aqui é a parte do Banco Genético... ((inicialmente o 

monitor reúne todos os alunos que analisarão o 

Banco Genético e dá algumas explicações 

relacionadas a esta área)) 

 

   2 Am4 por que botou essas fitas aí?  

   3 Af1 ai... meu guarda-chuva está caindo... segura pra mim?  
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   4 M2  pra gente marcar a entrada...  

   5 Am4 é aí que a gente vai entrar?  

     6 M2 é... aqui foram plantadas árvores de... éh::... as mudas 

foram retiradas de vários lugares... então tem uma 

grande variedade -- não só de espécies... né... porque 

as espécies são controladas -- do material genético 

delas... 

 

   7 Af1 ( )  

     8 M2 vocês entendem quando eu falo em material 

genético? 

 

     9 Af? células?  

     10 M2 isso... que tem no interior da célula... que codifica 

tudo o que a planta vai ser... mais ou menos assim... 

tá?... então tem uma grande variedade...  

 

   11 Af? cada um vai pra um lado?  

     12 M2 isso aqui... esse... essa parte aqui... foi plantada 

após alguns anos... após essa... então a gente vai 

ter que observar essa diferença aí... tá?... vamos 

ver quais são os fatores que vão levar a gente a 

pensar o estágio de sucessão ecológica que está 

ocorrendo aqui... e eles aqui... ((o monitor se refere 

aos alunos e ao M1... que estão na área de 

Recomposição Vegetal)) a gente vai coletar os 

dados... e vai... alguns... alguns... vai coletar todos os 

dados aqui... e vai levar pro laboratório pra gente 

fazer a discussão e responder os problemas... 

 

   13 Am1 cada grupo vai pra um lado?  

   14 M2 aquele grupo vai pra lá e a gente vai pra cá... não vai 

trocar... tá?  

 

   15 Af? qual a diferença dos dois lados?  

     16 M2 já falei... aqui foi plantado depois... tá?  

   17 Am2 mas depois vai trocar?  

   18 M2 não... não... não vai... a gente não vai... não dá 

tempo... 

 

   19 Af? aquela lá é mais fechada... não é? ((faz a pergunta ao 

monitor)) 

 

   20 A? aquela lá é mais legal... ((se refere  

à outra área da floresta... a qual não investigarão)) 

 

   21 M2 então... o grupo se... quantas pessoas a gente tem... 

que está {aqui? 

 

   22 Am2                          ah::::... {então eu vou pra lá... ((anda  
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em direção à área de Recomposição Vegetal)) 

   23 M2                                     sete...  

   24 Am4 nossa::...# fala 

inconformado 

com atitude do 

colega que quer 

ir para a outra 

área da 

floresta... 

   25 Am3 tchau... ((volta para junto dos colegas))  

   26 Af1 ai... gente... é  floresta do mesmo jeito...  

   27 Am3 não é... {mas é meia fechada...  

   28 Af5              toma... seu( ) ((entrega algo para uma 

colega)) 

 

   29 Am2 posso ir pra lá?  

   30 Af nossa::... a Afd {está pingando...  

   31 M2                            é impressão sua... ((fala para Am2))  

   32 Am2 posso ir pra lá?  

   33 Am4 não é... ela passou água na cara...# fala em tom de 

brincadeira... 

   34 Am3 posso ir prá lá...  

   35 M2 não ((dá uma risadinha))  

   36 Am2 ah::...# aparentemente 

fica chateado... 

pois abaixa a 

cabeça e fica 

sério... 

   37 Am3 ah:: então vamos logo... tchau... ((toma à frente dos 

outros alunos e se vai adentrando o Banco Genético 

ou área dois)) 

 

   38 Am1? que calor...  

   39 Am? zueira...  

   40 M2 vem... vem comigo agora... ((adentram a área dois da 

floresta)) 

 

   41 Af? empresta a lapiseira?  

   42 Am2 ah::...# ainda está 

reclamando por 

ter que estudar a 

área 2... 

   43 M2 pessoal?  

   44 Am1 óh:: vocês estão levando a ( )... Af3?#  fala em tom de 
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brincadeira... 

   45 M2 (...) caderninho e o lápis na mão...  

 

   46 M2 o que que vocês vão fazer agora?... é a primeira etapa 

do... do caderninho de campo... lá na página dois... 

né... vamos olhar todo mundo?... página dezoito... 

((nesse momento o grupo da área dois já se dividiu 

em dois... e um desses grupos está dentro de uma das 

parcelas... mas as explicações da primeira atividade 

ainda são dadas para os dois grupos juntos)) 

 

   47 Am2 só um minutinho...  

   48 M2 óh::... primeira etapa aí...   

   49 Am? ai... que bolsa pesada... ((fala em tom de brincadeira 

para a colega dona da bolsa)) 

 

   50 M2 (...) éh::... “atividade um... animais e vegetais”... que 

que vocês vão fazer?... dentro dessa parcela aqui 

tem... tem planta... e tem bicho... 

 

   51 Am? tem?  

   52 Am? tem mosquito... formiga...  

   53 M2 isso... formiga... vocês vão ter que olhar bem e fazer 

um esqueminha de tudo que vocês estão vendo aí... 

 

   54 Am1 tem tartaruga {também( ) ((fala em tom de 

brincadeira)) 

 

   55 M2                         esquema básico... não precisa ser nada 

detalhado... mas só pra vocês... quando chegarem lá...  

 

   56 Af3 seu fraco... ((se refere ao colega que segura a sua 

bolsa... porém este não quer mais segurá-la)) 

 

   57 Am1 daí... daí... ((pede pra segurar a bolsa da colega... 

tanto o primeiro que segura a bolsa... como o Am1... 

como a colega... não estão muito atentos às 

explicações do monitor e fazem parte do segundo 

grupo que ainda não adentrou a parcela)) 

 

   58  (...) lá no... no laboratório... lembrarem o que tem 

dentro da par/... da parcela... 

 

   59 Am2 desenhar...  

   60 M2 desenho... você pode contar... óh::.. tem quantas 

árvores... 

 

   61 Am4 oi planta... ((fala em tom de brincadeira... estabelece 

uma conversa paralela à do monitor com os colegas 

Am1 e Af3... sendo que Am4 faz parte do grupo cujo 

trabalho de campo será na outra parcela)) 
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   62 Af4 ( )ou os bichos?  

   63 Am3 vai desenhar o quê?  

   64 M2 ahn?  

   65 Af4 os bichos ou {as plantas?                     

   66 Am3                     as plantas ou os pássaros?  

   67 M2 as plantas... como que são as plantas... se achar algum 

bichinho... formiga... como que é a formiga... tá?... É 

pra fazer um esqueminha geral... beleza?... a outra 

galera vem comigo... ((se dirige com o outro grupo 

para a parcela na qual ocorrerão as próximas 

filmagens)) 

 

 

   68 M2 e as meninas... como que se chamam?  

   69 Af3 Af3...  

   70 Af4 Af4...  

   71 Af1 Af1... o quê?  

   72 M2 mesmo esquema galera... fazer um desenhinho aí pra 

esquematizar o que tem... as árvores... procurem os 

bichos... óh::... se tiver formigueiro... tal... 

 

   73 Af4 aonde vai desenhar?  

   74 Am1 achei formiga... aqui...( )# fala em tom de 

brincadeira... 

   75 M2 óh::... tem as páginas em branco das anotações... não 

usem todas pra desenhar... 

 

   76 Af? ah::... eu já levei um monte de picada...  

   77 M2 (...) usem duas páginas pra desenhar tudo... eu acho 

que dá... depois tem as outras anotações... ((nesse 

momento o monitor se dirige para o outro grupo que 

está na outra parcela... para explicar a próxima 

atividade)) 

 

   78 Af1 macaco...                                                   

   79 Am4 pronto... mas {eu estou com preguiça...  

   80 Am1                      ah::... você escutou o barulho?... ali ela 

se mexendo... a folha aqui...# 

fala em tom de 

brincadeira... 

   81 Af4 pára...# repreende o 

colega Am1... 

   82 Am1 sério... está se mexendo...#  fala em tom de 

brincadeira... 

   83 Am4 oh::... que você vai fazer se sair uma cobra daí?  

   84 Af4 sair correndo e derrubar tudo pela frente...  

   85 Am1 não Af4... a gente te joga ali( )...#  fala em tom de 
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brincadeira... 

   86 Am4 sair derrubando as árvores assim... aaaai::::...#  fala em tom de 

brincadeira... 

   87 Af1 bom... aí a cobra vai atrás dela e a gente sobrevive# 

((Am1 dá risadas)) 

fala em tom de 

brincadeira... 

   88 Am4 é... a Af4 se dá... dá a vida como um favor...# fala em tom de 

brincadeira... 

   89 Af4 dou você...  

   90 Am1 Af4 e companhia....# fala em tom de 

brincadeira... 

   91 Af1 ai... Af3... que coisa linda... ((se refere ao desenho da 

colega Af3))# 

o tom é de 

brincadeira... 

     92 Af3 é mato...  

   93 Af1 krkrkr... ((dá risada do desenho da Af3))# o tom é de 

brincadeira... 

   94 Am4 que mato bonito...# fala sério... mas 

em tom de 

brincadeira... 

   95 Af1 uuuuui::::... ((quase cai))  

   96 Af3 é uma terrona...  

   97 Af1 quase eu venho rolando... aqui...  

   98 Am4 ah:::: ((faz que vai cair))  

     99 Af? ( )um quadrado...  

   100 Af1 sai Af3... ( ){tropicaço...  

   101 Af4                     pode ver a temperatura também? 

((pergunta ao monitor... o qual retorna para verificar 

se os alunos realizaram a atividade um)) 

 

   102 M2 não... por enquanto não... o termômetro a gente vai 

usar pra ver a umidade do ar...  ((não aparece na 

filmagem se... logo em seguida... o monitor se dirige 

para a parcela do outro grupo)) 

 

   103 Af1 ( ) ((a fala da aluna é incompreensível... mas o tom é 

de brincadeira))  

 

   104 A? a tá...  

   105 M2 (...) pra calcular a umidade do ar...  

   106 Af3 ( )# ((a fala da aluna é incompreensível... mas ela se 

refere ao colega Am1)) 

o tom é de 

brincadeira... 

   107 M2 vamos com calma... por partes...#  não aparece nas 

filmagens se... 

logo em 

seguida... o 
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monitor se 

dirige para a 

parcela do outro 

grupo... 

   108 Am1 má... né...  

   109 Am4 essa planta corta... essa aqui é aquela planta que 

corta... 

 

   110 Am1 não é pra arrancar planta... Am4...# fala em tom de 

brincadeira... 

   111 Am4 nossa... põe de volta...  

   112 Af3 eu errei... ((fala gritando))  

   113 Am1 usa a borracha...# fala em tom de 

brincadeira... 

   114 Af4 ai... tem um bicho (que picou) em mim... ((dá um 

passo rápido e se vira para frente... mudando de 

lugar)) 

 

   115 Af3 aaaai::::# ((dá um grito)) o tom é de 

brincadeira... 

   116 Am4 ali Af4... atrás de você... ((fala pra assustar a Af4)) o tom é de 

brincadeira... 

   117 Af3 aaaai::::...#  finge que 

assusta com o 

bicho que 

pousou na outra 

colega... 

   118 Am4 atrás de você...# ((fala para Af4)) o tom é de 

brincadeira... 

   119 Af3 aaaai::::... me empresta a borracha...  

   120 Am1 emprestar?... empresto...  

   121 Af4 vai desenhar direito... Am4...#  Am4 tenta 

assustar Af4... 

colocando a sua 

mão no pescoço 

dela... e ela se 

irrita e faz que 

vai bater nele... 
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   122 Am4 (não me bate)...  

   123 Af4 vai desenhar o seu...  

   124 Am4 ( )tem um pau aqui...  

   125 Af3 ahahahai::::... ((dá um gritinho))  

   126 Af1 eu não estou vendo nenhum bicho... só um 

mosquitinho... aqui... me atormentando... 

 

   127 Af4 ai gente... tem um... um... pára Am4... ou... sério... faz 

o trabalho... ((ela se irrita com o colega que não 

participa da atividade e fica passando um capim seco 

no seu pescoço para ela pensar que é algum bicho)) 

 

   128 Am4 eu estou sem lápis... Af4...  

   129 Af4 ( )problema... não... não vou emprestar...  

   130 Am4 aiai...#  fala em tom de 

brincadeira... 

   131 Af3 hahahaha... ((dá risadas do colega Am4)) covarde...#  se refere ao 

colega Am4... 

mas o tom é de 

brincadeira... 

   132 Af1 ai... só tem planta...  

   133 M2  pessoal... estão fazendo o esquema aí?# não é possível 

perceber... 

através das 

filmagens... se o 

monitor retorna 

para orientar o 

grupo... ou se já 

estava lá... 

   134 Af4 eu estou... {o Am4 e o Am1 não...  

   135 Af1                   estou tentando...  

   136 M2 tem alguém que não tem lápis?... como que está aí?  

   137 Af4 o Am4 e o Am1...  

   138 Af1 mas não tem bicho...  

   139 Am4 eu estou... eu estou sem lápis... você está com um 

lápis? 

 

   140 Am1 estou...  

   141 Am4 me empresta... aí... depois?  

   142 Am1 não... hahaha# ((dá uma risada)) o tom é de 

brincadeira... 

   143 Af4 gente( )... ouviu?  

   144 Am4 ah... espera aí...  

   145 Am1 hahahahaha... ((ri da Af4))  
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   146 Am4 deixa eu ver o seu... Af3 ((pede o caderno de campo à 

colega)) 

 

     147 Af1 uma formiga... ((desenha no caderno de campo))  

   148 Am4 sai mosquito... nossa... que mosquito chato...   

     149 Am1 eu vou desenhar uma árvore... óh::...  

   150 Am4 olha... uma borboleta gigante... ((olha e aponta para 

frente com a mão... em direção a uma árvore)) 

 

   151 Af3 cadê?  

   152 Af4 mentira...  

   153 Am4 olha esse mosquito aqui... óh::...# fala em tom de 

brincadeira... 

   154 Am1 Af4 tem medo de borboleta...  

   155 Am4 eu tenho...  

   156 Af3 seu veado... ((os colegas dão risadas))  

   157 Am4 éh::... se uma borboleta pousa aqui... qualquer um... 

todo mundo vai sair... sai correndo... 

 

   158 Pr1 dá pra por no meio dá... da árvore alí?... ou não dá?... 

aqui?#  

a pedido da Ps... 

a Pr está 

filmando esse 

grupo... mas não 

é possível 

afirmar se  a 

pergunta dela... 

ao monitor... se 

refere ao 

posicionamento 

da câmera na 

árvore... 

   159 M2 acho que (não)( )...# o monitor 

retorna à parcela 

do outro grupo...  

   160 Am4 o que acontece se um aluno estiver apertado pra ir no 

banheiro... fazendo o número dois? 

 

   161 Af4 você espera...  

   162 Af1 pega uma planta e se enxuga...  

   163 M2 espera...  

   167 Am1 você vai ali no matinho... passa...  

   168 Af1 uma plantinha assim... ((continua a fala do Am1))  

   169 Am4 se você...  

   170 Af1 (...) um matinho que está perto... e se enxuga...  

   171 Am4 se você usar pra se limpar depois que faz o número  
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dois... 

   172 Af1 pega a mochila da Af3... ((Am1 dá risadas))  

   173 Am4 ai... ela gruda... ((se refere ao capim colonião que está 

na sua mão)) 

 

   174 Pr1 Am4... Am4...# chama atenção 

do aluno... 

   175 Am4 oi...  

   176 Pr1 você precisa fazer a atividade...  

   177 Am4 eu sei...  

   178 Af1 ela gruda... ((fala para Am1))  

   179 Am4 ( ) ((pede alguma coisa para Af1))  

   180 Af1 ah:: não... o Am4 falando...  

   181 Af4 não sei quem vai te emprestar...  

   182 Am4 não... eu tenho um aqui na mochila...  

   183 Af1 ele falou assim... ai... mas essa planta gruda 

((conversa com a aluna Af3)) 

 

   184 Am4 Pr... me ajuda aqui... abre aqui pra mim... fazendo um 

favor... 

 

   185 Pr1 alguém pode te ajudar lá...  

   186 Am4 abre aqui pra mim... fazendo um favor?  

   187 Am1 estou ocupado...  

   188 Am4 ah::... vai Am1... abri aqui pra mim... por favor...  

   189 Am1 (pra quê)?  

   190 Am4 por favor... né... abre( )... pega o estojo aí...  

   191 Af4 pronto...  

   192 Af1 conseguiram?  

   193 Am1 olha o meu que bonito... olha o meu que bonito... 

((mostra o seu desenho para Af1 e Af3)) 

 

   194 Am4 que droga... ((fala estas palavras quando deixa cair o 

seu estojo no chão)) 

 

   195 Af1 nossa... que desenho {que é isso aqui?  

   196 Am1                                nossa...  

   197 Af1 parece desenho( )  

   198 Am1 ( )  

   199 Af1 ( )tem que desenhar a fitinha do quadradinho?  

   200 Af3 ui... meu Deus... ((quase cai))  

   201 Am4 não...  

   202 Af4 Af3...  

   203 Am1 ai... Af3...  

   204 Af1 tem um besouro nas suas costas... deixa eu pegar?# 

((fala para Af3)) 

o tom é de 

brincadeira... 
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   205 Af3 ah:::: ((dá um grito))  

   206 Af4 gente... ((chama a atenção da Af1 que fez a 

brincadeira)) 

 

   207 Af1 estou zoando...  

     208 Am4 isso aqui é uma bananeira... tá... ((aponta com o lápis 

para o esquema que fez no seu caderno de campo)) 

 

   209 Af1 não tem bananeira aqui... {seu bastardo...  

   210 Am1                                    {aqui ela se mexendo...# fala em tom de 

brincadeira... 

     211 Am4                                           ah::... essas árvores aí... 

((continua a esquematizar no seu caderno de campo)) 

 

   212 Am1 ai... quebrei o galho...  

   213 Af1 lógico... né... também...  

   214 Am1 uh::::::# ((empurrando a colega Af1)) fala em tom de 

brincadeira... 

   215 Af1 ( )  

   216 Am4 a Af4 quando ri... põe a língua pra fora...# fala em tom de 

brincadeira... 

   217 Af1 eu estou me sentindo na época dos dinossauros...  

   218 Am1 Af4... ela pensa... ela pensa com a língua pra fora...# fala em tom de 

brincadeira... 

   219 Am4 ( )  

   220 Af1 Af4... o que é isso?  

     221 Af4 é um quadradinho...  

   222 Af1 parece uma salada...# fala em tom de 

brincadeira... 

      223 Af4 (...) a árvore... os formigueiros... e os troncos no 

chão... 

 

   224 Am4 aonde está formigueiro aqui?  

   225 Af4 tem um monte... você que não viu...  

   226 Am4 Am1... põe( )?  

   227 Pr1 Af4... você pode falar de novo o que você está 

desenhando? 

 

      228 Af4 ah::... {estou desenhando umas árvores... não... está 

muito feia... 

 

      229 Am4             to desenhando ( )... vai... põe aí insetos...#  fala em tom de 

brincadeira... 

      230 Af4 (...) as árvores... ((fala “árvores” com dificuldades na 

pronúncia)) 

 

   231 Af1 as árvores...# corrige a 

pronúncia da 
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colega Af4... 

   232 Am4 as árvores... corrige a 

pronúncia da 

colega Af4... 

      233 Af4 (...) os formigueiros... os... as folhas secas e os 

troncos no chão... 

 

   234 Am1 cadê tronco?  

   235 Am4 óh:: um marimbondo...#  quer assustar as 

meninas do 

grupo... 

   236 Af4 aqui... você pisou em um...  

   237 Am4 (...) gigante... fala em tom de 

brincadeira... 

   238 Am1 que tronco?  

   239 Am4 óh:: o marimbondo... óh:: o marimbondo...  

   240 Af3  uau...# finge que se 

assusta... 

   241 Af4 pára... cadê?  

   242 Am4 eu não vou ser picado... eu tenho quinze minutos pra 

ir no hospital... senão minha garganta fecha e eu fico 

sem ar... 

 

   243 Am1 eba...# fala em tom de 

brincadeira... 

   244 Af? eba...# fala em tom de 

brincadeira... 

   245 Am1 aí... se morrer... enterra...# fala em tom de 

brincadeira... 

   246 Af3 aí você morre(de uma vez )...# fala em tom de 

brincadeira... 

   247 Am1 (...) um no mundo não faz falta...# fala em tom de 

brincadeira... 

   248 Am4 nossa... eu pensava que você estava sem essa parte...  

   249 Am1 o Am4( )...  

   250 Af3 entrou alguma coisa no meu olho...  

   251 Af1 uma orelha de  macaco... ((fala chamando a atenção 

dos outros integrantes do grupo))  

 

   252 Af3 não...   

   253 Af1 (pega aí... Af4)?  

   254 Af3 claro que eu vou pegar uma orelha de macaco...#  fala em tom de 

brincadeira... 

   255 Am4 óh::... óh:: o tamanho da aranha que está ali... ((a fala em tom de 
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aluna Af3 se vira rapidamente procurando a aranha)) brincadeira... 

   256 Af1 essa coisa laranja... ((fala para a Af4... se referindo ao 

que ela chamou de “orelha de macaco”)) 

 

   257 Am1 Af4... tem uma aranha na plantinha que você está 

atrás... aranhinha de... grama...# 

quer assustar 

Af4... 

   258 Af3 Af4...# também quer 

assustar Af4... 

   259 Am1 entrou na sua bunda...  

   260 Af3 Af4...  

   261 Af1 chama orelha de macaco...  

   262 Am1 ((dá risadas... quer assustar Af4))  

   263 Af3 Af4...#  chama a colega 

em tom de 

brincadeira... 

   264 Am1 Af4...#  está na sua bunda uma for/ uma aranha... 

((Af4 chacoalha o corpo... rindo)) 

quer assustá-la 

também... 

     265 Af1 oh:: Pr1... pode por a mão na orelha de macaco?  

   266 Pr1 tem que perguntar para o monitor... tem que 

perguntar para o monitor... espera ele voltar... 

 

   267 Af4 a cara( )  

     268 Af1 e pode pegar o tronquinho que está com ele?  

   269 Pr1 tem que perguntar pro monitor...  

     270 Am1 Pr1... posso por a ore/  

     271 Af1 oh:: monitor...  

     272 Am1 posso por a mão na orelha de macaco?  

     273 M2 oi...  

     274 Af1 pode pegar um tronco com orelha de macaco?... 

oh::... desculpa...  

 

     275 Am1 cadê o tronco?  

     276 M2 tronco com orelha do quê?# o monitor 

retorna... 

     277 Af4 de macaco...  

     278 Af1 de macaco... {aquela coisa cheia    de( ) no tronco...  

   279 Am4                         está cheio de bicho aqui... ((fala para a 

professora)) 

o aluno está 

incomodado 

com os 

mosquitos... 

   280 Pr1 ué... {vai lá... ninguém mandou... ((fala para Am4... o 

qual veio de bermuda ao invés de vir com calça 

comprida)) 

 

     281 M2          o que seria a orelha de macaco?  
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     282 Af1 é uma orelha de macaco... você vai quebrar a orelha 

de macaco... ((fala para Am1)) 

 

   283 Am4 Af3... segura aí... ((entrega a bolsa da colega))  

   284 Af3 não...  

     285 Af4 pode pegar? ((pergunta ao monitor))  

   286 Af3 Am4... seu fraco... ((Af3 e Am4 iniciam uma 

discussão... paralela à do monitor com as outras 

meninas... a discussão de Af3 e Am4 não foi 

transcrita porque não dizia respeito ao trabalho de 

campo... mas sim à bolsa que Am4 não queria mais 

segurar))  

 

   287 Am1 daí... ((pede a bolsa da colega para segurar))  

     288 M2 onde?  

     289 Af1 é um tronquinho... é uma orelha de macaco... não é 

um bicho... é tipo um cogumelo... 

 

     290 Af4 laranja...  

     291 M2 laranja... ali...   

     292 Af4 é...  

     293 M2 orelha de pau... né?  

     294 Af1 eu chamo orelha de macaco...  

     295 Af4 pode?  

      296 M2 pode pegar ele... esquema/ esquematiza ele também 

no desenho... 

 

   297 Af3 pode sair daqui?  

   298 M2 a gente vai... por quê?  

   299 Am4 é venenoso...# ((se refere à orelha de pau)) fala em tom de 

brincadeira... 

   300 Af3 porque eu quero ir embora... ((fala para o monitor))  

     301 Am4 que que é uma orelha de macaco? ((pergunta ao 

colega Am1 e às meninas Af1 e Af4)) 

 

   302 M2 quer ir embora já?... a gente vai fazer as atividades e 

já {vai... 

 

     303 Af1                          essa coisa... ((mostra a orelha de 

macaco para Am4)) 

 

   304 Am4 é...  

   305 Af1 é... quer... quer comer... pra ver se é venenoso?#  perde a 

paciência com 

Am4... 

   306 Am4 deixa eu ver...  

   307 Af3 ai... que legal... o Am4 morre...#  fala em tom de 

brincadeira... 
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   308 Am1 meu desenho está feinho... ((fala para o monitor))  

   309 M2 galera... todo mundo já esquematizou?  

   310 Af? e Af? já...  

   311 Am1 já...  

       312 Af4 só desenhar uma:: orelha de macaco...# ((as outras 

meninas riem... Af4 segura o tronco com o fungo e 

Af1 o esquematiza)) 

acham graça do 

que Af4 falou...  

     313 Am1 o meu tem uma árvore torta...  

   314 M2 orelha de macaco?... está bom... ((fala rindo... pois já 

havia dito que o nome popular daquele fungo era 

orelha de pau)) termina aí e vamos... 

 

   315 Af4 aí... tem uma formiga {na orelha de macaco...  

   316 M2                                   (...) passar pra segunda 

atividade... 

 

   317 Am1 o trem está na sua mão... o trem está na sua mão... 

Af4... tem uma... tem uma na sua veia...# ((dá 

risadas)) 

fala em tom de 

brincadeira... 

   318 Af4 aí... tem uma andando aqui... tem uma no meu 

braço... 

 

   319 Af3 é pequena?  

   320 Af4 é...   

   321 Af3 ah::... então...  

   322 Af4 ( )  

   323 Af1 ai caramba... alguma coisa me picou...  

   324 Am4 vamos abanar as mulheres...# fala em tom de 

brincadeira... 

   325 Af4 olha aqui...( ) ((indica... para Af3... alguma coisa que 

está no galho que possui uma orelha de pau)) 

 

   326 Af3 ai... que bom... faz de {novo... ((fala para Am4 

abaná-la novamente)) 

 

   327 Af4                                        aqui oh::... ((fala para Af1... 

apontando para o galho)) aí... espera aí... 

 

   328 Af1 você quer desenhar?  

      329 Af4 quero... ajuda... rápido... aqui... óh::... ((aponta para o 

que vê no tronco)) 

 

   330 Am1 olha o que eu achei na floresta...# ((mostra um lápis)) fala em tom de 

brincadeira... 

   331 Am4 nossa... um mendigo deixou aí...#  fala em tom  de 

brincadeira... 

   332 Af? mentira sua...  

   333 Af1 seus ancestrais...# fala em tom de 
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brincadeira... 

   334 Am4 mendigos entram aqui...  

   335 M2 oh::... ((afirma))  

   336 Am1 sério?  

   337 Af1 pra fazer cocô...# fala em tom de 

brincadeira... 

   338 Af3 mentira...#  não acredita 

muito no 

monitor... 

   339 Am4 por que( )  

   340 M2 por que que um mendigo ia... ia entrar na floresta?  

   341 Am4 ele ia botar uma {mata aqui e ia fazer uma casa...# fala em tom de 

brincadeira... 

   342 Af1                                alguém quer desenhar {orelha de 

macaco? 

 

   343 Af3   vai que ele quer virar índio...  

   344 Af1 alguém quer levar pra casa?# ((se refere à orelha de 

pau)) 

fala em tom de 

brincadeira... 

   345 Af3  e se ele quiser virar índio?  

   346 M2 pode levar pra casa as coisas daqui?  

   347 Af1 não... estou brincando ((fala dando uma risadinha))  

   348 M2 ah::... então está bom...  

   349 Am4 aqui tem lobo guará... não tem? ((pergunta ao 

monitor)) 

 

   350 Af3 pode virar índio?  

   351 M2 não... aqui não... ((responde a pergunta do aluno 

Am4)) 

 

   352 Am4 o que acontece se um lobo guará correr atrás de 

mim... aqui?# 

fala em tom de 

brincadeira... 

   353 Af4 pensou um lobo... aqui... gente?  

   354 M2 ele não correrá atrás de você... provavelmente ele 

fugirá de você... 

 

   355 Af3 não... sai... ahn::.. ((fica chacoalhando os cabelos e 

batendo as mãos na cabeça para o colega Am1 deixá-

la quieta... já que ele estava pondo a mão na sua 

cabeça)) 

 

   356 M2 segura a colher...  

   357 Am4 pra quê?  

   358 Af4 pra quê?  

   359 M2 estão me ouvindo?  

   360 Af1 estamos...  
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   361 Am4 estou...  

   362 M2 óh::... atividade dois... que que vocês vão fazer?  

   363 Am1 pegar a terra e jogar aquele ácido pra ver se tem...  

     364 M2 dá uma... dá uma agachada... agachada... limpa essa... 

isso... tira um pouco dessa... desse mato seco que está 

em cima... esse mato seco constitui o quê? 

 

   365 Af1 consti/ constitui...  

   366 Am1 como... como... como... coisa...   

   367 Af? planta...   

   368 Am1 (...) orgânica...  

   369 M2 constitui...  

   370 Af? quando chove...  

   371 M2 (...) que a gente chamou do que lá em cima?  

   372 Am1 aquele do pi/ pi/  

   373 Am4 combustão?  

   374 M2 serrapilheira...  

   375 Am1 é isso...  

   376 M2 não é?  

   377 Af4 é...  

   378 M2 só que esse... essa serrapilheira...  

   379 Am1 (pelo) nas costas...# ((fala para Af3)) fala em tom de 

brincadeira... 

   380 Af3 deixa ele falar...# repreende o 

colega para que 

ele escute o 

monitor... 

   381 M2 (...) vocês estão vendo que é mato mesmo... que é 

capim? 

 

   382 Am1 sim...  

     383 M2 foi a gente que derrubou... então... ela não vai contar 

pra nossa serrapilheira... tá?... que é... que é a 

próxima atividade... eu acho... agora vocês vão fazer 

o quê?... dá uma cavucadinha só... tira duas colheres 

de terra... 

 

   384 Am1 vai colocar aonde?  

   385 M2 (...) de solo... e colocar nessa plaquinha aqui... óh::...  

   386 Af4 ( )  

   387 Af1 ( )  

   388 M2 (...) que tem essa tampa... alguém segura aqui?  

   389 Am1 ah::... isso aí...  

    390 Af1 é placa {de petri...  
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    391 Am1             (...) placa... placa... placa de petri  

    392 M2                                            placa de petri... isso... 

exatamente... 

 

   393 Af3 (abre aí)...  

   394 Af1  (coloca)...  

   395 Af4 pode abrir?  

   396 M2 cuidado pra não quebrar...  

   397 Af1 ( )  

   398 M2 duas colheres mais ou menos cheias de terra... aí a 

gente já... 

 

    399 Af1 as e por que que tem duas... dois... duas placas...  

    400 Am1 é pra poder {fechar...  

    401 M2                   é uma placa e uma tampa...# logo em 

seguida... 

retorna para a 

parcela do outro 

grupo... 

    402 Am1 ahn:::...#  faz esse som 

tirando sarro na 

colega Af1... 

   403 Af1 ieié:::... ((faz esse som acompanhado de uma careta... 

retribuindo ao colega Am1)) 

 

   404 Am1 hahaha...# ((dá risadas... juntamente com Af3))  

   405 Af1 uma minhoca...# ((encontra a minhoca na amostra de 

terra que está na placa de petri)) 

 

   406 Af3 a minhoca está mexendo... tampa...  

   407 Af1 ele vai te engolir... Af4...# fala em tom de 

brincadeira... 

   408 Af4 segura meu livrinho pra mim?  

   409 Am1 você tem pelo nas costas...# ((fala para Af3)) fala em tom de 

brincadeira... 

   410 Af3 quê? ((chacoalha o corpo))  

   411 Am1 pelo nas costas...# fala em tom de 

brincadeira... 

   412 Af4 é invenção (gente)... ((fala para Af3))  

    

   413 Af? ( )  

   414 Am1 ( )  

   415 Af1 e outra... você nunca viu um {besorro na vida... ((se 

refere ao colega Am1... o qual quer observar os 

bichos contidos na amostra de solo)) 
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   416 Am1                                                   deixa eu ver... deixa 

eu ver... muito louco::... cadê o outro? ((pede para 

Af4 -- a qual segura a placa de petri -- para ver os  

bichos contidos na amostra de solo)) 

 

   417 Af4 e a larvinha {se escondeu... ((se refere à amostra de 

solo contida na placa de petri)) 

 

   418 Am4                          nossa::... que bicho grande...# fala em tom de 

brincadeira... 

   419 Af4 aqui ela... ((responde a pergunta do Am1))  

   420 Af1 o outro... {“nossa... que bicho grande”...   

   421 Am1                   mentira...  

   422 Am4 o quê?  

   423 Af3 (quero ir pra sala)...  

   424 Af1 ( )  

   425 Am1 ( )  

   426 Af4 pode sair... já... disso daqui?  

   427 Am1 ( ) ((estabelece uma conversa paralela com Af1 e 

Af3... as falas estão pouco compreensíveis... o que 

parece é que estão cansados de ficar no campo 

realizando essa atividade)) 

 

   428 Af1 ( )  

   429 Af3 ( )  

   430 Am1 ( )  

   431 Af4 e agora? ((pergunta ao monitor))  

   432 Am1 havia motivo... ((conversa com Af1 e Af3))  

   433 M2 coletaram... aí... a terra?# o monitor volta 

para dar as 

outras 

orientações 

seguintes sobre 

a atividade... 

   434 Af4 qual é o seu nome mesmo?  

   435 M2 (...) do solo...  

   436 Af1 e você... então...  

   437 Af3 M2...  

   438 Am1 sou homem...# ((conversa com Af1)) fala em tom de 

brincadeira... 

   439 Af4 M2... ((chama pelo monitor))  

   440 Af1 e daí?# ((responde para Am1)) fala em tom de 

brincadeira... 

   441 M2 oi?  
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   442 Af4 ah::... eu achei dois bichinhos...  

   443 M2 vem comigo... aqui... óh::...  

   444 Af1 ai gente... que frescura...  

   445 Af4 (pega não... meus bichinhos)  

   446 Af1 seus (peixinhos)  

   447 Am1 óh::... a gente achou dois bichinhos aí... na te/... aí na 

terra... 

 

   448 Af1 gente... que bichinho?  

   449 M2 estão me... estão me ouvindo?  

   450 Am4 está mais branco que eu... Am1...# ((coloca o seu 

antebraço ao lado do antebraço do colega Am1)) 

fala em tom de 

brincadeira... 

   451 Am1 não sei aonde...  

   452 Af3 gente... psiu...  

   453 M2 estão me ouvindo?  

   454 Af1 ( )  

   455 M2 “atividade dois... matéria orgânica... verificar a 

quantidade de matéria orgânica do solo removendo a 

serrapilheira e coletando uma amostra que equivale a 

quatro”... a duas colheres de sopa cheias de terra... 

cheias de solo... segundo passo é colocar esse 

material em uma placa de petri... e adicionar a ele 

quatro gotas de água oxigenada.. que eu vou por 

agora... 

 

   456 Am1 cadê a gota?  

    457 Af1 mas você vai matar os besourinhos...  

   458 M2 agora... quando... quando eu por... quando eu puser... 

quando eu colocar...  

 

   459 Am1 puser...  

   460 M2 (...) pingar...  

   461 Am1 colocar...  

   462 M2 (...) a água oxigenada... vocês vão ter que observar se 

há... pouco ou nenhum... muito... {pouco... ou 

nenhum... 

 

   463 Af1   pouco?         

   464 M2 (...) borbulhamento...  

   465 Am1        muito... pouco... ou nenhum...  

   466 M2 (...) da água oxigenada... tá?  

   467 Am1 o que você acha... aí... Af4?... bota a língua pra fora e 

pensa...# 

fala em tom de 

brincadeira... 

   468 M2 e vão fazer anotações...  

   369 Am4 aqui? ((pergunta ao monitor))  
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   470 Af1 calma aí... vira... ((pede para a colega Af4 virar-se 

para ela observar o que ocorre com a amostra de solo 

na placa de petri)) 

 

   471 M2 presta atenção na divisão do trabalho aqui... galera... 

((chama a atenção dos alunos que conversam 

enquanto ele os orienta)) 

 

   472 Af3 onde que faz anotações?  

   473 M2 galera... depois do desenho... têm várias páginas em 

branco aí... que que... que que a gente vai fazer... 

óh::... ela está segurando a placa aí... 

 

   474 Af3 ahan...  

   475 M2 eu vou pingar água oxigenada... as outras pessoas vão 

anotar o {que virem... tá? 

 

   476 Am1                                     vai começar a explodir... já?  

   477 Af1 anotar aonde?  

   478 M2 na...   

   479 Am1 aqui o bichinho... ((aponta para a placa de petri))   

   480 M2 (...) depois do desenho... aí... que vocês fizeram... que 

é um... que é umas páginas em branco para 

anotações... 

 

   481 Af4 ah::... tem um... {três...  

   482 M2                                tá?... traz aqui pra mim... a 

atividade aí... 

 

   483 Am1 vai começar a espirrar terra?... hahahahaha...#  fala em tom de 

brincadeira... 

   484 Af1 pode desenhar em vez de escrever?  

   485 Af4 Af1... fica de olho...  

   486 M2 não... você vai... você vai... que que você vai 

escrever? 

 

   487 Af4 sai Am1...  

   488 M2 (...) se há pouco... se vai ter borbulhamento ou não... 

se esse {borbulhamento é intenso... se...  

 

   489 Am1                       tem um bichinho no {seu dedo...# fala em tom de 

brincadeira... 

   490 Af3                                                                   sai Am1...  

   491 Af4 xi:::::: ((pede para os colegas Am1 e Af3 fazerem 

silêncio)) 

 

   492 Af1 como assim... intenso?  

   493 M2 se é muito... se é forte... se é pouco... se não tem 

nenhum borbulhamento... tá? 

 

   494 Af? ai... Deus do céu( )... ai... que divertido... ((nesse  
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momento os alunos observam a intensidade do 

borbulhamento  na placa de petri após o monitor 

pingar algumas gotas de água oxigenada)) 

   495 Am? nossa...  

   496 Af4 óh::...  

   497 Af? ( )de chocolate...# fala em tom de 

brincadeira... 

   498 Am? que louco...   

   499 Am? ( )gostoso...  

     500 Af? ai... está queimando...  

     501 Am? está saindo fumaça...  

   502 Af? urra:::...  

   503 Af3 urra... ((dá uma risada))  

   504 Af1 pinga mais?  

   505 Am1 pinga mais?... pinga mais?# fala em tom de 

brincadeira... 

   506 Af1 pinga mais:::::? ((pede... rindo... cantando e se 

remexendo... para que o monitor pingue mais)) 

 

   507 M2 quatro gotas... tá?  

   508 Am4 o que acontece se jogar o pote inteiro?# fala em tom de 

brincadeira... 

   509 M2 viu?  

   510 Am1 por que sai fumaça?  

   511 Af1 joga tudo... joga tudo... tsitsitsi...  

   512 M2 é a liberação de gases... né...  

     513 Am1 óh:: o barulho... óh:: o barulho...  

   514 M2 agora eu vou lá em cima...  

   515 Am1 psiu...  

   516 M2 prestaram atenção no que está acontecendo?... 

anotem...# 

o monitor se 

dirige para a 

outra parcela... 

   517 Am1 oh:::... pode colocar o dedo?  

   518 Af4 coloca... (cuidado pra não queimar) ((Am1 e Af3 

colocam o dedo na placa de petri tampada)) 

 

     519 Af3 ai... está quente...  

   520 Am4 ( )  

     521 Am1 que louco... chocolate gostoso... suculento... aí... eu vi 

uma bolha... 

 

 

 

   522 M2 anotaram o que aconteceu galera?# o monitor 
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retorna... 

   523 Af3 sai... ((fala para Am1... o qual... juntamente com 

Am4... ficam distraindo as meninas)) estou tentando 

me concentrar... eles vêm e... 

 

   524 M2 cadê a plaquinha?  

   525 Am4 ( )vamos até lá...  

   526 Am1 está aqui...  

   527 Af3 a plaquinha está aqui...  

     528 Am1 está mó quente e suou bastante...  

   529 Af1 ( )e continuam me picando... ((reclama))  

   530 M2 está muito quente... né?  

   531 Am1 está... só que a nossa já esfriou...  

   532 Am4 falei pra você ficar( )...  

   533 M2 éh:::...  

   534 Af4 Af1... ai... picou minha nuca...  

   535 M2 alguém lê a terceira atividade aí pra gente?  

   536 Af1 eu( )  

   537 Am1 eu leio...  

   538 Af3 quer que coloca no chão?... tá... mas é nova... (se 

refere à sua bolsa)) 

 

   539 Af4 atividade três...  

   540 M2 cadê a colher?  

   541 Af3 está aqui... ((entrega a colher ao monitor))  

   542 Af4 serrapilheira... ((fala como se a primeira vogal e da 

palavra possuísse um acento circunflexo)) 

 

   543 Am1 serrapilheira (corrige a colega... pronunciando a 

palavra como se a primeira vogal e possuísse um 

acento agudo)) 

 

   544 M2 serrapilheira... ((pronuncia a palavra da mesma forma 

que o aluno Am1)) 

 

   545 Af3 serra...  

   546 Af4 analisar a estrutura da serrapilheira...  

   547 Am1 viu? (me abana)...  

   548 Af4 (...) verificando... também... do que ela é... do que ela 

é... constituída... introduzindo...também... uma régua 

em posição perpendicular ao chão e verifi/ e 

verificando quantos milime/ milímetros possui a 

camada de serrapilheira... 

 

   549 M2 isso... que que vocês vão fazer agora?... está vendo 

isso aqui... óh::?... isso aqui não  faz parte da 

serrapilheira... tá( )?  
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   550 Am1 ( )  

   551 M2 teoricamente não faz...   

   552 Am1 um graveto...  

   553 M2 (...) porque foi a gente que deitou essa... esse capim... 

pra ficar mais fácil de enxergar... 

 

   554 Am1 e isso aqui? ((mostra um galho seco))  

   555 M2 isso aí constituí... também... a serrapilheira... mas 

vocês vão pegar... óh::... quer ver... a... limpa uma... 

tira só o capim( )...  aqui está bom... agora... isso... 

está vendo onde está umas folhinhas pequenas... e 

tal? 

 

    556 A? isso é serrapilheira?  

    557 M2 isso é a serrapilheira... natural... né... na verdade... 

tudo que está aqui é a serrapilheira... mas no... foi a 

gente... mas como foi a gente que derrubou... então a 

gente não conta... não contaria pro ambiente natural... 

{então a gente está excluindo... 

 

   558 Am1                 vai pegar a régua e fazer o que com a régua 

mesmo? 

 

   559 M2 vocês vão medir... perpendicular ao solo... quantos 

milímetros... ou se der mais de um centímetro... 

 

   560 Af1 coitada da régua... mas... furar?  

   561 M2 não... apóia até chegar na... na... na... terra... isso... ((a 

aluna Af3 faz essa aferição)) e... e... e olha lá de 

pertinho... 

 

   562 Af3 olha lá... Af4...  

   563 M2 galera... pode ajoelhar na terra... a terra não morde... 

tá... só pica...# 

fala em tom de 

brincadeira... 

   564 Af1 mas eu não consigo ver...  

   565 Am1 aqui... óh::... ((aponta para a régua e dá uma risada))  

   566 Af3 sai... ((fala para o colega Am1))  

   567 M2 anotem... não esqueçam de anotar os valores... tá?... 

estão me ouvindo?... não se esqueçam de anotar os 

valores...# 

o monitor se 

retira para 

orientar o outro 

grupo... 

   568 Af4 está do lado errado... ((se refere à régua na 

serrapilheira)) 

 

   569 Af3 está certo...  

   570 Af4 ( ) ((enquanto Af3 segura a régua... esta aluna olha na 

régua qual o valor da espessura da serrapilheira... e 

pede para que a outra modifique um pouco a posição 
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da régua para facilitar a medição de Af4)) 

   571 Am1 ( ) ele é... ele é repetente...  

   572 A? o que que você falou?  

   573 Am1 que você é repetente...  

   574 Af3 mas conta( )  

     575 Af4 deu::... um e meio...  

   576 Af1 ( )vocês... né... pelo amor de Deus... vai...  

   577 Af3 estou caindo... Af4...  

   578 Am1 quantos centímetros?  

   579 Af4 ou::... agachei aí na... na terra... está bom...#  reclama... 

   580 Af1 Af4... está mais protegida dos mosquitos... que que é 

pra fazer agora? 

 

   581 Af4 atividade três...  

   582 Af1 escrever o quê?  

   583 Af4 um centímetro e meio... aí... começou de novo...  

   584 Af1 um... cen-tí-me-tro...  

   585 Af4 ai... meu Deus...  

   586 Am1 tem um bicho aqui...# ((dá uma risada)) tira sarro da 

Af4... 

   587 Af1 ai... seu cabelão...# ((a aluna Af1 usa as costas da Af3 

de apoio... para escrever)) 

reclama quando 

Af3 ela levanta 

a cabeça... pois 

os cabelos desta 

caem sobre o 

caderno de 

campo de Af1... 

   588 Am1 a três que que é?  

   589 Af1 deixa eu escrever... só falta meio... ai... eu só... só vou 

escrever meio... 

 

  

 

   590 M2 um centímetro e meio?... façam mais duas vezes do 

mesmo jeitinho e tira uma média... só pra gente 

ver...# 

o monitor 

retorna... 

   591 Af1 a... a... a gente só vai...  

   592 M2 em outros lugares... dá uma limpadinha mais pra lá... 

óh::... em outros lugares... dá uma limpadinha mais 

pra lá... óh::... mais lá pra trás... tira o capim e faz de 

novo... 

 

   593 Af1 dá raiva desses mosquitos...   

   594 Am4 oi?... quê?  
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   595 Af1 (...) eles te picam e você fica com raiva...  

   596 M2 fazer mais umas duas vezes pra gente tirar uma 

média... né... porque às vezes a gente pegou um lugar 

que não representa o que é de verdade... né... 

 

   597 Af1 quer passar um pouco do meu( )? ((as alunas estão 

passando repelente)) 

 

   598 Am1 vocês nem olham... né...  

   599 Af3 olha lá... Am4...  

   600 Am1 Am4... ((mede a espessura da serrapilheira em outro 

local da parcela)) 

 

   601 Am4 calma aí...   

   602 Af3 segura aqui pra mim pra eu passar... ((faz o pedido 

para a aluna Af1... pois quer passar repelente)) 

 

   603 Af4 ( )  

   604 Af3 (eu passo dos dois)... ((se refere aos repelentes))  

   605 Af1 Am4... segura pra gente...# pede para ele 

segurar os 

cadernos de 

campo enquanto 

as meninas 

passam o 

repelente... 

   606 Am1 três centí/... quatro centímetros... ((marca o valor da 

régua com o dedo e o comunica)) 

 

   607 M2 quatro centímetros... você tem certeza?  

   608 Am1 deu quatro...  

   609 Am4 Af3...( )  

   610 Af4 você agachou e viu? ((pergunta para Am1))  

   611 M2 não é menos que isso não?  

   612 Af1 eu já vou espirrar na minha mão e vou te devolver... 

((fala para Af3... pegando o repelente dela)) 

 

   613 Af4 você não pode colocar força... ((fala para o colega 

Am1)) 

 

   614 Am1 não coloquei força...  

   615 Af3 (colocou sim)( )  

     616 Am1 dois centímetros...  

     617 M2 dois centímetros?... não é menos que isso?  

     618 Am1 não... aqui deu dois mesmo...  

     619 Af4 o primeiro deu um e meio...  

   620 M2 e no::... e faz um terceiro... então...  

   621 Af3 ela não está vendo nossa cara mesmo...  
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   622 Af? me dá...  

   623 Am? espera aí Af4... então mais pra trás... sai... sai... sai( )  

   624 Af3 ( )primeira...  

   625 Am? ( )  

   626 Af1 ai... está ardendo... caramba... vai logo( )  

   627 Am4 espirra nesse braço aqui pra mim... por favor?... 

valeu... ((pede para a colega espirrar o repelente)) 

 

   628 Af3 ( ) ((fala alguma coisa para o aluno Am4... mas nada 

relacionado ao trabalho de campo)) 

 

   629 Am4 ( )  

     630 Am1 é... aqui também deu um centímetro e meio... ((fala 

para os componentes do grupo)) 

 

   631 Af3 ( ) ((está virada de costas e a sua fala não é 

perfeitamente compreensível... mas novamente não 

está relacionada ao trabalho de campo)) 

 

     632 Am1 você está certo... é um centímetro e meio... ((fala para 

o monitot)) 

 

   633 M2 a média?  

     634 Am1 aqui deu um centímetro e meio... ali deu um 

centímetro e meio... aqui deu dois... 

 

   635 Af3 Af1... é sério... você já passou... ((se refere a ela já ter 

passado o repelente)) 

 

   636 M2 então... como é que faz uma média aritmética disso 

aí? 

 

   637 Am1 deu um centímetro e meio... (voto em quem foi 

mais)... 

 

   638 Af4 cinco dividido por três...  

   639 M2 cinco dividido por três?  

   640 Af4 não é?... dois mais três...  

   641 M2 exatamente...  

   642 Am1 ( )  

   643 M2 um centímetro?... fizeram umas três vezes... ((fala 

para o grupo que está na outra parcela)) 

 

   644 A? fez... {(a primeira que deu)( ) ((quem responde é um 

aluno que está na outra parcela)) 

 

   645 M2           (...) em lugares diferentes( ) ((fala para o grupo 

que está na outra parcela)) 

 

 

   646 M2 a gente está pulando a prática quatro...  

   647 Am1 ( )nove... doze...  

   648 Af4 dois e (meio)...  
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   649 Af1 cadê minha lapiseira?  

   650 Af3 dois e o quê?  

   651 Am1 ( )vinte e um... não...  

   652 Af1 um centímetro e meio?  

   653 Af4 não... dá um vírgula seis( )  

   654 Af1 quanto que deu?  

   655 M2 dá a régua aqui pra mim...  

     656 Af4 no meu deu um vírgula seis ponto( )  

   657 Af1 que é isso?... que você está fazendo?  

   658 Af4 espera aí... deixa eu terminar... espera aí... um 

centímetro... 

 

   659 Af1 apaguei tudo...  

   660 M2 dá a régua aqui pra mim... pra não atrapalhar...  

   661 A? ( )  

   662 Af3 ( )medo...  

     663 Af1 um centímetro e::...  

     664 Af4 meio... um vírgula seis...  

   665 Am4 em vez escrever um centímetro e meio... põe um 

vírgula cinco... 

 

   666 Am1 mas deu seis... não é cinco...  

   667 Am4 a não... mas...  

   668 Af? ai... Am4...  

   669 Am1 e::: Am4...  

   670 Af4 tem mais atividade? ((faz a pergunta ao monitor))  

   671 Am1 tem...  

   672 M2 tem mais duas atividades rapidinhas... três atividades 

rapidinhas... vai... que que vocês vão fazer? 

 

   673 Am1 medir o comprimento da árvore mais (grossa)...  

   674 Af4 grau de umidade...  

   675 M2 quantas árvores tem aqui mais altas que vocês?  

   676 Am1 duas::: {quatro...  

   677 Af1           {quatro...  

   678 Af4             quatro...  

   679 Am1 não... duas... três...  

   680 M2 mais alta que vocês?  

   681 Am1 uma... duas... três... ali não é tão alta...  

   682 Am4 uma... duas... três... quatro... cinco... seis... sete...# não leva a sério 

a pergunta do 

monitor... conta 

as árvores que 

estão fora da 
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parcela... 

   683 Af4 mas é maior que a gente...  

   684 M2 é maior que você?  

   685 Am1 está bom vai... quatro...  

   686 M2 vocês vão fazer o seguinte... óh::... pegar essa fita 

métrica... e na altura do peito de vocês... assim... 

óh::... vai dar a volta no tronco da árvore aqui... óh::... 

pega esse tronco que é o principal... dá a volta... e vê 

quantos centímetros vai dar... tá?... (dá quinze) 

centímetros... está certo? ((demonstra como faz esse 

tipo de coleta de dados medindo o CAP de uma das 

árvores da parcela)) 

 

   687 Af? (dezessete)...  

   688 M2 quanto deu?  

     689 Af? dezesseis... dezesseis e meio...  

   690 M2 e anota... são quatro árvores... árvore um... árvore 

dois... árvore três... árvo/... ar/... árvore quatro... toma 

a fita métrica... podem fazer isso... 

 

   691 Am1 esse aqui deu... um... dezesseis centímetros e meio...  

   692 Am4 não::...# fala sério... mas 

em tom de 

brincadeira... 

   693 Am1 não foi... Af4?  

   694 Af? dezesseis centímetros e meio...  

   695 Af3? quanto?  

   696 Af? (dezesseis e meio)...  

   697 Am1 eh::... Am4... na altura do peito... ((Am4 pega a fita 

métrica e vai medir o CAP de uma das árvores)) 

 

   698 Af4 são (dezesseis centímetros)( )...  

   699 Am1 nossa... eu estou com calor( )  

   700 Af1 essa deu quanto?  

   701 Am4 essa daqui deu...  

   702 Af4 sabe ver?  

   703 Am4 que número deu aqui?... cento e onze centímetros...   

   704 Af4 que cento e onze?  

   705 Am1 cento e onze...  

   706 Af? é o outro (lado)...  

   707 Af4 Nossa Senhora ... que dificuldade... dificuldade... 

((pega a fita métrica e mede o tronco da árvore)) 

 

   708 Am4 dificuldade...# repete o que a 

colega disse... 
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tirando sarro... 

   709 Am1 Af4... ao contrário... né... o cabeça... ((chama a 

atenção da colega)) 

 

   710 Af4 é nada... oh::... cabeça... ( )segura... aqui... a ponta? 

((pede para o colega Am1 segurar a fita métrica)) 

 

   711 Am1 põe pra cima... pára um pouquinho...  

   712 Af1 Pr1... depois disso a gente vai pro... pro... pro... 

laboratório? 

 

   713 Pr1 tem que perguntar pro monitor... eu não sei também...  

   714 Af4 quarenta e um...  

   715 Am1 não::.. trinta... trinta e nove e meio...  

   716 Am4 Pr1... tem um monte de bichinho na sua perna... não 

sei como você não {sentiu... 

 

   717 Af1 ela está de calça... né... por que todo  mundo( )  

     718 Af4 óh::... aqui deu trinta e nove... só trinta e nove... trinta 

e nove... 

 

   719 Am1 aqui deu trinta e nove... a árvore dois...  

   720 Af4 ( ) ((se dirige para outra árvore para medir a 

circunferência do seu tronco)) 

 

   721 Am4 aqui Af4... Af4.. ali... óh::... ((aponta para uma das 

árvores que ainda tem que medir)) 

 

   722 Af3 cadê o Teodoro?  

   723 Am4 óh::... my God... ah::... está namorando ele?  

   724 Af3 não... não::... o João é meu namorado...  

   725 Am1 cinqüenta e nove... ((confere a medida))  

   726 Af? Af4...  

   727 Af4 eu...  

   728 Am1 cinqüenta e oito e meio... ((confere a medida))  

     729 Af4 cinquenta e nove... ((se dirige para a árvore quatro 

para medir a circunferência do tronco dela)) 

 

   730 Af? cinqüenta e nove...  

   731 Af1 ( )um bicho voando na árvore...# a colega Af3 

acha graça do 

que a colega 

Af1 acabou de 

dizer... 

     732 Af4 aqui dá dez e meio... dez e meio...  

   733 Am1 dez e meio... árvore quatro... ((comunica aos outros 

componentes do grupo para anotarem a medida))  

 

   734 Af4 toma... eu vou lá procurar( ) pra mim... ((entrega a 

fita métrica para Am4 para que ela possa realizar as 
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anotações em seu caderno também)) 

   735 Am4 qual que deu?  

   736 Af4 cadê o meu lápis?  

   737 Am4 (...) a primeira árvore?  

   738 Af4 cadê o meu lápis?  

   739 M2 fizeram? ((o monitor retorna para prosseguir com as 

outras orientações)) 

 

   740 Am1; Af3 e Af4 ahan::...  

   741 M2 anotaram?  

   742 Af4 e Af3 ahan::...  

   743 Am1 árvore um... {dezesseis centímetros e meio...   

   744 M2                       próxima prática... próxima atividade...  

   745 Af4 qual que é a dois?  

   746 Am1 a dois... trinta e nove centímetros...  

   747 Af4 trinta e nove...  

   748 M2 próxima atividade...  

   749 Am1 dois...  

   750 Af4 a três?  

   751 Af3 espera aí...  

   752 Am1 cinqüenta e nove centímetros...  

   753 Af4 e a quatro?  

   754 Am1 dez centímetros e meio...  

   755 Af3 éh::... isso é na atividade::::?  

   756 Am4 a três é qual?  

   757 M2 agora é a última... olha a última ali...  

   758 Af3 plantas invasoras...  

     759 M2 plantas invasoras... que que é planta invasora pra 

vocês... aqui? 

 

   760 Am1 todos esses capins aqui...  

   761 M2 os capins... {exatamente...  

   762 Am4                    ( ) ((pede alguma informação para o 

colega Am1)) 

 

   763 M2 vocês vão contar quantos capins tem...  

   764 Am1 nossa::::...  

   765 Af? nossa::...  

   766 Af? mas é um pé de capim... né?  

   767 M2 é... pé...   

   768 Am? ah::... tá...  

   769 M2 está vendo... óh::?... aqui tem um...  

   770 Am1 e Af? um... dois... três... quatro... cinco... seis...  

   771 M2 um... e anotem... anotem...# o monitor se 
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dirige para a 

parcela... para 

orientar o outro 

grupo... 

   772 Am1 seis...  

   773 Am4 seis... sete oito... {nove... dez...  

   774 Af4                              sete... oito... mas aqui tem muito...  

   775 Am4 onze... doze...  

   776 Af4 (...) não...  

   777 Am1 doze  

   778 Am4 doze capins... a cinco?  

   779 Af? a gente já contou?... ali está fora... né?  

   780 Am1 tem tanta menina( )  

   781 Af4 quantas... quantas?  

   782 Am1 doze...  

   783 Af3 a gente não fez a...?  

   784 Am4 óh::... my god... mosquitos... {por que vocês foram 

existir? 

 

   785 Af3                                                  a gente não fez a 

quatro... ((conversa com a colega Af4)) 

 

   786 Af1 oh::... Pr1... por que que mosquito existe?  

   787 Af3 a umidade do ar? ((conversa com a colega Af4))  

   788 M2 quem inventou o {mosquito?  

   789 Am4                           por que o Deus odeia a gente?  

   790 Af1 por que que existe mosquito?  

   791 M2 quem inventou o ser humano?  

   792 Af4 e a {atividade quatro?  

   793 Am4        Deus...  

   794 M2 ah::... é?  

   795 Af1  por que que existe?  

   796 Am4 ah::... Deus inventou o mosquito porque ele gosta    

(de fazer a gente sofrer)... 

 

   797 Af4 e a atividade quatro.... umidade do ar?  

   798 M2 a gente vai fazer já... já... está ali... esperando... pra 

ver se vai dar certo isso aí... 

 

 

 

 

   799 M2 galerinha... {dá a água... dá... água ali...   

   800 Am?                    (esse está com mais)( ) ((o aluno Am2 

aponta para o psicrômetro)) 
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   801 M2 vem cá que eu vou falar uma vez só... ((o monitor 

reúne os dois grupos da área dois para explicar a 

atividade quatro)) 

 

   802 Pr1 Af1::... Af1::... ((chama a sua atenção))  

   803 Am2 o sem água está com mais...  

   804 M2 ahn::?  

   805 Am2 o sem água está com mais( )...  

   806 M2 está com mais... né?  

   807 Af? que água?  

   808 M2 obrigado...  

   809 Am2 (esse) é um algodão com água...  

   810 M2 isso... aqui a gente vai fazer a medição da umidade 

relativa do ar... 

 

   811 A? eu não estou vendo nada...  

   812 M2 o que a gente vai fazer?... são dois termômetros que... 

que medem a mesma temperatura... certo? 

 

   813 A? ( )na minha frente...  

   814 M2 (...) na mesma escala... certo?... Grau Celsius que a 

gente vai olhar... aqui... óh::... nesse termômetro... a 

gente chama ele de termômetro de bulbo úmido... 

certo?... porque tem um algodão molhado... aqui 

atrás... envolvendo o bulbo do termômetro... que que 

acontece... óh::... leiam a temperatura desse 

termômetro de bulbo úmido... 

 

     815 AAA? vinte e cinco...  

     816 M2 vinte e cinco... certo?... e leiam a temperatura desse 

de bulbo seco... 

 

     817 AAA? trinta...  

     818 M2 trinta... está maior... não está?  

     819 AAA? está...  

     820 M2 então o de bulbo úmido está menor... certo?... qual é 

a diferença de um pro outro... em Graus Celsius? 

 

   821 AAA? a água já( )  

     822 Am2 ( )cinco...  

     823 M2 cinco Graus Celsius... certo?... abram o caderninho de 

campo de vocês... 

 

   824 A? qual página?  

   825 M2 que página que está? ((pergunta a uma aluna))  

   826 Am? nossa...( )  

   827 Af? vinte...  

   828 M2 página vinte... tem uma tabela... não tem?  
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   829 A? tem...  

   830 M2 ali... óh::... na... na... na... coluna esquerda...  

   831 Pr1 página vinte... ((fala para alguns alunos))  

   832 M2 (...) tem a diferença entre os termômetros... que é de 

cinco... achem a diferença de cinco aí... 

 

   833 Af4 o quê?... como assim?  

   834 M2 cinco graus... aqui óh::... a tabela...  

   835 Af4 onde?  

   836 M2 (...) na coluna lateral esquerda...  

   837 Af4 ah::... tá...  

   838 M2 (...) tem a diferença dos valores aqui... achem o 

cinco... acharam? 

 

   839 Af1 ahan::...  

   840 M2 agora... vai percorrendo a linha do cinco... até chegar 

na temperatura de... trinta... 

 

   841 A? opa...   

   842 A? opa...( ) no quarenta e quatro...  

   843 A? no quarenta e quatro...  

   844 M2 não... óh::... é em cima... desculpa...   

   845 Am3 o quê?  

   846 M2 óh::... aqui óh::... temperatura de trinta... façam essa 

intersecção... 

 

   847 A? pronto...  

   848 M2  chega o de cima no trinta e o de baixo no cinco... 

((mostra... com as mãos... como se faz a intersecção 

para encontrar o valor do grau de umidade do ar)) 

 

     849 Af? sessenta e sete...  

   850 M2 sessenta e sete?  

   851 Af? isso::...  

     852 M2 então::... sessenta e sete por cento... dá... dá em 

porcentagem o resultado... é a umidade relativa do 

ar... anotem... por favor... 

 

   853 A? ( )  

   854 M2 sessenta e sete por cento... é a umidade relativa do 

ar... beleza? 

 

   855 Am? sessenta?  

   856 M2 sessenta... sessenta e sete... essa é a última atividade 

que a gente tinha pra fazer... 

 

    

    

   857 Pr1 pode repetir?... pode repetir? ((faz esse pedido ao  
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monitor)) 

     

 

858 M2 a gente sabe que esse lado que a gente foi agora... foi 

plantado antes que esse outro... que a galera foi... 

 

   859 Am2 ( )# provavelmente... 

lembra o 

monitor da 

confusão que 

fez em relação à 

idade de ambas 

as áreas do 

reflorestamento.

.. 

      860 M2 plantado depois... isso... exatamente... então ele tem 

que estar num estágio... teoricamente... num estágio 

sucessional... éh::... inferior... anterior... não é? 

 

   861 A? é...  

   862 M2 então... que que a gente mediu lá?... a primeira coisa 

que a gente fez quando chegou? 

 

   863 Af3 desenhar...  

   864 M2 desenhou... certo?  

   865 Af3 certo...  

   866 M2 vocês acham que...  

   867 A? acha o quê?  

   868 Am? ( )  

       869 M2 vocês acham que aqui... ((aponta para a área do 

Banco Genético)) vai ter mais árvore... mais planta... 

ou menos árvore... {menos planta que lá? ((se refere à 

área de Recomposição Vegetal)) 

 

       870 AAA?                                                           menos...  

   871 M2 tá...  

    872 Af1 e aqui tem mais mosquito... ((se refere ao Banco 

Genético)) 

 

    873 Af3 e aqui as árvores são mais claras... não são... ((se 

refere ao Banco Genético)) ou é só porque aqui tem 

mais sombra... ((refere à Recomposição Vegetal)) 

 

    874 Af4 mais claras... tipo( )  

    875 M2 mais luz...  

    876 Af1 aqui faz mais fotossíntese... não é? ((se refere ao 

Banco Genético)) 

 

    877 M2 por quê?  

    878 Af1 por causa do sol...  
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    879 M2 por que tem mais luz?  

    880 Af1 é::... por causa da luz do sol... então aqui é mais... 

mais verde do que ali... ((aponta para a área de 

Recomposição Vegetal)) 

 

    881 Af? do que ali...  

   882 Af1 eu sou demais gente... fala sério...  

   883 Am? que ventinho bom...  

     884 M2 é... uma discussão boa...  

   885 Af4 ( )olha o mosquitinho... tem um   mosquitinho( )  

   886 M2 como que a gente {mede taxa de fotossíntese?  

   887 Af1                                           o::::... caiu? ((grita e se 

mexe para espantar os mosquitos)) 

 

   888 Af3 e Af4 não... ((balançam o cabelo da colega Af1 e dão 

risadas)) 

 

    889 M2 você acha que dá pra medir a taxa de fotossíntese?  

    890 Am2 dá...  

    891 Af3 não sei... acho que dá...  

   892 A? uma borboleta...  

   893 Af1 aaaaaai... caramba... ((dá um grito))  

   894 M2 galera... ou::....  

   895 Af1 mas é um mosquitão... segura... ((uma das 

responsáveis pelos alunos pede para que a aluna Af1 

pare de gritar)) 

 

   896 M2 galera... galera... ou...  

   897 Am? (os tios) estão vindo... escuta os alunos 

que estão na 

área de 

Recomposição 

Vegetal... 

   898 M2 mas aqui... óh::... não tem muito mais plantas... ((se 

refere à Recomposição Vegetal)) 

 

   899 Am2 porque foi plantada primeiro...  

    900 A? tem... só que lá não tem tanta luz...  

   901 M2 uai... claro que tem... a luz bate aqui... óh::...  

   902 Am2 mas lá foi plantado primeiro...  

   903 M2 a copa das árvores não está lá em cima?  

    904 Af? a mata é fechada...  

    905 Af? e tem os matinhos no (chão)...  

    906 M2 qual é a parte da planta que faz fotossíntese?  

    907 Am1 tem aquelas pequenininhas...  

    908 Am2 as folhas...  
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    909 M2 as folhas... não é?  

    910 Am1 tem aquelas pequenininhas...  

   911 A? oh::... super... ((dá risadas junto com outros alunos)) nesse momento 

os alunos do 

grupo do M1 

começam a sair 

da área de 

Recomposição 

Vegetal... e 

atraem a 

atenção do 

grupo de alunos 

que está com o 

M2... pois 

conversam em 

voz alta... 

     912 M2 outra coisa que a gente mediu... circunferência do 

tronco... vocês acham que aqui vai ser maior... vai ter 

uma média maior ou é lá? 

 

      913 AAA? lá... ((se refere à área de Recomposição Vegetal))  

   914 M2 a gente vai continuar discutindo depois do lanche... 

mais... mais tarde... tá? 

 

   915 AAA? ( ) ((enquanto o monitor fala... vários alunos 

conversam ao mesmo tempo)) 

 

   916 A? ( )está muito abafado( )  

 

 

 

3º EPISÓDIO – DISCUSSÃO DOS DADOS COLETADOS  

LOCAL: LABORATÓRIO DE ENSINO DE BIOLOGIA 

 

Categorias 

(Tabela7) 

Pré-Categorias 

(Tabela 6) 

Pré-Categorias 

(Tabela 3) 

Turno  Participante Fala do Participante Interpretação da 

Pesquisadora 

     1 M1 #ei... óh::... eu não sei se o M2 comentou com 

o outro grupo... eu comentei com o meu... 

quando você vai fazer um trabalho de campo... 

no caso de vocês... que foram pra Floresta da 

USP... a gente foi coletar dados na floresta... o 

ideal::... seria você estudar todas as plantas da 

floresta... mas isso não é possível... por 

questões práticas... você não vai ter o tempo 

necessário pra estudar todas as plantas da 

os alunos ainda estão 

se organizando...  
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floresta... então... o que a gente faz?... quando 

a gente vai fazer um trabalho... de campo... a 

gente se contenta em estudar uma parcela... 

aquela parcela... a gente se... em trabalho... em 

trabalho mesmo... de verdade... não uma 

simulação... como foi hoje... a gente:: pega 

aleatória... a gente não escolhe... lá a gente foi 

e escolheu um lugar... em trabalho sério a 

gente vai e... e... aleatoriamente a gente pega 

um lugar... aquela parcela... ela vai ser o seu 

universo... o que está fora dela não te 

interessa... os seus dados vão vir daquela 

parcela e você vai inferir resultados com base 

nos dados daquela parcela... então... foi isso o 

que eu passei pro meu grupo... não interessa o 

que está fora... interessa o que está dentro... 

por isso... quando você está trabalhando... 

você tem que se preocupar em causar o 

mínimo de impacto possível na parcela... 

porque... por menos que você se mexa... você 

vai estar pisando em alguma coisa e vai estar 

modificando... certo?... sempre você vai em 

cima de {alguma plantinha ou se... se vai 

mexer... 

   2 A?                        Afa e Afb andaram pisando 

também... 

 

    3 M1 entenderam?... éh::... todo mundo com o 

caderninho em mãos?... vamos... vamos 

comparar... o meu grupo... éh::... vamos 

começar por::... matéria orgânica... a gente... 

então... coletou lá::... a:: terra... duas colheres 

de sopa... e a gente colocou água oxigenada...  

 

     4 A? estava borbulhando muito...  

     5 M1 (...) borbulhou muito... ou pouco?  

     6 AAA? muito...  

     7 Af? e ficou... ((a aluna começa a frase mas não 

termina... pára abruptamente)) 

 

     8 M1 e ficou o quê?  

     9 Af? bem quente...  

   10 Af? ficou quente... ((continua a frase que iniciou))  

   11 A? ficou quente...  

   12 A? ( )  
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     13 AAA? saiu fumaça também...  

   14 Pr1 que legal...  

     15 M1 e o outro grupo?... borbulhou... ((se refere ao 

grupo do M2)) 

 

     16 AAA? borbulhou também...  

   17 M1 borbulhou muito também?  

     18 M2 o nosso grupo borbu/... o ideal seria ter 

trazido... 

 

   19 M1 éh::... óh::... o M2...# fala em tom de 

brincadeira... 

   20 AAA? ( )  

   21 M2 (...) uma amostra... do nosso também...   

   22 Am? pinga mais... pinga mais... se refere à água 

oxigenada... 

   23 M2 (...) mas a gente vai ver o do M1... o meu 

grupo vem prestar atenção no::... no do M1... 

 

   24 Am2 pode ir?  

   25 M2 ah::... acho que dá pra ver daí... não dá?  

   26 A? não dá não...  

   27 A? daqui dá... dá...  

   28 Am? eu não estou vendo nada...( ) ((alguns alunos 

se levantam   e vão até a mesa... na qual estão 

os monitores... para visualizarem o que 

acontece depois da adição da água oxigenada 

à matéria orgânica)) 

 

   29 A? a gente... não precisa levantar...   

   30 M2 não precisa levantar...  

   31 M1 gente...  

   32 A? senta...  

      33 M2 dá uma olhadinha... eu faço outro perto deles... 

depois:: a gente faz essa comparação... 

 

   34 AAA? ( )  

   35 A? não... não... não... não... não...  

   36 A? pinga bastante... bastante...  

   37 Am? coloca bastante?  

   38 Am? não está borbulhando...  

   39 M1 ( )sumiu... agora está ma/... aí no cantinho... 

está borbulhando um pouco... vamos ver se 

esse daqui também está borbulhando... ((pinga 

água oxigenada na amostra de terra contida 
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em outra placa de petri para os que os alunos 

sentados do outro lado do laboratório também 

observem)) 

     40 Am? ou::... lá começou sair fumaça...  

     41 AAA? é:::...  

     42 A? fumaça branca...  

     43 A? é:::...  

     44 Am? aqui está borbulhando um monte...  

     45 Am? aqui está borbulhando...  

   46 A? ( )  

   47 M1 foi mais ou menos do que lá( )?  

     48 Am? a fumaça...  

     49 Am? aí::... a fumaça...( )  

     50 M1 óh::... essa fumaça aqui...   

   51 Am? ah::... lá... todo mundo...  

     52 M1 (...) conseguem ver?  

     53 Am? está (trocando) de fumaça...  

     54 A? sim...  

     55 Am? lá... foi assim lá...  

     56 A? lá foi...  

     57 A? no outro...  

   58 M1 o outro foi assim também?  

     59 A? foi...  

     60 A? está ficando quente embaixo...  

   61 A? começar... vai começar...  

   62 A? vai derreter a mesa...  

   63 A? vai derreter a mesa...  

   64 A? ah::... minha mão começou a ficar quente...  

   65 AAA? ( )  

   66 M1 bom... então beleza... a gente viu que...   

   67 A? ( )  

   68 A? ( )filmar isso... colocar isso( )  

   69 Af? ( )eu acho que está filmando...  

     70 M1 (...) o número dois... tem... então borbulhou 

bastante... os dois grupos... no meu grupo... a:: 

serrapilheira... tinha serrapilheira?... vamos 

começar assim... tinha serrapilheira? 

 

     71 AAA? tinha...  

     72 M1 tinha pouco ou muito?  

     73 AAA? muito...  

     74 AAA? pouco...   
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     75 AAA? pouco...  

     76 M1 mas o outro grupo... tinha serrapilheira?  

   77 A? vocês estão bem( )  

     78 AAA? tinha...  

     79 M1 tinha pouco ou muito...  

     80 AAA? pouco...  

     81 M1 pouca serrapilheira... qual que era a espessura 

da nossa lá... da nossa( )? 

 

     82 A? três e (meio)...  

     83 M1 e a outra?  

     84 A? um centí/  

     85 A? um centímetro...  

     86 A? um...  

     87 M2 um e meio...  

     88 M1 um e meio?... o nosso então deu três e meio?... 

quer dizer... o nosso então tinha bem mais 

serrapilheira do que o outro...  

 

       89 M2 como que vocês explicam isso... por quê?  

     90 AAA? porque ela é mais fechada   

     91 A? e é mais::::... {antiga...  

     92 AAA?                      antiga...  

     93 M2 é mais antiga...  

       94 M1 e a... a... a matéria orgânica... na verdade... 

esse resultado aí... ele foi inesperado... a gente 

estava esperando que... não fosse borbulhar 

muito na... no grupo do M2... porque você está 

na parte mais nova... teoricamente teria menos 

matéria orgânica... mas... 

 

   95 Am? alguém tem uma borracha aqui?...( )  

     96 Am2 borbulhou bastante... ((completa a frase do 

M1)) 

 

      97 M1 borbulhou bastante...  

   98 Am? M1... coloca bastante água oxigenada pra 

gente ver... 

 

   99 M1 não... a gente já viu... a gente já viu...  

   100 A? ah::... não::...( )  

   101 AAA? ( )  

   102 M1 agora outra atividade... a gente já viu matéria 

orgânica e serrapilheira... o que mais que a 

gente viu?... umidade do ar... 

 

   103 Am? éh::... foi...  
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     104 Af  sessenta e sete por cento...  

     105 A? sessenta e sete...  

     106 Af? vinte e seis...  

     107 A? foi vinte e quatro...  

   108 M1 vamos esquecer a temperatura um pouco... eu 

quero saber as temperaturas... a umidade um 

pouco... eu quero saber as temperaturas... na 

primeira parcela... o meu grupo... qual que era 

a temperatura do bulbo seco? 

 

   109 Am? oitenta e quatro por cento...  

     110 AAA? vinte e quatro...  

     111 M1 vinte e quatro... e no úmido?  

     112 Am? vinte e dois...  

     113 AAA? vinte e dois...   

     114 Am? e deu oitenta e quatro...  

      115 M2  na segunda... na segunda parcela?  

     116 M1 e na segunda parcela?  

     117 A? foi vinte e oito...  

     118 Am? vinte e oito e vinte e quatro...  

     119 M1 nossa... são diferenças grandes... e no outro 

grupo... quan/ quanto foram as temperaturas? 

 

     120 A? vinte e cinco...  

      121 M2 a gente mediu uma vez só... né... no nosso...  

     122 Af?  vinte e cinco e trinta...  

     123 M2 vinte e cinco e trinta...  

     124 M1 vinte e cinco deu em qual?  

     125 A? é... no molhado... ((se refere ao bulbo úmido))  

   126 M2 no molhado...  

     127 M1 no... tá... a umidade sua deu quanto?  

     128 Af? sessenta e sete {por cento...  

     129 Am3                       dá oitenta e quatro...  

     130 M1 a nossa deu oitenta e quatro em uma... e na 

outra deu::? 

 

     131 A? setenta {e oito...  

     132 Am6              na outra deu éh::... setenta e oito...  

     133 M2 e como que a gente explica isso?... essa 

diferença?... o nosso... {o meu grupo... 

 

     134 Af?                                                  porque é mais... 

mais fechado... que o outro... 

 

     135 Am6 mais matéria orgânica... mais luz do que o 

outro... 
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     136 AAA? ( )muito...  

     137 M1 você imagina no dele...  

   138 Am7 estava (sol)( )  

      139 M1 estavam menos úmidas... então... o nosso é um 

lugar mais fechado... mais sombreado... mais( 

) fresquinho... mai/... lá tinha mais umidade do 

ar... 

 

   140 Af6 (o nosso deve exigir)( )  

   141 AAA? ((os alunos dão risadas))  

   142 M1 que mais que a gente viu?   

   143 Af1 ( )pro calor...  

      144 M1 ah:::... o gente::... a medição de::... de 

árvores... 

 

      145 M2 circunferência...  

      146 M1 a circunferência... éh::... {do::... do::... caule...  

     147 Am6                                           a nossa da... da 

última que eu medi... deu sessenta 

centímetros... 

 

     148 M1 não calma... vamos... vamos por partes... 

éh::... primeira coisa... meu grupo... as duas 

parcelas... elas tinham árvores? 

 

     149 AAA? tinham...  

     150 M1 o outro grupo também?  

     151 Af1 ahan...  

   152 Am? ( )  

     153 Af1 tinha umas duas...  

   154 AAA?  ( )  

     155 M1 certo... éh::... na::... nossa... no nosso... 

primeira parcela das meninas... quantas 

árvores tinham? 

 

     156 Af? tinha oi/ oito...  

     157 M1 oito árvores... eh::... mas... mas qual que 

era::... fala mais ou menos qual... quanto... 

quanto que era a::... circunferência delas... 

 

   158 AAA? ( ) ((respondem ao mesmo tempo os valores 

das circunferências dos troncos árvores 

encontradas nas parcelas  das duas áreas)) 

 

     159 Af?  deze/... dezesseis... trinta e nove e quarenta e 

nove... 

 

     160 M1 aonde::... isso?  

     161 Af? três sete... três... três nove... e quatro quatro...  
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     162 A? dá quarenta...  

      163 M1 qual... qual grupo?... do M2?  

   164 Am? vai o seu grupo...  

     165 A? e uma árvore sozinha...  

      166 M2 então... segundo grupo...   

      167 M1 não... calma... calma...  

      168 M2 vamos... vamos falar do grupo do M1...  

      169 M1 vamos falar do meu grupo...  

     170 Af? trinta e seis e meio e...  

      171 M1 gente...  espera aí...  vamos falar do meu 

grupo... {a primeira parcela...  

 

      172 M2                     grupo do M1...   

      173 M1 (...) foram... foram... a primeira parcela 

foram... 

 

     174 Af? deu dezenove mais dez...  

     175 M1 eu... eu... eu quero os valores... gente... vamos 

ver... 

 

     176 A? dezenove mais dez...  

   177 AAA? ( )  

     178 Am3 dezenove... dez centímetros... cinco 

centímetros... cinco centímetros... dois 

centímetros... éh::... {quarenta centímetros... 

oito centímetros... 

 

     179 Af7                                              quarenta... oito... 

seis... 

 

     180 Am3 (...) seis centímetros... e oito( )  

      181 M1 certo... éh::... vocês... do M2 agora... vocês... 

sempre que vocês foram medir a árvore era 

sempre só um tronco? 

 

     182 AAA? era...  

     183 A? não  

      184 M1 é?... porque...  

      185 M2 era...  

      186 M1 na nossa não...  

     187 Af? não... tinha...  

     188 Af? não... tinha...  

     189 Af? não... pequenas não...  

   190 M2 é?  

     191 Am3 a {nossa tinha as bifurcações... ((coletou 

dados em uma das parcelas da área de 

Recomposição Vegetal)) 
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     192 M1      não::... tudo bem... tudo bem... mas o que 

eu estou falando é o seguinte... óh::... 

((levanta-se da cadeira e se dirige para o 

quadro branco)) 

 

   193 Am3 era o tronco preto( )...  

   194 M1 dá uma licencinha... gente... o que eu estou 

falando é o seguinte... ((pega um pincel e 

começa a desenhar no quadro branco)) 

 

   195 AAA? ( )  

   196 A? ali tem um caule desenhado...  

   197 M1 aqui é o de vocês... feliz...# fala em tom de 

brincadeira... 

   198 AAA? (dão risadas)  

   199 A? não conhecia... tem cabelo... ((dá risadas junto 

a outros colegas)) 

 

   200 A? tem cabelo...# fala em tom de 

brincadeira... 

   201 A? tem cabelo...# fala em tom de 

brincadeira... 

     202 M1 aqui tem uma árvore... aí tá... vocês mediram 

aqui... tudo... bonitinho... éh::... nas nossas 

parcelas... tinham muitas árvores que eram 

assim... 

 

   203 AAA? ( )  

     204 M1 estava aqui -- agora esquece aqui --   

   205 AAA? ( )  

     206 M1 (...) estava aqui... só que ela:: começava como 

uma só... só que ela:: {bifurcava aqui... 

 

     207 A?  éh::... tinha também...  

     208 A? tinha...  

     209 M1 (...) ou... mais que dois... e ia bifurcando... 

tinha... 

 

     210 Am3 teve uma que foi um... dois... três... quatro... 

cinco... seis... sete... oito... nove... 

bifurcações... ((fala consultando às suas 

anotações no caderno de campo)) 

 

     211 M1 nove::... a gente teve que medir nove 

galhinhos... 

 

   212 Af8 mas... aí... éh::... ele falou pra medir o 

principal... ((se refere ao M2)) 

 

       213 M1 o principal só?... ((Af8 faz que sim com a  



233 

 
cabeça)) éh::... aí depende... quando::... 

quando::... eu estudei isso daí... a gente media 

todos... é complicado... o trabalho... ((M2 dá 

uma risadinha e faz que sim com a cabeça)) 

então... a nossa... então a nossa primeira 

parcela das meninas teve... tiveram nove 

árvores... foi isso? 

     214 A? é...  

     215 Am3 oito árvores...  

     216 M1 oito árvores?... e tinha espécie invasora?  

     217 AAA? tinha... uma...  

     218 M1 tinha uma... tá... éh::... e na segunda parcela... 

quantas árvores a gente achou... meu grupo?  

 

     219 AAA? du/ três...   

     220 A? três...  

     221 A? três árvores...  

     222 M1 só três?  

     223 Am6 mas aí não era bifurcada...  

     224 M1 e::... elas eram fininhas também?  

     225 Am3 não... (um metro e sessenta e cinco)...  

     226 Am6 não... tiinha uma grossona...  

     227 Am? duas que eram grossas( )  

   228 M1 ( )  

     229 Am6 é...  

     230 Af1 duas que eram o quê?  

     231 A? duas que eram grossas...  

     232 M1 certo... o grupo...  

     233 A? duas que eram grossas...  

     234 M1 o grupo do M2... achou... também... bastante 

árvores na outra parcela? 

 

     235 AAA? cinco...  

     236 M1 cinco... mas elas... elas eram mais finas... 

também... ou grossas? 

 

     237 A? grossas...  

     238 M1 grossas... quanto mais ou menos?  

     239 A? ela era fina...  

     240 Af8 noventa centímetros... dezenove... doze... 

dezesseis... e cinqüenta e cinco vírgula cinco... 

 

     241 Af1 que noventa... aonde?  

     242 Af8 tem lá na( )  

     243 M1 isso::... gente...  
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     244 Af1 ah::... a gente é outro...  

     245 A? é::... vocês são outro...  

     246 M1 e a segunda parcela... quantas árvores tinha?  

     247 Am1 a maior (tinha cinqüenta e)... quatro...  

     248 A? tinha quatro...  

     249 M1 quatro?  

     250 AAA? é::...  

     251 M1 então uma tinha cinco... e uma tinha quatro?  

     252 A? é...  

     253 M1 na nossa tinha uma com nove?  

     254 A? é...  

     255 A? oito...  

     256 M2 e outra com oito...  

      257 M1 com oito... com oito... desculpa... então... por 

que saber essa diferença?... no... no nosso lado 

tinha mais árvores {na parcela... 

 

   258 Am6  era maior (do que tudo)...  

   259 Af1 do que aquela natural... outra...  

   260 M1 éh::... não é natural...   

   261 A? mais antigo...  

   262 M1 (...) é um replantio...  

   263 Af1 é... mais é... ((alguns colegas de Af1 acham 

graça do que ela falou e dão risadas))  é... mais 

é... mais é... 

 

   264 A? é... mais é...# fala em tom de 

brincadeira... 

     265 M1 quer dizer... você tem... por ter menos 

árvores... do la-do...  do M2... calhou de ter 

menos árvores nas parcelas também... certo?... 

que mais que a gente mediu lá?... ah::... o 

comprimento... 

 

     266 M2 serrapilheira...  

     267 M1 a serrapilheira... mas a gente já viu... né?  

   268 A? já... já viu...  

     269 M2 (quando)?... ah::... já viu...  

   270 Af? as espécies invasoras...  

     271 A? capim...  

      272 M1 ah::... espécies invasoras tinha bastante lá do 

lado do M2? 

 

     273 Af1 a gente não viu... viu?  

      274 M2 viu...  
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     275 Af? na minha outra... primeira {parcela tinha 

muito capim... 

 

     276 Af1                                             ah::... mato...  

      277 M2 primeira parcela a gente contou quantos?  

     278 A? doze...  

     279 A? doze...  

      280 M2 doze... e na segunda... dava pra contar?  

     281 A? não contamos...  

     282 A? não...  

     283 Af? não... era ruim de contar...  

      284 M2 por que era muito?... {era muito... né...  

      285 M1                                     por exemplo... na 

nossa... a primeira parcela tinha só uma 

invasora... né... 

 

     286 Am? e a outra a gente não contou...  

     287 M1 e::... e::... detalhe... eu acho que a maioria das 

plantas invasoras... do M2 era capim... não era 

capim? 

 

     288 Af? era...  

     289 M1 a nossa não tinha... dentro da parcela não tinha 

nenhum capim... 

 

     290 A? era o quê?  

     291 M1 uma liana... compliquei... né?  

     292 Am? que que é isso?  

     293 Am? que que é isso?  

     294 M1 um cipozinho...  

     295 A? ah::.. tá...  

     296 Af1 ci-po-zi-nho?# fala em tom de 

brincadeira... 

     297 A? é isso mesmo mesmo...  

     298 AM? aquele cipozinho... fininho?  

     299 M1 é::...  

   300 AAA? ( )  

      301 M1 e::... e os desenhos... como é que vocês 

esquematizaram?... deixa... deixa eu ver... 

deixa eu ver o do grupo do M2... 

 

    302 Af? ver o quê?  

    302 M1 os esquemas... pra esquematizar a parcela... 

((muitos alunos e alunas começam a discutir o 

estado de conservação do próprio caderno de 

campo e o esquema que fizeram)) 
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   304 Af8 tá... o meu ficou...# as alunas querem que 

o monitor olhe os seu 

cadernos de campo... 

mas sentem-se 

acanhadas... 

   305 Am? vê o da Af4... o da Af4 está lindo... ((uma das 

meninas ao fundo da sala levanta o caderno de 

campo para o monitor olhar)) 

 

   306 Af8? agora o meu ficou muito feio...   

    307 M1 deixa eu ver... ((pega o caderno de campo da 

aluna Af8)) 

 

   308 A? (foi difícil)...  

   309 Am? o da Af4 está lindo...  

   310 Af7 olha o meu... ((fala para uma colega))  

   311 A? o meu está marrom... caiu na terra...  

   312 Af6 o meu é mais bonito... óh::... eu que desenhei# 

((aponta para uma colega a ilustração da capa 

do caderno de campo.)) 

fala em tom de 

brincadeira... 

    313 M1 legal... ((pega o caderno de campo da aluna 

Af8 pra reproduzir  no quadro branco o 

esquema que ela fez da parcela)) 

 

   314 Af8 não ficou legal...# fala em tom de 

brincadeira... 

    315 M1 óh::... gente... gente...  

   316 Af8 ah::... não...# ((coloca as mãos na própria 

cabeça)) 

fala em tom de 

brincadeira... 

      317 M1 óh::... ou... ((assovia)) mais ou menos o dela... 

a...  a... o esquema dela... só tem uma árvore... 

((faz o desenho no quadro branco)) 

 

   318 A? tem um cara louco ali...# fala em tom de 

brincadeira... 

      319 Am? o meu tem mais de uma árvore...  

      320 Am? o meu também...  

   321 Am? olha o meu... M1...  

     322 M1 esses aqui são bichinhos?# ((pergunta para a 

aluna Af8... apontando para caderno de campo 

dela... mas não reproduz os “bichinhos” no 

quadro branco)) 

fala em tom de 

brincadeira... e alguns 

alunos dão risadas... 

   323 Am? M1? ((levanta o caderno de campo para o  
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monitor pegá-lo)) 

   324 M1 oi...  

      325 Af? tem duas árvores...  

    326 M1 duas árvores?  

      327 Af1 eu só vi uma formiga...  

    328 M1 é uma coisa só... gente... deixa eu ver... ((pega 

o caderno de campo do aluno Am4 para olhar 

o esquema da parcela)) 

 

   329 AAA? ( )  

   330 A? ( )você foi ver?... já apagaram... duas coisas...  

   331 Af? não acredito... aparentemente quem 

fala é a aluna Af4... e 

ela está inconformada 

porque o aluno que 

entregou o caderno 

para o monitor era 

um dos integrantes do 

seu grupo que não 

participava muito das 

atividades... 

   332 Am? ( )cientista louco...  

       333 M1 tá... éh::... no caso... óh::... enfim... o dela 

mostra duas árvores... uma retorcida assim... 

assim...# ((reproduz o esquema da aluna Af8 e 

do aluno Am4 no quadro branco)) 

fala em tom de 

brincadeira... 

   334 Af8 é mentira...#  fala em tom de 

brincadeira... 

      335 M1 o dele também... mo/ mostra::... toda paisagem 

aqui... tem poucas árvores saindo aqui...( ) 

 

   336 Am4 tem nada... olha no fundo... é tudo árvores...  

   337 M1 Ai... aqui no fundo é árvore?  

   338 AAA? é... ((dão risadas))  

    339 M1 mas o que estava fora da parcela... não estava?  

   340 A? ah::... (que mico) pegar o desenho do Am4...  

    341 Am4 estava...  

    342 M1 então... pra gente não... no momento... não 

interessa... nosso universo é a parcela... 

 

   343 A? o meu tem( )  

    344 M1 então... agora... deixa eu ver um do meu 

grupo... ((entrega os cadernos que tinha 

pegado anteriormente)) 
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   345 A? ah::... não...  

   346 A? nem eu...  

   347 A? o da Afc está( )  

   348 Af1 aqui o da Afc...   

   349 Af? a Afc é desenhista...  

   350 Af1 aqui óh::...  

   351 Af? aqui está bonito... a natureza...  

   352 AAA? ( )  

   353 Af1 ah::... o meu desenho... o meu está bom... o 

meu desenho...( ) 

 

   354 M1 é do outro grupo...  

   355 A? tem que pegar um dos nossos...  

   356 AAA? ( )  

     357 M1 o desenho dela... ela esquematizou bem... ah:: 

lá... galera... ((pega o caderno de campo da 

aluna Af1 e se refere ao esquema que ela 

realizou))  

 

   358 A? fica quieto...  

     359 M1 ela fez bem simples e dá pra entender...  

   360 A? uhu::::...#  fala em tom de 

brincadeira... 

comemorando porque 

fez um bom 

esquema... 

        361 M1 ela desenhou a parcela... um quadrado...  

   362 Am? a Af4 também...  

        363 M1 e aí ela... ela foi colocando assim... ela fez um 

quadrado... dá pra entender... isso aqui cada 

um é uma árvore... dá pra ver que tem bastante 

árvores... 

 

   364 Af? um... dois... três... quatro... cinco... seis... fala em tom de 

brincadeira... 

        365 M1 e aí ela fez um que seria a espécie invasora... 

eu acho... certo? 

 

   366 Af1 aaahaha... hahaha... haha:::#  aparentemente se 

sente acanhada pelo 

fato do monitor falar 

bem do seu esquema 

e reproduzi-lo... 

então... faz esses sons 

como uma forma de 
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se  descontrair... 

   367 A? que é isso?  

   368 A? óh::... que lindo... ((fala em tom de 

brincadeira)) 

 

     369 M1 é um esquema bem feito...   

   370 Am? é::... né...{( )  

   371 A?                 copiou...( )  

       372 M1 eu também não sei se o M2 comentou... com o 

meu grupo comentei... éh::... quando a gente 

vai fazer um:: trabalho científico... igual um 

trabalho de campo... muitas vezes tem que 

esquematizar o lugar... esquematizar não é pra 

desenhar bonitinho... não é um desenho 

artístico... é um desenho esquemático... o 

importante é você entender o que você 

colocou lá... muito importante você ter uma 

organização num caderno de campo... por 

quê?... muitas vezes você vai fazer o::... o 

trabalho de campo... aí você não leva o 

caderno... você falou... ou então você leva e 

você  anota  de  qualquer  jeito... ( 

)organização... vai botando um monte de 

número... vai jogando número... digita 

porcentagem... a hora que você vai pegar pra 

ver... você vai chegar em casa e passar a 

limpo... você não sabe mais o que que é cada 

número... se é de uma árvore ou de outra... por 

isso que é muito importante ser bem 

organizado o caderno de campo... um desenho 

esquemático... o importante é entender... que 

mais?... vocês... vocês mudaram?... você::.. a:: 

floresta é como vocês imaginavam? 

 

    373 Af9 e Af8 é::... {não... não... ((uma aluna faz que não 

com a cabeça)) 

 

    374 Af3          tem mosquitos demais... ((fala em tom 

de brincadeira)) 

 

     375 Af1 eu pensei que era mais::...  

     376 AAA? eu pensei que {era mais fechada...  

     377 Af1                       (...) mais animada... {mais 

divertida... 

 

      378 M2  óh::... pessoal... um de {cada vez... vai...  

       379 M1                                     espera aí... gente... (eu  
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já vi ele) lá no fundo... ele achou que era mais 

fechada... quem mais? ((o aluno a quem o 

monitor se refere... Am7... levanta a mão e 

sorri rapidamente)) 

     380 Af1 ah::... eu também... eu achei que era mais 

floresta... 

 

     381 Af8 mais escuro... assim...  

     382 M1 mais floresta... como?... mais escuro?  

     383 Af1 mais... mais assim...  

     384 Af8 um monte de árvores...  

     385 Af1 ( )mais árvores... mais plantas... mais...  

     386 Af10 mais planta... Af1...  

     387 Af1 mais... mais...  

     388 Af8 mais árvores grandonas assim...  

     389 M1 mais árvores grandes...  

     390 Af1 eu também pensei que ia ter mais bicho...  

     391 M1  igual vê em filme... mais ou {menos... igual os 

filmes? 

 

     392 Af8                                        isso...  

     393 Af10 é... parece... tipo assim... ( )tinha mais 

bichos... mas( ) quase nenhum bicho... 

nenhum... ((enquanto a Af10 fala... a aluna 

Af1 conversa com outra colega... mas não é 

possível compreender essa conversa paralela)) 

 

    394 M1 e vocês acharam que era tão calor lá dentro? 

((quando o monitor faz a pergunta... vários 

alunos começam a responder ao mesmo 

tempo... mas só a fala de alguns é 

compreensível)) 

 

    395 Am1 ahan...   

    396 Af1 não... não era( ) ((Af11 faz que sim com a 

cabeça)) 

 

    397 Af10 eu {pensava que era mais fresquinho...  

    398 M1       era mais... era mais fresco que fora... mas 

mesmo {assim estava calor... não estava? 

 

    399 Af10                                   não... {eu pensava que 

era mais fresco... 

 

    400 Af1                                         na mata... estava 

calor... mas( )... aí... deixa que eu falo...# ((não 

consegue concluir a sua fala)) 

fica nervosa... 

    401 M1 espera aí... gente... um de cada vez... um de  
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cada vez... 

    402 Am8 na mata {fechada estava mais fresquinho do 

que...  

 

    403 M2                    meninas... meninas... ((chama a 

atenção delas para que escutem o colega 

Am8)) 

 

    404 Am8 (...) na... sem... sol...  

    405 M1 vocês conseguiram ver o...  

    406 Af11 era mais fresquinho... mas como tem muita 

árvore... sempre fica batendo em tudo... 

 

    407 A? fresco? ((Am7 levanta a mão... querendo 

falar)) 

 

    408 Am8 eu achei que era tipo...  

    409 Af11 era fresco... ((fala para alguém que está 

sentado a sua frente)) 

 

    410 AAA? ( )  

    411 Am8 (...) na mais fechada...  

    412 M1 gente... gente... não estou ouvindo ele... não 

estou ouvindo ele... 

 

    413 Am8 (...) a quantidade de luz do sol que entrava...  

    414 M1 gente...   

    415 Am8 (...) lá era menor... só entrava aqueles 

feixinhos de luz... assim... branca... entre as 

árvores... 

 

   416 M1  boa... é...  

   417 Am8 ( )  

      418 M1 (...) vocês... vocês viram bastante bicho?  

      419 A? não...  

      420 Af1 sim... no caminho... ((outras fazem que sim 

com a cabeça e falam paralelamente)) 

 

     421 M1 mas vocês viram uns bichos grandes?... vocês 

viram aquele veado campeiro?... viram... 

 

     422 A? já...  

     423 Af9 vimos... {não...  

     424 Af6               não...  

      425 Af10 ( )a gente não viu nada...  

       426 Af1 eu pensei que eu ia ver( )  

      427 Af9 eu vi mosquitos...  

      428 Af8 (a gente só) viu mosquitos...  

   429 AAA? ( )   

   430 M2 galera...  
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   431 M1 calma gente... óh::... {um de cada vez... óh::... 

vocês viram... 

 

   432 M2                                       um de cada vez... 

óh::... um fala... espera o outro... aí o outro 

fala... ((a aluna Af11 levanta a mão)) 

 

      433 M1 vocês viram algum pássaro?  

      434 AAA? não...  

      435 Af11 eu vi... eu vi na volta...  

      436 Af1 eu também...  

      437 M1 na volta... né...  

    438 AAA? ( )  

      439 M1 vocês viram mais foram insetos... né... ( )de 

formiga... mosca... 

 

      440 Af9 é... né... ((faz que sim com a cabeça))  

      441 Af8 mosquito...  

      442 Am6 ah::... a gente viu aquela borboleta preta com:: 

um desenho azul... 

 

      443 Af1 marimbondo... marimbondo...  

      444 M1 borboleta também?  

      445 Am6 é...  

      446 Am9 eu também vi borboleta...   

      447 Af1 eu não vi borboleta...   

      448 Am9 M1... ((chama pelo M1)   

      449 Am7 aranha...                                                    

      450 Am9 aranha...  

      451 Am7 aranha... ((levanta a mão para falar))  

    452 AAA? ( )  

      453 A? você vê que tinha vários... tipo... várias 

formigas... 

 

      454 A? nossa::... tinha muita formiga...  

      455 M1 muita... né...  

      456 Af1 muito bichinho que ficava me picando... ((faz 

careta e bate no braço como se estivesse 

matando os insetos dos quais ela reclamou))  

 

   457 AAA? ( )  

      458 Am9 M1... ((chama pelo monitor 1 e aponta para o 

colega Am7... o qual ainda está com a mão 

levantada)) M1... 

espera a permissão 

para falar... 

      459 A? pernilongo então...  

      460 A? pernilongo...  

      461 Am9 M1... ((chama pelo monitor 1 e aponta para o  
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colega Am7... o qual ainda está com a mão 

levantada)) 

      462 A? pernilongo...  

      463 M1 oi::...  

   464 Am? quem venceu o pernilongo?# fala em tom de 

brincadeira... 

      465 M1 espera aí... oi...  

      466 Am7 ((começa estalar os dedos  para chamar a 

atenção do monitor 1... movimentando os 

braços levantados)) tinha aranha também...  

 

   467 Am4 ei... Am1...( )# fala em tom de 

brincadeira... 

      468 M1 tinha aranha?... você chegou a ver aranha?... 

((Am7 faz que sim com a cabeça)) 

 

   469 AAA? ( )  

      470 Af6 tinha( )... um monte de...  

      471 Am9 eu vi uma aranha que...  

      472 Am? ( )numa árvore e uma aranha maior( )  

      473 M1  na teia dela?  

   474 AAA? ( )  

      475 M1 o gente... gente... tá... eu perguntei dos 

animais... éh::... vocês falaram que não tinha 

bicho muito grande... era mais formiga... era:: 

mosca... 

 

      476 A? é... mas tem( )  

      477 A? e aranha...  

   478 M1 gente... você não lembra das fotos... que eu 

mostrei no começo?  

 

   479 Af? ah::... tá::...  

   480 M1 então... a foto... é dos animais da floresta... é... 

esses animais aí... formiga... por exemplo... 

tem alguma importância pra floresta? 

 

   481 AAA? não...  

   482 Am9 não?... não sei...  

   483 A? formiga?... tem...( )  

   484 M1 por exemplo... borboletas... as bor/... as que 

estão lá... de hoje pra manhã... alguém fosse lá 

e matasse todas as borboletas... ia ter algum 

(efeito) pra floresta ou ela ia continuar viva? 

 

   485 AAA? ia...  

   486 M1 que que ia acontecer?... por que que ia?  
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   487 Am6 ia ter menos borboleta e:: assim... ela não 

ia::... ia ter menos gente pra::... jogar semente 

no chão... tal...( ) 

 

   488 Am7 ( )muito pólen...( )  

   489 M1 gente... entendi... entendi... entendi... espera...  

   490 Af? trabalhasse igual a gente...# fala em tom de 

brincadeira... 

   491 M1 bor/... borboleta tem uma... uma função 

importante como polinizadora... e formiga?... 

formiga se... se... alguém fosse lá e 

(pegassem) todas? 

 

   492 Am6 a formiga( )  

   493 AAA? ( )  

   494 A? por que ela consegue levar folha?  

   495 M1 oi?  

   496 A? porque ela consegue levar folha?  

   497 AAA? ( )  

   498 M1 porque ela leva... então vocês viram... óh::... 

gente... gente... atenção... éh::... dentro da 

parcela... éh::... várias vezes me perguntaram 

porque tinha as árvores maiores... e aí tinha as 

menores... que a gente não media?... me 

perguntaram... ah::... mas essas aí foi 

plantada... também... por alguém ou nasceu 

sozinha?...  e aí? 

 

   499 AAA? nasceu sozinha...  

   500 M1 nasceu sozinha... como?  

   501 A? porque {caiu... né... as sementes... lá de cima...  

   502 Am4                cai as folhas... as sementes... aí... aí 

vai terra em cima... o vento... aí chove... 

 

   503 M1 beleza...                                                            

   504 Am4 aí vai {vindo a (camada de)( )  

     505 M1            quer dizer... a floresta... a floresta... ela 

começou sendo planejada... ela começou... o 

começo dela foi todo alguém que foi lá e 

plantou... depois... a intenção era ela conseguir 

se manter sozinha... ela mesma vai se 

mantendo até conseguir chegar naquele 

clímax... lembra?... que a gente chamou de 

clímax dinâmico... aqui? 

 

   506 A? ahan...  
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   507 M1 é você conseguir se manter... com hora 

árvores menores... maiores... vivendo ao 

mesmo tempo... os bichos... numa teia... 

assim... no ecossistema... a idéia é essa... é que 

ela consiga se manter ao mesmo tempo... oi? 

 

      508 Am8 o M1... éh::... no::... os animais... tipo::... 

esses... que... daque/... daquelas {fotos... 

 

      509 M1               das fotos...  

      510 Am8 é... eles vivem mais na... na mata fechada::... 

ou na aberta?... na fechada... porque é mais 

fresquinho... mais fresco... 

 

      511 M1  é... lá... na fechada...  na fechada...  na 

fechada... porque na aberta não... não tem 

como eles ficarem... não tem... não tem oferta 

de alimento... é... é complicado... quem mais?  

 

   512 AAA? ( ) ((borburinhos))  

   513 M1 hum::...  

   514 AAA? ( ) ((borburinhos))  

   515 M1 e as::... oi?  

   516 Am6 é... meu primo... uma vez ele me falou que... 

sabe:: araucária?... araucária( ) ((faz o gesto 

tentando mostrar o formato de uma araucária... 

levanta os braços e abre as mãos formando 

uma esfera)) 

 

   517 M1 araucária?... sei... sei...  

   518 Am6 então... ele falou que existe macho e fêmea...  

   519 M1 tem...  

   520 Am6 é verdade?  

   521 M1 tem... tem...  

   522 Am6 ah::... que legal...  

   523 M1 tem...( ) ah::... cara... tem... tem... eu não 

consigo lembrar de outra... mas tem...  

 

   524 A? quê?  

   525 M1 (...) na verdade na é macho e fêmea... são as 

estruturas que... o fruto... o fruto dela... 

 

   526 Am6 entendi...  

   527 M1 ela não... não... (ela não tem um) fruto... (a 

massa é) semente... mas a estrutura (não fica a 

semente) diferente no macho e na fêmea... 

(então) é uma coisa só... mais alguma coisa 

que vocês lembraram... acharam interessante 
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lá?... lembra de alguma história igual ele... que 

alguém falou?  

   528 AAA? ( ) ((borburinhos))  

   529 M1 gente... fala comigo... gente... por favor... 

gente... conversa comigo... 

 

   530 AAA? ( ) ((borburinhos))  

      531 M2 então... qual... qual lado vocês acham que está 

perto de chegar num clímax?... que que vocês 

acharam? 

 

     532 Af1 na.. o quê?  

     533 Am8 mais velho...   

     534 Am2 fechado...  

     535 A? mais fechado...  

     536 Af1 o da floresta... ((os alunos acham graça da 

resposta da Af1 e dão risadas)) 

 

     537 M2 o do M1... né?  

     538 Af1 na floresta... na floresta do... do...  

     539 Am? do M1... é...  

     540 A? o da trilha...  

   541 Af1 do... do...# fala em tom de 

brincadeira... 

   542 A? do tio...# fala em tom de 

brincadeira... 

   543 Af1 do tio...# fala em tom de 

brincadeira... 

   544 Af6 o que tem árvores...# fala em tom de 

brincadeira... 

   545 AAA? ( )  

   546 M1 gente... gente... um de cada vez...  

     547 M2 ((assovia)) galera... vocês conseguem 

numera/... enumerar as características que 

levaram vocês a concluir isso? 

 

   548 A? ahn?  

     549 A? não... porque você falou que era mais velho... 

((Am7 levanta a mão para falar)) 

 

      550 M1 assim... vo/... vocês acharam que o meu lado 

está mais perto desse clímax... {por que que 

vocês acharam isso? ((se refere à área de 

Recomposição Vegetal)) 

 

     551 Af1                 não... é que naquele lado tem mais 

árvores... 
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     552 M2 óh lá...   

   553 A? ( )  

     554 Af8 tem mais árvores...  

     555 M1 ( )tem mais árvores... ahn?  

     556 Af8 então... tem mais... mais bicho...  

     557 Af1 (mais espécies)... animais de diferentes 

tamanhos... 

 

     558 A? animal( )  

     559 M1 éh::... mais árvores não implica em mais 

espécies... pode ter uma quantidade igual... 

 

   560 AAA? ( )  

      561 Af1 mas o nosso não tinha::... muita árvore... tinha 

muito mato... mas não tinha muita árvore... 

 

     562 M1 bastante invasoras também... as invasoras 

atrapalham...  ((Af1 faz que sim com a 

cabeça)) {oh... gente... 

 

     563 A?                                   é... não tem tantas 

invasoras...  

 

      564 M1 oh... gente... então... o lado desse falou que 

tinha um monte de capim... ((se refere aos 

alunos que estudaram as parcelas do Banco 

Genético)) 

 

   565 A? ( )  

     566 A? é::...  

     567 M1 (...) você acha que se uma semente cair no 

meio do capim ela vai conseguir germinar? 

 

     568 Af1 e Af11 não...  

     569 M1 quer dizer... além de... de estar lá como 

invasora... ( ) 

 

   570 Am? ( )o chão...  

     571 M1 se ela só estivesse lá e {não atrapalhasse em 

nada... 

 

     572 Af?                                                         não deixa 

as outras plantas nascerem... se 

desenvolverem... 

 

     573 M1 (...) mas ela não deixa as outras plantas 

germinarem... não é? 

 

     574 Af? mas por que naquele lado que a gente foi 

tinha( ) 

 

     575 M1 porque... o capim... lembra da/ daquela figura 

que a gente passou... aqui... no telão?... das 
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plantas colonizadoras? 

     576 Af1 ele precisa de sol... não é?  

     577 M1 exatamente... o capim... ele é uma 

colonizadora... {é uma invasora 

colonizadora... 

 

      578 Af1   e como é fechado...  

     579 M1                                (...) e ele precisa de muito 

sol... mas muito... muito sol mesmo... 

 

      580 Af? lá tem mais sol... ((se refere ao Banco 

Genético)) 

 

     581 M1 lá... como tem muita {sombra... ((se refere à 

Recomposição Vegetal)) 

 

      582 Af10                                         ah::... lá tem mais 

(sombra)... 

 

     583 M1 (...) então ele não consegue crescer bem lá 

dentro... 

 

     584 Af6 ele não (deu certo)? ((pergunta para Af7))  

     585 M1 vocês vêem que é::: meio que um ciclo... na... 

no... no meu lado... éh::... era sombreado... 

então é difícil o capim crescer... ( )... sem  o 

capim... crescia mais árvores... vai sombrear 

mais... do outro lado... do lado dele... do lado 

do M2... tinha bastante capim... e já tinha 

pouca árvore... não vai crescer mais... então... 

se as árvores morrerem... não vai crescer 

outras por causa do capim... vai só aumentar... 

 

     586 A? só se tirar o {capim... então... carpir  

     587 Af1                    tem que tirar o capim...  

   588 M1 vocês... vocês conseguem enxergar o que é (o 

ciclo)? 

 

   589 Af1 sim...  e tem também...  

   590 M1 vocês conseguem perceber isso? ((Af1 faz que 

sim com a cabeça)) 

 

   591 Af10 no::... no nosso lado tinha também... tipo... 

mais... tinha mais formiga... 

 

   592 M1 mais formigas?  

   593 Af1 lá... também... no::... no lado do::... M2...  

   594 M1 do M2...  

   595 Af1 tinha... éh::... os matinhos sem... rancados... 

assim... secos... e aí( )... eu esqueci o nome... 

((se refere à Recomposição Vegetal)) 
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   596 Af3 é que ele falou que::... éh::... tipo... foi vocês 

que::... {derrubaram... 

 

   597 M1                          é... foi a gente... foi lá um dia 

com facão e... derrubou... dava pra fazer 

campo de futebol... o que a gente derrubou 

lá... 

 

   598 Am3 ( ) ((mostra um papel para Am6))  

   599 Af3 é?   

   600 M1 ahn?  

   601 Af3 (tá... claro)...  

   602 M1 mas foi muito mato que a gente cortou... 

cara... ficou capinando... lá... com o facão um 

tempão... 

 

   603 Af3 não quero dar desculpa...  

   604 M2 ou seja... no nosso lado teria muito mais capim 

do que a gente viu... 

 

   605 Am7 no nosso lado lá em cima...  

   606 Am? ( )  

   607 M1 na verdade... quando a gente montou a 

parcela... estava cheio... estava inteiro de 

capim... a gente derrubou tudo e cercou... só 

pra vocês terem uma noção como... como 

seria...# ((Af8 levanta o caderno de campo 

virado para trás e mostra algo... 

movimentando os lábios... Am3 aponta para 

que olhem o caderno dela... Am3... Af4 e Af3 

dão risadas))   

aparentemente a 

aluna coloca o 

caderno em direção à 

câmera fazendo uma 

brincadeira... só para 

aparecer na 

filmagem... 

   608 AAA? ( )  

   609 M1 ( )  

   610 AAA? ( )  

   611 M1 mais alguma coisa... gente?  

     612 M2 que a gente montou... quando?... ((Am2 é 

quem faz a pergunta... mas esta é inaudível)) 

faz quanto tempo (que a gente montou a 

parcela? 

 

     613 M1 que a gente montou a parcela?... faz mais ou 

menos um mês... um pouquinho menos que 

um mês... 

 

    614 Af3 e vocês... tipo... já tinha essa idéia da parcela 

antes... ou... 

 

    615 M1 é... é... é... padrão... eu e o M2 faz Biologia  
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aqui... então... por exemplo... éh::... uma 

matéria que a gente... que eu fiz pelo menos... 

era a Ecologia... era Ecologia... e o trabalho 

que o professor pediu pra gente... a gente tinha 

que ir lá pra mata... pra uma matinha... fazer 

parcela... olhar as árvores... medir... tudo que a 

gente fez hoje a gente fez no::... naquele 

trabalho que( ) 

   616 Am3 M1?  

   617 M1 oi?   

   618 Am3 por que que a gente não foi mais pra dentro... 

assim... pra ver os animais? 

 

   619 Af9 porque... porque eles não (estavam)... ((dá 

uma risadinha)) 

 

   620 M1 porque.. porque... a gente já viu... a maioria 

dos animais é hábito noturno... gambá é hábito 

noturno...  

 

   621 Af? a gente volta pra noite... ((fala em tom de 

brincadeira e seus colegas dão risadas)) 

 

   622 Am3 ( )  

   623 Af3 claro...# fala em tom de 

brincadeira... 

   624 M1 se quiser voltar... ((fala em tom de 

brincadeira)) 

 

   625 M2 quando a gente vai sozinho...  geralmente a 

gente vê os teiús... né... os... aqueles lagartos...  

 

   626 Af1 vê o quê?  

   627 A? que massa...  

   628 M1 teiú... já viu... lagartão...( )   

   629 A? aonde?... de noite? ((vários alunos começam a 

conversar ao mesmo tempo)) 

 

   630 A? tem lagarto tiú?  

   631 M1 (esse a gente vê cedo... mas tem que ir 

sozinho)... 

 

   632 Am7 não... é tiú... ((fala para Am8))  

   633 M1 gente... gente... o problema... ((Af11 levanta a 

mão para falar)) o problema... atenção... 

((vários alunos ainda conversam ao mesmo 

tempo)) o problema da gente ir em muita 

gente... primeiro que quando a gente percebe... 

já está muito falatório... já está muito alto...  
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   634 Am? aí os bichos fogem...  

   635 M1 fogem... e mesmo sem falar... só pelo barulho 

de estar muita gente... éh::... ele (vai parar de) 

sair... quando era eu... o M2 e a Ps lá... pra 

preparar o terreno... montar as parcelas... a 

gente viu um monte de bicho... viu... viu até 

sagui... até sagui... 

 

   636 AAA? ( )  

   637 M1 essas são... são limitações que você tem pra 

trabalhar... quando você vai fazer um trabalho 

de campo... você não sai num grupo de trinta 

pessoas nunca... você vai num grupo de cinco 

pessoas... se você quiser ver bicho... depende 

do que você estiver estudando... 

 

   638 AAA? ( )  

   639 M1 gente... gente... o foco... o foco aqui... gente... 

mais alguma coisa que vocês notaram? 

 

   640 A? eu estou com fome...  

   641 Af11 gente... ((chama a atenção dos colegas))  

   642 M1 gente... ((chama a atenção dos alunos))  

   643 Af11 eles são surdos...  

   644 A? ( )  

   645 A? xiiiiu:::: ((pede silêncio))  

   646 M1 então...  

   647 Af? tem muita planta...# fala em tom de 

brincadeira... 

   648 Af? tem muita planta...  fala em tom de 

brincadeira... 

   649 M1 tem muita planta?...( )  

   650 Af3 mas... éh::...# fala em tom de 

brincadeira... 

   651 Af1 tinha muita terra também...# fala em tom de 

brincadeira... 

   652 Af9 tinha muita planta no chão... pequenininha... # fala em tom de 

brincadeira... 

   653 Af1   tinha muita terra...# fala em tom de 

brincadeira... 

   654 Af3 éh::... mais tipo::...  

   655 M1 atenção...  

     656 Af3 a floresta... essa floresta aí pode ser chamada... 

tipo... de Mata Atlântica... de novo... 

 



252 

 
porque::... sei lá... porque era no lugar antes... 

vocês falaram...  

     657 M1 ahan::...  

     658 Af3 e aí::... tipo::... pode ser chamada de novo?  

     659 M1 não... não porque Mata Atlântica é formação 

original... você fala... éh::... éh::... um:: 

fragmento de Mata Atlântica tem que ser 

nativo mesmo...... 

 

     660 Af3 entendi...  

     661 M1 (...) sem... sem... sem ter... nunca foi 

derrubado e desmatado... aí... 

 

   662 Af9 mas aí( )  

       663 M1 (...) aqui foi... foi uma espécie de Cerrado... na 

verdade... né... ((Am3 levanta a mão para 

falar)) 

 

       664 M2 meio que uma intersecção... né...  

       665 M1 é::... oi?  

   666 Am3 vocês já... já derrubaram alguma árvore pra 

plantar em outro lugar... ou melhor... 

 

   667 M1 colocar num lugar melhor?  

   668 Am3 é... ou sei lá... ou cortaram pra...  

   669 Af8 tirar da raiz...  

   670 Am3 é...  

   671 Af? ( )  

   672 M1 não... que eu saiba não... oh::... a melhor coisa 

que você faz é não mexer... o melhor seria não 

mexer no ambiente... deixar ele lá quietinho... 

como a gente não consegue... as vezes a gente 

tem que fazer o menos pior... entendeu?  

 

   673 A? ( )os matos...  

   674 M1 (...)  isso que a gente chama de manejo...  

   675 A? manejo...# ((fala de forma enrolada)) fala em tom de 

brincadeira... 

   676 AAA? ( ) ((borburinhos))  

   677 M2 alguém tem mais alguma coisa pra 

acrescentar? 

 

   678 AAA? ( ) ((borburinhos))  

   679 M1 não?... bom gente... a gente mostrou um pouco  
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do que a gente faz no trabalho da faculdade... 

espero que vocês tenham gostado... e... é... é... 

o negócio é maravilhoso cara... você... você 

vai trabalhar... você não trabalha lá no 

escritório... fica fazendo lá papelada... você 

vai pro campo... você vai ver bicho... vai ver 

planta... você vai... vai respirar ar puro... 

véio... eu gosto...  

   680 AAA? véio...# imitam o monitor... o 

tom é de 

brincadeira... 

   681 M1 espero que vocês tenham gostado também...  

   682 AAA? véio... véio...# imitam o monitor... o 

tom é de 

brincadeira... 

   683 M1 véio... véio... veio... ((dá risadas junto com os 

alunos)) espero que vocês tenham gostado... se 

alguém tem alguma coisa pra acrescentar... 

 

   684 AAA? uhu::::... ((os alunos batem palmas))  
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