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RESUMO 

 

Com este trabalho temos por objetivo geral investigar os tipos de perguntas feitas pelo 

professor em aulas de ciências e as implicações da mesma para um ensino que vise a 

Alfabetização Científica. Partimos do reconhecimento da importância da pergunta em 

aulas de ciências, no que se refere à promoção de interações discursivas, ao estímulo a 

curiosidade dos alunos (LORENCINI, 2000) e principalmente ao fato de que elaborar e 

responder perguntas é um dos aspectos centrais da cultura científica. Em termos de 

construção do corpus empírico, o presente estudo apresenta abordagem qualitativa e 

incorporou alguns dados quantitativos para avaliar o corpus da pesquisa. Como 

procedimentos metodológicos, foram adotados a videogravação de aulas de ciências em 

uma turma do 3º ano do ensino fundamental de uma escola pública localizada em 

Jaboatão dos Guararapes-PE. Para análise do corpus, a pesquisa considerou a categoria 

elaborada por Ainley (1988) para classificar as perguntas do professor e os Indicadores 

de Alfabetização Científica proposto por Sasseron (2008) para análise das falas dos 

alunos. Verificamos em nossa análise uma freqüência elevada de perguntas de exame, e 

constatamos que esse tipo de pergunta não favorece o aparecimento de indicadores de 

AC. Em contrapartida, as perguntas divergentes e as perguntas estruturadoras não foram 

freqüentes, mas favoreceram o aparecimento dos indicadores de AC. Constatamos 

também que há uma relação entre o tipo de pergunta feita pelo professor e os 

Indicadores de Alfabetização Científica apresentados pelos alunos. Para as perguntas 

divergentes os indicadores mais observados foram os que estão ligados ao entendimento 

da situação apresentada – levantamento de hipótese, explicação e previsão. Para as 

perguntas estruturadoras, os indicadores mais freqüentes foram: organização de 

informações, seriação de informações, os quais estão atrelados ao trabalho com os 

dados. Os resultados desse estudo permitem concluir que as perguntas do professor 

podem trazer contribuições para o processo de Alfabetização Científica à medida que 

são formuladas com o propósito de desenvolver no aluno a capacidade de raciocinar, de 

expor e defender sua opinião, de expressar suas dúvidas. Isto ocorre de forma efetiva em 

um contexto de problematização e de sistematização. 

  

Palavras-chave: Pergunta. Alfabetização Cientifica. Interações discursivas 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to investigate the types of questions asked by the teacher in science 

classes and their implications to the education that aimed the Scientific Literacy. We 

start from the recognition of the importance of the question in science classes, as 

regards the promotion of discursive interactions, to the stimulus to students‟ curiosity 

(LORENCINI,2000)  and mainly to the fact that elaborate and answer questions is a 

central aspect of scientific culture. Regarding the construction of empirical corpus, this 

study presents a qualitative approach and incorporated some quantitative data to assess 

the corpus of research. As methodological procedures was adopted the video recording 

of science classes in a class of 3rd year of primary school of a public school located in 

Jaboatão dos Guararapes-PE. For corpus analysis, the research considered the category 

created by Ainley (1988) to classify the teacher's questions and Scientific Literacy 

indicators proposed by Sasseron (2008) for analysis of the statements of the students. 

Our analysis looked at a high frequency of exam questions, and found that this kind of 

question does not favor the appearance of AC indicators. In contrast, the divergent 

questions and structuring questions were not common, but favored the appearance of 

AC indicators. We also note that there is a relationship between the type of question 

asked by the teacher and the Scientific Literacy indicators presented by the students. For 

the divergent questions, the most observed indicators were those connected to the 

understanding of the situation presented - explanation and prediction. For the structuring 

questions, the most common indicators were: information organization, serialization 

information, which are related to working with the data. The results of this study 

indicated that the teacher's questions can bring contributions to the process of scientific 

literacy as they are formulated in order to develop in the students the ability to reason, 

to explain and defend their opinions, to express their doubts. This occurs effectively in a 

context of questioning and systematization. 

 

Keywords: question. Scientific literacy. discursive interactions 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Neste trabalho tivemos por objetivo investigar os tipos de perguntas feitas pelo 

professor em aulas de ciências e as implicações da mesma para um ensino que vise a 

Alfabetização Científica (AC). Nosso ponto de partida está no reconhecimento da 

importância da pergunta em aulas de ciências. Perguntar é aspecto relevante da 

interação entre indivíduos. Desta forma, exercitar a pergunta na escola é parte da 

formação de cidadãos. 

 Em tempos passados, a pergunta já era defendida pelo filósofo Sócrates, em seu 

método de ensino nomeado de maêutica, como uma técnica de ensino que possibilita 

exercício mental. Pois, através das perguntas, o professor pode direcionar os alunos a 

utilizar seus próprios conhecimentos, desenvolvendo assim a capacidade de associar 

recursos internos que resultam no desenvolvimento de raciocínio lógico e, por 

conseguinte, no auto desenvolvimento do aluno. A pergunta pode também ser um meio 

através do qual professor e aluno situam seus pontos de dúvida ou aqueles de maior 

interesse.  

No ensino de ciências a elaboração de perguntas tem um caráter ainda mais 

marcante e peculiar. Tem sido defendido que ensinar ciências é promover a 

aproximação com a cultura cientifica. Assim, faz-se necessário trazer para o contexto de 

sala de aula os aspectos centrais de tal cultura. Elaborar e responder perguntas é um 

desses aspectos. Por conseguinte, deve constituir uma prática tanto para se ensinar 

ciências quanto um tópico curricular nas demais áreas do saber, isto é, aprender a 

elaborar e responder perguntas.  

Ao realizarmos a revisão bibliográfica sobre a temática, nas principais revistas e 

eventos nacionais da área de ensino de ciências, assim como, no banco de teses e 

dissertações, constatamos que há um número reduzido de pesquisas que tratam sobre a 

formulação de perguntas em aulas de Ciências (LORENCINI, 2000; MENEZES, 1995; 

MACHADO, 2012).  

Segundo Machado (2012), as perguntas têm um papel importante para a 

Alfabetização Científica dos alunos à medida que elas são colocadas obedecendo ao 

desenvolvimento da turma no andamento de atividades investigativas no contexto de 

abordagem de ensino por investigação. O referido autor chama a atenção para o 

planejamento de aulas investigativas e afirma: “as perguntas feitas pelo professor em 
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aulas investigativas planejadas contém em si, intenções de exploração de investigação, 

de relação com as etapas de investigação em curso e com os propósitos didáticos 

insurgentes do planejamento de aulas” (MACHADO, 2012, p.45).  

De acordo com Sasseron e Carvalho (2011) para almejar a Alfabetização 

Científica no Ensino Fundamental, é preciso investir no uso de atividades investigativas 

que levem os alunos a argumentar em sala de aula, organizar e classificar informações, 

desenvolver raciocínio lógico, levantar hipóteses, testar hipóteses, elaborar justificativas 

e explicações, assim eles perceberão a ciência como investigação dos fenômenos que os 

rodeiam. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais são 

objetivos do ensino fundamental que: 

os alunos sejam capazes de posicionar-se de maneira crítica, 

responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o 

diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas 

(...) questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de 

resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a 

intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos 

e verificando sua adequação (PCN,1998,p.7-8). 

 

Os objetivos proposto nos PCNs de ciências naturais, estão concatenados aos 

pressupostos da Alfabetização Científica que defendemos à medida que evidencia a 

atuação cidadã na tomada de decisões frente às diferentes situações sociais, bem como, 

quando trata da importância de desenvolver com os alunos habilidades associadas ao 

fazer científico como a formulação de problemas. 

Machado (2012) constatou que a pergunta quando associada a uma 

problematização, conduz a investigação e constitui-se como um instrumento 

imprescindível para o sujeito conhecer a si e ao mundo, um instrumento que contribui 

para a promoção da Alfabetização Científica dos alunos. Esse sentido problematizador 

aparece no trabalho de Machado como base para o entendimento da ação de perguntar e 

questionar. 

De acordo com Machado (2012) as perguntas de problematização “relaciona-se 

a um momento anterior a investigação, onde se especulam os conhecimentos prévios e 

se constitui o problema” (MACHADO, 2012, p.46). A investigação é o meio pelo qual 

resolvemos o problema (CACHAPUZ, et al, 2005). 

Um outro aspecto pertinente ao estudo sobre formulação de perguntas refere-se a 

importância da pergunta para a promoção das interações discursivas. Lorencini (2000) 



14 

  

 

 

concluiu que através de perguntas e respostas, professores e alunos podem construir o 

discurso na sala de aula, no sentido da negociação, atribuição e compartilhamento dos 

significados acerca do conhecimento científico. 

Nesse contexto, esperamos com este trabalho, contribuir para as investigações 

sobre Alfabetização Científica, focando o papel da pergunta realizada pelo professor em 

aulas de Ciências. Nosso estudo teve como questão norteadora: “Que tipo de 

contribuição as perguntas podem trazer para um ensino que vise a Alfabetização 

Científica?”  

Para tentarmos responder essas questões estruturamos os seguintes objetivos:  

 Identificar os tipos de perguntas elaboradas pelo professor em aulas de Ciências; 

  Analisar de que maneira as perguntas podem trazer contribuições para o 

processo de Alfabetização Científica; 

  Identificar os Indicadores de Alfabetização Científica (SASSERON, 2008) 

apresentados pelos alunos durante aulas de Ciências; 

 Investigar se há relação entre o tipo de pergunta feita pelo professor e os 

Indicadores de Alfabetização Científica em aulas de Ciências; 

 

Para atendermos aos objetivos propostos, no capítulo 1 apresentamos um 

levantamento bibliográfico sobre a temática formulação de perguntas com base nas 

produções acadêmicas atuais. Tecemos algumas considerações sobre as perguntas, em 

especial sobre seu papel no processo de ensino e aprendizagem de ciências. 

No capítulo 2 discorremos sobre o que estamos denominando de Alfabetização 

Científica e trazemos algumas reflexões sobre como a pergunta se inscreve no processo 

de Alfabetização Científica. 

No capítulo 3 apresentamos a metodologia utilizada no desenvolvimento da 

pesquisa, a qual está pautada de modo a atender aos nossos objetivos e responder as 

nossas questões que se configuram como problema de pesquisa. 

No capítulo 4 apresentamos a análise do corpus empírico construído. 

No capítulo 5 que finaliza esta dissertação, apresentamos algumas considerações 

sobre os resultados obtidos com a análise do corpus construído. 
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1.1 Um panorama sobre as pesquisas que abordam as questões referentes à 

formulação de perguntas na sala de aula de Ciências  

 

  Apresentamos uma revisão bibliográfica do período de 2009 a 2015, 

relacionadas à formulação de perguntas na sala de aula encontradas em cinco revistas, 

das quais quatro são nacionais (Revista Ciência e Educação, Investigação em Ensino de 

Ciências, Revista Ensaio, Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciência) e 

uma estrangeira (Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias).  

A escolha destas revistas justifica-se pelo fato delas serem consideradas 

referências na divulgação de artigos que tratam sobre o ensino de ciências. 

 A seleção dos artigos ocorreu inicialmente com base na identificação de 

palavras-chave: “perguntas” e “questões”, na leitura dos títulos, resumos e em seguida, 

uma leitura completa dos trabalhos. 

Recorremos também a uma pesquisa minuciosa no Banco de Teses e 

Dissertações, bem como ao principal evento nacional na área de ensino de ciências: o 

ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências.  

Nesta primeira etapa da revisão bibliográfica encontramos um número reduzido 

de trabalhos (artigos, teses e dissertações) que tratam especificamente sobre a 

formulação de perguntas na área de ensino de ciências.  

O levantamento dos artigos encontrados nas cinco revistas selecionadas 

encontra-se no apêndice 1. As teses e dissertações no apêndice 2 e os trabalhos 

provenientes dos anais do ENPEC no apêndice 3. No levantamento dos artigos 

identificamos título, autor, volume.  

O objetivo deste levantamento bibliográfico foi identificar o conhecimento 

produzido nos últimos anos, acerca da formulação de perguntas na sala de aula de 

ciências. 

 

1.1.1 Algumas pesquisas que tratam sobre a formulação de perguntas na sala de 

aula de Ciências 

De acordo com Menezes (1995), as primeiras pesquisas sobre formulação de 

perguntas na sala de aula eram de cunho quantitativo e procurava verificar a frequência 

com que os professores e alunos realizam perguntas. Salvi (2009) relata que Susskind 

realizou uma pesquisa na década de sessenta e chegou a conclusão que os professores 
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fazem em média de 2 a 3  perguntas por minuto. A constatação de que os professores 

utilizam perguntas com grande frequência também está presente em trabalhos mais 

recentes como os de Menezes (1995), Lorencini (1995), Salvi (2009), Vianna et al 

(2011). 

Entretanto, além da frequência com que os professores realizam perguntas, a 

pertinência do estudo sobre esta temática está na potencialidade da pergunta em 

promover interação entre aluno-aluno, professor-alunos, bem como, de auxiliar na 

aprendizagem dos alunos.  

A importância da pergunta na identificação dos conhecimentos dos alunos vem 

sendo evidenciada em diversas pesquisas (LORENCINI, 1995; MENEZES, 1995; 

RIBEIRO e DINIZ, 2009; FARIA, 2009; CAMARGO et al ,2011; MACHADO, 2012). 

Tal aspecto é relevante para nosso estudo, pois, a pergunta do professor quando 

relacionada ao diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos, pode funcionar como 

estratégia de ensino que valoriza a negociação de significados entre as ideias prévias e o 

novo conhecimento proposto, auxiliando assim, na aprendizagem dos alunos. Cabe 

salientar que as perguntas formuladas pelos alunos podem ser utilizadas pelo professor 

para diagnosticar concepções prévias, as dificuldades de aprendizagem, assim como, 

nortear as atividades das aulas, aumentar o interesse e a participação dos alunos 

(SALVI, 2009; PEDROSA DE JESUS, NERI DE SOUZA e WATTS, 2005, NERI DE 

SOUZA, 2006; CAMARGO, et al 2011).  

No ensino de ciências, a pertinência do estudo sobre perguntas está baseada 

principalmente no pressuposto de que perguntar é um dos aspectos centrais da cultura 

científica. Nesse contexto, nos últimos seis anos, encontramos sete artigos publicados 

em revistas nacionais. Dos quais, quatro focalizam a pergunta como ferramenta 

utilizada pelo professor para auxiliar os alunos na compreensão de textos científicos 

(PAULA e CASTRO, 2010; QUADROS et al, 2011; FRANCISCO, 2011; FERREIRA 

E QUEIROZ, 2012), um trabalho apresenta uma categorização para os tipos de 

perguntas formuladas pelo professor em aulas investigativas de física (MACHADO, 

2012 ). Um outro trabalho fundamenta-se no modelo didático de formulação de 

perguntas como estratégia de ensino (SILVA e LABURÚ, 2013). Na Revista Enseñanza 

de las Ciencias, encontramos dois artigos, dos quais, um refere-se a formulação de 

questões a partir da leitura de textos científicos (MAZZITELLI et al, 2009) e outro trata 
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da formulação de perguntas em museus de ciências, considerando os aspectos 

interativos (MARTÍNEZ E SEQUERA ,2011). 

  As investigações sobre a elaboração de questões a partir da leitura de textos 

científicos (QUADROS et al, 2011; FERREIRA E QUEIROZ, 2012), assim como os 

estudos que refere-se as questões formuladas para mediar a leitura de textos didáticos de 

ciências (PAULA e CASTRO, 2010; FRANCISCO, 2011) trazem contribuições para 

nosso estudo, pois estas pesquisas evidenciam que os professores formulam questões 

cuja as respostas estão diretamente no texto, o que revela uma compreensão de leitura 

como interpretação da voz do autor e o uso de perguntas como mediadora desse tipo de 

leitura.  

Sob este olhar, a pergunta está inserida em uma das abordagens de comunicação 

comum nas aulas de ciências, o discurso de autoridade, o qual, segundo Paula e Castro 

(2010) diz respeito a um conjunto de estratégias enunciativas por meio das quais o 

professor considera apenas a perspectiva da ciência para organizar o discurso da sala em 

aula. Esse tipo de discurso pode ocorrer de duas maneiras: não interativo ou interativo 

(MORTIMER e SCOTT, 2002). No discurso interativo de autoridade, o professor 

comumente conduz os alunos, por meio de perguntas e resposta, para o ponto de vista 

da ciência, não considerando outro ponto de vista. 

Cabe salientar que as abordagens de comunicação que ocorrem em aulas de 

ciência, seja ela na forma de discurso de autoridade ou de discurso dialógico, são 

relevantes para compreendermos tanto a dinâmica discursiva das aulas investigativas de 

ciências, quanto à funcionalidade das perguntas que estão imersas nessa dinâmica.  

Machado e Sasseron (2012) constataram que existe uma relação direta entre o 

„padrão discursivo‟ do professor e o desenvolvimento de habilidades relevantes a um 

ensino que vise a Alfabetização Científica. Segundo eles, 

 

é por meio da linguagem e das interações discursivas que professores 

e alunos constroem as bases para um ensino cuja proposta privilegie a 

Ciência como uma cultura e vise à Alfabetização Científica. Além 

disso, é importante ressaltar que a adoção dos referenciais sobre o uso 

das linguagens nos permite compreender de que modo a construção do 

conhecimento em sala de aula é mediada pelo professor. A 

aprendizagem científica também é um processo de transição dialógica 

de uma linguagem abstrata e comum para uma linguagem científica, 

com suas características particulares, sendo que as linguagens não são 

excludentes e sim complementares, em vista de suas significações 

simbólicas (MACHADO e SASSERON, 2012, p.596-597). 
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Concordamos com os referidos autores e destacamos que as interações 

discursivas e a formulação de perguntas do professor têm um papel importante na 

aproximação dos alunos com a linguagem científica escolar. De acordo com Cappechi 

(2004), a linguagem científica escolar diferencia-se da linguagem científica, pois esta 

última sofre transformações para adequar-se ao contexto da sala de aula.  

Assim, no estudo sobre perguntas, é pertinente compreendermos à forma como 

os professores agem para conduzir as interações discursivas que resultam na construção 

de significados. Para tanto, Mortimer e Scott (2002) apresentam uma ferramenta 

baseada em cinco aspectos interrelacionados, os quais focalizam o papel do professor e 

são agrupadas em termos de focos de ensino, abordagem e ações. 

 

Aspectos da análise Caracterização 

 

 

 

 

 

 

    Foco de ensino 

 

 

 

 

1.Intenções do professor 

Criando um problema 

 Explorando a visão dos 

estudantes 

Introduzindo e desenvolvendo 

„estória científica‟ 

Guiar o aluno no trabalho com 

as ideias científicas 

Guiar os estudantes na 

aplicação das ideias científicas 

Sustentando odesenvolvimento 

da „estória científica‟ 

 

2. Conteúdo 

Descrição 

Explicação 

Generalização 

 

 

      Abordagem 

 

3.Abordagem comunicativa 

 

Interativo dialógico 

Interativo de autoridade 

Não interativo dialógico 

Não interativo de autoridade 

 

 

 

 

 

 

         Ações 

 

 

4.Padrões de interação 

Iniciação do professor, 

Resposta do aluno, Avaliação 

do professor (IRA) 

Iniciação, Resposta, feedback, 

Resposta, feedback (R-F-R-F ) 

 

 

 

 

    5.Intervenções do professor 

Dando forma aos significados 

Selecionando os significados 

Marcando significados chaves 

Compartilhando significados 

Chegando o entendimento dos 

estudantes 

Revendo o progresso da estória 

científica 

Quadro 1: A estrutura analítica: uma ferramenta para analisar as interações e a produção de 

significados em salas de aula de ciências (MORTIMER e SCOTT, 2002). 
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A abordagem comunicativa revela como o professor trabalha as intenções e o 

conteúdo do ensino através das diferentes intervenções pedagógicas que resultam em 

diferentes padrões de interação.  

A categoria que trata sobre a intenção discursiva do professor apresenta 

características importantes para nosso estudo, pois a pergunta do professor também tem 

uma intenção, um propósito didático. E esse propósito é um elemento importante para o 

entendimento da natureza da pergunta e para categorização da mesma. 

Machado e Sasseron (2012) argumentam que mesmo com intenções diferentes, a 

pergunta se torna o elemento pelo qual o professor caminha para o desenvolvimento da 

aula. No desenvolvimento da aula, o tipo de perguntas que o professor formula, está 

relacionada com as atividades proposta e com a maneira que o professor organiza tais 

atividades (MENEZES, 1995). Desse modo: 

 

Se o professor propõe atividades rotineiras, é de esperar que as 

perguntas que formula apelem com insistência para a memória e 

tenham, consequentemente, um quadro de respostas mais previsível. 

Por outro lado, as atividades problemáticas, propiciam a que o 

professor formule perguntas mais abertas, permitindo a existência de 

mais momentos de discussão de ideias (MENEZES, 1995, p.11). 

 

 

As perguntas também podem carregar aspectos ligados a problematização, 

contudo, cabe esclarecer que problematização está relacionada a formulação de 

problema. O problema é o ponto de partida para a construção do conhecimento, ele 

conduz a investigação científica. Delizoicov (2007) aponta que o ponto culminante da 

problematização é “fazer que aluno sinta a necessidade de aquisição de outros 

conhecimentos que ainda não detém, ou seja, procura-se configurar a situação em 

discussão como um problema a ser enfrentado” (p.201). Nesse sentido, a formulação de 

perguntas pode se configurar como um problema, nesse caso, está ligada a 

problematização. 

A problematização é um fator essencial para instigar a curiosidade do aluno, 

valorizar os conhecimentos prévios, promover interações discursivas, diálogos. 

Identificar o que os alunos já sabem é fundamental para o professor pensar sobre as 

melhores formas de conduzi-los à aprendizagem em ciência, tal aspecto também precisa 

ser considerado pelo professor ao formular perguntas. 
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 Antunes e Salvi (2009) propõe uma aproximação entre a ferramenta de análise 

das interações discursiva proposta por Mortimer e Scott (2002) e o modelo de 

formulação de perguntas proposto por Lorencini (2000) chegando a conclusão de que:o  

modelo de formulação de perguntas é pertinente para o desenvolvimento do conteúdo 

do discurso. Nessa perspectiva, o professor pode utilizar-se de perguntas para requerer a 

descrição, explicação e generalização, formulando-as para todos os alunos. 

Cabe explicar que o modelo de formulação de perguntas propõe que a aula de 

ciências seja guiada eminentemente pela proposição de perguntas e respostas pelo 

professor e alunos, num encadeamento de discursos chamado por Lorencini de discurso 

reflexivo. O discurso reflexivo consiste em promover a reflexão dos conceitos que estão 

sendo construídos coletivamente em determinados momentos da aula. Lorencini (2000) 

chama atenção para a importância da pergunta na promoção do discurso interativo que 

permita a reflexão e destaca que:  

 

entre as necessidades educativas do professor de ciências, está a 

formulação de perguntas, como uma das mais importantes habilidades 

do professor para produzir um discurso interativo, numa perspectiva 

de aprendizagem mais reflexiva dos alunos. Nesse sentido, 

consideramos os aspectos cognitivos e interativos do ensino e 

aprendizagem das ciências, envolvidos em situações de formulação de 

perguntas, nas quais o professor e os alunos constroem o que 

denominamos de um discurso reflexivo que busque a atribuição de 

significados compartilhados em sala de aula (LORENCINI, 2000, 

p.9). 

 

 

Assim, Lorencini (2000) propõe um modelo que focaliza a utilização criteriosa 

de perguntas como força motriz para o desenvolvimento das aulas e como possibilidade 

de mudança na prática do professor com implicações para o processo cognitivo dos 

alunos e interativo na sala de aula. 

O ponto chave presente no Modelo de Formulação de Perguntas é a construção 

do discurso interativo. Segundo Farias (2009), o professor que pretende promover junto 

com os alunos um discurso interativo em sala de aula “deve levar em conta na sua 

argumentação as supostas inconsistências cognitivas presentes nos alunos. Essa 

consideração “permite ao professor construir um discurso com perguntas que exponham 

as incoerências, conflitos e contradições que os alunos possuem, perante as suas 

próprias concepções” (FARIAS, 2009, p.8). 
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De acordo com Lorencini (2000) as perguntas realizadas na sala de aula podem 

promover interações entre aluno-professor, aluno-aluno, assim como, estimular a 

curiosidade dos alunos, a expressão de suas ideias prévias, conduzir a um discurso que 

permite reflexão sobre conceitos científicos e a construção de significados 

compartilhados. Os aspectos trazidos por Lorencini são indispensáveis para o 

desenvolvimento de atividades investigativas, pois nesse tipo de atividade é importante 

que as interações discursivas, por meio de perguntas, favoreçam a identificação das 

concepções prévias dos alunos acerca do fenômeno a ser estudado, permita-os “negociar 

significados” entre as ideias prévias e os novos conhecimentos proposto (MORTIMER 

e CARVALHO, 2006) que aproximem os alunos da linguagem científica, auxiliando a 

construir habilidades como: construir conceitos científicos, compreender a natureza das 

ciências, dos fatores éticos, políticos que circundam a prática científica e o 

entendimento das relações existentes entre ciência tecnologia sociedade e ambiente.  

Assim como Machado (2012), defendemos a pergunta como instrumento 

importante para a promoção da Alfabetização Científica. O referido autor elaborou uma 

categorização para o tipo de pergunta formulada pelo professor em aulas investigativas 

de física e ao analisar episódios de uma sequência de aulas investigativas, verificou que 

para determinadas perguntas do professor, os alunos apresentam alguns Indicadores de 

Alfabetização Científica (SASSERON, 2008).  

Nos anais do ENPEC encontramos doze artigos, dos quis quatro focalizam as 

perguntas do professor (RIBEIRO e DINIZ, 2007; SAPÚLVEDA, 2011; VIANA et 

al,2011; LIRA e TEIXEIRA, 2011), oito versam sobre as perguntas formuladas por 

alunos (NERI DE SOUZA, 2009; 2011; MENDONÇA e AGUIAR, 2009;  ANTUNES 

e SALVI, 2009; CAMARGO et al, 2011).  

De um modo geral, os artigos analisados trazem uma abordagem sobre a 

formulação de perguntas que incluí discussões sobre as diversas contribuições deste 

recurso para a aprendizagem dos alunos, a saber: identificação dos conhecimentos 

prévios dos alunos, estímulo as interações discursivas, ferramenta que facilita a 

construção do conhecimento científico. 

 Viana et al (2011) investigaram a natureza das perguntas do professor nas 

interações discursivas da sala de aula.Os resultados desta investigação apontam para 

uma ocorrência maior da fala do professor durante a aula e que a maioria das perguntas 
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elaboradas pelo professor tinha a intenção de querer saber o que o aluno realmente sabe 

sobre o conteúdo estudado e estavam ligadas a um contexto de exposição do conteúdo. 

Os autores supracitados classificam a maioria das perguntas identificadas e 

analisadas como sendo de continuidade, pois perceberam que a partir das respostas dos 

alunos, o professor prosseguia o estudo e assim proporcionava a participação dos alunos 

na construção de significados conceituais. Nas palavras dos autores: 

 

identificamos que os tipos de perguntas em sua maioria foram 

perguntas de continuidade, isso é justificável pelo fato de que, nesta 

aula as interações discursivas demandaram mais prosseguimentos das 

falas do professor para maior entendimento por parte dos alunos da 

conceituação proposta (VIANA et al , 2011, p.6). 

 
 

Os resultados encontrados por Viana et al (2011) estão bem próximos dos 

encontrados por Menezes (2005), entretanto este último autor, subdivide as perguntas de 

continuidade/desenvolvimento do conteúdo em: convergentes e divergente. As 

convergentes exigem respostas curtas, de conteúdo previsível que faz apelo à memória 

dos alunos. As perguntas divergentes permitem que o aluno exponha sua opinião a 

partir dos dados que possui. 

De acordo com Martínez e Sequera (2011) as perguntas de conteúdo, usada com 

muita frequência pelo professor, pouco favorece ao dialogo, pois, elas buscam por 

respostas curtas e algumas definições. Por outro lado, as perguntas geradoras de 

reflexão sobre o conteúdo são as que favorecem o diálogo. 

 A reflexão sobre os conteúdos científicos e a tomada de consciência dos alunos 

sobre suas próprias ideias acerca do assunto tratado, está relacionado a habilidade do 

professor construir um discurso interativo permeado por situações-problema, 

demarcadas e definidas pela formulação de perguntas que: 

 
exponham as incoerências, conflitos e contradições que os alunos 

possuem, perante as suas próprias concepções. Uma das possíveis 

estratégias para o professor levar o aluno a reconhecer eventuais 

contradições nas suas ideias talvez seja desenvolver diferentes 

situações-problema da realidade cotidiana, nas quais estejam incluídos 

dados significativos para estabelecer vínculos com o conhecimento 

científico (LORENCINI, 2000, p.41). 

 

Sapúlveda et al (2011) ao analisar as perguntas formuladas pelos professores de 

Biologia, identificou que a finalidade das perguntas converge para dois pontos 



23 

  

 

 

principais: Controle da aprendizagem dos alunos; Promoção da diversidade de opinião 

sobre um mesmo tema. Camargo et al  (2011) corrobora com Sapúlveda et al (2011) e 

destaca  a pergunta como elemento fundamental para o desenvolvimento de um discurso 

dialógico.  

Segundo Camargo et al(2011, p.6)  “os alunos ao externalizarem suas dúvidas 

iniciam o processo dialógico com o professor e seus colegas, colocando seu  ponto de 

vista sobre determinado assunto e deparando com os do demais”. 

Defendemos um ensino de ciências, no qual a pergunta do professor tem um 

papel importante no desenvolvimento de investigações nos moldes da investigação 

científica, na aproximação dos alunos com a linguagem científica e construção de 

significados compartilhados, por isso, pesquisas que tratam sobre o papel dialógico das 

perguntas são relevantes para o nosso estudo. Portanto, numa perspectiva de educação 

dialógica, como a proposta por Freire, os significados e a interpretação dos temas 

apresentado tanto por parte dos alunos quanto pelos professores precisam ser 

apreendidos e problematizados por ambos.  

 

1.2 A pergunta: algumas considerações epistemológicas 

 

A pergunta caracteriza-se inicialmente como um elemento próprio da filosofia, 

de acordo com Marilena Chauí, a pergunta faz parte da atitude filosófica. Assim, as 

indagações: “O que?” “Como?” “Por que?”, são conduzidas para o próprio 

pensamento,ou seja, o pensamento interrogando a si mesmo. 

Entretanto, a referida autora ressalta que a atitude filosófica tem como ponto de 

partida as indagações ao mundo que nos cerca e ás relações que mantemos com ele. E 

completa: “essas questões se referem, afinal, à nossa capacidade de conhecer, à nossa 

capacidade de pensar.” (CHAUÍ, 2000, p.12). 

Para Heidegger (2008), perguntar é uma forma de conhecer e inspecionar o 

mundo, é a essência da razão. Sob este olhar, a pergunta está atrelada a investigação 

científica, à medida que busca conhecer o desconhecido. De acordo com Bachelard 

(1996) todo conhecimento é resposta a uma questão. 

 Ao considerarmos a dimensão epistemológica da pergunta estamos nos 

referindo ao papel da pergunta na (re)construção do conhecimento, na buscar não só 
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respostas para os problemas, mas gerar novos problemas, novos  conhecimentos, 

posicionar-se diante do mundo e entender-se como sujeito na construção do saber. 

Paulo Freire destaca a importância da pergunta como maneira de questionar o 

mundo, como forma de engajamento político, aspecto que contribui para uma formação 

crítica. Na obra, pedagogia da autonomia o referido autor nos alerta que ensinar exige, 

entre outras, curiosidade e disponibilidade para o dialogo. Assim afirma: “o sujeito que 

se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se 

confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento 

na História” (FREIRE, 1999, p.136). 

No livro „Por uma Pedagogia da Pergunta‟, Paulo Freire em diálogo com o 

filósofo chileno Antonio Faundez afirmam que a educação em geral é uma educação de 

resposta, ou seja, no processo de ensino e aprendizagem valoriza-se mais os saberes 

considerados prontos, acabados, do que os processos que levam a construção do 

conhecimento. Entre estes processos de construção do conhecimento encontra-se a 

pergunta. Freire também compartilha de tal concepção e associa a ação de perguntar 

como sendo sinônimo de curiosidade. Sob este olhar os autores alertam que: 

 

No ensino “esqueceram-se das perguntas, tanto o professor como o 

aluno esqueceram-nas, e no meu entender todo conhecimento começa 

pela pergunta. Começa pelo que você, Paulo, chama de curiosidade. 

Mas a curiosidade é uma pergunta! Tenho a impressão (e não sei se 

você concorda comigo) de que hoje o ensino, o saber, é resposta e não 

pergunta (FREIRE e FAUNDEZ, 1985, p.45) 

 

 

O processo de ensino e aprendizagem ainda está atrelado a uma tendência que 

configura o professor como detentor do saber e o aluno como o desprovido de saber, ou 

seja, a uma concepção “bancária” de educação. Nessa perspectiva, ainda é frequente o 

professor formular questões para testar os conhecimentos memorizados pelos alunos 

(MENEZES, 1995; VIANA, et al, 2011). 

Algumas pesquisas têm constado que os professores formulam perguntas com 

grande frequência (SALVI 2009, PEDROSA DE JESUS 1987, 1991; MENEZES, 1995; 

LORENCINI, 1995), entretanto, muitas destas perguntas surgem atreladas a um 

discurso de autoridade (MARTINHO, 2005), ou seja, elas não possibilitam a expressão 

da visão do aluno sobre determinado tema. Por conseguinte, os alunos não costumam 

formular perguntas durante as aulas.  
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Em relação ao fato de os alunos formularem poucas perguntas, Freire e Faundez 

(1985) explicam que a natureza desafiadora da pergunta, muitas vezes, passa a ser 

considerada como provocação à autoridade do professor, isso conduz a “castração da 

curiosidade” do aluno. Dessa maneira os autores destacam: 

 

O autoritarismo presente em nossas experiências educativas inibe, 

quando não reprime, a capacidade de perguntar. (...) A impressão que 

tenho é a de que, em última análise, o educador autoritário tem mais 

medo da resposta do que da pergunta. Teme a pergunta pela resposta 

que deve dar (Freire e Faundez,1985, p.24). 

 

 

Salvi (2009) aponta que uma das respostas para o fato de os alunos realizarem 

pouca perguntas na sala de aula está relacionada ao receio do aluno em ser criticado 

pelo professor, medo de ser ridicularizado pelos colegas, portanto motivos numa 

dimensão social ou relacional,  e até motivos cognitivos. Sobre este último aspecto, a 

referida autora explica:  

 
O aluno não sabe formular perguntas, porque perguntar é 

cognitivamente complicado. Primeiro o aluno tem que saber o que não 

sabe para depois perguntar. O processo de reconhecer o que não sabe 

já é uma sabedoria, é um patamar acima daquele que ainda não 

construiu perguntas para resolver possíveis conflitos ou faltas de 

informações num determinado contexto de relação de conceitos 

(SALVI, 2009, p.7). 

 

 

Flor e Cassiani (2011) corroboram com Salvi (2009) ao afirmarem que as 

dificuldades dos alunos em elaborar questões que contribuam para a dinâmica discursiva da 

sala de aula, “podem estar relacionadas á fatores cognitivos, tais como identificar 

informações contraditórias ou a reconhecer conceitos que são necessários para dar 

continuidade ao raciocínio exigido”.  

Assim, o professor deve considerar as perguntas elaboradas pelos alunos, não 

julgando-as como bobas, sem sentido, porque, mesmo quando a pergunta, para ele, 

possa parecer ingênua, mal formulada, nem sempre o é para quem a fez. 

Lorencini (1995) reitera as ideias de Freire e destaca que os objetivos das 

perguntas na sala de aula estão voltados para o estímulo a curiosidade e a capacidade 

criativa dos alunos, “aumentar o interesse e a motivação para o conhecimento, 

desenvolver o raciocínio, o senso crítico e a autoconfiança dos alunos, introduzir novos 

conceitos e manter a atenção dos alunos” (p.107). 
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As perguntas formuladas pelos alunos também podem revelar dificuldades 

conceituais prévias e as que surgem no processo de ensino e aprendizagem (NERI DE 

SOUZA, 2011), elas podem estimular o discurso entre aluno-aluno, professor- alunos e 

permitir que o professor formule perguntas de acordo com as respostas dadas ou 

perguntas formuladas pelos alunos (LORENCINI, 2000).  

Em relação as perguntas formulas pelo professor,  Sapúlveda et al (2011) 

alertam que o professor  apresenta dificuldades em formular perguntas que promovam 

diversidade de opinião sobre um determinado tema, sem contar que muitas vezes, os 

alunos não compreende qual a é a intenção do professor com determinada pergunta, pois 

estas estão fora do contexto dos alunos. Nesse sentido Roca (2005) afirma que para 

formular boas perguntas, o professor de ciências precisa estar atento a três atributos 

básicos de uma pergunta: o contexto, imprescindível para que aluno entenda a intenção 

da pergunta feita pelo professor; demanda clara, ou seja, o objetivo da pergunta deve 

estar claro; indícios sobre a teoria refere-se ao conteúdo envolvido na pergunta. 

De acordo com Freire, o professor precisa aprender a fazer perguntas e ensinar 

os alunos a perguntar, pois a única maneira de ensinar é aprendendo. Segundo Freire e 

Faundez (1985): 

Saber perguntar-se, saber quais são as perguntas que nos estimulam e 

estimulam a sociedade. Perguntas essenciais, que partam da 

cotidianeidade, pois é nela onde estão as perguntas. Se aprendêssemos 

a nos perguntar sobre nossa própria existência cotidiana, todas as 

perguntas que exigissem resposta e todo esse processo pergunta-

resposta, que constitui o caminho do conhecimento, começariam por 

essas perguntas básicas de nossa vida cotidiana, desses gestos, dessas 

perguntas corporais que o corpo nos faz, como você diz (p.25). 

 

Nesta perspectiva é importante salientar que a reflexão crítica sobre a prática é o 

ponto de partida para compreender a relação teoria e prática, para intervir na realidade, 

para agir de forma ética, e realizar uma nova ação e produzir conhecimentos novos. 

 

1.3 Classificações existentes para os tipos de perguntas  

 Na literatura acadêmica encontramos algumas classificações para as perguntas 

realizadas na sala de aula, cabe salientar que cada uma das pesquisas analisou as 

perguntas de acordo com seus pressupostos teóricos e metodológicos. 

A categoria proposta por Ainley(1988) foi construída com base em estudo 

empírico que procurou saber qual o propósito do professor ao realizar determinadas 
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perguntas, tal aspecto assemelha-se ao nosso estudo em dois pontos: O foco nas 

perguntas do professor e a intenção do professor ao formular a pergunta. A classificação 

elaborada por Ainley (1988), bem como as características e o propósito do tipo de 

pergunta encontra-se na tabela abaixo: 

 

Categoria Subcategorias Característica Propósito 

Pseudo-

perguntas 

 Perguntas que requerem 

a confirmação dos 

alunos. Não é verdade? 

Não achas? 

Manter o contato entre o 

questionador e s 

questionados, mantendo 

um certo envolvimento. 

Pergunta 

genuína 

 O questionador não 

conhece  a resposta 

Obter informações 

Pergunta de 

exame 

 O questionador sabe a 

resposta e o questionado 

sabe disso 

Saber se o questionado 

possui uma determinada 

informação 

Pergunta 

orientadora 

Pergunta 

estruturadora 

O questionador pode ou 

não saber a resposta e o 

questionado tem ou não 

consciência disso 

Levar o questionado a 

refletir mais sobre o 

problema Pergunta 

aberta 

Pergunta de 

verificação 
Quadro 2: Classificação de perguntas proposta por Ainley (1988) apud Menezes (1995, p.46) 

 

Segundo Menezes (1995), Ainley divide as perguntas orientadoras em três 

subcategorias: 

 Perguntas estruturadoras (structuring) - sequências de perguntas que permitem 

mobilizar o conhecimento na posse do aluno de forma a estabelecer novas 

ligações; 

  Perguntas abertas (opening-up) - perguntas que sugerem aos alunos novas áreas 

de exploração, fomentando a investigação na aula: "O que é que pode acontecer 

se ...?" ou "Por que é que pensas que ...?"; 

 Perguntas de verificação (checking) - perguntas que visam encorajar os alunos a 

refletir mais sobre uma afirmação, como por exemplo: "Tens a certeza?", "Isto 

está certo?" ou "Concordas com isto?". 

 

As pseudoperguntas são aquela que o locutor não espera necessariamente uma 

resposta, mas como forma de interagir com o(s) interlocutor(es). Por exemplo: “não é 

mesmo?”; para chamar a atenção do interlocutor ou, ainda, quando o locutor emite a 
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pergunta e imediatamente a responde (LIRA e TEIXEIRA, 2011). Dentro da categoria 

das pseuperguntas, Pereira (1991) identificou três subcategorias: as perguntas de 

asserção, as perguntas retóricas e as perguntas tematizantes. Quando a intenção da 

pseudopergunta é chamar a atenção do interlocutor ela é denominada de pergunta de 

asserção. Esse tipo de pergunta é utilizada pelo professor quando este procuram, 

somente, ganhar a adesão dos alunos para a ideia que acaba de ser apresentada. Quando 

o locutor emite a pergunta e imediatamente a responde, têm-se uma pergunta retórica. 

As perguntas tematizantes dizem respeito a perguntas utilizadas pelo professor para 

introduzir um conteúdo e não requer respostas. “Estas perguntas surgem no interior de 

um segmento discursivo, algumas vezes longo, com a função de introduzir um assunto, 

por meio de uma questão, ou para focar a atenção do aluno num pormenor que o 

professor considera relevante” (MENEZES, 1995, p.45). 

    As perguntas de exame são descritas por Pereira (1991) apud Menezes (1995) 

como sendo aquelas que o professor utiliza para o controle de conhecimentos relativos a 

conteúdos já lecionados, quer em aulas anteriores quer durante a própria aula. As 

descrições apresentadas tanto por Ainley (1988) quanto por Pereira (1991) para as 

perguntas de exame são bastante semelhantes a descrição que Lorencini (1995) faz 

acerca de uma categoria que denomina de perguntas convergentes. De acordo com 

Lorencini (1995), as perguntas convergentes têm a função de proporcionar apenas 

assimilação de informações e exigem uma única resposta como verdadeira, requer 

respostas curtas e serve para continuar o conteúdo (uma subcategoria das perguntas de 

desenvolvimento), são peculiares do ensino memorístico priorizando a obtenção de 

informações já elaboradas e organizadas. Em contrapartida, as perguntas divergentes 

são aquelas tendem a motivar a participação do aluno, conduzindo-o a observar os 

dados presentes no enunciado da pergunta e os já sistematizados intelectualmente de 

diferentes maneiras.  

As respostas para tais questões são raramente específicas e completas; 

com abordagens diversificadas, as questões divergentes propiciam ao 

aluno pensar reflexivamente, desenvolvendo processos mentais que 

impliquem fundamentação, análise, organização de ideias e uma 

elaboração mental do conhecimento; não podem ser aproveitadas para 

aumentar as informações a respeito de um determinado assunto, mas 

para buscar novas soluções para uma situação problema 

(LORENCINI, 1995, p.109). 

 

Viana et al (2011) ao investigaram a natureza das perguntas do professor nas 

interações discursivas da sala de aula perceberam  que a maioria das perguntas 
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elaboradas pelo professor tinha a intenção de querer saber o que o aluno realmente sabe 

sobre o conteúdo estudado e estavam ligadas a um contexto de exposição do 

conteúdo.Os autores supracitados classificaram tais perguntas como sendo de 

continuidade. 

As perguntas centradas no conteúdo (FOR INQUIRY, 2006) por remeterem 

diretamente ao assunto a ser estudado e só admitir uma resposta certa, aproxima-se das 

características atribuídas as perguntas de exame (AINLEY,1988); (PEREIRA,1991), 

convergentes (MENEZES,1995); (LORENCINI, 1995)  e de continuidade (VIANA et 

al, 2011). Para Roca (2005) as perguntas com as características atribuídas para as 

perguntas de exame, convergentes e de continuidade, explicitadas acima são 

denominadas de perguntas fechadas. 

A classificação para perguntas de sala de aula realizada pelos pesquisadores do 

Exploratorium Institute for Inquiry, da Universidade de San Francisco, teve como base 

entrevista com um grupo de professores de Ciências, os quais “eram colocado diante de 

vídeos com situações de sala de aula de Nível Médio e em dados momentos eles eram 

indagados sobre qual pergunta fariam aos alunos naquela situação” (MACHADO e 

SASSERON, 2012).  

A classificação do Exploratorium Institute for Inquiry encontra-se na tabela 

abaixo: 

Tipo de pergunta Descrição 

Perguntas 

centradas no 

assunto 

Remetem diretamente ao assunto a ser estudado, têm somente uma 

resposta certa. 

Perguntas 

centradas no 

processo 

Buscam selecionar e destacar variáveis. Envolvem o processo de 

investigação.  

Perguntas 

centradas na 

pessoa 

Não existem respostas certas ou erradas, buscam extrair o que os 

alunos acham ou sabem. 

Outro tipo de 

pergunta 

Perguntas que não se enquadram no perfil anterior 

Quadro 3: Classificação do Exploratorium Institute for Inquiry  (2006) apud Machado (2012). 

 

 Menezes (1995) baseado em entrevistas com professores de matemática e a 

partir da análise do conteúdo das entrevistas, criou categorias para as perguntas 

relacionadas ao conteúdo de matemática e outra para as perguntas não relacionadas ao 
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conteúdo de matemática. Na tabela abaixo encontramos a classificação referente ao 

conteúdo. 

   

Tipo de 

pergunta 

Subcategorias Característica 

 

 

 

 

 

 

Perguntas 

verdadeiras 

 

 

Pergunta teste 

Usada pelo professor para saber se um aluno 

está na posse de uma determinada 

informação, isto é, tem como finalidade 

controlar conhecimentos relativos a 

conteúdos tratados em aulas anteriores ou na 

própria aula. 

              Pergunta real O professor obtém informações de que não 

dispõe. 

 

 

Pergunta de 

desenvolvimento 

 

Convergente 

Conduzem a respostas curtas, de conteúdo 

muito previsível e com pouca liberdade para 

o aluno apelo a memória.  

 

Divergente 

Implicam que o aluno apresente a sua 

opinião, a partir dos dados de que dispõe. 

Estas perguntas conduzem, com frequência, a 

situações de discussão na sala de aula porque 

a resposta não corresponde à esperada pelo 

professor ou porque outros alunos intervêm 

no sentido de apresentarem as suas idéias. 

 

 

 

 

 

Falsas 

perguntas 

 

Pergunta enfatizante 

São usadas pelo professor para centrar a 

atenção do aluno num determinado aspecto 

que considera importante. 

 

 

 

Pergunta reação 

Correspondem a enunciados que traduzem 

reações diretas do professor a respostas ou 

opiniões dos alunos, evidenciando a 

admiração deste perante afirmações daqueles, 

ou tendo como finalidade levá-los a 

refletirem sobre as suas respostas. Incluíram-

se nesta categoria as perguntas reformuladas, 

as perguntas eco e as perguntas reguladoras. 

 

 

Pergunta de asserção 

São enunciados com uma estrutura 

interrogativa, sucedidos de asserções do 

professor, que procuram, somente, ganhar a 

adesão dos alunos para a ideia que acaba de 

ser apresentada. 

Pergunta de realização São enunciados que, embora assumindo uma 

forma linguística interrogativa, visam um 

determinado comportamento não verbal 

do aluno e veiculam informação sobre o 

modo como as ações devem ser realizadas 

Quadro 4: Classificação das perguntas segundo Menezes (1995). 
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As categorias elaboradas por Machado (2012) teve como base três classificações 

diferentes, todas relacionadas aos tipos de perguntas em aulas de ciências (PENICK, 

2007; MARTENS, 1999; HARLEN, 1996). 

O quadro abaixo explicita as categorias de Machado (2012) para os tipos de 

perguntas do professor em aulas investigativas de Física, e faz uma descrição de cada 

uma delas, seguida de exemplos. 

Quadro 5: Os tipos de perguntas do professor em aulas investigativas de física.  

 

Classificação 

das perguntas 

Descrição Exemplos 

 

 

Perguntas de 

problematização 

Remetem-se a problema estudado ou subjacente a 

ele dentro da proposta investigativa. Refazem, 

reformulam de outra maneira, voltam à proposta 

do problema. Ajudam os alunos a planejar e 

buscar soluções para um problema e exploram os 

conhecimentos do aluno antes de eles resolverem. 

Levantam as demandas do problema para que os 

alunos iniciem a organização das informações 

necessárias para resolvê-lo. 

Por que isso acontece? 

 

Como explicar esse 

fenômeno? 

 

 

Perguntas sobre 

dados 

Abordam os dados envolvidos no problema. Seja 

evidenciando-os, apresentando-os ou 

selecionando-os de forma a descartar ou não as 

variáveis. Direcionam o olhar do aluno para as 

variáveis envolvidas relacionando-as, procurando 

um grau maior de precisão, comparando idéias, 

propondo inversões e mudanças 

O que acontece quando 

você...? 

O que foi importante pra 

que isso acontecesse? 

Como isso se compara 

a...? 

 

 

Perguntas 

exploratórias 

sobre o processo 

Buscam que os alunos emitam suas conclusões 

sobre os fenômenos. Podem demandar hipóteses, 

justificativas, explicações, conclusões como forma 

de sistematizar seu pensamento na emissão de 

uma enunciação própria. Buscam concretizar o 

aprendizado na situação proposta. Fazem com que 

o aluno reveja o processo pelo qual ele resolveu o 

problema, elucide seus passos. 

O que você acha 

disso? 

Como será que isso 

funciona? 

Como chegou a essa 

conclusão? 

Perguntas de 

sistematização 

Buscam que os alunos apliquem o conceito 

compreendido em outros contextos, prevejam 

explicações em situações diferentes da 

apresentada pelo problema. Levam o aluno a 

raciocinar sobre o assunto e a construir o modelo 

para explicar o fenômeno estudado. 

Você conhece algum 

outro exemplo para 

isso? 

 

O que disso poderia 

servir para este 

outro...? 

 

Como você explica o 

fato? 
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As classificações de perguntas, embora produzidas por autores distintos, 

pensadas com propósitos diferentes, apresentam pontos em comum. É possível 

distinguir nas várias categorizações: I) Perguntas que buscam avaliar o que o aluno sabe 

sobre um conteúdo já estudado; II) Perguntas que buscam saber a opinião do aluno um 

conteúdo ainda não estudado; III) Perguntas que buscam organizar as concepções 

prévias dos alunos acerca de um conteúdo; IV) Perguntas que busca do aluno aplicação 

do conceito compreendido em outros contextos;V)Pergunta que faz parte do discurso do 

professor, mas não requer respostas dos alunos. 

 Todas as categorias aqui apresentadas são importantes, mas em função do nosso 

objetivo, a categoria proposta por Ainley (1988) associada a categoria de 

Lorencini(1995)  são as mais adequadas, pois assim como nosso estudo, Ainley teve 

como foco a pergunta do professor e levou em consideração a intenção do professor ao 

realizar perguntas na sala de aula. Por outro lado, Lorencini(1995) ao tratar de perguntas 

divergente e convergente complementa  a categoria proposta por Ainley (1988).  
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2. A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

O presente estudo tem como foco a busca de compreensão sobre qual tipo de 

pergunta pode contribuir para um ensino que vise a Alfabetização Científica. Nesse 

capítulo faremos revisão bibliográfica sobre as ideias e significados que estão atreladas 

ao termo Alfabetização Científica. 

 Sasseron e Carvalho (2008) apontam que o primeiro obstáculo no estudo da 

Alfabetização Científica está na própria definição do conceito, pois o mesmo “ainda 

apresenta-se amplo e, por vezes, controverso e diversas são as opiniões sobre como 

defini-lo e caracterizá-lo (Norris e Phillips, 2003, Laugksch, 2000, Bingle e Gaskell, 

1994, Bybee e DeBoer, 1994) devido também a sua pluralidade semântica.”  

Oliver et al (2000) ao realizar uma revisão histórica que traça uma longa 

progressão de chamadas para a ciência na educação das pessoas,  afirma que  as ideias 

de “ciência para todos” já está presente no pensamento de Jean Jecques Rousseau, 

James Wilkinson, Herbert Spencer e Dewey. As ideias de Dewey estão centradas no 

fazer ligado ao pensar sobre o que está fazendo, ele chama a atenção para a necessidade 

da criança criar “hábitos da mente”, ou seja, desenvolver a capacidade de pensar 

logicamente. Embora a ideia de ciência para todos já se apresente na obra desses 

autores, um termo que sintetiza tal ideia, no caso o termo Alfabetização Científica, 

apareceu posteriormente, no final dos anos 50 e foi utilizado pela primeira vez por 

Hurd.Teixeira (2013) ressalta que as primeiras pessoas a utilizarem o termo 

Alfabetização Científica estavam ligadas a grandes grupos econômicos dos Estados 

Unidos. Nesse contexto, o ensino de ciências no Brasil sofre influência da era Sputiniks, 

período caracterizado por um ensino tecnicista, baseado na reprodução do método 

científico tomado como verdade absoluta, suscetível apenas a comprovação. 

 

Os projetos Sputiniks foram traduzidos e introduzidos no contexto 

nacional trazendo para a nossa realidade um ensino de ciências 

fundado na racionalidade instrumental automatizada, mecânica, isto é, 

promoviam através da experimentação, o exercício do que se assumia 

como método científico, a reprodução de técnicas dissociadas da 

investigação, de entendimento que os fazem ter sentidos. Por 

conseguinte, não criavam condições de preparo para fazer ciência, 

estruturar autonomia na direção da produção do conhecimento 

cientifico (TEIXEIRA, 2013, p.283).  
 

 



34 

  

 

 

Nesse contexto, o ensino de „ciências para todos‟ estava atrelado à formação de 

futuros cientistas, com vista ao desenvolvimento econômico.  

Desde 1995 o termo Alfabetização Científica vem sendo utilizado amplamente 

pelos investigadores da área de ciências. Segundo Bybee (1997) apud Cachapuz et al 

(2005) “é a expressão de um amplo movimento educativo que se reconhece e mobiliza 

atrás do símbolo da “alfabetização científica”, mas que acarreta, ao mesmo tempo, o 

perigo de uma ambigüidade que permite a cada pessoa atribuir-lhe significados 

distintos, e explica as dificuldades de conseguir um consenso sobre como e para onde 

direcionar sua aplicação”.  

Sasseron e Carvalho (2011) alertam que nos trabalho de âmbito nacional, os 

termos “alfabetização científica”, “letramento científico” e “enculturação cientifica”, 

são utilizados em concordância no que diz respeito a preparação dos alunos para a  vida 

em sociedade, levando em conta sua atuação cidadã, critica e responsável. 

Cachapuz et  al. (2005) argumentam que o principal objetivo da educação 

científica na sociedade atual está voltado não só para a preparação de futuros cientistas, 

mas para a formação de cidadãos susceptíveis a participar da tomada de decisões em 

torno dos problemas sociais, científicos e tecnológicos Eles também consideram a 

formação de cidadãos indispensável para a formação de cientistas e destacam que a 

Alfabetização Científica é importante para o desenvolvimento das pessoas e dos povos. 

A defesa da importância da Alfabetização Científica se faz presente nos 

documentos e conferências realizadas nos últimos anos, como exemplo o documento 

elaborado pela National Science Education Standard (1996) que diz ser a Alfabetização 

Científica essencial por proporcionar informação para fazer escolhas e nortear 

discussões públicas além de possibilitar conhecer o mundo natural. Outro exemplo de 

defesa da importância da Alfabetização Científica pode ser encontrada na Conferencia 

Mundial sobre Ciência para o século XXI (1999), o qual aponta ser a Alfabetização 

Científica uma estratégia para o desenvolvimento dos países para resolver problemas e 

satisfazer as necessidades da sociedade de um país, e para a tomada de decisões na 

sociedade sobre a aplicação do conhecimento. 

 Bybee (1997) assegura que Alfabetização Científica deve ultrapassar a 

apreensão de conceitos científicos, tendo como objetivo a conversão da educação 

científica em parte de uma educação geral, num mesmo currículo básico a todos os 

alunos. De acordo com Hodson (1993) uma educação cientifica deve conter: 
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conhecimento da ciência (conceitos, fatos e teorias); aplicação do conhecimento em 

situações reais; saberes técnicos: procedimentos e métodos de aparelhos e instrumentos; 

resolução de problemas; interação com tecnologia (resolução de problemas práticos); 

questões sociais, econômicas, políticas, ético e morais; História e evolução histórica da 

ciência; estudo da natureza da ciência e da prática científica. Nesse contexto, a 

participação dos cidadãos nas tomadas de decisões é um fato positivo – princípio de 

precaução e prudência – o que torna imprescindível um mínimo de formação científica. 

O conhecimento da importância da educação científica (HODSON, 1993)  exige 

o seguinte questionamento: como conseguir promover a Alfabetização Científica? 

Sendo assim, de acordo com Carvalho (2007), emerge a necessidade de um ensino de 

Ciências capaz de: 

 

fornecer aos alunos não somente noções e conceitos científicos, mas 

também é importante e preciso que os alunos possam “fazer ciência”, 

sendo defrontados com problemas autênticos nos quais a investigação 

seja condição para resolvê-los. É preciso também proporcionar 

oportunidades para que os alunos tenham um entendimento público da 

ciência, ou seja, que sejam capazes de receber informações sobre 

temas relacionados à ciência, à tecnologia e aos modos como estes 

empreendimentos se relacionam com a sociedade e com o meio-

ambiente e, frente a tais conhecimentos, sejam capazes de discutir tais 

informações, refletirem sobre os impactos que tais fatos podem 

representar e levar à sociedade e ao meio ambiente e, como resultado 

de tudo isso, posicionarem-se criticamente frente ao tema 

(CARVALHO,2007,p.336). 

 

  

 

O ensino de ciências na perspectiva da alfabetização científica defendida por 

Carvalho (2007) está atrelado ao uso de práticas investigativas e problematizadores, nas 

quais os alunos utilizam habilidades peculiares das ciências. Carvalho (2006) salienta 

que os professores devem propor perguntas interessantes e desafiadoras aos alunos, para 

que estes, ao resolverem os questionamentos propostos, possam conhecer os enfoques 

próprios da cultura científica, promovendo um processo de enculturação. 

Concordamos com Carvalho (2006) e defendemos o uso de perguntas abertas 

nas aulas de ciências, pois, segundo Roca (2005), estas perguntas levam os alunos a (re) 

elaborarem suas idéias e contribui para a construção de uma visão de ciência como 

atividade que tem o objetivo de responder aos problemas gerados pela realidade. Por 

outro lado, as perguntas fechadas aceitam uma única resposta, muitas vezes resposta que 
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o aluno memorizou ou retirou do livro, elas não admitem dúvidas e conduzem a uma 

imagem da ciência como um conjunto de verdades inquestionáveis. 

 

2.1 Os Indicadores de Alfabetização Científica 

 

Os Indicadores de Alfabetização Científica desenvolvidos por Sasseron (2008) 

estão relacionados às habilidades classificadas como necessárias aos alfabetizados 

cientificamente (SASSERON e CARVALHO, 2011), as quais estão agrupadas em três 

eixos estruturantes: 

 O primeiro configura-se na “compreensão básica de termos, conhecimentos e 

conceitos científicos fundamentais”; o segundo refere-se à “compreensão da natureza 

das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática”; e o terceiro 

“compreende o entendimento das relações existentes entre ciências, tecnologia, 

sociedade e meio ambiente”.  

 De acordo com Sasseron e Carvalho (2010), tais indicadores têm a função de 

revelar algumas habilidades que devem ser trabalhadas quando se tem o objetivo de 

colocar a Alfabetização Científica em processo de construção entre os alunos, assim as 

autoras definem: 

 
Estes indicadores são algumas competências próprias das ciências e 

do fazer científico: competências comuns desenvolvidas e utilizadas 

para a resolução, discussão e divulgação de problemas em quaisquer 

das Ciências quando se dá a busca por relações entre o que se vê do 

problema investigado e as construções mentais que levem ao 

entendimento dele. Assim sendo, reforçamos nossa idéia de que o 

ensino de ciências deva ocorrer por meio de atividades abertas e 

investigativas nas quais os alunos desempenhem o papel de 

pesquisadores (SASSERON E CARVALHO, 2010, p.4). 

 
 

 O quadro a seguir, organiza os indicadores em três grupos cada um destes 

grupos representa um bloco de ações colocadas em prática quando há um problema a ser 

resolvido (SASSERON E CARVALHO, 2010). 

 

Indicadores de Alfabetização Científica   Características 

Seriação de informações 

Organização de informações 

Classificação de informações 

Relaciona-se especificamente ao trabalho 

com os dados obtidos em uma investigação 
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Raciocínio lógico 

Raciocínio proporcional 

Engloba dimensões relacionadas à estrutura 

do pensamento que molda as afirmações 

feitas e promulgadas durante as aulas de 

ciências 

Levantamento de hipóteses 

Teste de hipótese 

Justificativa 

Previsão 

Explicação 

Relaciona-se mais diretamente à procura do 

entendimento da situação analisada. 

Quadro 6: Os Indicadores de Alfabetização Científica e suas característica 

 

 

As definições elaboradas por Sasseron (2008) para cada tipo de Indicador de 

Alfabetização Científica encontram-se descritas abaixo:  

A seriação de informações está ligada ao estabelecimento de bases para a ação 

investigativa. Não prevê, necessariamente, uma ordem que deva ser estabelecida para as 

informações: pode ser uma lista ou uma relação dos dados trabalhados ou com os quais 

se vá trabalhar. 

A organização de informações surge quando se procura preparar os dados 

existentes sobre o problema investigado. Este indicador pode ser encontrado durante o 

arranjo das informações novas ou já elencadas anteriormente e ocorre tanto no início da 

proposição de um tema quanto na retomada de uma questão, quando idéias são 

relembradas. 

A classificação de informações aparece quando se busca estabelecer 

características para os dados obtidos. Por vezes, ao se classificar as informações, elas 

podem ser apresentadas conforme uma hierarquia, mas o aparecimento desta hierarquia 

não é condição para a classificação de informações. Caracteriza-se por ser um indicador 

voltado para a ordenação dos elementos com os quais se trabalha. 

O raciocínio lógico compreendendo o modo como as idéias são desenvolvidas e 

apresentadas. Relaciona-se, pois, diretamente com a forma como o pensamento é 

exposto. 

   O raciocínio proporcional que, como o raciocínio lógico, dá conta de mostrar o 

modo que se estrutura o pensamento, além de se referir também à maneira como 

variáveis têm relações entre si, ilustrando a interdependência que pode existir entre elas.  

O levantamento de hipóteses aponta instantes em que são alçadas suposições 

acerca de certo tema. Este levantamento de hipóteses pode surgir tanto como uma 
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afirmação quanto sob a forma de uma pergunta (atitude muito usada entre os cientistas 

quando se defrontam com um problema). 

O teste de hipóteses trata-se das etapas em que as suposições anteriormente 

levantadas são colocadas à prova. Pode ocorrer tanto diante da manipulação direta de 

objetos quanto no nível das idéias, quando o teste é feito por meio de atividades de 

pensamento baseadas em conhecimentos anteriores. 

A justificativa aparece quando, em uma afirmação qualquer proferida, lança-se 

mão de uma garantia para o que é proposto. Isso faz com que a afirmação ganhe aval, 

tornando mais segura. 

A previsão é explicitado quando se afirma uma ação e/ou fenômeno que sucede 

associado a certos acontecimentos. (anteceder) 

A explicação surge quando se busca relacionar informações e hipóteses já 

levantadas. Normalmente a explicação é acompanhada de uma justificativa e de uma 

previsão, mas é possível encontrar explicações que não recebem estas garantias. 

Mostram-se, pois, explicações ainda em fase de construção que certamente receberão 

maior autenticidade ao longo das discussões. 

Estes indicadores, no presente estudo, constituem a base para a análise das 

respostas dos alunos frente às perguntas do professor.  

 

2.2  Alfabetização Científica e a formulação de perguntas 

 

A investigação sobre o papel da pergunta no ensino de ciências perpassa pela 

compreensão de que ensinar ciência é aproximar os estudantes da cultura científica e tal 

cultura pressupõe uma visão de ciência como atividade humana, portanto, com um 

caráter social, histórico, dinâmico, problemático, que considera a participação do aluno 

na construção do conhecimento, na tomada de decisão frente às questões relacionadas à 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente.  

Nesse sentido, a possibilidade de que as aulas permitam a Alfabetização 

Científica aos alunos vem sendo discutida em diversas pesquisas sobre ensino de 

ciências (SASSERON e CARVALHO, 2008; SASSERON 2008; SASSERON e 

CRAVALHO, 2010). É nesse contexto que o uso de pergunta se enquadra como uma 

estratégia de ensino utilizada para promover a Alfabetização Científica dos alunos 

(Machado, 2012) e para a construção de conceitos científicos (LORENCINI, 2000; 
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ROCA, 2005; MONTAI, 2010; SAPÚLVEDA et al ,2011). Segundo Lira e Teixeira 

(2011, p.2): “No discurso pedagógico, a formulação de perguntas e suas respectivas 

respostas são elementos expressivos e decisivos para o aprendizado do conhecimento 

científico”.  

 Dessa maneira, no ensino e aprendizagem de Ciências, faz-se necessário inserir 

as perguntas no contexto das interações discursivas, pois estas envolvem mediações 

entre a cultura científica e a cultura do cotidiano. As interações discursivas nas aulas de 

ciências são importantes para compreendermos que o conhecimento é construído 

socialmente e aprender ciências abrange expressar-se em uma nova linguagem social 

(CAPPECHI, 2004). 

Segundo Aguiar e Mendonça (2005), ao considerarmos a natureza social da 

atividade mental, é essencial que o professor estimule a interação discursiva na sala de 

aula. Em relação ao papel do professor no desenvolvimento das interações discursivas 

na sala de aula, os autores afirmam: 

  

Alguns professores se mostram bastantes habilidosos para a criação de 

ambientes de grande interação verbal, conseguindo, por meio do 

diálogo, engajar os estudantes em torno de temas da ciência na vida 

contemporânea. Em certas ocasiões, o professor toma a iniciativa nas 

discussões em sala de aula; em outras, os alunos trabalham em grupos 

e o professor oferece assistência a esses grupos tirando possíveis 

dúvidas que possam impedir o progresso da atividade, dando 

sugestões ou orientações para a realização da tarefa. Entretanto, nem 

sempre o professor consegue fazer com que a turma participe 

efetivamente do processo de produção de sentidos durante a aula 

(AGUIAR E MENDONÇA, 2005, p.2). 

 

 

Desse modo, faz-se necessário entender quais os fatores que contribui e os que 

não contribuem para o desencadeamento de interações discursivas na sala de aula que 

efetivamente contribuam para a produção de sentidos, ou seja, quais são os fatores que 

estimulam o discurso dos alunos. Argumentamos que a pergunta é um recurso 

importante para a produção de sentido e estas são indispensáveis para a promoção da 

Alfabetização Científica dos alunos. 

Lorencini (2000), corroborando com nosso argumento, afirma que o professor e 

seus alunos, através de perguntas e respostas, podem construir o discurso na sala de 

aula, no sentido da negociação, atribuição e compartilhamento dos significados acerca 

do conhecimento científico. Para tanto, ressalta a necessidade de as perguntas se 
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caracterizarem como problemas que possibilitam um trabalho investigativo e 

cooperativo entre professor e aluno, de tal modo que, do ponto de vista cognitivo, os 

alunos sejam capazes de examinar os dados fornecidos, reconhecendo o problema na 

questão proposta e, a partir daí, formularem respostas na busca de outras novas 

generalizações. Dessa forma, a pergunta requer um processo reflexivo, por parte do 

aluno, com uma participação mais ativa, crítica e criativa. 

  O referido autor chama a atenção para importância do discurso interativo nas 

aulas de ciências e das perguntas para auxiliar os estudantes no trabalho com as ideias 

científicas. Segundo Farias (2009), o modelo didático proposto por Lorencini (2000) 

pode funcionar como um balizador contendo perguntas que guiam os alunos no roteiro 

da “estória científica”, fazendo com que tais ideias tornem-se cada vez mais apropriadas 

pelos alunos num processo de enculturação.  

Outro ponto relevante para a relação entre a formulação de perguntas e a 

Alfabetização Científica, refere-se ao discurso reflexivo defendido por Lorencini (2000) 

e definido como um discurso em que: 

 

os alunos expressam suas próprias ideias por intermédio de 

comentários e questionamentos acerca da exposição do professor; o 

professor e os alunos desencadeiam uma extensa série de intercâmbios 

de perguntas e respostas que auxiliam os alunos à articularem suas 

idéias e concepções; o professor com suas intervenções possibilita o 

aparecimento de trocas de argumentos entre aluno/aluno, envolvendo 

assim a tentativa de um compreender o pensamento do outro 

(LORENCINI, 2000, p.24) 

 

O discurso reflexivo é um discurso interativo realizado por meio de perguntas e 

respostas, que envolve troca de argumentos entre aluno-aluno, professor-aluno, no 

sentido de compartilhar significados sobre os conhecimentos científicos, esse tipo de 

“discurso pode ocorrer por meio de situação problemática sobre a qual o aluno centra 

seu pensamento e investigação” (LORENCINI, 2000, p.4).  

Cabe salientar que o ensino de ciências, na perspectiva da alfabetização 

científica, assumida no presente estudo, está atrelado ao uso de práticas investigativas e 

problematizadores, nas quais os alunos utilizam habilidades peculiares das ciências 

como seriação, organização e classificação de informações, raciocínio lógico, 

levantamento de hipóteses, justificativa, previsão e explicação. A utilização de 

atividades investigativas no ensino de ciências tem sido pesquisada por diversos autores 
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como Carvalho et al (1998) e Gil-Pérez (1993), Campos e Nigro (1999), 

Azevedo(2004). Essa abordagem tem como proposta um ensino baseado na participação 

do aluno no processo de construção do conhecimento, bem como na aprendizagem de 

conceitos, procedimentos e atitudes. 

Segundo Carvalho (2007), no ensino de um conteúdo de ciências são necessárias 

atividades que possibilitem: 

 

aos alunos combinar o conhecimento científico que está sendo 

ensinado com a habilidade de tirar conclusões baseadas em 

evidências, de modo a compreender e ajudar a tomar decisões sobre o 

mundo e as mudanças nele provocadas pela atividade humana. É 

necessário também que estas atividades possibilitem o engajamento 

reflexivo de estudantes em assuntos científicos que sejam de seu 

interesse e preocupação permitindo aos alunos compreenderem 

Ciências e suas tecnologias. Estas condições são necessárias, mas não 

são suficientes (CARVALHO, 2007, p.45). 

 

 
A referida autora também ressalta o papel do professor na execução dessas atividades, 

no sentido de criar ou não condições para que os alunos argumentem, discutam, e falem 

Ciências. Assim, concordamos com Azevedo (2004), quando a autora trata da 

necessidade de o professor adotar uma postura questionadora, argumentativa, que 

abrange saber conduzir perguntas, estimular, propor desafios. Sobre esse ponto, reforça: 

 

é importante em uma atividade investigativa que o professor apresente 

um problema sobre o que está sendo estudado. A colocação de uma 

questão ou problema aberto é ponto de partida é ainda um aspecto 

fundamental para a criação de um novo conhecimento. (AZEVEDO, 

2004, p.21). 

 

 

Nessa perspectiva, os estudos sobre os tipos de pergunta que o professor formula 

nas aulas de ciências podem contribuir para o que foi exposto por Carvalho e Azevedo. 

O que nos permite questionar: Será que o tipo de pergunta que o professor formula nas 

aulas de ciências cria condições para que os alunos argumentem, discutam, e falem 

sobre ciências? A pergunta que o professor formula nas aulas de ciências, cria condições 

para a promoção da Alfabetização Científica dos alunos? Esses questionamentos podem 

contribuir para apresentarmos resultados de pesquisa que auxiliem o professor a 

promover de modo mais eficaz atividades que viabilizem a Alfabetização Científica.  
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Assim, para identificarmos algumas destrezas que devem ser trabalhadas quando 

se deseja colocar a Alfabetização Científica em processo de construção entre os alunos, 

analisamos as falas dos alunos à procura dos Indicadores de Alfabetização Científica 

(SASSERON, 2008). 

Azevedo (2004) afirma que além de envolver situações problemas, as atividades 

investigativas precisam ser fundamentadas, bem como, estar atreladas ao raciocínio, 

questionamentos, diálogos, e argumentação. De maneira que o aluno consiga atribuir 

sentido para essas atividades, constituindo-se sujeito de sua aprendizagem, participando 

da construção do conhecimento e construindo sua autonomia. Para tanto, Delizoicov et 

al (2007) ressalta a importância do professor no processo de aprendizagem dos alunos, e 

aponta que: 

reconhecer o aluno como foco da aprendizagem significa considerar 

que os professores têm um papel importante de auxílio em seu 

processo de aprendizagem, mas sobretudo perceber que, para que de 

fato poderem exercer esse papel, é preciso pensar sobre quem é esse 

aluno (p.125). 

 

 

Entendemos que o objetivo de uma atividade investigativa não é formar futuros 

cientistas, mas inserir os alunos à cultura científica, em que possam entrar em contato 

com habilidades próprias da ciência e compreender que o processo de construção do 

conhecimento é uma atividade humana, sócio-histórica, algo dinâmico, suscetível  a 

rupturas. 

Não podemos confundir investigação com experimentação do tipo “receita de 

bolo”, pois essa última muitas vezes, é usada como comprovação de um conhecimento 

considerado imutável. Gil-Pérez (1993) alerta para a questão da experimentação, 

quando utilizada fora do contexto de investigação, produzir uma visão deformada de 

ciências, a qual está ligada a uma visão empírico-indutivista de ciência. Assim, 

concordamos com Hudson (1993), quando o autor ressalta que os estudantes aprendem 

mais sobre a ciência e desenvolvem melhor seus conhecimentos conceituais quando 

participam de investigações nos moldes da investigação científica, pois estas permitem 

reflexão e não repetições de um mesmo método. 

Vale salientar que são consideradas atividades investigativas: as demonstrações 

investigativas, laboratório aberto, questões abertas, problemas abertos (AZEVEDO, 

2004), os experimentos demonstrativos, e que o uso de uma atividade não exclui o uso 

de outra. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nossa pesquisa teve por objetivo investigar os tipos de perguntas feitas pelo 

professor em aulas de ciências e as implicações da mesma para um ensino que vise a 

Alfabetização Científica. Nessa perspectiva buscamos especificamente: 

 Identificar os tipos de perguntas elaboradas pelo professor em aulas de Ciências; 

  Analisar se e de que maneira as perguntas podem trazer contribuições para o 

processo de Alfabetização Científica; 

  Identificar os Indicadores de Alfabetização Científica (SASSERON, 2008) 

apresentados pelos alunos durante aulas de Ciências; 

 Investigar se há relação entre o tipo de pergunta feita pelo professor e os 

Indicadores de Alfabetização Científica em aulas de ciências; 

Neste trabalho, almejamos mostrar como as perguntas formuladas pelo professor 

em diferentes momentos, discussões na sala de aula se relacionam de modo a nos 

fornecer indícios de que a Alfabetização Científica esteja ou não começando a ocorrer 

entre os alunos do 3º ano das séries iniciais do Ensino Fundamental.  

 Para atingir aos objetivos propostos, nossa opção metodológica recaiu 

predominantemente sobre a abordagem qualitativa, fruto da crença de que é “uma 

abordagem que se aprofunda no mundo dos significados das relações humanas, um lado 

não perceptível e não captável em equações,  médias e estatísticas” (MINAYO, 1994, p. 

22 apud LEITÃO, 2010, p.101).  

Entretanto, a opção por uma pesquisa qualitativa não exclui o levantamento de 

dados quantitativos, pois como assegura Minayo (1994, p.22) “a realidade abrangida 

por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”. Concordamos com 

Sasseron (2008) que em muitos casos de pesquisa qualitativa, detalhamentos em forma 

de análises estatísticas são necessários, pois: 

 

podem descrever com grande precisão o comportamento do objeto de 

pesquisa, o comportamento de determinadas variáveis e as correlações 

existentes entre elas tendo por base o fenômeno estudado. 

(SASSERON, 2008.p.71).  

 

Apoiados em Minayo (1994) e Sasseron (2008), nesta pesquisa, realizamos 

quando necessário, considerações quantitativas para complementar a nossa análise e 

discussão qualitativa. 
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Contudo, a opção por uma pesquisa qualitativa foi tomada por acreditarmos que 

esse tipo de abordagem possui características que melhor atende (características 

apropriadas, adequadas) as dimensões do nosso objeto de estudo, a pergunta do 

professor. De acordo com Bogdan e Bliklen (1994), a investigação qualitativa apresenta 

cinco características: 

1. Considera o ambiente natural como fonte direta para a construção do corpus 

empírico, sendo o pesquisador o instrumento principal;  

2. Abrange a construção do corpus através do contato direto do pesquisador com a 

situação estudada;  

3. Enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva 

dos participantes; 

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; 

5. A importância do significado que os sujeitos atribuem às suas ações nas relações que 

constroem.   

  Cabe salientar que os autores supracitados não desconhecem a variação de grau 

das características da abordagem qualitativa que pode ocorrer nos diversos estudos, isto 

é, para ser considerado qualitativo, um determinado estudo não precisa necessariamente 

apresentar com a mesma eloqüência todas cinco características elencadas acima.  

Em termos de procedimentos, nossa pesquisa caracteriza-se como um estudo de 

caso, Yin (1984) define o estudo de caso como uma pesquisa empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo em seu contexto natural, em situações em que o fenômeno e o 

contexto não são sempre discerníveis, utilizando várias fontes de evidência. 

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa selecionada quando o pesquisador 

tem “pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em um contexto de vida real” (YIN, 1984, p. 19). 

Essa estratégia de pesquisa também permite preservar as características holísticas dos 

acontecimentos, tal aspecto é indispensável para que se tenha uma compreensão 

aproximada da realidade do objeto de estudo. 

Ainda segundo Yin (1984), uma preocupação e também uma crítica muito 

comum em relação aos estudos de caso é que eles fornecem pouca base para se fazer 

uma generalização científica (YIN , 1984, p.29).  Contudo, o referido autor defende que 

os estudos de caso são generalizáveis a proposições teóricas, e não a populações e 

universos.  Sobre as críticas feitas em relação à impossibilidade de generalizações a 
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partir de estudos de caso, Gonçalves (1997) afirma que “num estudo de caso, os objetos 

têm um valor em si mesmo e são tratados como únicos, e a análise é apresentada como 

uma das possíveis representações da realidade, independentemente da possibilidade de 

generalizações” (GONÇALVES, 1997, p.111). 

Mazotti (2006) explica que a escolha de estudo de caso como uma abordagem 

adequada à um problema de pesquisa justifica-se por “tratar-se de fenômeno pouco 

investigado, o qual exige estudo aprofundado de poucos casos, que leve à identificação 

de categorias de observação ou à geração de hipóteses para estudos posteriores 

(MAZOTTI, 2006, p.644). 

Embora as críticas realizadas em relação ao uso da estratégia de estudo de caso, 

aspecto presente em outras estratégias de pesquisa, em conformidade com Yin (1984), 

Gonçalves (1997) e Mazotti (2006), em nosso estudo, os resultados não são 

generalizáveis para populações e universos, mas constituem-se como uma das possíveis 

representações da realidade. Nesse sentido, pode ser um pequeno passo em direção a 

uma grande generalização. 

Ao adotar o estudo de caso como estratégia de pesquisa, é importante definirmos 

os passos para a realização do estudo, com vista à validade da pesquisa. Sobre este 

ponto, Freiras e Jabour (2011, p.20) sintetizam o que para eles, são os passos para a 

realização de pesquisas que adotam como estratégia o estudo de caso. A saber:  

(1) Definir qual é a melhor abordagem, qualitativa ou quantitativa, a fim de 

atender ao problema e aos objetivos da pesquisa; 

(2) Contextualizar o objetivo da pesquisa verificando se possui fins 

exploratórios,  se procura levantar situações ainda pouco verificadas; ou se tem fins 

descritivos, visando a descrever características de determinado evento, situação ou 

organização; 

(3) Determinar o escopo, ou seja, se a pesquisa pretende descrever, testar ou 

desenvolver uma nova teoria; 

(4) Avaliar qual é o melhor tipo de estudos de caso: único, múltiplo, incorporado 

ou holístico, procurando sempre definir os casos, de modo que essa definição permita 

generalizações; 

(5) Elaborar as regras gerais da condução da pesquisa, em outros termos, o 

protocolo; 
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(6) Organizar e planejar os instrumentos de coleta de dados e evidências, 

procurando sempre utilizar múltiplas fontes, para permitir a validade interna da 

pesquisa; 

(7) Adotar as estratégias de análise condizentes com o objetivo, problema e 

finalidades da pesquisa, priorizando o cruzamento das evidências com a sustentação 

teórica. 

 Concordamos com os encaminhamentos descritos por Freiras e Jabour (2011) 

para a realização de um estudo de caso. Desse modo, como já foi explicitado, nossa 

abordagem é predominantemente qualitativa, o que não exclui utilizarmos uma 

combinação de dados qualitativos e quantitativos para avaliar o corpus da pesquisa 

(LEITÃO,2010). 

Nossa pesquisa possui fins exploratórios, procura levantar situações ainda pouco 

verificadas; e também fins descritivos, visando a descrever características de 

determinado evento, situação ou organização. 

 Traçamos nas próximas páginas, algumas ideias sobre como nossa pesquisa foi 

realizada e desenvolvida, apresentando a construção do corpus empírico. 

 

3.1 Caracterização do campo de estudo 

 

Concebemos campo de pesquisa como o recorte que o pesquisador faz em 

termos de espaço, representando uma realidade empírica a ser estudada a partir das 

concepções teóricas que fundamentam o objeto da investigação (MINAYO, 1992). 

Nosso campo de estudo foi uma escola pública municipal, localizada em 

Jaboatão dos Guararapes-PE.  

A escolha da escola seguiu os seguintes critérios:  

1) Escolha do município;  

2) Escola pública que oferta as séries iniciais do ensino fundamental; 

3) Apresentar indícios de desenvolvimento da educação, para tanto recorremos 

ao IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira. O IDEB é um indicador 

de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames 

padronizados (prova Brasil ou Saeb) obtidos pelos estudantes ao final das etapas de 

ensino com informações sobre rendimento escolar. 
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4) Possuir professores que realize perguntas em suas aulas e desenvolva uma 

prática de ensino voltada para as interações discursivas. Além disso, o professor teria 

que ter interesse e disponibilidade em participar da pesquisa. 

O primeiro passo para a escolha da escola foi definir o município. Jaboatão dos 

Guararapes-PE foi escolhido, pois dentre os 14 municípios que fazem parte da 

Mesorregião Metropolitana do Recife-PE, Jaboatão obteve a maior nota no IDEB - 4,3. 

O IDEB da escola, campo de pesquisa, foi de 4,0.   

O segundo passo foi selecionar algumas escolas do município que apresentaram 

o IDEB elevado. Ao estabelecermos esse critério (IDEB) para escolha da escola, 

estamos partindo da premissa de que a probabilidade de encontrarmos um professor que 

atenda aos nossos critérios é maior em uma escola que se destaca em avaliações de 

longa escala. Embora as avaliações de longa escala priorizem Língua Portuguesa e 

Matemática, resultados satisfatórios nessas disciplinas representam indícios de que a 

escola vem desenvolvendo um bom trabalho. 

As etapas de escolha do município e de seleção de escolas contaram com 

pesquisa realizada no banco de dados do IDEB. Os dados apresentados são referentes ao 

ano de 2013.  

O terceiro passo contou com visitas às escolas e teve como objetivo encontrar 

um professor disposto a participar da pesquisa, que desenvolvesse uma prática de ensino 

voltada para as interações discursivas e fomento a argumentação. Outro critério para 

escolha do professor esteve centrado no fato de o professor realizar perguntas em suas 

aulas de ciências. Durante visita a escola, realizamos conversas informais com o 

coordenador pedagógico para que o mesmo nos ajudasse na escolha do professor com 

base nos nossos critérios. 

Selecionamos três escolas e visitamos duas: na primeira, os professores não 

tiveram interesse em participar da pesquisa. Na segunda escola, o coordenador mostrou-

se interessado em colaborar e indicou um professor que ao seu ponto de vista atendia 

aos critérios pré-definidos para a escolha. O professor indicado pelo coordenador 

aceitou participar da pesquisa, então, realizamos observações (com registro no caderno 

de campo) de quatro aulas para verificar se o professor indicado pelo coordenador 

costuma realizar perguntas. Constatamos que o professor atendeu aos nossos critérios, 

desse modo, não visitamos a terceira escola, e assim definimos o professor, por 

conseguinte, definimos também o nosso campo de estudo. 
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3.2 Amostra e caracterização dos atores sociais 

 

Uma turma do terceiro ano do ensino fundamental. A escolha do professor, 

como já mencionado, aconteceu de acordo com a disponibilidade do mesmo em 

colaborar com a pesquisa, assim como no fato de o professor trabalhar numa perspectiva 

que propicia interações na sala de aula, bem como o fato de o professor realizar 

perguntas. 

A turma é composta por 24 alunos com idades entre 8 e 9 anos . Para manter o 

anonimato, os nomes dos alunos foram substituídos por códigos, com exemplo, aluno1= 

A1, aluno 2 = A2, aluno 3 = A3.  

O professor escolhido é licenciado em pedagogia, em geografia. Possuí 5 anos 

de experiência na educação básica como docente. Tem experiência como monitor de 

disciplinas de vieses psicológico e como professor tutor virtual de disciplinas 

pedagógicas na EAD. É pesquisador e fundador do grupo de estudos em educação 

Ambiental e Docência da UFRPE.  

 

3.3 A construção do corpus da pesquisa 

   

De acordo com Flick (2009) a construção de um corpus requer primeiramente 

que o pesquisador apanhe os materiais existentes em determinada situação e depois faça 

a seleção e uso de métodos para analisá-las, ou seja, o pesquisador não seleciona 

pessoas ou situação para produzir o corpus, este é construído com vista a estabelecer 

dados para a análise.  

A classificação de nossa pesquisa como um estudo de caso conjetura a 

necessidade de construir um corpus em diferentes fontes para que ocorra a triangulação 

das informações obtidas. Para a construção do corpus empírico desta pesquisa 

realizamos: Observações, videografia e entrevista semi-estruturada. 

 

3.3.1 Observação de aulas de aulas de ciências  

 

Para identificarmos os tipos de perguntas realizadas pelo professor nas aulas de 

ciências, recorremos a observação como método, pois ela permitiu registro do 

comportamento no ato e no momento da sua ocorrência. Além de ser considerada a mais 
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disponível das técnicas de coleta de dados e uma das mais importantes fontes de 

informações em pesquisa qualitativas em educação. 

As observações foram realizadas durante o período de dois meses do ano letivo 

de 2014, onde observamos aulas de ciências. A observação com registro foi necessária, 

pois este estudo consiste numa análise da prática do professor, com foco na formulação 

de perguntas do professor em aulas de ciências. 

Cabe ressaltar que para ser considerada científica, a observação deve apoiar-se 

em fundamentos teóricos consistentes a fim de ser construído corpus empírico que seja 

válido e confiável. Dessa maneira, a observação precisa estar associada a um processo 

de pesquisa “com objetivos criteriosamente formulados, planejamento adequado, 

registro sistemático de dados, verificação de validade de todo o desenrolar do seu 

processo e da confiabilidade dos resultados” (VIANNA, 2003, p.14). 

As primeiras aulas observadas foram registradas apenas no caderno de campo, 

pois constituiu-se como uma etapa de reconhecimento do campo de estudo, para 

verificar se de fato o professor indicado pelo coordenador atende aos nossos critérios, 

para conhecer os alunos, se familiarizar com a turma e testar os instrumentos de coleta 

de dados. É uma etapa que ajuda na interpretação, na análise dos dados coletados (etapa 

piloto). Esta é uma etapa da pesquisa que também funciona como estratégia para 

minimizar os efeitos da reatividade do pesquisador e reduzir os impactos causados pelo 

instrumento de coleta (VIANNA, 2003). 

Passada a etapa de reconhecimento do campo de estudo, partimos para a 

observação de uma sequência de duas aulas de ciências, desta vez com registro em 

caderno de campo e vídeo. Esta sequência de aula foi planejada pelo professor teve 

como tema „Sistema digestório‟, o qual foi escolhido pelo professor. A videogravação 

da sequência de aulas sobre Sistema digestório constituiu parte do nosso corpus 

empírico. 

 

3.3.2  Realização das videografias das aulas de ciências 

 

Esta pesquisa tem foco as perguntas realizadas pelo professor em aulas de 

ciências. Frente a tais perguntas analisamos as respostas dos alunos. Em função do 

nosso objetivo, qual seja: investigar os tipos de perguntas feitas pelo professor em aulas 
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de ciências e as implicações da mesma para um ensino que vise a Alfabetização 

Científica, precisamos registrar aulas de ciências. 

Optamos pela videografia, pois esse tipo de registro permite captar com uma 

riqueza de detalhes as interações entre os sujeitos em seu tempo real. Segundo Meira 

(1991), o registro em vídeo possibilita acesso privilegiado aos conteúdos microscópio 

de atividades humanas, apresenta-se como uma ferramenta ímpar para a investigação 

microgenética de processos psicológicos complexos, ao resgatar a densidade de ações 

comunicativas orais e gestuais.  

De acordo com Roschelle et al (1991) apud Meira (1994), a filmagem em vídeo 

pode  

(.. .)capturar múltiplas pistas visuais e auditivas que vão de expressões 

faciais a diagramas no quadro-negro, e do aspecto geral de uma 

atividade a diálogos entre professor e alunos. (O vídeo) é menos 

sujeito aos viés do observador que anotações baseadas em observação, 

simplesmente porque ele registra informações em maior densidade" 

(ROSCHELLE et al , 1991 apud MEIRA, 1994, p.61). 

 

Concordamos com os autores supracitados que uma das vantagens da 

videografia está no registro apurado da situação investigada, contemplando aspectos 

orais (captados com o áudio) como a fala dos alunos e professor e também aspectos 

gestuais, por exemplo quando o aluno balança a cabeça em sinal que concorda ou 

discorda, quando o professor aponta para o quadro, faz anotações.  

Em nosso estudo exploraremos com maior profundidade as falas dos alunos e 

professores, nosso foco não está nas ações gestuais, mas durante a transcrição das 

filmagens julgamos necessário descrever alguns aspectos gestuais observados nas aulas, 

para uma melhor interpretação da situação analisada. A descrição dos aspectos gestuais, 

quando identificados, encontra-se entre parênteses ao longo da transcrição.  

 Antes de iniciarmos a gravação das aulas, os pais dos alunos receberam um 

comunicado explicando o porquê de as aulas serem gravadas e solicitando a concessão 

de imagem e do som para uso exclusivo como dados de pesquisas. Todos os pais de 

alunos concederam o uso da imagem e do som das aulas. Para a videogravação das 

aulas, utilizamos duas câmaras posicionadas em pontos centrais da sala de tal modo que 

“um deles era capaz de captar sons de todo lado direito da sala e o outro capaz de 

perceber os sons do lado esquerdo” (SASSERON, 2008, p.75). 
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Após a videogravação o desafio era organizar os dados para a análise, para tanto, 

recorremos à um guia para  análise de dados videografados elaborada por Meira (1994), 

tal estratégia é composta pelos seguintes passos:  

(1) assistir por completo e sem interrupções tantos vídeos quanto possível, 

realizando anotações preliminares sobre eventos associados ao problema de pesquisa; 

esta tarefa permite uma familiarização com os dados e a elaboração de uma 

caracterização geral da atividade;  

(2) produzir um "índice de eventos", que pode ser elaborado paralelamente à 

atividade descrita no item 1; este índice permitirá ao investigador um acesso mais 

rápido a segmentos específicos dos vídeos,  

(3) através do índice, identificar os eventos relacionados ao problema de 

pesquisa; esta fase inicia o trabalho interpretativo mais rigoroso; 

(4) transcrever literalmente os eventos selecionados, com o maior número 

possível de detalhes; a transcrição não deve substituir o vídeo, mas servirá como apoio à 

análise minuciosa do mesmo;  

(5) assistir persistente e repetidamente estes segmentos (ou episódios), apoiado 

pela análise exaustiva das transcrições, a fim de gerar interpretações plausíveis dos 

microprocessos envolvidos na atividade; é importante lembrar que não há limites para 

quanto tempo o investigador deve deter-se em episódios específicos, pois o objetivo é 

construir uma caracterização densa sobre a atividade investigada,  

(6) ao divulgar resultados, apresentar interpretações ilustradas por exemplo 

prototípicos colhidos diretamente dos vídeos e transcrições, permitindo que o leitor 

possa compreender os argumentos e princípios teóricos sugeridos pelo investigador e/ou 

construir interpretações alternativas. 

 Com base no guia elaborado por Meira (1994), organizamos os dados 

provenientes da videogravação, o que resultou em uma transcrição minuciosa das falas. 

A transcrição da videogravação conta com os turnos de fala que se refere à numeração 

seqüenciada que é atribuída a fala dos interlocutores. Ao lado de cada turno são 

descritos o interlocutor, as falas, os gestos, estes últimos estão expressos entre 

parênteses. 
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3.3.3 Realização de entrevista semi-estruturada com o professor. 

 

Para auxiliar a classificação das perguntas elaboradas pelo professor em aulas de 

Ciências e identificar de que maneira as perguntas podem trazer contribuições para o 

processo de Alfabetização Científica, realizamos entrevista com o professor. A 

entrevista nesta pesquisa serviu para compreendermos o contexto de produção das 

perguntas e a intenção do professor ao formulá-las, tais aspectos são imprescindíveis 

para a interpretação os dados, pois na pesquisa qualitativa é importante que a 

perspectiva dos sujeitos, os significados que os mesmos atribuem as suas ações sejam 

considerados (BOGDAN e BLIKLEN, 1994).  

 Antes de iniciarmos a entrevista, o professor recebeu a transcrição impressa das 

aulas videogravadas e foi orientado que ao assistir o vídeo prestasse a atenção nas 

perguntas. Exibimos os vídeos que contém os momentos das aulas selecionados para a 

análise. O professor assistiu ao vídeo e fez a leitura da transcrição. A partir daí 

iniciamos a entrevista, entretanto, cabe ressaltar que durante a entrevista voltamos a 

assistir ao vídeo, e em cada momento que aparecia uma pergunta, a pesquisadora dava 

pausa no vídeo e perguntava ao professor qual a intenção dele ao fazer aquela pergunta, 

naquele momento específico. As respostas do professor foram gravadas, assim como as 

considerações que o mesmo fez sobre a sua prática, ao assistir ao vídeo. Toda entrevista 

foi transcrita logo após a gravação para que nenhum dado fosse perdido, pois a memória 

estava fresca. 

 

3.4 Apresentação do corpus empírico construído 

 

A apresentação desses dados foi feito em tabelas que conta com o turno de fala, 

as falas, o contexto, a intenção do professor o tipo de pergunta e os Indicadores de 

Alfabetização Científica apresentados pelos alunos. 

Em forma de exemplos para auxiliar o leitor a um melhor entendimento da 

diferenciação dessas categorias, cinco tabelas estão inseridas no decorrer das análises 

destacando-as separadamente. Todas as falas foram colocadas em itálico, diferenciando-as 

assim do resto do texto. Entre parênteses e de forma não itálica existem comentários do 

observador (um dos autores desta pesquisa) para dar maior clareza 

 



53 

  

 

 

3.5 Definição dos instrumentos e procedimentos para a análise do corpus empírico 

 

As falas dos sujeitos provenientes da transcrição da videogravação das aulas, 

assim como as respostas da entrevista com o professor foram analisadas com base na 

análise do conteúdo (BARDIN, 1977). 

Segundo Bardin, a análise do conteúdo pode ser considerado como um conjunto 

de técnicas de análise de comunicação que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. “A intenção da análise do conteúdo 

é a inferência do conhecimento relativos ás condições de produção e de recepção das 

mensagens, inferências estas que recorre a indicadores quantitativos ou não” (BARDIN, 

1977, p.38). 

Nesta pesquisa, a unidade de registro escolhida para analisarmos o conteúdo da 

mensagem é o tema. Do conteúdo da mensagem, ou seja, da transcrição das falas 

provenientes da videografia e da transcrição proveniente da entrevista, extrairemos o 

tema, que se refere a “uma unidade maior em torno da qual tiramos uma conclusão” 

(MINAYO, 2002,  p.75). 

O conteúdo das falas dos sujeitos, provenientes da transcrição da videogravação 

das aulas, foi analisado à luz de categorias teóricas já existentes.  

Em relação a fala do professor, identificamos os turnos onde ocorreram 

perguntas, e em seguida classificamos tais perguntas com base nas categorias 

formuladas por Ainley (1988) e também na categoria denominada de pergunta 

divergente  Lorencini (1995). 

Analisamos a fala dos alunos com base nos indicadores de Alfabetização 

Científica propostos por Sasseron (2008), referencial teórico para esse trabalho e 

utilizado para analisar se o processo de Alfabetização Científica dos alunos está 

acontecendo. 
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4 ANÁLISE DAS DISCUSSÕES ORAIS/INTERAÇÕES DISCURSIVAS 

OCORRIDAS EM SALA DE AULA 

Considerando que temos por objetivo geral investigar os tipos de perguntas 

feitas pelo professor, em aulas de ciências, e as implicações da mesma para um ensino 

que vise a Alfabetização Científica, analisamos as produções orais ocorridas em uma 

sequência de duas aulas de uma mesma sala de aula. Para análise da primeira aula, 

doravante chamada aula 1, numeramos todos os turnos de fala. Identificamos que na 

aula há três momentos didáticos. O primeiro momento - que nomeamos de M1- versa 

sobre a revisão acerca dos níveis de organização do corpo humano. Compreende os 

turnos de fala de 1 a 86. O segundo momento – M2 – vai dos turnos de fala 87 a 135 e 

foca a identificação das concepções prévias dos alunos acerca do sistema digestório. O 

terceiro momento - M3 - caracteriza-se como sendo de sistematização das informações 

apresentadas pelos alunos. Compreende os turnos de fala de 136 a 236.  

Para análise da segunda aula, doravante chamada aula 2, também numeramos 

todos os turnos de fala. Na aula 2 identificamos outros três momentos didáticos. O 

quarto momento - M4 - caracterizado pela exposição de slides. Vai do turno 237 a 373. 

O quinto momento - M5 - compreende os turnos 374 a 489 e se ateve a exposição de 

slides com foco no percurso dos alimentos. Por fim, o sexto momento - M6  - cujo foco 

foi à leitura e discussão de texto sobre sistema digestório, compreende os turnos 490 a 

520. 

     Quadro 7: Distribuição e descrição dos momentos didáticos 

 

Iniciaremos nossa análise pela aula 1 e, posteriormente analisaremos a aula 2.  
 

 

Aulas    Momentos 

     Didáticos 

Descrição dos momentos didáticos Turnos  

Aula1 M1 Revisão sobre os níveis de organização do 

corpo humano. 

1 - 86 

M2 Introdução do conteúdo referente ao sistema 

digestório identificando concepções iniciais 

dos alunos 

87 - 135 

M3 Trabalhando sistema digestório a partir das 

concepções inicias dos alunos 

136 - 236 

Aula 2 M4 Inicio da aula expositiva com uso de slides 237 - 373 

M5 Exposição de slides com foco no 

percurso dos alimentos 

374- 489 

M6 Leitura e discussão do texto „sistema 

digestório‟ 

490-520 
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4.1 Aula 1: Revisão sobre os níveis de organização do corpo humano e introdução 

ao sistema digestório 

 

Nesta aula houve uma introdução ao conteúdo sistema digestório, para tanto o 

professor realizou uma revisão sobre os níveis de organização do corpo humano. No 

primeiro momento da aula o professor relembrou junto aos alunos conceitos sobre 

célula, tecidos, órgãos, sistemas, estudados em aulas anteriores e indispensáveis para a 

compreensão do novo conteúdo - sistema digestório.  

Esta aula apresenta 236 turnos de fala, sendo 106 do professor e 130 dos alunos. 

Conforme mencionamos, dividimos a aula 1 em três momentos: M1-Revisão sobre os 

níveis de organização do corpo humano; M2-Introdução do conteúdo referente ao 

sistema digestório identificando concepções iniciais dos alunos e M3- Trabalhando 

sistema digestório a partir das concepções inicias dos alunos. 

 

4.1.1 Momento 1: Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre 

célula 

O momento 1 trata de uma revisão sobre os níveis de organização do corpo 

humano, o professor inicia  a aula sobre sistema digestório relembrando junto aos 

alunos os conceitos sobre célula, principais partes de uma célula, tecidos, órgãos, 

sistemas. Ao discutir sobre sistemas, o professor também relembra uma aula sobre 

sistema sensorial ocorrida no primeiro semestre.  

O momento 1 é composto por 86 turnos de falas, dos quais 37 turnos são de fala 

do professor, identificamos perguntas em 22 turnos de fala do professor, isto significa 

que há perguntas em aproximadamente 59,45% dos turnos de fala do professor.  

A presença de perguntas de exame, ou seja, perguntas características do ensino 

memorístico que visa apenas verificar se o aluno detém determina informação, foi 

bastante freqüente nesse primeiro momento. Sendo assim, identificamos perguntas de 

exame nos turnos: 1, 6, 8, 14, 16, 24, 31, 46, 48, 63, 65, 80 e 84. Encontramos 

perguntas de asserção nos turnos 6, 16, 19, 22, 38, 58, 60, 69 e uma pergunta 

retórica no turno 63. As perguntas de asserção assim como as perguntas retóricas não 

requerem respostas. Encontramos no turno 12 uma pergunta verificadora, esse tipo de 

pergunta visa encorajar os alunos a refletir mais sobre uma afirmação (AINLEY, 1988). 

A pergunta de verificação localizada no turno 12 estava ligada a um contexto 

de problematização e teve o propósito de explorar o conhecimento do aluno, fazendo-o 



56 

  

 

 

(re) pensar a resposta exposta anteriormente no turno 11. Frente a este tipo de pergunta 

identificamos na fala do A3 (turno 13) que o mesmo conseguiu formular uma hipótese 

e fazer previsão para a situação colocada pelo professor, como podemos constatar no 

recorte a seguir: 

 

Turno Fala Contexto Intenção 

do professor 

Tipo de 

pergunta 

Indicador de 

AC 

8 Prof: Microscópio. 

Muito bem. Tem 

algumas células que 

podem ser vistas ao 

olho nu, quem se 

lembra? 

Levantar 

informações 

Retomar 

conteúdos 

vistos 

anteriormente. 

Pergunta 

de exame 

 

9 A 4: A laranja.     

10 Prof: É a da laranja, 

a do ovo. 

    

11 A3: Da pele.     

12 Prof: A da nossa 

pele dá para ver ao 

olho nu A3? 

Problematização  Explorar os 

saberes 

prévios 

pergunta 

de  

verificação 

 

13 A3: Da não.    Levantamento 

de hipótese 

previsão 

14 Prof: Só da para ver 

com o que? 

Levantando 

informações 

Explorar os 

saberes 

prévios 

Pergunta  

de exame 

 

15 A3: Com o 

microscópio. 

    

          Quadro 8: Recorte entre os turnos 8 e 15 referente ao primeiro momento da aula 1 

 

Em relação as perguntas de exame, estas foram bastante freqüentes, 

representaram 54,54% do total de perguntas encontradas no momento 1 - M1. A maioria 

das perguntas de exame foi utilizada pelo professor, no M1, com o propósito de retomar 

os conteúdos estudados em aulas anteriores, estas funcionaram também como teste de 

conhecimentos, além de proporcionar ao professor um diagnóstico dos conhecimentos 

dos alunos acerca do conteúdo abordado.  

No momento de revisão, as informações trazidas pelos alunos e professor, sobre 

célula, surgem como conteúdos base, sobre os quais os alunos irão trabalhar em outro 

momento da aula. Nesse primeiro momento, para as perguntas de exame associadas à 

intenção de revisão de conteúdos, não encontramos indicadores de AC associados às 

falas dos alunos.  
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Entretanto, no turno 48 encontramos uma pergunta de exame associada a um 

contexto de sistematização do conteúdo, a intenção com tal pergunta, segundo o 

professor, foi aproximar os alunos da linguagem científica, tal pergunta permitiu que os 

alunos levantassem hipóteses e organizasse informações. A tabela abaixo apresenta um 

recorte do M1, onde é possível identificar o turno em que o professor realiza o tipo de 

pergunta descrito acima, bem como, as interações que surgem a partir da pergunta: 

 

Turno Falas Contexto Intenção do 

professor 

Tipos de 

pergunta

s 

Indicadore

s de AC 

48 Prof: E o núcleo é a 

parte central. E outros 

elementos que vocês 

vão ver depois,lá por 

volta do 6º,7º ano.Mas 

por enquanto,está bom. 

Então, nós vimos que 

das células forma-se os 

tecidos e que agente 

também chama no senso 

comum os tecidos de 

que? 

 Organização do 

conhecimento 

(Sistematização)  

Aproximar 

os alunos da 

linguagem 

científica. 

Pergunta 

de 

exame 

 

49 A2: de ... é....     

50 A3: De carne.    Levantame

nto de 

hipótese. 

Organizar 

informaçõe

s 

51 A4 : De pele.    Levantame

nto de 

hipótese 

Organizar 

informaçõe

s 

52 Prof: Dos tecidos 

formam os órgãos. 

    

53 A5: Forma  a pele.    Raciocínio 

proporcion

al 

54 Prof: Como exemplo a 

pele, que nos vimos que 

é o maior órgão do 

corpo 

humano,lembram? Daí 

formam os sistemas. 

  Pergunta 

de 

asserção 

 

          Quadro 9: Recorte entre os turnos 48 e 54 referente ao primeiro momento da aula 1 
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No turno 48 o professor conclui a discussão sobre as partes da célula afirmando 

que o núcleo é parte central, e segue: 

“(...) Então, nós vimos que das células forma-se os tecidos e que agente também 

chama no senso comum os tecidos de que?” (T48). 

A pergunta do professor (T48) busca saber dos alunos como são chamados os 

tecidos no senso comum, uma estratégia utilizada para sistematizar o conteúdo. Esta foi 

classificada como pergunta de exame porque foi usada pelo professor para saber se um 

aluno está na posse de uma informação supostamente já discutida, mas a intenção do 

professor em trazer para a aula a relação entre a linguagem científica e a linguagem 

cotidiana é um elemento que a diferencia das demais perguntas de exame explicitadas 

pelo professor nesse primeiro momento da aula.  

A primeira resposta para a pergunta do turno 48 surge no turno 50 quando A3 

afirma: “de carne”. Outro aluno no turno 51 também faz uma colocação frente pergunta 

e diz: 

“De pele”. As respostas dos alunos revelam que os mesmos compreendem o que 

significa senso comum, o termo faz parte das discussões das aulas de ciências. Por outro 

lado, as respostas indicam que os dois alunos conseguiram levantar hipótese e 

organizar informações, pois suas respostas representam suposições, fruto de seus 

conhecimentos prévios e organizam informações à medida que arranjam informações 

supostamente já elencadas em aulas anteriores. 

O professor no turno seguinte (T 52) traz evidências de que as informações 

colocadas pelos alunos são aceitas por ele, pois segue a discussão procurando 

sistematizar o assunto e diz: “Dos tecidos formam os órgãos” (T 52). E o aluno A5 

completa a fala do professor: “Forma a pele” (T53). 

 A resposta do A5 traz um tipo de operação epistemológica (formas e ação de 

fazer ciência) denominada por Jiménez-Aleixandre;Duschl (2000),de apelo a analogia, 

pois o aluno consegue estabelecer, a partir de seus conhecimentos prévios, uma relação 

entre órgão e pele. Então, do mesmo modo que dos tecidos formam órgãos (afirmação 

do professor), os tecidos formam a pele (afirmação do aluno) que é um órgão. A 

informação, levantada pelo aluno de forma implícita, de que a pele é um órgão foi tema 

de aulas anteriores, isto fica evidente no turno 54, quando o professor aproveita a fala de 

A5 e dá consistência ao argumento do aluno ao afirmar: Como exemplo a pele, que nos 

vimos que é o maior órgão do corpo humano, lembram? Daí formam os sistemas. Com 
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a colocação de uma pergunta de asserção (turno 54), fica explicito que o conteúdo já foi 

estudado. Assim, o aluno A5 no turno 53 fez uso do raciocínio proporcional para 

estruturar seu pensamento, ilustrando a relação entre órgão e pele. Cabe salientar que 

tanto para a pergunta retórica quanto para as perguntas de asserção, identificadas no 

momento 1, não encontramos indicadores de Alfabetização Científica associados. 

 

4.1.2 Momento 2 : Concepções iniciais sobre sistema digestório 

 

O Momento 2 se ateve ao resgate de concepções prévias dos alunos acerca do 

sistema digestório e, na ocasião, os estudantes apresentaram suas primeiras ideias acerca 

do sistema digestório. Este momento é composto por 32 turnos de falas, dos quais 24 

são do professor. Identificamos perguntas em 8  turnos de fala do professor, isto 

significa que há perguntas em aproximadamente 33,33% dos turnos de fala do 

professor.  

Há perguntas nos turnos de falas 86, 88, 94, 96, 104, 106, 108, 116. 

Identificamos a presença de quatro perguntas divergentes nos turnos 86, 88, 94 e 96. 

Identificamos três perguntas estruturadoras nos turnos 104, 106 e 108 e uma 

pergunta exame no turno 116. 

As perguntas divergentes representam 50% do total de perguntas realizadas pelo 

professor, seguida das perguntas estruturadoras que ilustram 37,5% do total e, as 

perguntas de exame que diferentemente do primeiro momento ocorrem em um 

percentual menor: 12,5%. 

No apêndice 2 encontra-se uma tabela com a transcrição integral referente ao 

momento 2. Nesta tabela é possível visualizar, entre outros, os turnos de fala em que as 

perguntas ocorrem bem como os turnos onde verificamos a presença de indicadores de 

Alfabetização Científica. 

Apresentamos a seguir um pequeno trecho do momento 2, aquele em que o 

professor inicia a discussão sobre sistema digestório com a seguinte pergunta: “O que 

significa,o que vem na cabeça, o que significa sistema digestório?” (T 86). Com o uso 

desta pergunta, o professor procurou levantar as concepções prévias dos alunos acerca 

do assunto, a pergunta está inserida em um contexto de problematização, pois procura 

provocar a reflexão dos alunos acerca de um conteúdo ainda não estudado. De acordo 

com Delizoicov et al (2007) problematizar o saber do aluno, significa motivar um 
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posicionamento, uma interpretação, respostas sobre determinado tema.O professor 

numa tentativa de esclarecer sua fala, reformula as perguntas colocada por ele no turno 

86 e lança outra pergunta com o mesmo propósito, levantar as concepções prévias, 

entretanto direcionado-a a um aluno específico:  

“Deixa eu ver o que A4 tem a dizer, o que vem na tua cabeça do sistema         

digestório?”(T88). 

As duas perguntas lançadas pelo professor (turnos 86 e 88) são do tipo 

divergente, pois permitem a discussão na aula e não há uma preocupação com respostas 

„certas‟(LORENCINI, 1995). Todos os pontos de vista são bem vindos, como o 

argumento do aluno A4 no turno 89:  

“É porque quando a pessoa come...”( T89).  

Neste turno A4 lança a hipótese de que sistema digestório tem relação com o a 

ação de comer. Ele também inicia uma explicação e uma previsão. O argumento do 

referido aluno é completado no turno 91: 

“É, e faz..., espera o negócio na barriga.” (T 91). 

No turno 91 A4 conclui a explicação e a previsão iniciada no turno 89, pois em 

seu argumento identificamos uma relação entre uma ação (a ação de comer) e um 

acontecimento (a comida seguir para a barriga), o que caracteriza uma previsão e ao 

mesmo tempo uma explicação para a pergunta do professor.  

Em resposta a pergunta do professor, A1 faz uso do termo científico “digestão” 

(T 93), isto demonstra que o referido aluno também lançou uma hipótese, a de que 

sistema digestório tem relação com a digestão. 

 

O professor com intenção de explorar ainda mais os conhecimentos prévios dos 

alunos e para continuar a discussão, faz uso de mais duas perguntas divergentes: 

 “Tem haver com o que mais?” (T 94) “O que mais A1? A5?” (T 96). 

Percebemos que a pergunta do turno 96 tem o mesmo propósito do turno 94, mas a 

diferença é que a última está direcionada à determinados alunos, uma estratégia 

utilizada pelo professor para estimular os alunos citados a participar da discussão. As 

perguntas divergentes dos turnos 94 e 96 estão inseridas em um contexto exploratório, 

no sentido de que estimulam outros posicionamentos para continuar a discussão.  

No turno 95, o aluno A2 lança a hipótese de que sistema digestório tem relação 

com respiração. O professor não considera a resposta do aluno, mas durante a entrevista 
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relata que no momento da aula não se deu conta da importância da resposta de A2, pois 

segundo o professor “é difícil mediar uma discussão, principalmente organizar o 

momento de aluno falar de modo que cada um possa fazer sua colocação respeitando a 

vez do outro se colocar”.  

No turno 97, A5 avalia as respostas dos colegas, fazendo uso da plausibilidade 

(Jeminez-Aleixandre, et al 2000) para estruturar o seu pensamento, pois ele avalia e 

concorda as informações que foram apresentadas por seus colegas durante a discussão. 

Dessa maneira, organiza informações:  

“Digestão e tudo que eles falaram.” (T 97) 

A5 continua a argumentar nos turnos 99 e 101: 

“Também vai acumulando as comidas que a pessoa pega”. (99) 

“As coisas boas da comida.” (T 101) 

No turno 99 A5 traz a ideia de que sistema digestório tem relação com o 

acumulo de comidas, desse modo o aluno lança uma hipótese e faz uso da seriação de 

informações à medida que vai listando suas concepções. Já no turno 101 A5 faz uma 

ressalva para a questão do acumulo de comidas, o referido aluno explica que se trata de 

um acumulo de coisas boas da comida, assim ao mesmo tempo em que realiza uma 

explicação, o aluno ao atribuir uma característica a comida, nos dá evidências de que 

procura classificar informações. 

 O aluno A5 estrutura as ideias apresentadas nos turnos 99 e 101 e argumenta: 

“É quando agente come, só pega as coisas que são boas.” (T103) 

Neste argumento do aluno percebemos que ele procura estabelecer uma relação 

de causa e efeito, fazendo assim uma previsão para explicar as idéias que ele havia 

colocado anteriormente.  

 

Em seguida, o professor aproveita o argumento do aluno e busca através de 

perguntas estruturadoras, controlar a aprendizagem dos alunos, segundo o professor a 

pergunta foi formulada com o propósito de esclarecer que o corpo é responsável em 

pegar as coisas boas e que as vitaminas são exemplos de „coisas boas da comida‟. 

Prof:“O que é que pega as coisas que são boas?” (T104) 

A5:“as vitaminas.” (T 105) 

Prof: As vitaminas. O que é que pega?”. (T 106) 

A5:“as frutas, verduras”. (107) 
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Apesar de A5 relacionar „coisas boas da comida‟ ao termo científico vitaminas, 

organizando informações, inclusive com exemplos de alimentos ricos em vitaminas, 

organizando e classificando informações. Fica evidente nos turnos 105 e 107 que A5 

não atendeu a resposta esperada pelo professor, pois no turno 108 o professor segue 

com a mesma pergunta feita no turno 104, entretanto, induzindo A7 a resposta desejada: 

Prof: Calma! O que é que pega as coisas boas como as vitaminas, A7?O 

nosso....(T 108) 

A7: O nosso corpo. (T109). 

As respostas de A5 nos turnos 105 e 107 revelam que o mesmo formulou 

explicações como estratégia para esclarecer que as vitaminas encontradas em frutas e 

verduras são as coisas boas da comida. Cabe salientar que a pergunta do professor 

precisa ser clara, caso contrário os objetivos didáticos não são alcançados 

(LORENCINI, 1995). 

Envolvido na discussão, A4 lembra que quando se trata de sistema digestório 

também há „as coisas que não prestam‟. O aluno além de organizar e seriar 

informações, classifica informações e inicia uma previsão:  

A4: “ô tio, as coisas que não presta vai para...” (T 113). 

 A previsão iniciada por A4 é concluída por A5 que também organiza 

informações: 

A5: “Vai para o coco.” (T 115). 

Em um contexto de sistematização, o professor no turno 116 utiliza uma 

pergunta de exame com a intenção de aproximar os alunos da linguagem científica: 

Prof: “popularmente no senso comum agente chama de coco, merda também, 

mas o nome correto é outro que agente vai ver já, já, quem sabe”. (T 116) 

A4: “é obrar.” (T 117) 

A2 : “fazer número dois.”(T 118) 

Apesar de o professor afirmar que a intenção com a pergunta era de aproximar 

os alunos à linguagem científica, talvez por esperar que os alunos respondessem o nome 

do termo científico, este propósito não foi contemplado. Entretanto, nas falas dos alunos 

fica evidente que ao trazer para a discussão conhecimentos provenientes de suas 

experiências, os alunos organizaram informações e levantaram hipóteses.  

Aproximar o aluno da linguagem científica não significa desprezar ou julgar 

como „errado‟ o conhecimento proveniente do cotidiano, pois o uso de um tipo de 
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linguagem não exclui o uso de outro tipo, elas coexistem.  Sobre este ponto Teixeira 

(2006) orienta que é preciso trazer para a sala de aula situações que  

 

possibilitem ao aluno expor o que ele pensa e criar condições para que 

ele aprenda outros argumentos e formas de analisar o fenômeno, 

convencendo-o de que esses são mais contundentes e apropriados em 

alguns contextos que os que ele propunha anteriormente, mas, em 

outras situações, tais argumentos soariam como pedantes e 

desnecessários (TEIXEIRA ,2006,p.129). 

 

4.1.3 Momento 3: Funcionamento do sistema digestório 

 

O momento 3 da aula 1 inicia no turno 136 e vai até o turno 236. Desse modo, é 

composto por 100 turnos de fala, dos quais 45 são falas do professor. Dos 45 turnos de 

fala do professor, em 14 deles identificamos perguntas, ou seja, em 31,11% das falas do 

professor encontramos perguntas. 

Identificamos perguntas de exame nos turnos 140, 160, 172, 176, 222. 

Encontramos uma pergunta divergente no turno 188. Encontramos perguntas de 

asserção nos turnos 153, 164,172. Perguntas retóricas nos turnos 215 e 217. Perguntas 

tematizantes nos turnos 224 e 227. 

As perguntas de exame representam 35,71% e em sua maioria buscavam 

informações específicas dos alunos acerca de nomes de órgãos, segundo o professor 

uma estratégia para sistematizar o conteúdo. As pseudoperguntas, isto é, perguntas que 

não pedem por respostas (fazem parte deste grupo as perguntas de asserção, retóricas e 

tematizantes) totalizam 57,14% do total de perguntas realizadas pelo professor. 

 A pergunta divergente representa 7,14% e foi elaborada em um contexto de 

problematização, a intenção do professor com tal pergunta foi trazer a dúvida do aluno 

para discussão, ou seja, a pergunta divergente feita pelo professor, na verdade foi uma 

pergunta realizada inicialmente pelo aluno. 

 

O momento 3 corresponde a parte final da aula 1, na qual o professor organiza as 

ideias que foram apresentadas pelos alunos no momento anterior, na tentativa de 

sistematizar o conteúdo. 

A tabela abaixo apresenta o trecho do momento 3 que o professor retoma a 

discussão iniciada no segundo momento  da aula sobre  „as coisas que prestam‟ da 

comida. Para tanto, no turno 140 formula uma pergunta de exame que merece nossa 
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atenção, pois encontramos indicadores de Alfabetização Científica relacionados a tal 

pergunta. 

 

Turno Falas transcritas Contexto Tipo de 

pergunta 

Intenção do 

professor  

Indicador de 

AC 

137 A4: É. As coisas que 

não presta, defecar. 

As coisas que não 

presta, defeca. As 

coisas que é boa 

como as vitaminas, 

como a banana,vai 

para se repetir. 

Relaciona as 

informações com 

as hipóteses 

levantadas 

  Organizar 

informações  

Explicação 

 

138 Prof: Sim. Veja só, 

então as coisas que 

são importantes 

como as vitaminas 

ficam no nosso 

corpo. Vocês 

sabem... 

    

139 A7: Vai parar no 

sangue. 

   Classificar 

informações 

Levantamento 

de hipótese 

Previsão 

140 Prof: Olha! A7 falou. 

A7 falou que vai 

parar no sangue. É 

A7, vai parar no 

sangue. Mas, elas 

param.., agente 

começou a falar hoje 

isso, sabe para onde 

vai essas vitaminas? 

Esses sais minerais? 

Contexto de 

problematização  

Pergunta 

de 

exame 

Sistematizar  

141 A1: para as células.    Classifica 

informações 

Levantamento 

de hipótese 

Previsão  

142 A4: Barriga.    Levantamento  

de hipótese 

Classificar 

informações 

Previsão  

143 Prof: Boa A 1, para 

as células. 

    

144 A5: E o sangue vai 

para a cabeça. É 

mesmo. (A5 fala com 

A 1) 

   Previsão 

Levantamento 

de hipótese 
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145 A1: vai criar as 

células. 

   Previsão  

Levantamento 

de hipótese 

Explicação 

146 Prof: E das células, 

A7, jogam para 

outras partes do 

nosso corpo.Ok? 

    

    Quadro 10: Recorte entre os turnos 137 e 146 referente ao terceiro momento da aula 1 

 

Na retomada da discussão, apesar de o professor não iniciar com perguntas, os 

alunos realizam algumas colocações que mantém estreita relação com as perguntas dos 

turnos 104 e 108 expostas abaixo: 

Prof: “O que é que pega as coisas que são boas?” (104) 

Prof: “Calma! O que é que pega as coisas boas como as vitaminas, A7?O 

nosso...”(T108) 

 As colocações dos alunos, nessa retomada, extrapolam a ideia de que as coisas 

boas como as vitaminas ficam no nosso corpo. Isto fica evidenciado na fala de A7, que 

no turno 139 classifica informações, levanta uma hipótese e faz uma previsão ao 

argumentar que as coisas boas vai para o sangue. 

Prof: “Sim. Veja só, então as coisas que são importantes como as vitaminas 

ficam no nosso corpo. Vocês sabem...”(T 138). 

A7: “Vai parar no sangue.” (T 139). 

A associação que A7 faz entre sistema digestório e sistema circulatório revela 

que o mesmo consegue apresentar suas ideias de forma não fragmentada, numa 

abordagem sistêmica como sugere o professor.  

A abordagem sistêmica que o professor assume adotar refere-se ao paradigma da 

ciência contemporânea emergente se constitui pela integração de três novos 

pressupostos epistemológicos decorrentes de recentes desenvolvimentos da própria 

ciência: a crença na complexidade, em todos os níveis da natureza; a crença na 

instabilidade do mundo, em processo de tornar-se; a crença na intersubjetividade como 

condição de construção do conhecimento do mundo. (VASCONSCELOS, 2005)  

O professor segue a discussão, concordando com A7 e ao mesmo tempo fazendo 

uma pergunta de exame para controlar a discussão e consequentemente a 

aprendizagem dos alunos: 
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Prof: “Olha! A7 falou. A7 falou que vai parar no sangue. É A7, vai parar no 

sangue. Mas, elas param.., agente começou a falar hoje isso, sabe para onde vai essas 

vitaminas? Esses sais minerais?”( T 140) 

Em resposta a pergunta do professor, os alunos argumentam: 

A 1: “Para as células.” (T141) 

A4: “Barriga.” (T 142) 

Nos turnos 141 e 142 os alunos conseguiram levantar hipótese e fazer previsão 

organizar informações, pois recorreram a conteúdos já estudados (no caso de A 1) e a 

informações já apresentadas (no caso de A4) numa tentativa de responder a pergunta do 

professor. O professor despreza a resposta de A4 e confirma a hipótese de A 1: “ Boa  A 

1, para as células.”(T 143). Entretanto, A5 retoma a discussão sobre o sangue: 

A5: “E o sangue vai para a cabeça. É mesmo.” ( T144) 

A 1: “O sangue vai criar as células.”(T 145) 

Nas falas dos alunos percebemos formulação de hipótese e previsões sobre a 

situação em estudo, entretanto, na fala de A 1 encontramos uma explicação bem 

elaborada. O referido aluno consegue relacionar que os nutrientes (vitaminas, sais 

minerais) entram na corrente sanguínea, e este sangue rico em nutrientes vai “criar” as 

células.   

 

Em relação a única pergunta divergente realizada, ela acorre no turno 188 no 

contexto da aula em que o professor pede para os alunos observarem boneco de 

laboratório. A partir da pergunta divergente ocorre uma discussão sobre o percurso do 

alimento, momento em que o professor explora o nome dos órgãos que fazem parte do 

sistema digestório.  

 

Turno Falas transcritas Contexto Tipo de 

pergunta 

Intenção do 

professor 

Indicador 

de AC 

185 A1: ô tio,ô tio.     

186 Prof: Observe A1. Calma! 

Calma! O que você não ta 

entendo? Vamos ver já já. 

    

 A1: (inaudível)     

187 A2: Ele não toma água e a 

água desce por aqui. 

   Levantan

do 

hipótese 

188 Prof: A1 ta perguntando 

como essa comida vai passar 

por aqui?(prof aponta para o 

Criando 

um 

problema 

Pergunta 

divergente 
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boneco) 

189 A2: passando. Mastiga     

Levantam

ento de 

Hipótese 

190 Prof: A2 já ta respondendo. 

Começa pela mastigação 

    

191 A1: Eu disse.     

192 A2: E bota aqui no cordão, 

na goela. 

   Organizan

do 

informaçõ

es 

Explicaçã

o 

193 Prof: na mastigação agente 

come,mastiga.Vamos ver 

como chama esse 

cordão,essa goela, já já. 

    

194 A8: na mastigação,a pessoa 

come,mastiga,aí ela vem até 

aqui, desce para a barriga. 

   Organizar 

informaçõ

es 

Previsão 

Explicaçã

o 

Raciocíni

o lógico 

Quadro 11: Recorte entre os turnos 185 e 194  ao terceiro momento da aula 1 

 

 A discussão inicia quando o professor chama a atenção para uma pergunta 

realizada por A1 e profere tal pergunta: 

Prof: “A1 tá perguntando como essa comida vai passar por aqui?”(prof aponta 

para  boneco, mais precisamente para o esôfago) (T 188) 

A2 responde: “ passando. Mastiga.” ( T 189) 

A partir da hipótese de A2, a discussão continua: 

Prof: “A2 já tá respondendo. Começa pela mastigação.” (T 190) 

A2 segue explicando que depois que mastiga, a comida segue por uma estrutura 

(esôfago) que ele denomina de cordão, goela: 

A2: “E bota aqui no cordão, na goela.” (T 192) 

Prof: “Na mastigação agente come, mastiga. Vamos ver como chama esse 

cordão,essa goela, já já.”(T193). 

A8 organiza as informações apresentadas na discussão, e a partir daí faz 

previsão e explicação: 
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A8: “na mastigação,a pessoa come,mastiga,aí ela vem até aqui, desce para a 

barriga.”(T 194)  

 

A pergunta do turno 188 é do tipo divergente, pois suscita reflexão, a 

investigação. Tal pergunta ocorre em um contexto de problematização, no qual a 

pergunta se configura como um problema, pois expressa a dúvida do aluno, para a qual 

até então não se têm uma resposta. De acordo com Gil-Perez (1993) o termo problema 

refere-se a uma questão que está sem resposta. A explicação exposta por A2 nos turnos 

189 e 192 é uma resposta para o problema lançado por A 1, contudo, na fala do referido 

aluno é possível identificar que o mesmo utiliza um termo que faz parte da linguagem 

de seu cotidiano „goela‟ „cordão‟ para estruturar sua explicação. O professor, no turno 

193 apresenta indícios de que existe um outro nome para a estrutura por onde passa a 

comida, tal nome segundo o professor será visto mais adiante: “Vamos ver como chama 

esse cordão,essa goela, já já.”(T193). 

A explicação proferida por A8 é uma resposta para o problema elaborado pelo 

aluno A1 e apresentado à turma pelo professor no turno 188. Na resposta da aluna é 

possível identificar que a mesma se apropria de informações já apresentadas durante a 

aula, entretanto ela utiliza o raciocínio lógico para estruturar seu pensamento, articular 

ideias e apresentar uma solução para o problema. 

 

Aula 2: Aula expositiva com uso de slides e leitura de texto 

 

4.1.4 Momento 4: Aproveitamento dos alimentos a partir da digestão 

 

O momento 4 da aula 2 inicia no turno 237 e vai até o turno 373. Desse modo, é 

composto por 137 turnos de fala, dos quais 63 são falas do professor. Dos 63 turnos de 

fala do professor, em 21 deles identificamos perguntas, ou seja, em 33,33% das falas do 

professor encontramos perguntas. 

Identificamos perguntas de exame nos turnos 284, 286, 292, 296, 308, 350, 364, 

366. Encontramos perguntas divergentes nos turnos 237, 258, 314, 318. Identificamos 

perguntas estruturadoras nos turnos 323, 325, 329, 347. Encontramos quatro perguntas 

de asserção nos turnos 246, 292, 311. Uma pergunta retórica no turno 264.  Uma 

pergunta tematizante no turno 264.  
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Em total de 21 perguntas que foram realizadas no momento 4, há duas perguntas 

que não se enquadram em nenhuma das categorias escolhidas para a análise, desse 

modo classificamos como outro tipo de pergunta, elas estão localizadas nos turnos 243 e 

246. Posteriormente dedicaremos um espaço para tratar da classificação dessas 

perguntas. 

As perguntas de exame representam 38,09% e em sua maioria buscavam informações 

específicas dos alunos acerca de nomes de órgãos, segundo o professor uma estratégia 

para sistematizar o conteúdo. As perguntas divergentes representam 19,05 %. As 

perguntas estruturadoras 14,28%. As pseudoperguntas, isto é, perguntas que o locutor 

não espera necessariamente uma resposta, mas como forma de interagir com o(s) 

interlocutor(es), totalizam 28,57% do total de perguntas realizadas pelo professor. 

  

O momento quatro refere-se a aula expositiva dialogada com utilização de 

slides. O professor inicia a aula (T 237) lembrando aos alunos sobre a necessidade de o 

corpo consumir alimentos para manter o organismo vivo. Desse modo, realiza 

contextualização com base em um conteúdo já trabalhado – alimentação. Ao mesmo 

tempo em que contextualiza, tenta problematizar com a seguinte pergunta: 

“Mas o que acontece com os alimentos que ingerimos?” (T 237) 

De acordo o professor, sua intenção com esta pergunta foi permitir os alunos 

estabelecer relações com conteúdos discutidos em aulas anteriores, nesse caso, 

relacionar alimentação e sistema digestório. 

A pergunta do turno 237 constitui-se como uma pergunta do tipo divergente 

(LORENCINI, 1995), pois permite que o aluno expresse seu ponto de vista, pense sobre 

a situação apresentada e elabore uma resposta. 

Frente à pergunta do turno 237, o aluno A2 responde que o alimento “vai para a 

barriga” (T 238). Na resposta do aluno é possível identifica a presença de três 

Indicadores de AC: a hipótese, a previsão e uma explicação. A afirmação de que o 

alimento segue para um local específico, no caso a barriga, indica que o aluno utilizou 

um termo do cotidiano, os saberes espontâneos para elaborar sua reposta.  

No decorrer da aula o professor fala sobre os bons alimentos, os alunos citam 

exemplos de bons alimentos e a importância deles para a saúde. Nesse contexto, o 

professor lança duas perguntas (classificamos como outro tipo de pergunta), segundo 

ele, com a intenção de os alunos pensarem sobre o cotidiano deles: 
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“Mas será que tudo que eu como, traz saúde?”(243) 

“Quais os alimentos que geralmente não fazem bem a saúde?”(246) 

As perguntas realizadas pelo professor permitiram a retomada de uma discussão 

sobre alimentação, funcionou como contextualização para aproximar o novo conteúdo 

ao cotidiano dos alunos. Entretanto, não encontramos Indicadores de Alfabetização 

Científica associados  as duas perguntas. 

O objetivo principal desse momento da aula foi discutir sobre as transformações 

sofridas pelo alimento e o caminho percorrido pelo alimento no corpo.  Para atender a 

tais objetivos, o professor no turno 258 retoma a pergunta realizada no inicio da aula: 

“O que acontece com esses alimentos a partir do momento que eu coloco na boca” (T 

258). 

Mesmo com a utilização de uma pergunta divergente o professor não consegue 

promover uma discussão sobre o processo de transformação dos alimentos, pois a turma 

estava dispersa. 

Então, o professor seguiu falando da função do sistema digestório de processar 

os alimentos e apresentou slides com um esquema contendo imagens e nome de órgãos 

que fazem parte do sistema digestório. Esse momento se ateve a leitura de slides. 

No turno 308, o professor retoma a discussão iniciada nos turnos 258 e 237, 

apresentando a seguinte pergunta: 

“... qual é a função, o papel da boca dentro desse processo” (T 308). 

A pergunta realizada pelo professor pode ser classificada como uma pergunta 

de exame, pois busca saber se o aluno possuí uma informação específica. No turno 309, 

Flávio apresenta sua opinião: 

“começa a mastigar”(T 309). 

Esta é uma afirmação simples, sem justificativas, que demonstra somente o 

levantamento de uma hipótese e organização de informações pelo aluno. Entretanto, 

cabe ressaltar que a hipótese do aluno pode está respaldada em uma discussão ocorrida 

no final da primeira aula- M3, na ocasião os alunos A 1 , A2 e A8 discutiam como a 

comida iria passar pelo „cordão‟, eles chegaram a conclusão que era através da 

mastigação. 

No turno 314 o professor retoma a discussão anterior sobre os órgãos que fazem 

parte do sistema digestório e suas funções. O professor lembra que na boca se inicia o 
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processo de mastigação e utiliza uma pergunta retórica para falar sobre as 

conseqüências de não mastigar bem os alimentos. 

Como a questão da mastigação já foi abordada quando os alunos, na primeira 

aula- M3, estavam discutindo sobre o caminho dos alimentos (buscando explicações 

para como o alimento passa pelo esôfago) e quando Flávio, na segunda aula – M4, 

explica o papel da boca no processo de digestão, o professor lança uma pergunta para 

dar continuidade ao conteúdo: 

 

Prof: “O que acontece na boca além de ser mastigado o alimento?” (T 314) 

 

Segundo o professor, a sua intenção com esta pergunta era que os alunos 

trouxessem para a discussão o papel da saliva. A pergunta lançada pelo professor requer 

que os alunos extrapolem a questão da mastigação e pensem sobre o que mais acontece 

com o alimento na boca, isto pode conduzir a diferentes pontos de vistas. Desse modo, 

temos uma Pergunta divergente inserida em um contexto de problematização, pois provoca 

nos alunos a busca de respostas para uma situação que até então eles não haviam 

pensado.  

Esse tipo de pergunta estimula a reflexão, mobiliza os saberes prévios e o aluno 

expõe sua opinião, como podemos verificar na fala de A4: 

A4: “A gente toma água.” (T 315) 

A4 levanta uma hipótese e faz uma previsão. O professor não confirma a 

hipótese do aluno como podemos verificar no turno seguinte: “Não é isso que eu quero 

chegar. Bora ,vamos refletir! ( T316). E segue a discussão retomando a pergunta 

anterior, com a mesma intenção de trazer para a discussão o papel da saliva, mas em um 

contexto exploratório: 

Prof: Então vamos pensar um pouco. O que acontece com os alimentos na 

boca?( T318) 

A4 organiza informações e lança uma nova hipótese e nova previsão: “A gente 

mastiga” (T320). Entretanto, o referido aluno insiste na sua hipótese anterior e tenta 

convencer o professor: 

A4: “Agente bebe água, qualquer coisa.” (T 322) 
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O argumento do aluno traz evidencias de que ele consegue organizar 

informações de tal modo que associa a ingestão de líquidos como uma ação que assim 

como a mastigação acontece na boca.  

O professor concorda com A4, entretanto para chegar ao seu objetivo ( discutir 

sobre o papel da saliva), lança uma pergunta estruturadora em um contexto de 

problematização .  

Prof: “A4, agente toma água, mas às vezes,quando a gente não toma líquido 

nenhum,então se agente não toma líquido nenhum, o que acontece?” (T 323) 

Frente a pergunta do professor A4 faz a seguinte explicação: 

“Agente fica desnutrido, agente fica...”.( T 324) 

O termo desnutrido utilizado pelo aluno para se referir as conseqüências da não 

ingestão de líquidos, apesar de ter sido empregado de forma inadequada (talvez o aluno 

queria falar desidratado), revela que o aluno conseguiu relacionar a falta de água a algo 

prejudicial ao organismo.  

Com a intenção de aproximar os alunos do seu objetivo ( discutir sobre o papel 

da saliva), o professor segue  a discussão e utiliza uma pergunta estruturadora em um 

contexto exploratório: 

Prof: “(...) O que acontece naturalmente durante o processo de mastigação para ajudar 

nesse processo da digestão? Aqui na região da boca. Vamos pensar!” ( T 325) 

A2 levanta uma hipótese: “ Os dentes”. ( T 326) 

A resposta de A2 não corresponde ao esperado pelo professor, mas revela que o 

aluno levantou uma hipótese que não está fugindo ao conteúdo da pergunta. A 

pergunta, se analisada fora das discussões anteriores, dá margem para resposta como a 

do A2. Para o referido aluno, os dentes é algo que naturalmente ajuda no processo de 

mastigação e consequentemente de digestão. 

O professor prossegue fazendo uso de perguntas estruturadoras: “ (...). Mas 

nem sempre tomamos água, o que acontece para molhar esses alimentos?( T329) 

“Quando agente não toma água, naturalmente, aqui na região da boca, na cavidade 

bucal...”( T 340) 

A discussão continua e um aluno comenta que quando escova os dentes pela 

manhã a boca fica seca, outro aluno discorda afirmando que fica molhada. Então, 

professor aproveita a resposta do aluno e utiliza mais uma vez uma pergunta 



73 

  

 

 

estruturadora para mobilizar o conhecimento na posse do aluno de forma a estabelecer 

novas ligações: 

Prof: Ficaj. E esse molhada fica através de que?( T 347) 

Os alunos levantam as hipóteses: 

Aluno: De água. ( T 348) 

A4 Henrique: Saliva. ( T 349) 

O professor em um contexto de sistematização e com a intenção de aproximar o 

termo científico saliva ao cotidiano dos alunos, ele busca, através do uso de pergunta 

de exame, saber dos alunos qual o nome que eles atribuem ao líquido natural produzido 

na boca.  

 

Prof: “Chegamos lá, palmas para ele. De saliva, que agente chama, A4, no senso 

comum de que?”( T350) 

Aluno1: “Saliva.” (T351) 

Aluno2: “Baba.” (T352) 

Prof: Baba ou cuspi. (T 353) 

Aluno 3 :É cuspi.(T 354) 

Frente as falas dos alunos fica evidente que os mesmos conseguem compreende 

que os termos do senso comum como baba, cuspi, tem o mesmo significado do termo 

saliva. Esta discussão pode facilitar a compreensão dos termos científicos, 

principalmente para os alunos que não se expressaram oralmente, os quais não temos 

evidencias de tal compreensão. Assim, o professor sistematiza as informações: 

 

Prof: “Esse cuspi ajuda a amolecer, a molhar os alimentos durante o processo de 

mastigação.”( T368) 

E o Aluno A3 elabora o seguinte problema: “Tio, a água, vai fazer cuspi?”( 

T371). O Professor explica: “é uma água chamada saliva que o nome vulgar que agente 

chama no dia a dia é o cuspi, mas o correto é a saliva. Através de glândulas como A2 

falou que está ao redor da boca. ”(372). 

A pergunta realizada pelo aluno no turno 371 expressa uma dúvida, uma 

hipótese, pois o mesmo através do questionamento lançou a suposição de que a água 

produz a saliva. Segundo Sasseron (2008) as hipóteses podem surgir na forma de 

perguntas. E, de acordo com Machado (2012), as perguntas dos alunos têm um duplo 
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papel: podem expressar tanto um indicador de alfabetização científica, quanto estimular 

a participação dos demais alunos na discussão.  

 

4.1.5 Momento 5: Transformação química dos alimentos 

 

O momento 5 da aula 2 inicia no turno 374 e vai até o turno 481. Desse modo, é 

composto por 107 turnos de fala, dos quais 51 são falas do professor. Dos 51 turnos de 

fala do professor, em 16 deles identificamos perguntas, ou seja, em 31,37% das falas do 

professor encontramos perguntas. 

Das 16 perguntas encontradas no M5, identificamos perguntas de exame nos 

turnos 383, 419, 421, 454, 456, 459, 461, 467, 469. Encontramos pergunta de asserção 

no turno 434. Perguntas retóricas nos turnos 379, 386, 405, 444. Encontramos duas 

perguntas, uma no turno 374, e outra no turno 413, as quais classificamos como outro 

tipo de pergunta. 

As perguntas de exame representam 56,25% e em sua maioria buscavam 

informações específicas dos alunos acerca de nomes de órgãos, segundo o professor 

uma estratégia para sistematizar o conteúdo. As pseudoperguntas, isto é, perguntas que 

não pedem por respostas, totalizam 31,25% do total de perguntas realizadas pelo 

professor. As perguntas classificadas como outro tipo de pergunta representam 11,11% 

do total de perguntas formuladas nesse momento. 

 

O momento 5 corresponde a parte da aula 2, na qual o professor focaliza o papel 

do sistema digestório de transformar o alimento, a função de cada órgão e as doenças 

relacionadas ao mal funcionamento do sistema digestório.  

Durante esse momento da aula, o professor utiliza perguntas retóricas como 

estratégia para abordar conceitos que exigem um grau elevado de abstração, como os 

conceitos de transformação química e física, substância. 

 

Turn

o 

Falas transcritas Contexto Tipo de 

pergunt

a 

Intenção do 

professor 

Indicador de 

AC 

379 Prof: Ok? Tá claro 

gente? Então gente, o 

sistema digestório 

obtém (A 1 levanta para 

Sistematizaçã

o 

Pergunta 

retórica 

Esclarecer 

conceitos de 

difícil 

compreensão 
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atender alguém que 

estava batendo na porta) 

esses nutrientes para o 

nosso organismo que de 

um modo geral vai 

fornecer energia para a 

gente realizar nossas 

ações do dia a dia. Só 

que durante isso tem 

uma transformação 

química e física. Que 

isso professor? Uma 

mudança. 

380 A4: Mudança?     

381 Prof: Uma 

transformação. 

    

382 A2: É, mudança.     

383 Prof: Como é mesmo 

essa 

mudança/transformação

? 

 Pergunta 

de exame 

Explorar os 

conhecimento

s prévios. 

 

384 A4: Mudar o corpo, 

mudar o corpo todinho. 

   Levantament

o de hipótese 

385 A16: Ela afeta o nosso 

corpo. 

   Levantament

o de hipótese 

386 Prof: Ela afeta o 

funcionamento do nosso 

corpo. Então essa 

mudança, gente, 

envolve, reações 

químicas naturais do 

nosso corpo. O que é 

isso professor? 

Substâncias que produz 

no corpo humano. 

Como assim? Por 

exemplo, o líquido é 

transformado. Outra 

mudança: parte dos 

alimentos uma se 

transforma em açúcar. 

Sistematizaçã

o 

Pergunta 

retórica 

  

387 A4: é.     

Quadro 12: Recorte entre os turnos 379- 387 referente ao momento 5 

 

No turno 379 o professor utiliza uma pergunta retórica para explicar que uma 

transformação química e física é uma mudança. Frente a essa pergunta não 

identificamos a presença de Indicadores de Alfabetização Científica à fala dos alunos. 
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Contudo, no turno 383, o professor recorre a uma pergunta de exame como estratégia 

para explorar a concepção dos alunos acerca do significado que eles atribuem a palavra 

transformação química e física. 

A pergunta do turno 383 pode ser classificada como pergunta de exame porque 

tem como finalidade controlar conhecimentos relativos a conteúdos tratados na própria 

aula. Frente a esta pergunta de exame as afirmações apresentadas pelos alunos são 

hipóteses, pois são apenas suposições, ideias iniciais. 

 No turno 386 o professor confirma as hipóteses dos alunos e aprofunda a 

discussão sobre o conceito de transformação e física com o uso de um outro termo – 

reações químicas- e mais uma vez utiliza pergunta retórica na tentativa de explicar o 

significado do termo: 

Prof: Ela afeta o funcionamento do nosso corpo. Então essa mudança, gente, 

envolve, reações químicas naturais do nosso corpo. O que é isso professor? 

Substâncias que produz no corpo humano. Como assim? Por exemplo, o líquido é 

transformado. Outra mudança: parte dos alimentos uma se transforma em açúcar. (T 

386) 

Fica evidente na fala do professor, que o mesmo utilizou a pergunta retórica 

como estratégia para abordar o conceito de reações químicas. De acordo com o 

professor, há conceitos científicos que são difíceis de abordar e difíceis de os alunos 

compreenderem. Há conceitos científicos que exigem um grau elevado de abstração 

para a sua construção. 

Assim, as perguntas retóricas lançadas pelo professor tanto no turno 379 quanto 

no turno 386 contribuíram para o estabelecimento de um discurso de autoridade, no qual 

apenas um ponto de vista é considerado. Frente a pergunta retórica do turno 386 não 

identificamos a presença de Indicadores de Alfabetização Científica associados à fala 

dos alunos.  

 Mais adiante o professor inicia uma discussão sobre doenças relacionadas ao 

sistema digestório, para tanto, relembra conteúdos e utiliza uma pergunta retórica como 

estratégia para explicar o significado do termo substância.  

 

Turno Falas transcritas Contexto Tipo de 

pergunta 

Intenção do 

professor 

Indicador de 

AC 

405 (...) Ai agente vai 

chegar numa questão 

Sistematização Pergunta 

retórica 
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interessante que vai 

ser...Volta ai A2.Gente 

voltando. Lembra que 

eu falei que tem um 

órgão chamado 

pâncreas, ele produz 

um líquido, uma 

substância. O que é 

uma substância? Um 

tipo de liquido 

qualquer, que serve 

para queimar o açúcar 

do corpo. Quando o 

pâncreas está 

funcionando mal, não 

está produzindo esse 

líquido para queimar o 

açúcar. Aí tem uma 

doença... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta de 

exame 

406 A7: Diabetes.    Organizando 

informações 

407 Prof: Show, muito bem 

A7, A4 presta atenção! 

Então, o mal 

funcionamento do 

pâncreas pode gerar , 

já chegamos aqui em 

doenças, como a 

diabetes. Então 

77devemos evitar 

    

408 Alunos: Doces     

409 Prof: Se bem que 

diabetes vem da 

herança genética da 

família 

    

410 A4: A16 tem.     

411 Prof: A16 tem. Né 

A16? 

    

412 A16: Eu ficava 

passando mal. 

    

413 Prof: Daí você mudou 

seu modo de se 

alimentar. Hoje em dia 

você tá comendo 

bastante o que? Diz aí? 

 Outro tipo 

de pergunta 

  

414 A16: frutas.     

Quadro 13: Recorte entre os turnos 405- 414 referente ao quinto momento da aula 2 
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Ao mencionar a palavra substância, o professor sente a necessidade de explicar o 

significado do termo de acordo com o seu ponto de vista, tomado como o ponto de vista 

da ciência. Desse modo, o professor lança mão do discurso de autoridade (MORTIMER 

E SCOTT, 2002) para abordar o conteúdo. Argumentamos que a utilização de perguntas 

retóricas como estratégia para expor conceitos científicos, está embasada na concepção 

de conceitos científicos como termos que rotulam conjuntos de atributos ou 

propriedades (TEIXEIRA, 2006). 

O professor segue a aula e lança uma pergunta de exame com a intenção de 

avaliar se os alunos sabem qual o nome da doença que está relacionada ao mal 

funcionamento do pâncreas, no que diz respeito a queima de açúcar. Antes de o 

professor concluir a pergunta, A7 organiza as informações que possui e responde: 

“Diabetes” (T406). A resposta do aluno é comemorada pelo professor, o qual continua a 

aula, direcionando os alunos a pensar sobre a relação entre diabetes e a ingestão de 

doces.  O aluno A4 lembra que a doença posta em discussão acomete uma aluna da 

turma, a referida aluna participa da discussão com depoimentos sobre o seu cotidiano 

como por exemplo quando menciona: “Eu ficava passando mal.” (T 412). O professor 

aproveita a fala da aluna e lança a seguinte pergunta: 

Hoje em dia você ta  comendo bastante o que? Diz aí?(4130) 

A aluna responde  “frutas”(414). 

A pergunta feita pelo professor surge como estratégia para manter a interação 

com a aluna, estimulando assim sua participação na discussão. Por outro lado, com esta 

pergunta o professor teve a intenção de levar os alunos a pensar sobre a importância da 

alimentação saudável para a prevenção de doenças. Na resposta da aluna não 

identificamos a presença de Indicadores de Alfabetização Científica. 

A discussão acerca de doenças relacionadas a má alimentação continua, 

entretanto, o foco é o colesterol alto. A temática surgiu quando o professor lançou uma 

pergunta de exame com a intenção de prosseguir a discussão e explorar os 

conhecimentos prévios dos alunos. 

 

Turno Falas transcritas Contexto Tipo de 

pergunta 

Intenção do 

professor 

Indicador de 

AC 

419 Prof:Ô, um outro 

problema através de 

produto, da má 

alimentação, é o? Fala 

 Pergunta de 

exame 
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alto A19. 

420 A19: Colesterol.    Organizando 

informações 

421 Prof: Colesterol. O que 

é colesterol alto? 

 Pergunta de 

exame 

  

422 A7: é o sal     Levantamento 

de hipótese 

423 A 1: É não, é o óleo.    Levantamento 

de hipótese 

424 Prof: tem a ver com o 

óleo, com a gordura. A 

gordura exagerada no 

organismo. 

Antigamente agente 

pensava, A 1, que o 

colesterol era só quem é 

gordo. Não. Com o 

passar do tempo, esse 

modo louco da gente se 

alimentar. Hoje em dia 

com o corre corre. 

Antigamente agente se 

alimentava melhor, se 

cozinhava com mais 

calma.O que acontece 

quando... 

    

425 A8: tio?      

426 Prof: A8     

427 A8: A minha irmã 

comeu batatinha frita e 

depois de alguns meses 

se sentiu mal. Eu acho 

que foi o óleo estragado 

que a mulher colocou na 

batata-frita. 

   levantamento 

hipótese, 

explicação,  

428 Prof: É porque A8 

muitas vezes, o óleo ta 

contaminado. Agora 

voltando com calma, 

preste bastante atenção 

aqui. Minha voz esta 

péssima. Gente, temos 

aqui, mais ou menos a 

ordem desses órgãos 

que fazem parte do 

sistema digestório 

vamos lá. 

 

    

Quadro 14: Recorte entre os turnos 419 e 428 ao quinto momento da aula 2. 
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 Quando o professor pergunta o que é colesterol alto, por se tratar de uma 

pergunta utilizada pelo professor para saber se os alunos detêm informações sobre o 

tema, classificamos tal pergunta como sendo pergunta de exame. As respostas dos 

alunos frente as perguntas indicam suposições, hipótese elaboradas com base em seus 

conhecimentos prévios. A fala do professor no turno seguinte indica que a confirmação 

da hipótese de A1. 

 O tema despertou o interesse dos alunos, que ficaram atentos ao depoimento de 

A8, a aluna conseguiu estabelecer relações entre colesterol e o consumo de óleo em 

alimentos como a batata-frita, aluno também chama a atenção para a questão dos riscos 

que reutilização do óleo na fritura de alimentos pode trazer para a saúde, citando o 

exemplo de sua irmã que teria consumido batata-frita e em seguida passou mal. A aluna 

A8 elabora uma explicação para o fato de sua irmã passar mal após comer batata- frita, 

tal explicação vem atrelada a uma hipótese – a de que o óleo estava estragado.  

Durante o M5 foi possível perceber que, através de questionamentos e evocação 

a situações cotidianas dos alunos, o professor criou as condições para que os alunos 

associassem antigos conhecimentos, o que possivelmente lhes possibilitou fazer novas 

inferências, e assim aproximá-las dos significados desejados do ponto de vista da 

comunidade científica. 

As outras seis perguntas de exame identificadas no momento 5, quatro foram 

utilizadas segundo o professor com a intenção de sistematizar as etapas do processo de 

digestão, duas perguntas com a intenção de retomar o debate sobre diabetes. Frente a 

estas seis perguntas não identificamos indicadores de alfabetização científica associada 

a fala dos alunos. 

 

4.1.6 Momento 6: Leitura de texto 

 

O momento 6 corresponde ao final da aula, no qual o professor entrega um texto 

para os alunos e realiza a leitura junto com os alunos. Durante a leitura, o professor não 

realiza perguntas. 

 As perguntas realizadas pelo professor são perguntas de exame, elas ocorrem no 

final da aula, após a leitura, e funcionam como uma revisão acerca do que o professor 

considera como relevante o aluno saber sobre sistema digestório. Perguntas do tipo: 
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“Qual é a função do sistema digestório?” “Alguém poderia dizer alguns órgão que 

fazem parte do sistema digestório?”  “Agora eu gostaria que vocês me dissessem o 

nome de doenças que podem surgir co o mal funcionamento do sistema digestório” . 

Frente a estas perguntas não identificamos presença de nenhum indicador de AC 

nas respostas dos alunos. As respostas dos alunos são fruto de memorização, consulta ao 

texto. Por esse motivo não vamos nos ater a análise desse momento. 

 

4.2 Análise das perguntas formuladas pelo professor 

 

 De um modo geral, identificamos uma ocorrência de 91 perguntas no discurso 

do professor. Esse quantitativo de perguntas está distribuído em 85 dos 228 turnos de 

fala do professor (identificados na transcrição das duas aulas). Isto significa que em 

aproximadamente 37,28% dos turnos de fala do professor, há a ocorrência de perguntas. 

Ainley (1988) apud Menezes (1995) refere que um considerável volume de investigação 

sobre o discurso da sala de aula mostra que para além dos professores falarem mais 

tempo do que os alunos, muitas dessas intervenções ocorrem através da formulação de 

perguntas. A tabela a abaixo apresenta a quantidade de perguntas formuladas pelo 

professor em cada momento das aulas observadas. 

         
      Momentos 

 

 

Pergunta 

 

 

M1 

Revisão 

 

M2 

Introdução 

conteúdo 

  

 

 

M3 

Organização 

81ideias  

 

 

M4 

Exposição 

Slides 

 

M5 

Sistema- 

tização 

 

M6 

Leitura 

 

 

Total  

Pergunta de 

exame 

12 1 5 8 10 6 42 

Pergunta 

divergente 

0 4 1 4 0 0 9 

Pergunta 

estruturadora 

0 3 0 3 0 0 6 

Pergunta de 

verificação 

1 0 0 0 0 0 1 

Pergunta de 

asserção 

8 0 3 4 1 0 16 

Pergunta 

retórica 

1 0 2 1 5 0 9 

Pergunta 

tematizante  

0 0 3 1 0 0 4 

Outro tipo de 0 0 0 2 2 0 4 
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Quadro 15: Síntese do quantitativo e tipos de perguntas formuladas pelo professor nas aulas. 

 

Os resultados apresentados na tabela estão ilustrados no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 A partir da análise da tabela e do gráfico é possível identificar que há uma 

ocorrência maior de perguntas de exame, tais perguntas encontram-se distribuídas em 

todos os momentos das duas aulas. Em seguida, as pseudoperguntas constituem um 

número expressivo de perguntas feitas pelo professor, também aparecem em todos os 

momentos. Já as perguntas divergentes, estruturadoras e verificadoras foram menos 

freqüentes. A categoria outro tipo de pergunta refere-se as perguntas que não se 

enquadra em nenhuma das categorias selecionada para a análise do corpus empírico. 

Uma análise mais detalhada acerca de cada tipo de pergunta identificada nas aulas 

observadas será realizada nas páginas que seguem.  

 

4.2.1 As perguntas de exame 

 

As perguntas de exame representam aproximadamente 46,66% do total de 

perguntas formuladas pelo professor nas duas aulas observadas. As perguntas de exame 

apareceram em todos os momentos que compõe as duas aulas, entretanto com maior 

pergunta 

Gráfico 1: Distribuição dos tipos de perguntas nos diferentes momentos das aulas 
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freqüência no momento 1. A tabela abaixo apresenta exemplos de perguntas de exame, 

a intenção do professor, o contexto e os indicadores de AC apresentados pelos alunos 

frente as perguntas.  

 

 

Exemplos de perguntas 

de exame 

 

Intenção do 

professor 

 

Contexto 

Indicador de AC 

apresentados pelos 

alunos 

O nosso corpo é formado 

por pequeníssimas partes, 

quem se lembra?(T1- M1) 

Retomar 

conteúdos já 

estudados 

Revisão de 

conteúdo 

Não encontrado 

“...as células são 

pequeníssimas partes. Só 

com a ajude de um 

aparelho chamado 

de...?(T 6-M1) 

Explorar saberes 

espontâneos 

Revisão de 

conteúdo 

Não encontrado 

...no senso comum agente 

chama os tecidos de 

que?(T48-M1) 

O nome correto é outro, 

quem sabe? (T116-M2) 

Aproximar os 

alunos da 

linguagem 

científica 

Sistematização hipótese, organizar 

informações 

 

 

Para onde vai essas 

vitaminas? Esses sais 

minerais (T 140-M3) 

Sistematizar Problematização 

e sistematização 

organizar informação,  

hipótese, previsão, 

explicação 

Quadro 16: As perguntas de exame e os Indicadores de Alfabetização Científica 

 

As perguntas de exame são aquelas que apelam pela memória do aluno e 

procuram saber se o aluno sabe determinada informação (AINLEY,1988). Apesar do 

professor afirmar, na entrevista, que com tais perguntas tinha a intenção de explorar os 

conhecimentos prévios dos alunos, os turnos de fala em seu conjunto sugere que ele 

buscava testar se os alunos lembravam de conceitos científicos já discutidos na sala de 

aula, se os alunos tinham se apropriado de conhecimentos científicos abordados em 

aulas anteriores.  

Concordamos com Sobral e Teixeira (2006) que os conhecimentos prévios 

podem ser considerados como produto das concepções de mundo da criança, formuladas 

a partir das interações que ela estabelece com o meio de forma sensorial, afetiva, 
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cognitiva primariamente de forma pouco elaborada. Numa perspectiva vigotskiana, a 

articulação entre o conhecimento espontâneo e o conhecimento não espontâneo é 

fundamental para compreensão dos conceitos científicos. 

Nas perguntas de exame que aconteceram no contexto de revisão de conteúdo, 

não identificamos indicadores de AC associados. Esse tipo de pergunta segundo 

Menezes (1995) visa saber se o aluno sabe determinado conceito científico. Perguntas 

de exame não permitem o aluno compreender o processo de construção do 

conhecimento científico, não propicia a investigação. 

 Por outro lado, Lorencini (1995) ressalta que perguntas que exigem 

memorização de noções já adquiridas tais como nomes, dependendo do momento da 

aula em que são formuladas, tornam-se importantes para o processo de ensino e 

aprendizagem. Esse tipo de pergunta, segundo o referido autor, é eficaz quando os 

alunos já conhecem o conteúdo em discussão, sendo utilizada, portanto, como medida 

avaliativa e reforçadora. Também são importantes quando 

 

 em momentos das discussões desencadeada por questões divergentes, 

quando se quer trazer o grau de acordo e desacordo entre duas ou mais 

opiniões, idéias ou hipótese, utiliza-se então para trazer alguma 

informação específica para ser seguida no decorrer da discussão 

(LORENCINI, 1995, p.109). 

 

  As perguntas de exame realizadas no primeiro momento da aula 1, foram 

utilizadas pelo professor, como estratégia para lembrar conceitos considerados pelo 

professor como necessários para a compreensão do novo conteúdo a ser estudado – 

Sistema digestório. Nesse sentido, estas perguntas funcionaram como estratégia de 

avaliação de conteúdo memorizado e ao mesmo tempo como instrumento para controlar 

a aprendizagem dos alunos. Nos outros momentos das duas aulas, as perguntas de 

exame funcionaram, em sua maioria, como estratégia utilizada pelo professor para saber 

se o aluno sabe de informações específicas, também uma espécie de controle do 

conhecimento. 

Identificamos, no momento 3, a ocorrência de uma pergunta de exame 

formulada, segundo o professor, com a intenção de sistematizar o conteúdo: “(...) Para 

onde vai essas vitaminas? Esses sais minerais” (T 140). Tal pergunta aconteceu no 

contexto de problematização, pois motivou um posicionamento do aluno e permitiu que 

eles pensassem na situação como necessitando de uma explicação. Frente a pergunta 

exame atrelada a um contexto de problematização e sistematização, identificamos a 
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presença dos seguintes  indicadores de Alfabetização Científica: organizar informação,  

hipótese, previsão, explicação. 

Identificamos também Indicadores de AC associados as perguntas de exame 

formuladas, segundo o professor, com a intenção de aproximar o aluno da linguagem 

científica e ligadas a um contexto de sistematização. Aproximar o aluno da linguagem 

científica não significa querer que ele substitua o conhecimento prévio pelo 

conhecimento científico, mas sim inserir-lo numa nova cultura, fazendo-o tomar 

“consciência de que as diferentes formas de pensar devem ser adequadas ao contexto 

em que elas são empregadas” (TEIXEIRA, 2006, p.129). Desse modo, para o 

aprendizado em ciências criam-se o que Mortimer (2000) denomina de perfil conceitual, 

isto é, um conjunto de duas ou mais visões para o mesmo conceito. 

 

4.2.2 As perguntas divergentes 

 

As perguntas divergentes representam aproximadamente 8,88% do total de 

perguntas formuladas pelo professor nas duas aulas observadas. As perguntas 

divergentes apareceram no M2 da primeira aula e nos momentos M4 e M5 da segunda 

aula. As perguntas divergentes foram utilizadas pelo o professor para iniciar uma 

discussão sobre um tema novo e prosseguir com a discussão. 

A tabela abaixo apresenta exemplos de perguntas divergentes, a intenção do 

professor, o contexto e os indicadores de AC apresentados pelos alunos frente as 

perguntas.  

Quadro 17: As perguntas divergentes e os Indicadores de Alfabetização Científica 

Exemplos de 

perguntas de  

Intenção do 

professor 

Contexto Indicador de Alfabetização 

Científica apresentados pelos 

alunos 

O que quer dizer 

a palavra sistema 

digestório?(T 88) 

Mobilizar 

saberes prévios  

Problematização  

(inicio da 

discussão) 

Hipótese, previsão, explicação. 

Tem haver com o 

que mais?(T 94) 

Explorar 

saberes prévios 

Exploratório 

(Estimular a 

participação dos 

alunos) 

Hipótese, explicações, previsão, 

organiza informações, classifica 

informações, seriar informações 
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 As perguntas divergentes formuladas pelo professor foram elaboradas em dois 

contextos: problematização, principalmente quando o professor inicia uma discussão e 

tem como propósito mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos; Contexto 

exploratório, isto é, quando o professor busca estimular ainda mais a participação dos 

alunos, muitas vezes direcionando a pergunta para um aluno específico, o contexto 

exploratório surge quando as primeiras respostas apresentadas pelos alunos para uma 

pergunta divergente inicial não é exatamente o que o professor espera. 

As perguntas divergentes contribuem para a o processo de alfabetização 

científica, pois possibilitam a construção de sentido. Utilizar perguntas para criar 

oportunidades para construção de sentidos implica “possibilitar avanços, explorar, 

simbolizar, contribuir para a solução de um problema compartilhado, democratizar a 

relação de construção de conhecimento, promover significação de conceitos e um 

espírito questionador” (MACHADO, 2012, p.31). 

 Desse modo, nossos resultados apontam que para as perguntas divergentes, cuja 

a intenção do professor esteve voltada para a mobilização dos conhecimentos prévios, 

isto se deu tanto no contexto de problematização quanto no contexto exploratório, 

surgiram indicadores de AC específicos. No contexto de problematização os alunos 

apresentaram principalmente indicadores ligados à obtenção de dados e relação de 

informações (aqueles ligados ao entendimento da situação apresentada): levantamento 

de hipótese, previsão e explicação. 

 Já para as perguntas divergentes formuladas em um contexto exploratório, 

além de levantamento de hipótese, previsões e explicações, surgiram seriação, 

organização e classificação de informações. 

É importante salientar que no turno 188 o professor realiza uma pergunta, a qual 

na verdade foi uma pergunta do aluno. “A1 tá perguntando como essa comida vai 

passar por aqui?” (professor aponta para o boneco). A pergunta do aluno se configura 

como um problema, pois expressa uma situação para a qual não se tem resposta 

elaborada (GIL-PEREZ, 1993). Para solucionar o problema, responder a pergunta, os 

alunos lançam hipótese, previsões e explicações. 
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4.2.3 As perguntas estruturadoras 

 

As perguntas estruturadoras, ou seja, sequências de perguntas que permitem 

mobilizar o conhecimento na posse do aluno de forma a estabelecer novas ligações 

(AINLEY, 1988), representaram (6,66%) do total de perguntas formuladas pelo 

professor nas duas aulas observadas. As perguntas estruturadoras apareceram no M2 da 

primeira aula e no M4 da segunda aula. As perguntas estruturadoras, em sua maioria, 

foram utilizadas pelo o professor para prosseguir com a discussão e também esteve 

relacionada a um controle do conhecimento do aluno, pois o professor tentava conduzir 

o aluno a uma resposta específica. 

A tabela abaixo apresenta exemplos de perguntas de estruturadoras, a intenção 

do professor, o contexto e os indicadores de AC apresentados pelos alunos frente as 

perguntas.  

 

Exemplos de perguntas 

estruturadoras 

Intenção do 

professor 

Contexto Indicador de 

Alfabetização Científica 

apresentado pelos alunos 

“O que é que pega as 

coisas que são boas?” 

(T104 

Abordar o papel 

do corpo  

Sistematização Organizar informações, 

seriar e classificar 

informações 

A4, agente toma água, 

mas às vezes,quando a 

gente não toma líquido 

nenhum,então se agente 

não toma líquido 

nenhum, o que 

acontece?(T 320) 

Abordar o papel 

da saliva 

Problematização Hipótese, explicações 

O que acontece 

naturalmente durante o 

processo de mastigação 

para ajudar nesse 

processo da digestão? 

Aqui na região da boca. 

Vamos pensar! ( T 322) 

Abordar o papel 

da saliva 

Exploratório Hipótese, explicação, 

previsão. Organizar 

informações, seriar e 

classificar informações 

Quadro 18: As perguntas estruturadoras e os Indicadores de Alfabetização Científica 

 

A pergunta estruturadora quando associada a um contexto de sistematização, 

surgiu os indicadores relacionados a organização, seriação e classificação das 

informações. O contexto de sistematização ocorre quando o professor procura fazer com 
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que o aluno estabeleça relações com seus conhecimentos prévios, ou com as 

informações já apresentadas na aula. 

Já para as perguntas estruturadoras formuladas em um contexto exploratório, 

além de levantamento de hipótese, previsões e explicações, surgiram seriação, 

organização e classificação de informações. 

Para as perguntas estruturadoras formuladas em um contexto de 

problematização foi freqüente o levantamento de hipótese por parte dos alunos. 

 

4.3 Os Indicadores de Alfabetização Científica apresentados pelos alunos 

 

A existência de indicadores da Alfabetização Científica nos traz evidências 

sobre como os alunos trabalham a discussão de temas ou conteúdos nas aulas de 

ciências, fornecendo elementos para dizer se a Alfabetização Científica está em 

processo de desenvolvimento para eles. Na tentativa de responder a nossa questão de 

pesquisa: “Que tipo de contribuição as perguntas podem trazer para um ensino que vise 

a Alfabetização Científica?” , julgamos necessário apresentamos esse tópico que trata 

da apresentação dos tipo e quantitativo de indicadores de AC apresentado pelos alunos 

nos momentos das aulas. 

A tabela abaixo apresenta o quantitativo de indicadores de AC apresentados 

pelos alunos nos diferentes momentos das aulas. 

         
      Momentos 

 

 

Indicador 

 

 

M1 

Revisão 

 

M2 

Introdução 

conteúdo 

  

 

 

M3 

Organização 

de ideias  

 

 

M4 

Exposição 

Slides 

 

M5 

Sistema- 

tização 

 

M6 

Leitura 

 

 

Total  

Seriar 

informações 

0 2 0 0 0 0 2 

Organizar 

informações 

2 6 4 2 2 0 16 

Classificar 

informações 

0 3 1 0 0 0 4 

Raciocínio 

lógico 

0 0 1 0 0 0 1 

Raciocínio 

proporcional 

0 0 0 0 0 0 0 

Levantar 

hipótese 

3 7 5 10 5 0 30 
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       Quadro 19: Síntese do quantitativo e tipos de indicadores de AC apresentados pelos alunos  

nas aulas. 

 

 O gráfico abaixo apresenta a distribuição dos indicadores de AC expressos pelos 

alunos nos diversos momentos da aula. Para a construção do gráfico, optamos pelo 

agrupamento dos indicadores de AC em três blocos: Indicadores relacionados a 

estrutura do pensamento (raciocínio lógico e raciocínio proporcional), Indicadores 

relacionados a obtenção de dados e de relação de informações ( levantar hipótese, testar 

hipótese, previsão, justificativa, explicação) e  os indicadores relacionados ao trabalho 

com dados (organizar informações, seriar informações, classificar informações). O 

agrupamento dos indicadores em três blocos está fundamentado em Sasseron (2008) e 

foi utilizado como uma outra opção de visualizar os resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 2: Os indicadores de Alfabetização Científica apresentados pelos alunos  

 

Os indicadores de AC não aparecem no momento 6, pois nesse momento, 

identificamos apenas perguntas de exame ligadas a um contexto de revisão de conteúdo. 

Nos demais momentos, em termos de quantidade, os indicadores apareceram 

distribuídos de forma variada. 

Com base na análise comparativa do gráfico 1 e do gráfico 2, constatamos que 

nos momento em que as perguntas divergentes e estruturadoras apareceram M2, M3 e 

Testar 

hipótese 

0 0 0 0 0 0 0 

Previsão 1 2 6 2 0 0 11 

Explicação 0 3 4 3 1 0 11 
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M4, a quantidade de indicadores foi maior, o que nos permite afirmar que as perguntas 

divergentes e as perguntas estruturadoras são favoráveis ao aparecimento de indicadores 

de AC. De acordo com Lorencini (1995, p.109) o caráter desafiador da pergunta 

divergente, “encoraja o aluno a participar da aula; levam-no a pesquisar e a usar sua 

criatividade para solucionar a questão, buscando determinar por si só o que poderia 

considerar como respostas aceitáveis”.  

O gráfico também nos permite inferir que os indicadores ligados a obtenção de 

dados e relação de informações (aqueles ligados ao entendimento da situação 

apresentada) ocorreram com maior freqüência, entretanto, constatamos, com base na 

leitura da tabela, que há uma predominância do levantamento de hipóteses.  

Quanto aos indicadores relacionados ao trabalho com dados, percebemos que 

estes surgiram com uma freqüência maior no M2. 

 

4.4  Relação entre o tipo de pergunta e os Indicadores de Alfabetização Científica 

 

 Com base na análise das aulas encontramos evidencias que há uma relação entre 

o tipo de pergunta do professor e os indicadores de Alfabetização Científica 

apresentados pelos alunos.  O tipo de pergunta realizada pelo professor pode influenciar 

o aparecimento ou não dos indicadores de AC. Cabe salientar que o contexto em que as 

perguntas são elaboradas também é um elemento que influencia o aparecimento de 

determinados tipos de indicadores de AC. A tabela abaixo apresenta uma síntese que 

revela a relação entre as perguntas encontradas na aula bem como os indicadores de AC 

associados a estas perguntas. 

 

Tipo de pergunta Contexto  Indicador de AC 

Pergunta de exame Revisão de conteúdo Não encontrado 

Problematização   Levantamento de hipótese 

Sistematização Organização das informações 

Pergunta divergente Problematização Levantamento de hipótese  

Exploratório Levantamento de hipótese 

Pergunta estruturadora Sistematização Organizar informações 

Exploratório Levantamento de hipótese  

Problematização Levantamento de hipótese 

Pergunta de verificação Problematização Levantamento de hipótese 
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Pergunta retórica Sistematização  Não encontrado 

Pergunta Tematizante Exposição do conteúdo Não encontrado 

Outro tipo de pergunta Exposição do conteúdo Não encontrado 
Quadro 20: Relação entre tipo de pergunta, contexto e Indicador e Alfabetização Científica 

   

  Os resultados apontam que para determinados tipos de perguntas formuladas 

pelo professor, os alunos apresentaram determinados Indicadores de Alfabetização 

Científica. Tal constatação evidencia a importância da pergunta do professor como 

estratégia que pode desencadear no aluno, habilidades consideradas necessárias para 

que a alfabetização científica aconteça. 

  Verificamos em nossa análise que as perguntas divergentes e as perguntas 

estruturadoras favoreceram o aparecimento dos indicadores de AC. E que o tipo de 

indicador apresentado pelos alunos tem relação direta com o contexto da pergunta. 

  As perguntas divergentes quando inseridas em um contexto de problematização, 

permite que os alunos análise a situação colocada pelo professor e desse modo apresente 

suas ideias iniciais com vista ao entendimento da situação analisada, é freqüente 

indicadores como levantamento de hipótese, surgem também previsões e explicações.  

  As perguntas divergentes em um contexto de exploratório permitiram não 

apenas o surgimento de indicadores relacionados ao entendimento da situação, mas 

também de indicadores relacionados ao trabalho com dados, pois no contexto de 

exploração algumas informações que já foram colocadas pelos alunos são retomadas. 

Assim, além de levantamento de hipótese, previsões e explicações, surgem seriação, 

organização e classificação de informações. 

  As perguntas estruturadoras permitem que o aluno trabalhe com as informações 

apresentadas durante a discussão, os indicadores relacionados a organização, seriação e 

classificação das informações são freqüente para este tipo de pergunta. Frente as 

perguntas estruturadoras em um contexto de problematização e exploratório surgiram 

com freqüência hipóteses. 

  Para as perguntas de exame associadas a um contexto de revisão de conteúdos e 

também para as pseudoperguntas (perguntas tematizantes, retóricas e de asserção) não 

encontramos Indicadores de Alfabetização Científica. 

As perguntas divergentes e estruturadoras geraram o maior número de 

indicadores, principalmente indicadores mais elaborados como a explicação. Esse 

resultado é semelhante ao encontrado em outras pesquisas que apontam as perguntas 
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geradoras de reflexão como importantes instrumentos para a construção de significados, 

para a reflexão (LORENCINI, 2000). Por outro lado reiteramos que o contexto em que 

as perguntas ocorrem, influenciam no tipo de indicador apresentado pelos alunos. Os 

resultados encontrados em nossa pesquisa, aproxima-se dos resultados encontrados por 

Machado (2012), no que se refere aos pares pergunta - indicador de AC. O referido 

autor constatou que em aulas investigativas de física, há ocorrência de perguntas de 

problematização e que associado a esse tipo de pergunta observou-se o levantamento de 

hipótese.  
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5 A GUISA DE CONCLUSÕES  

 

  Através da análise do corpus empírico construído, parece-nos ser possível 

estabelecermos as seguintes conclusões: 

   As perguntas de exame, ou seja, aquelas comumente encontradas em ensino 

memorístico, foram predominantes nas aulas analisadas. Tais perguntas não são 

favoráveis ao surgimento de Indicadores de Alfabetização Científica. As perguntas 

divergentes, ou seja, perguntas que conduzem o aluno a apresentar posição discordante 

acerca de algum ponto de vista, a exposição de sua opinião, não foram frequentes nas 

aulas observadas.  

  As perguntas divergentes apareceram principalmente nos momentos em que o 

professor introduziu a temática, a maioria delas associada a um contexto de 

problematização, no qual a intenção do professor esteve voltada para mobilização dos 

conhecimentos prévios dos alunos. Frente as perguntas divergentes, identificamos nas 

respostas dos alunos Indicadores de Alfabetização Científica ligados a obtenção de 

dados e de relação entre variáveis: levantamento de hipótese, previsão e explicação.  

  As perguntas estruturadoras apareceram em dois momentos da aula. Para as 

perguntas estruturadoras, os indicadores mais freqüentes foram: organização de 

informações, seriação de informações, os quais estão atrelados ao trabalho com os 

dados. As pseudoperguntas não contribuem para o processo de Alfabetização Científica 

  Cabe salientar que a partir da entrevista semi estruturada, o professor atribuiu 

intenções para as perguntas, o que possibilitou de um lado, uma classificação mais 

precisa para o tipo de pergunta e por outro, permitiu o professor pensar e talvez 

(re)pensar sobre sua prática. Nas aulas analisadas surgiram três principais tipos de 

intenção: 1)explorar os saberes prévios dos alunos; 2)Estabelecer relações com 

conteúdos já estudados; 3) Aproximar os alunos da linguagem científica. 

  Encontramos evidencias que para determinados tipos de perguntas formuladas 

pelo professor, os alunos apresentaram Indicadores específicos de Alfabetização 

Científica. Desse modo, constatamos a existência de pares de pergunta e indicador de 

alfabetização científica e que o tipo de indicador tem relação direta com o contexto da 

pergunta. Assim, identificamos os seguintes pares: para as perguntas divergentes, em 

contexto de problematização, o indicador mais observado foi o levantamento de 

hipótese. Pergunta estruturadora, contexto de sistematização, o indicador mais 
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observado foi organização de informações.  

   As perguntas do professor podem trazer contribuições para o processo de 

Alfabetização Científica quando são formuladas com o propósito de desenvolver no 

aluno a capacidade de raciocinar, de expor e defender sua opinião, de expressar suas 

dúvidas. Isto ocorreu de forma efetiva, nas aulas analisadas, em um contexto de 

problematização e de sistematização. 

  Desse modo, é importante que para aprimorar a sua prática o professor invista no 

planejamento de perguntas que estimule o aluno a pensar, à expor seu ponto de vista, 

estimule a metacognição. Por outro lado, é imprescindível que o professor estimule seus 

alunos a fazer perguntas, pois a pergunta do aluno assume dupla função: favorece a 

discussão na sala e representa indicadores de Alfabetização Científica. Assim, a 

formulação de perguntas por parte do professor deve constituir uma prática tanto para se 

ensinar ciências quanto um tópico curricular nas demais áreas do saber, isto é, aprender 

a elaborar e responder perguntas.  

  Nosso estudo apresenta limitações quanto a análise das videogravações, pois nos 

atemos apenas a análise das falas dos sujeitos. Apesar de não ter dado conta de uma 

análise de gestos, aspecto importante quando se trata de interações discursivas e de 

ensino e aprendizagem, nosso estudo possibilitou com base na análise das falas dos 

sujeitos e das conclusões advindas desta análise, pensar sobre a importância do 

professor planejar perguntas, especialmente perguntas divergentes e estruturadoras, as 

quais estejam inseridas numa proposta de ensino que contribua para a Alfabetização 

Cientifica. 
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APÊNDICE 1 

Resultado de consulta eletrônica na base de dados das revistas abaixo discriminadas: 

 

ANO VOL Nº Identificação de artigo no banco de dados- 
Título 
Autores 

   CIÊNCIA E EDUCAÇÃO (UNESP) 
2014 20 1 La formulación de preguntas en el aula de clase: Una evidencia de 

aprendizaje significativo crítico 

Sonia López , Eliane Angela Veit, Ives Solano Araujo 

 

   ENSAIO PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (UFMG) 
2011 13 1 Formulação de questões a partir da leitura de um texto: desempenho dos 

estudantes de licenciatura em química da modalidade a distância 
Ana Luiza de Quadros, Dayse Carvalho da Silva, Fernando A3 Silva 
 

   REVISTA BRASILEIRA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 
(USP)- ABRAPEC 

2013 13 3 Um encaminhamento didático fundamentado na formulação de perguntas 

como auxílio ao processo educacional de medição 

Osmar Henrique Moura da Silva, Carlos Eduardo Laburú 

 
2012 12 2 As perguntas em aulas investigativas de Ciências: a construção teórica de 

categorias 
 Vitor Fabrício Machado,  Lucia Helena Sasseron 
 

2012 12 1 Perguntas elaboradas por graduandos em química a partir da leitura de 
textos de divulgação científica 
Luciana Nobre de Abreu Ferreira 
 

 
 

  INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE CIÊNCIAS (UFRGS) 

2012 17 3 Questionar, investigar e resolver problemas: reconstruindo cenários 
geológicos 
Clara Vasconcelos ; Maria Filomena Amador ; Rosa Bento Soares ;Tânia 
Filipa Pinto 
 

2011 16 1 Analisando uma estratégia de leitura baseada na elaboração de perguntas 
e de perguntas com respostas  
Wilmo Ernesto Francisco Junior  
 

2010 15 3 Formulação de questões e mediação da leitura  
Helder de Figueiredo e Paula ; Maria Emilia Caixeta de Castro  
 

   REVISTA ELECTRÓNICA DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

2010 2 3 Caracterización del diálogo guía-estudiante en um Museo Interactivo de 
Ciencia y Tecnología de Bogotá (Colombia) 
John Jairo Briceño Martínez y Mayaly Tafur Sequera 
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2009 8 1  
Análisis de las preguntas que formulan los alumnos a partir de la lectura de 
un texto de Ciencias 
Claudia Mazzitelli, Carla Maturano y Ascensión Macías 
 

Artigos oriundos da base de dados das revistas nacionais e internacional, de 2009 à 2015, que 

apresentam a temática sobre formulação de perguntas na sala de aula  

 

 

APÊNDICE 2 

 

Resultado de consulta eletrônica no Banco de Teses e Dissertação 

 

Teses e dissertações sobre a 

formulação de perguntas na 

sala de aula  

 

 

Título 

 

Autor  

 

Ano 

 

Área 

 

 

Teses 

Uma marca de 

alteridade na 

linguagem: A 

pergunta sob um 

olhar semântico-

argumentativo 

Cristina 

Rörig  

 

2012 Linguagem 

 

 

 

 

 

Dissertações 

A importância da 

pergunta na 

promoção da 

Alfabetização 

Científica 

Vitor 

Fabrício 

Machado 

2012 Ensino de 

Ciências 

Construção do 

conceito de medição 

Por meio de uma 

estratégia pedagógica 

Baseada no modelo 

didático de 

Formulação de 

perguntas 

Vinicius 

Montai 

2010 Ensino de 

Ciências 

Teses e dissertações sobre a formulação de perguntas na sala de aula 

no período de 2009 á 2015 
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APÊNDICE 3 

Resultado de consulta eletrônica nos anais do ENPEC- Encontro Nacional de Pesquisa 

em Ensino de Ciências 

 

 

ANO 

 

TÍTULO 

 

AUTOR 

 

EIXO TEMÁTICO 

 

2007 

“Professora, para que você pergunta se já sabe a 

resposta? O tema reprodução e a elaboração de 

perguntas e respostas no ensino de biologia 

Camilla Moreira Ribeiro 

Renato Eugênio da Silva Diniz 

 

Formação de professores 

2009 A ferramenta sócio-cultural de análise discursiva em 

sala de aula proposta por Mortimer e Scott e o 

modelo didático de formulação de perguntas de 

Lorencini – uma aproximação 

Fabiano Antunes 

Rosana Figueiredo Salvi 

 

Formação de conceitos 

2009 As reações dos estudantes frente ao discurso 

científico escolar: Identificando demandas nas 

perguntas e comentários críticos nas aulas de ciências  

Douglas Henrique de Mendonça  

Orlando Gomes Aguiar júnior 

Linguagem e ensino de 

ciências 

2009 Questionamento activo na promoção da 

aprendizagem activa  

Francislê Neri de Souza 

Linguagem e ensino de 

ciências 

2011 A pergunta na sala de aula: concepções e ações de 

professores de Ciências e Matemática 

Andrea Norema Bianchi de Camargo, Clarissa 

Lindemeyer, Cristina 

Irber, Maurivan Güntzel Ramos 

Formação de conceitos 

2011 Análisis de preguntas formuladas en micro-clases de 

Ciencias por tres profesores de biología en formación 

Fabián García Sepúlveda 

María José Rivera 

Lorena Serce Salgado 

Eduardo Ravanal Moreno 

Formação de professores 

2011 Perguntas dos Estudantes e Aprendizagem de 

Conceitos em Química 

Francislê Neri de Souza 

Linguagem e ensino de 

ciências 

2011 Especificidade no desenvolvimento de situação de 

estudo: perguntas do professor 

Jaqueline Vianna 

Fabiele Korte Ribas 

Otavio Aloisio Maldaner 

Linguagem e ensino de 

ciências 

2011 Construção de explicações a partir de sequências 

interativas perguntas-respostas 

Mirtes Lira 

Linguagem e ensino de 

ciências 
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Francimar Martins Teixeira 

2013  Identificando estratégias de ensino que favorecem o 

surgimento de perguntas dos estudantes na sala de 

aula de ciências 

Douglas Henrique de Mendonça 

Orlando Gomes Aguiar Júnior 

Linguagem discurso educação 

em ciência 

2013 O jogo de perguntas e respostas como recurso 

didático-pedagógico no desenvolvimento do 

raciocínio lógico enquanto processo de ensino 

aprendizagem de conteúdos de ciências do oitavo ano 

do ensino fundamental 

Dandara Andrade de Oliveira 

Evandro Ghedin 

Processos educativos na 

educativos na educação em 

ciências 

2013 Elaboración de preguntas de los estudiantes para 

promover la metacognición en el aprendizaje activo 

en ciências 

Olga Malvaez 

Carol Joglar 

Mario Quintanilla 

Linguagem discurso educação 

em ciência 

Artigos oriundos dos anais do ENPEC no período de 2007 à 2013 que apresentam a temática 

sobre formulação de perguntas na sala de aula 
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APENDICE 4: Transcrição dividida por momentos 

 

Momento 1  

Turno Falas transcritas Descrição Intenção do 

professor 

Tipo de 

pergunta 

Indicador 

de AC 

1 Prof:O nosso corpo é 

formado por 

pequeníssimas partes. 

Quem se lembra? 

O professor 

inicia a aula 

relembrando 

alguns conceitos 

referente a 

célula. 

Retomar 

conteúdos 

vistos 

anteriormente

. 

Pergunta 

de exame 

 

2 A 1: Células     

3 Prof: Fale mais alto.     

4 A 1: As células     

5 A2: Bem 

pequenininhas. 

    

6 Prof: São 

pequeníssimas, não é 

A2?As Células são 

pequeníssimas partes. 

Só com a ajuda de um 

aparelho chamado 

de...? 

Levantar 

informações  

Retomar 

conteúdos 

vistos 

anteriormente

. Explorar os 

saberes 

espontâneos 

Pergunta 

de exame 

 

7 A 1: Microscópio.     

8 Prof: Microscópio. 

Muito bem. Tem 

algumas células que 

podem ser vistas ao 

olho nu,quem se 

lembra? 

Levantar 

informações 

Retomar 

conteúdos 

vistos 

anteriormente

. 

Pergunta 

de exame 

 

9 Aluno: A laranja.     

10 Prof: É a da laranja, a 

do ovo. 

    

11 Aluno: Da pele.     

12 Prof: A da nossa pele 

dá para ver ao olho nu 

A3? 

Problematização Explorar os 

saberes 

prévios 

pergunta 

de  

verificaçã

o 

 

13 A3: Da não.    Hipótese e 

previsão 

14 Prof: Só da para ver 

com o que? 

Levantando 

informações 

Explorar os 

saberes 

prévios 

Pergunta 

de exame 

 

15 A3: Com o 

microscópio. 

    

16 Prof: Só com o uso do 

microscópio não 

é?Então vimos um 

pouco sobre as células 

e outras partes que vão 

sendo formada a partir 

da célula,né ? Que são 

Sistematização 

das informações. 

ObS: O   

professor afirma 

trabalhar numa 

abordagem 

sistêmica) 

Explorar os 

saberes 

prévios.  

Pergunta 

de exame 
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os tecidos,os...? 

17 A 1: Órgãos.     

18 Prof: Por órgão e por 

aí vai. 

    

19 A2: Ô tio! Agente 

estudou lá em baixo, 

não foi? 

Relembrar aula 

sobre célula 

Relembrar 

aula sobre 

célula 

Pergunta 

de 

asserção 

 

20 Prof: Estudamos, 

fizemos uma célula. O 

A2 tá lembrando que 

essa aula sobre células 

tivemos lá embaixo 

onde é o recreio. 

    

21 Alunos:Foi.     

22 Prof: Muito bem A2. 

Fizemos um cartaz, 

não foi? 

Relembrar aula 

sobre célula 

Relembrar 

aula sobre 

célula 

Pergunta 

de 

asserção 

 

23 A1: Desenhou.     

24 Prof: Por sinal,o nosso 

tava ali e 

arrancaram.Agora vou 

fazer uma pergunta 

ainda em relação às 

células. Atenção! 

Vocês se lembram 

quais são as partes que 

formam as células? 

Levantar 

informações 

Retomar o 

conteúdo 

visto 

anteriormente

. 

 

Pergunta 

de exame 

 

25 A4: A pele.     

26 A5: Tecidos.      

27 Prof:Não.É da célula.     

28 A6: Membrana.     

29 Prof: Membrana.Vou 

tentar desenhar. Muito 

bem A6. Membrana 

que é essa parte que 

reveste é a membrana. 

    

30 A3: Citoplasma     

31 Prof: Show A3. 

Citoplasma que fica no 

meio, essa parte 

central chama o que? 

Levantar 

informações 

Retomar o 

conteúdo 

visto 

anteriormente

. 

Pergunta 

de exame 

 

32 Prof:Não é esfera A17, 

tá no formato de uma 

esfera essa,mas pode 

ter outros formatos. 

    

33 Aluno:Tem uma bola.     

34 Prof: Como é chamada 

a parte central, a parte 

que fica no centro da 

célula? 

O professor 

reformula a 

pergunta 

anterior 

Retomar o 

conteúdo 

visto 

anteriormente

.  

  

35 A5:Núcleo.     
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36 Prof:Muito 

bem,núcleo. 

    

37 A2: Núcleo da terra.     

38 Prof: É, tudo que é 

núcleo fica no centro, 

não é? A17, essa 

célula aqui do desenho 

tem formato de uma 

esfera, mas pode 

variar. 

Organizar o 

conhecimento 

Reafirmar, 

esclarecer a 

informação 

que foi 

colocada 

anteriormente 

Pergunta 

de 

asserção 

 

39 A4:Como assim?     

40 Prof: Por exemplo: 

tem células, A4, que 

são exatamente assim, 

mais ou menos assim. 

Professor faz 

desenho para 

mostra que as 

células não tem 

só um formato. 

   

41 A4: Pequenininhas.     

42 Prof: Bem 

pequenininhas. 

    

43 A1: Ô tio!     

44 Prof: Então os 

formatos vão variando, 

mas A 1, da 

licença,vamos voltar 

aqui. Presta 

atenção,sobre as 

principais partes que 

você lembrou,vamos 

lá! 

    

45 Alunos:Membrana, 

citoplasma e núcleo. 

    

46 Prof: Gente, 

membrana é a parte 

que reveste. O 

citoplasma são 

substâncias que ficam 

entre a membrana e 

o...? 

Sistematizar as 

informações 

Retomar o 

conteúdo 

trabalhado 

anteriormente 

Pergunta 

de exame 

 

47 Alunos e prof: núcleo.     

48 Prof: E o núcleo é 

aparte central. E outros 

elementos que vocês 

vão ver depois,lá por 

volta do 6º,7º ano.Mas 

por enquanto,está bom. 

Então, nós vimos que 

das células forma-se os 

tecidos e que agente 

também chama no 

senso comum os 

tecidos de que? 

 Sistematização Aproximar os 

alunos da 

linguagem 

científica. 

Pergunta 

de exame 

 

49 A2: de ... é....     

50 A3: de carne.    Levantar 
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hipótese 

Organizar 

informaçõe

s 

51 A4:De pele.    Levantar 

hipótese 

Organizar 

informaçõe

s 

52 Prof: Dos tecidos 

formam os órgãos. 

    

53 A5:Forma  a pele.     

54 Prof: Como exemplo a 

pele, que nos vimos 

que é o maior órgão do 

corpo 

humano,lembram? Daí 

formam os sistemas. 

    

55 A1: os olhos,a 

boca,ouvido... 

    

56 Prof: Exemplo que 

formam esses órgão 

que você falou,por 

exemplo:os rins,os 

pulmões. 

    

57 Aluno: O coração.     

58 Prof: O sistema gente, 

é o conjunto de órgãos, 

pronto,até aí tudo 

bem,não é? Daí vimos 

o sistema... 

Organizando 

informações 

  Pergunta 

de 

asserção 

 

59 Aluno:Sensorial.     

60 Prof: muito bem.Que é 

responsável pelas 

sensações. Olha a mão 

na boca por causados 

germes.Então, o 

sistema sensorial é 

responsável pelas 

sensações, por tudo 

que gente sente,não é? 

Tem um órgão no 

corpo humano muito 

importante,todos são 

importantes. 

  

 

 

 

 

 

 

Criando 

situações(não 

é preciso 

fazer pergunta 

redondinha) 

Pergunta 

de 

asserção 

 

61 A2:é.     

62 A 1:Cérebro.     

63 Prof: Muito bem. 

Cérebro. Que é 

responsável também 

pelo o que A2?Pelo 

pensar, pela memória. 

Tem relação com a 

Contexto de 

sistematização 

 

 

 

 

Retomar 

conteúdos 

vistos 

anteriormente

.  

 

Pergunta 

retórica 

 

 

 

 

 



108 

  

 

 

fala e outras coisa. 

Então dentro do 

sistema sensorial, nós 

temos outros órgãos 

também, que vocês já 

começaram a falar. 

Quem lembra? 

 

 

Levantar 

informações 

 

 

Explorar os 

saberes 

espontâneos 

Pergunta 

de exame 

64 Aluno: é...     

65 Prof: Órgãos que 

fazem parte do sistema 

sensorial. 

Contexto de 

sistematização.

O professor 

retoma a 

pergunta feita 

anteriormente. 

Quais são os 

órgãos que 

fazem  parte do 

sistema 

sensorial? 

Explorar 

conhecimento 

dos alunos 

Pergunta 

de exame 

 

66 A2: Ouvido.     

67 Prof: Audi,audi...     

68 A2: Audição.     

69 Prof: Muito bem 

A2.Gente,calma,vamo

s respeitar o 

colega,vamos refletir 

um 

pouquinho.Audição 

tem haver com 

ouvido,não é? 

  Pergunta 

de 

asserção 

 

70 A2: Ouvido.     

71 Prof: Audi,audi...     

72 A2: Audição.     

73 Prof: Muito bem A2. 

Gente, calma,vamos 

respeitar o 

colega,vamos refletir 

um 

pouquinho.Audição 

tem haver com 

ouvido,não é? 

  Pergunta 

de 

asserção 

 

74 Aluno: Gustação.     

75 Aluno:É.., audição     

76 Prof: Muito bem A2. 

Gente,calma,vamos 

respeitar o 

colega,vamos refletir 

um 

pouquinho.Audição 

tem haver com 

ouvido,não é? 

   

 

Pergunta 

de 

asserção 

 

77  Aluno:Gustação     
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78 Aluno:É.., audição     

79 A5: O olhar tem haver 

com a visão. O toque. 

    

80 Prof: O toque em 

haver com o que A5? 

  Pergunta  

de exame 

 

81 A5: Tato     

82 Prof: Tem haver com a 

pele. 

    

83 A5: o olfato     

84 Prof: O oufato que tem 

haver com o...? 

  Pergunta 

de exame 

 

85 Alunos: nariz.     

86 Prof: são cinco não é? 

(...) 

    

Turn

o 

Falas transcritas Descrição  Tipo de 

pergunta 

Intenção do 

professor 

Indicador 

de AC 

86         Prof: (...) Então agora 

vamos passar um 

pouquinho para outro 

sistema que se chama 

sistema digestório. 

Pense um pouquinho 

você. O que significa? O 

que vem na cabeça?(o 

que significa sistema 

digestório?) 

Contexto de 

reflexão. 

Problematizaçã

o  

Divergente Retomar 

saberes 

prévios  

 

87 A2: Eu sei     

88 Prof:Sim. Pense. A4, 

postura. Tenha 

postura,até para 

aprender é preciso ta 

posicionado.Você não ta 

em casa não A4. 

 Pense um pouquinho. 

Agora não.O que quer 

dizer a palavra sistema 

digestório? Pense com 

calma,você pode até 

anotar no caderno 

alguma palavra para 

depois você não 

esquecer.(professor 

apaga o quadro e anota o 

termo Sistema 

digestório) Calma A 1! 

Se aquete, calma, por 

vez. Deixa eu ver o que 

A4 tem a dizer, o que 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 

direcionada a 

um aluno 

específico. 

 

 

 

 

Pergunta  

divergente 

(reformulada 

) 

  

 

Pergunta 

Divergente 

(Reformulad

a) 

  

Momento 2 
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vem na tua cabeça do 

sistema digestório? 

 

89 A4: É porque quando a 

pessoa come... 

    Hipótese 

Inicia 

explicação 

e previsão  

 

90 Prof: Tem haver com o 

comer 

Professor 

organiza a idéia 

do aluno 

   

91 A4: É, e faz..., espera o 

negócio na barriga. 

Aluno completa 

sua ideia  

  Conclui 

previsão e 

explicação 

92 Prof: Tem haver com a 

barriga. Legal. Calma! 

Calma! Quem ta na 

pauta da vez é A 1. 

    

93 A1: Digestão.    Hipótese 

 

94 Prof: Tem haver com o 

que mais? 

Buscar outras 

informações 

contexto 

exploratório 

Estruturadora 

 

Explorar  

95 A2: Com respiração.    Hipótese 

 

96 Prof: A2, quem tá na 

pauta da vez é ele. 

Postura. Digestão. O que 

mais A 1?A5? 

Buscar outras 

informações 

contexto 

exploratório 

Estruturadora 

 

Explorar  

97 A5: Digestão é tudo que 

eles falaram. 

 

Confirma   

hipótese do A 1 

e dos outros 

colegas 

  organizand

o 

informaçõe

s 

98 Prof: Tudo que eles 

falaram tem haver. 

    

99 A5: Também vai 

acumulando as comidas 

que a pessoa pega. 

   Hipótese 

Seriar 

informaçõe

s 

100 Prof:Tem haver com a 

comida, então tem haver 

com alimentação. 

    

101 A5: as coisas boas da 

comida. 

   Classifica 
informações 
Explicação 

102 Prof: Para ai um 

pouquinho! Repete ai, 

repete ai! 

    

103 A5: É quando agente 

come, só pega as coisas 

que são boas. 

   Explicação 

Previsão  
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104 Prof: O que é que pega 

as coisas que são boas? 

 

Pergunta 

formulada a 

partir da 

resposta do 

aluno. 

Contexto de 

sistematização 

estruturadora Os alunos 

perceber 

que as 

coisas boas 

são as 

vitaminas. 

 

105 A5: as vitaminas. Aluno 

compreende que 

o professor quer 

saber o que são 

coisas boas. 

  Organizar 

informaçõe

s 

 

106 Prof: As vitaminas. O 

que é que pega? 

Pergunta 

formulada a 

partir da 

resposta do 

aluno. 

Contexto de 

sistematização 

estruturdora Sistematiza

r 

 

107 A5: as frutas, verduras Apela ao 

exemplo 

  Organizar 

Classificar 

informação 

108 Prof: Calma! O que é 

que pega as coisas boas 

como as vitaminas, 

A7?O nosso....  

 estruturadora Sistematiza

r 

 

109 A7: O nosso corpo.     

110 A4: ô tio, as coisas que 

não presta vai para... 

Tenta fazer 

previsão 

 

  Organizand

o 

informaçõe

s 

 

111 A5: Deixa eu falar que 

tua vez já foi primeira. 

    

112 Prof: Pois é também 

acho. 

    

113 A5: As coisas que não 

prestam vai... 

   Organizaçã

o, seriação, 

classifica 

informaçõe

s. Inicia 

previsão 

 

114 Prof: Então o corpo 

pega as vitaminas, diga! 

    

115 A5: Vai para o cocô.    Conclui a 

previsão 

Organiza 

informaçõe

s 

116 Prof: Popularmente, no 

senso comum agente 

chama de cocô, merda 

também,mas o nome 

Contexto de 

problematização 

 Pergunta de 

exame 

Aproximar 

os alunos 

da 

linguagem 
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correto é outro que 

agente vai ver já 

já,quem sabe? 

científica. 

117 A4: Eu sei. É obrar.    Organiza 

informaçõe

s, Hipótese 

118 Prof: Obrar é a ação de 

fazer. 

    

119 A6: Número dois.    Organiza 

informaçõe

s, Hipótese 

120 Prof: Também se chama 

dessa forma,obrar,fulano 

vai cagar. Há uma 

variação de linguagem 

dessa forma. 

    

121 A2: fazer número dois.    Organiza 

informaçõe

s, Hipótese 

122 A5:Minha irmã sempre 

fala isso. 

    

123 Prof: Gente veja só, 

lembra quando eu disse 

a vocês que quando for 

ao banheiro não precisa 

dizer o que vai fazer. Se 

você for ao banheiro, 

você pode lavar as 

mãos, urinar, defecar. 

    

 (burburinho)     

124 A4:Ô tio, agente é 

humano, os cavalos tem 

a mesma vida que 

agente? 

Estabelece 

relações com 

outros 

conceitos. 

  Levantar 

hipótese 

125 Prof:Ele tem o ciclo de 

vida parecido e também 

tem o sistema digestório 

parecido. 

    

126 A4: Ele defeca?    Levanta 

hipótese 

127 Prof: Também     

128 A4: Mija?    Levanta 

hipótese 

129 Prof: urina também.     

130 A4: Tem olho? Boca? 

Pernas? 

   Levanta 

hipótese 

131 Prof: O que diferencia, 

A4... 

    

132 A4: É a perna que tem 

quatro. 

    

133 Prof: O que diferencia, 

A4, é a classificação que 
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Momento 3 

Turn

o 

Falas transcritas Descrição  Tipo de 

pergunta 

Intenção do 

professor  

Indicador 

de AC 

136 Prof: (...) Vamos voltar, 

concentra, postura, A4, 

por favor.Vejam. Então 

vocês trouxeram muitas 

coisas interessantes em 

relação, A1, ao sistema 

digestório. Falaram que 

tem haver com o 

comer,com a barriga, 

com a digestão,com a 

alimentação,com as 

vitaminas, com o 

corpo,disseram merda, 

que não serve. 

Chegamos a falar de 

defecar. Ok? 

    

137 A4: É. As coisas que 

não presta, defecar. As 

coisas que não presta, 

defeca. As coisas que é 

boa como as vitaminas, 

Relaciona as 

informações 

com as 

hipóteses 

levantadas 

  Organizar 

informaçõe

s  

Explicação 

 

ele ta no outro grupo. É 

a questão humana 

particular, que nós 

temos o poder de 

refletir, de usar o 

cérebro. 

134 A4: e eles não sabem o 

que estão fazendo. 

    

135 Prof: Eles tem um limite 

no pensar. Eles pensam 

de uma forma bem 

menor que a nossa. 

Lembra da aula de arte 

quando eu falei um 

pouquinho sobre a 

aranha, que é um inseto 

(inaudível) a fazer 

aquela teia. Só que é 

repetida. E o homem faz 

de outras formas porque 

a capacidade de pensar é 

maior. Por isso que as 

artes é um produto 

humano. É do humano 

porque o homem tem 

uma capacidade maior. 
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como a banana,vai para 

se repetir. 

138 Prof: Sim. Veja só, 

então as coisas que são 

importantes como as 

vitaminas ficam no 

nosso corpo. Vocês 

sabem... 

    

139 A7: Vai parar no 

sangue. 

   Classificar 

informaçõe

s; Hipótese; 

Previsão 

140 Prof: Olha! A7 falou. 

A7 falou que vai parar 

no sangue. É A7, vai 

parar no sangue. Mas, 

elas param.., agente 

começou a falar hoje 

isso, sabe para onde vai 

essas vitaminas? Esses 

sais minerais? 

Contexto de 

problematização  

pergunta de 

exame  

Sistematiza

r 

 

141 A1: para as células.    Organiza 
informações 

Hipótese 

Previsão  

142 A4: Barriga.    Organiza 
informações 

Hipótese 

Previsão  

143 Prof: Boa. A1, para as 

células. 

    

144 A5:E o sangue vai para 

a cabeça. É mesmo. (A5 

fala com A 1) 

   Previsão 

Hipótese 

145 A1:vai criar as células.    Previsão  

Hipótese 

Explicação 

146 Prof: E das células, A7, 

jogam para outras partes 

do nosso corpo. Ok? 

    

147 A4: ô tio, eu tô com uma 

dúvida. 

    

148 A1: Se não tivesse 

célula... 

Criando um 

problema 

   

149 Prof: O nosso corpo 

parte, A1, a princípio, da 

célula, mas existe outras 

unidades menores. 

Quais são essa 

unidades 

menores 

   

150 Aluno:o sangue    Hipótese 

151 A4: Com licença 

professor, eu tô com 

uma dúvida. 

    

152 Prof: A8 queres falar? 

A8 quer falar? 
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 A8: (Inaudível)     

153 Prof: Quando agente 

come, uma parte fica 

dentro do nosso 

corpo,outra parte agente 

vomita, ou se não, 

defeca. Geralmente, A8, 

defeca. Quando agente 

vomita, algo não está 

bem no nosso corpo. 

Não tá porque nosso 

corpo é vivo, não é 

gente? 

Professor 

reformula a 

pergunta de A8 . 

Contexto de 

explicação 

Pergunta 

retórica 

Tentar 

mostrar 

uma 

abordagem 

bio, psico 

social do 

corpo 

humano 

 

154 Alunos: é      

155 Prof: Ele fala de várias 

formas.Ele fala às vezes 

quando tá 

doente,quando 

vomita,quando tá triste. 

    

156 A5: Ele ta avisando que 

tá vindo uma doença. 

    

157 A4: Eu to com uma 

dúvida. Tem uma, a 

bexiga da gente, dos 

meninos, que é...,tem a 

mesma..., defecar é a 

mesma coisa da urina 

não é? 

    

158 Prof: eu to entendendo o 

que ele ta falando. Olha 

que interessante.A4 ta 

falando de um outro 

assunto bem 

interessante, A12, que 

faz parte também do 

sistema, do conjunto de 

órgãos. A bexiga. Ela 

tem haver com a urina 

sim,ele armazena o 

líquido da urina,que no 

caso é o líquido que 

nosso corpo não quer. 

    

159 A4: É um saco.     

160 Prof: É um líquido que 

já foi filtrado, ficou 

preso na urina,quando a 

urina tá cheia, o nosso 

corpo pede  para agente 

fazer o que? (acho que o 

prof quis dizer bexiga) 

 Pergunta de 

exame 

Levantar 

saberes 

prévios 

 

161 A2: xixi.     

162 Prof: urinar.     

163 Alunos:urinar.     

164 Prof: Por que tem o  Pergunta de   
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limite, né gente? asserção 

 (burburinho)     

165 Prof: Ê,ê !Opá! 

A4,licença. 

    

166 A4: A urina...     

167 Prof: A4, não tô dando 

licença a você. Acho 

que respondi sua 

questão, já discuti um 

pouco. Então, vamos 

voltar um pouquinho 

aqui.Veja! Então, agente 

precisa compreender um 

pouquinho, alguma 

coisa sobre sistema 

digestório. Primeiro 

borá,vamos pensar um 

pouquinho que sistema 

quer dizer conjunto. 

    

168 A2: De algo.     

169 Prof: As coisas estão 

ligadas. 

    

170 A6: um no outro.     

171 A2: Feito ali. (A2 

aponta para um cartaz 

que a turma produziu 

acerca da temática  

ecossistema). 

    

172 Prof: Então, no sistema 

digestório tem vários 

órgãos que pertence a 

este específico. Temos o 

sistema sensorial que 

agente viu aqui, o tato,o 

nariz, a audição,aquela 

coisa toda,não é? Então 

temos os órgãos que 

fazem parte do sistema 

digestório. Fígado que A 

1 citou.  

Poderia citar outro órgão 

que faz parte? (Professor 

aponta para A5) 

 

 

Contexto de 

sistematização 

 

Asserção 

 

Retórica 

 

 

 

Pergunta  de 

exame  

Trazer 

novos 

órgãos que 

tivesse 

relação 

com o 

sistema 

digestório 

mostra que 

o sistema 

tem seus 

órgãos 

específicos. 

 

173 A5: É a barriga quando 

tá... 

    

174 A2: É. Olha. (aponta 

para o boneco de 

laboratório) 

    

175 A1: ô tio,o que é isso 

aqui?   (A 1 levanta vai 

até o boneco e aponta 

para o intestino). 
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176 Prof: Como se chama? Contexto de 

sistematização 

Pergunta de 

exame 

  

177 Alunos: Intestino.     

178 A2:O estômago     

 (A5 levanta e aponta 

para algum órgão do 

boneco) 

    

179 A1: ô tio, Agente come 

e vem pra cá.  (A1 

levanta e aponta para o 

boneco). 

    

180 A2:Isso aqui é o gogó.     

181 Prof: No senso comum 

chama de gogó,mas não 

é gogó.Agente vai ver 

com calma o nome. A 

cor é só um modo de 

representar. O nosso 

órgão não é dessa cor. 

    

182 A2: É para estudar.     

183 Prof: Gente, aqui ta um 

boneco de 

laboratório,nós 

começamos a observar 

os órgãos que fazem 

parte do sistema 

digestório, e o A2 já ta 

começou a apontar o 

intestino, o estômago 

que vamos ver já já no 

slide, com calma. Ai 

depois eu retomo ao 

boneco. À princípio 

observe com calma. 

    

184 A5: ô tio,ô tio.     

185 A1: ô tio,ô tio.     

186 Prof: Observe A 1. 

Calma! Calma! O que 

você não ta entendo? 

Vamos ver já já. 

    

 A1: (inaudível)     

187 A2: Ele não toma água e 

a água desce por aqui. 

   Levantando 

hipótese 

188 Prof: A1 ta perguntando 

como essa comida vai 

passar por aqui?(prof 

aponta para o boneco) 

Criando um 

problema 

Pergunta 

divergente 

Trazer a 

pergunta do 

aluno para 

a discussão 

 

189 A2: passando. Mastiga    Hipótese 

190 Prof: A2 já ta 

respondendo. Começa 

pela mastigação 

    

191 A1: Eu disse.     

192 A2: E bota aqui no    Explicação. 
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cordão, na goela. 

193 Prof:Na mastigação 

agente 

come,mastiga.Vamos 

ver como chama esse 

cordão,essa goela, já já. 

    

194 A8: na mastigação,a 

pessoa come,mastiga,aí 

ela vem até aqui, desce 

para a barriga. 

   Organizar 
informações 
Explicação  

Previsão  

Raciocínio 

lógico 

195 A7: O que isso dentro 

do pulmão? 

 

    

196 Prof: Já já agente vê 

isso.A4, silêncio, por 

favor, silêncio! Silêncio! 

Parou! Tá disperso, tá 

com bagunça. 

    

197 A7: Tio, o que é aquilo 

dentro do pulmão? 

    

198 Prof: Tu tens de vir aqui 

A7.Silencio! Porque às 

vezes a dúvida dele 

pode ser a de vocês. 

Tenta criar 

ambiente de 

dúvida 

   

199 A9: É um coração.     

200 Prof: Ô, o A9 disse 

coração. Porque o 

coração se localiza, 

A7,(gestos). Agente diz 

que ele se localiza no 

peito esquerdo, mas na 

verdade, não é no peito 

esquerdo. É onde A2? 

A3? 

  Há uma 

curiosidade 

sobre o 

coração 

Retomar 

algo que o 

prof já 

tinha falado 

 

201 A3: no meio     

202 Prof: Olha aqui,A9 disse 

que é o coração. 

    

203 A4: ô professor, porque 

bota no peito direito? 

 

    

204 Prof: Peito direito não 

A4, peito 

esquerdo.Justamente 

isso, se coloca a mão no 

lado esquerdo do 

peito,mas ele se localiza 

mais para o meio. 

 

    

205 A2: Para o meio, para o 

tronco? 

 

    

206 Prof: O tronco é toda     
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essa parte aqui. 

 

 Inaudível     

207 Prof: inaudível. Mas o 

coração faz parte do 

outro sistema, o sistema 

cardiovascular, que 

agente vai ver depois. 

    

208 A5 : eu sei o que é.     

209 Prof: é outro sistema      

210 A 1: Tio, tio!     

211 Prof: A1 calma! 

Calma!Vamos ter 

apresentação de 

slides,então bora com 

calma se não agente se 

perde,são muitas 

informações. A7 daqui a 

pouco agente retoma ao 

boneco. (Chega a mãe 

de aluno querendo falar 

com o professor). 

    

212 A2: Tio, vou no 

banheiro. 

    

213 Prof: Rapidinho viu A2.     

214 A5:  Tio tio     

215 Prof: A5 não lhe dei 

autorização. Bora 

voltando, retomando,tira 

a mão da boca .A10 por 

favor. Então gente 

voltando aqui. Ô, tudo 

isso tem haver com o 

sistema digestório. O 

sistema digestório 

também pode ser 

chamado de sistema 

digestivo, eu andei 

pesquisando porque 

desses dois nomes. Eu 

pensei será que teve 

alguma descoberta 

nova? Não. Pelo o que 

eu pesquisei na 

internet,não. São formas 

diferentes de chamar a 

mesma coisa. São 

terminologias do nome. 

Exposição do 

conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retórica 

  

216 Aluno:Tio, Tio.     

217 Prof: Tendo lá na 

nomenclatura científica. 

Como assim? Pode usar 

duas formas tanto 

sistema digestivo ou, 

 Retórica 

 

Explicar o 

por quê da 

mudança 
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hoje em dia, que não se 

chama mais tanto, 

digestório. É tudo a 

mesma coisa, diz 

respeito ao processo de 

digestão. 

218 A2: Ô tio.     

219 Prof:De absorção de 

nutrientes através de um 

processo digestão, 

alimentação. 

(A4 se levanta, pergunta 

algo ao professor) 

    

220 Prof: Agora não! Se 

concentra aqui deixa o  

boneco já já.Então veja 

só. 

    

221 A2 :com licença.     

222 Prof: Pode entrar.Qual o 

papel do sistema 

digestório, que é que ele 

faz? 

Contexto de 

sistematização 

Pergunta  de 

exame 

Aguçar a 

reflexão 

 

223 A4:Ele joga os coisas 

ruins  e boas ficam. 

   explicação 

224 Prof: A4 agente já 

discutiu isso. Já já 

agente retoma.Então são 

algumas perguntas que 

agente ta começando a 

discutir. Né?Qual é a 

função do sistema 

digestório?Quais são 

seus órgãos principais? 

 

 Pergunta 

tematizante 

São 

perguntas 

que fazem 

parte do 

discurso.Nã

o 

considerar 

como 

pergunta 

 

225 A2: É, é.     

226 Prof:Eu não to 

perguntando são só 

perguntas que a gente tá 

resolvendo, tá?Já Já  

agente retoma. 

    

227 Prof: Quais são os 

órgãos principais? E tem 

outras coisas também. 

Quais são as doenças 

que podem surgir devido 

ao mal 

funcionamento,A14, do 

sistema digestório? 

Gente é tão interessante, 

agente pode entender 

que tem coisas que 

acontece numa parte do 

corpo e agente nem 

imagina que é do 

 Perguntas 

tematizantes 

Retomar a 

uma 

anterior 

sobre 

alimentaçã

o e saúde, 

na qual foi 

discutir 

obesidade, 

colesterol. 

Discutir 

questões 

sociais. 
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sistema digestório e tem 

tudo haver. 

228 Com licença tio.     

229 Prof: Tudo está ligado     

230 A5:  Alguma coisa ta 

muito ruim. 

    

231 A4: ô tio você ouviu é?     

232 Prof: Não dou licença     

233 Inaudível     

234 Prof: Vamos fazer agora 

uma exposição 

dialogada com slides ta, 

e nós também teremos 

um estudo dirigido com 

o texto xerocado.Ok? 

para  agente não perder 

essas informações. 

    

235 A2:Tio.     

236 Prof:Vou colocar o 

slide. 

    

 

 

Aula 2  

Momento 4 

Turn

o 

Falas transcritas Descrição Tipo de 

pergunta 

Intenção do 

professor 

Indicador 

de AC 

237 Prof: Gente, algumas 

questões iniciais, vejam: 

para viver, crescer e 

manter o nosso 

organismo precisamos 

consumir alimentos. 

Mas o que acontece com 

os alimentos que 

ingerimos? 

Inicio da aula 

com o uso de 

slides. 

Contexto de 

problematização 

Pergunta 

divergente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecer 

relações 

com as 

vivências e 

conteúdos 

discutidos 

anteriorme

nte fazer 

com que os 

alunos 

levante 

hipótese, 

faça 

relações  

com os 

saberes 

prévios.  

 

238 A2:Vai para barriga.    Organiza 

informções 

Hipótese 

Previsão 

explicação 

239 Prof: Os bons alimentos 

como... 

    

240 Alunos: frutas, verduras, 

feijão, arroz. 

    

241 Prof: Pensando no que Pergunta para  Mostrar  
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nós comemos. Porque 

agente diz assim,tudo 

bem,eu vou comer para 

me manter de pé, para 

trazer?O que? 

manter a 

interação com 

os alunos. 

que nem 

tudo que 

agente 

come faz 

bem. 

242 A4: Saúde.     

243 Prof: Saúde  para mim, 

vitaminas. Mas será que 

tudo que eu como traz 

saúde? 

Contexto de 

problematização 

Outro tipo de 

pergunta 

Pensar 

sobre eles 

mesmos, 

sobre o 

cotidiano 

deles. 

Reflexão. 

 

244 A4: Traz saúde?     

245 A2: Nem quase tudo     

246 Prof:Nem quase tudo né 

A2 ? Muito bem. Então, 

me digam ai alimentos 

que nós estudamos em 

maio, eu lembro disso. 

Quais os alimentos que 

geralmente não fazem 

bem a saúde? 

 

 

Contexto de 

aplicação do 

conhecimento 

Pergunta de 

asserção 

 

Outro tipo de 

pergunta 

Pensar 

sobre eles 

mesmos, 

sobre o 

cotidiano 

deles. 

Reflexão. 

 

247 A2: Biscoito.     

 (Burburinho)     

248 Prof: Calma,calma, 

xixi... ,calma! 

Refrigerante, guaraná, 

biscoito recheado, 

salgadinho, batata frita, 

pastel,coxinha. Calma! 

    

249 Aluno: risoto     

250 Prof: Gente muito bem, 

biscoito de um modo 

geral,biscoito 

industrializado etc e tal. 

Geralmente alimentos, 

alimentos que não fazem 

bem. Temos que comer 

com moderação. Comer 

pouco ou evitar. 

    

251 A4:Bobó de camarão faz 

bem para a saúde? 

    

252 Prof: Depende de como 

foi feito. 

    

253 A4: eu comi.     

254 Prof: é uma delícia.     

255 A4; meu  tio almoçou 

comigo e  fez um 

prato... 

    

256 Prof: mas você sabe que 

isso não faz tão bem. 

    

 A4:(gesticula)     
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256 Prof: muitas vezes 

depende de como foi 

feito, porque por 

exemplo, quando coloca 

o camarão, geralmente 

bota azeite de 

dendê,leite de coco.São 

coisas gordurosas que as 

vezes faz mal. 

    

257 A4: eu coloquei aquele 

negocio por cima, limão. 

    

258 Prof: ok bora voltando. 

Então veja, agente 

precisa de alimento, mas 

o que acontece com 

esses alimentos a partir 

do momento que eu 

coloco na boca? 

Começo a consumir,  

coloco na minha boca? 

Os alunos 

estavam 

disperso. O 

professor retoma 

a pergunta 

inicial. 

Contexto de 

problematização 

Pergunta 

divergente 

Retomar a 

aula. 

Sistematiza

r 

 

259 A4: fico passando mal.     Organizand

o 

informaçõe

s, Hipótese  

260 Prof: Gente borá pensar 

um pouquinho. Veja, 

precisamos dos 

alimentos. 

    

261 Alunos: Sim.     

262 Prof: Mas ai outra coisa, 

a partir do momento que 

eu começo a alimentar... 

    

263 A4: bem     

264 Prof: Começa a 

acontecer o processo 

que é uma etapa, que é 

uma coisa que é pouco a 

pouco. Então, o sistema 

digestório, ele começa a 

realizar esse processo. O 

que é que acontece? 

Como acontece? Ele tem 

uma função, um papel 

que é justamente  

processar esses 

alimentos, ou seja, é 

aquilo que já falaram( 

professor aponta para 

A4) de deixar o corpo 

com os nutrientes, as 

vitaminas, presta 

atenção A1, e aquilo que 

não for aproveitado 

elimina. 

 

 

Contexto de 

sistematização 

Pergunta 

Tematizante  

 

 

Pergunta 

retórica 

Retomar 

informaçõe

s que eles 

já haviam 

lançado, 

tentar 

sistematizar 

a partir 

desse 

momento. 
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265 Prof: Fala A11.     

266 A11: um dia passei mal 

porque comi muita 

besteira. 

   Explicação  

267 Prof: Pois é, piora mais 

ainda. Temos que ter 

cuidados mais ainda 

com o que nós 

comemos. Porque não é 

o que agente come, mas 

a qualidade do que 

agente come. 

    

 burburinho     

268 Prof: Ok. Então agente 

vai começar a entender 

um pouquinho que 

acontece com os 

alimentos a partir do 

momento que agente 

ingere, coloca na nossa 

boca,no nosso 

organismo. Passa A2 

por favor. Então agente 

tem esse esquema. 

Tentar trazer 

termos que 

facilitem, 

contribua para  

compreender a 

linguagem 

   

269 A2: ô, ali tem uma...     

270 Prof: calma A2!  temos 

um corte de alguns 

órgão que fazem parte 

dos sistema 

digestório.Observe com 

atenção 

    

271 A1: Tio, bem que eu 

disse que aquele negócio 

que eu disse que a 

comida vai por ai,então 

eu tava certo não foi? 

    

 (burburinho)     

272 Prof: silêncio! Observe 

com atenção. Eu estou 

solicitando que vocês 

observem esta imagem 

com atenção. Vocês 

podem comparar com o 

boneco de laboratório. 

    

273 A4:professor eu to com 

uma dívida.Onde fica a 

região da bexiga? 

    

274 Prof: meu filho você já 

me perguntou isso 

outras vezes,veja eu 

disse a você que nós 

estamos estudando o 

sistema digestório .nesse 
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momento a bexiga não é 

objeto de nosso 

estudo,então ela não ta 

aqui.Mas a bexiga fica 

na região abaixo do 

abdômen.ok. Em outro 

momento eu lhe 

mostro.Posso passar? 

Qual a pergunta A5? 

275 A5: é quando o senhor 

disse que 

(inaudível).Acontece o 

que? 

    

276 A4:Ai, se encher muito 

e a pessoa não for para o 

banheiro, acontece o 

que?Ela fica com uma 

doença? 

    

277 Prof: exatamente olha 

aqui o que ele  falou. 

Pode gerar uma doença. 

    

278 A4:pode estourar por 

dentro? 

    

279 Prof: gente por 

favor,olha agora o nome 

de alguns órgãos que 

fazem parte do sistema 

digestório. Vamos 

lá!Boca,faringe, 

esôfago,fígado, vesícula 

biliar,estômago. Olha 

aqui o estômago que A2 

já falou,pâncreas que 

fica abaixo do 

estômago. 

    

280 A2: Onde agente 

localiza o pâncreas? 

    

281 Prof:O pâncreas deve 

ser isso aqui,eu não 

tenho certeza absoluta 

não. Bia pode sentar dá 

para escutar daí? 

    

 (Inaudível)     

282 Prof: Intestino delgado 

que é essa parte 

enrolada aqui. 

    

283 A4: as tripas.     

284 Prof: parecido com as 

tripas. parecido com as 

tripas que agente chama 

no senso comum de 

que? 

Contexto de 

Sistematização  

Pergunta de 

exame 

Aproximar 

os alunos 

da 

linguagem 

cientíifia 
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285 Alunos:De tripa.    hipótese 

286 Prof:O intestino grosso 

que é outra parte do 

intestino e o ânus que no 

senso comum agente 

chama de que? 

Contexto de 

Sistematização  

Pergunta de 

exame 

Aproximar 

os alunos 

da 

linguagem 

científica 

 

287 A4:pitoca.    hipótese 

288 Prof: não gente.     

289 A2:merda     

290 Prof: o ânus não tem 

nada haver com isso, 

gente. 

    

291 Aluno: é o que?     

292 Prof:agente viu que no 

senso comum agente 

chama o pênis de pitoca, 

não é? De outras coisas 

ai,mas o correto é pênis 

que é um órgão genital 

masculino.Não é? Mas 

agente não ta 

nisso,agente ta em outro 

órgão,outra parte que é o 

ânus que é a parte que 

sai as fezes. Que gente 

chama de? 

Contexto de 

sistematização 

 

Pergunta de 

asserção. 

 

 

Pergunta de 

exame 

Aproximar 

os alunos 

da 

linguagem 

científica. 

 

 

Aproximar 

os alunos 

da 

linguagem 

científica. 

 

292 Prof: ânus é o orifício, a 

abertura. (Professor para 

reclamar do barulho).Eu 

não estou achando 

graça,nós estamos na 

sala de 

aula,estudando,não é? 

Vamos aprender as 

coisas corretas. Então no 

senso comum A7,agente 

chama de cu,mas  a 

palavra correta é o anus 

que é uma abertura por 

onde sai as fezes. 

Contexto de 

sistematização 

   

 (Burburinho)     

293 A4: ô tio!     

294 Prof: A4,  por favor, 

calma! A4, A5. 

    

295 A8: E também quando 

agente pode chamar 

também de,é de bacia, 

bunda e também de 

poupança. 

Aluna retoma a 

sistema 

locomotor. “são 

saberes dos 

alunos, eu 

trabalhei o 
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corpo humano 

ano passado, só 

cabeça, tronco e 

membro‟ 

296 Prof: Pois é você está 

achando isso 

tudo....A17, tais tão 

calado hoje,tu é tão 

participativo não é A2? 

Então bora novamente 

retornar outras coisas. 

Então, a principal 

função do sistema 

digestório gente, é obter 

nutrientes, vitaminas, 

dos alimentos que nós 

ingerimos, ok?.E o que 

nosso corpo não obtém, 

não segura não quer, A4 

por favor? Vocês já 

disseram aqui, ele saí 

através das fezes pelo? 

 Pergunta de 

exame 

Sistematiza

r melhor 

devido a 

timidez 

apresentada 

por alguns 

alunos ao 

pronunciar 

o termo 

“anus‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

297 Aluno: Ânus.     

298 Prof:Ok,então vamos 

ver novamente alguns 

órgãos 

principais,novamente 

todo mundo.(Leitura do 

slide) 

    

299 Alunos:Boca,faringe,esô

fago,pâncreas,intestino 

delgado, fígado, 

vesícula biliar, intestino 

grosso e anus. 

    

300 Prof: Gente veja só, 

esses órgãos daí não são 

simples de estudar. Eles 

tem várias partes dele, 

coisas menores para 

estudar aqui foi um 

apanhado geral, para 

vocês não é preciso 

aprofundar isso tudo. 

    

301 A8: Inaudível.      

302 Prof: Deixa eu tentar 

explicar a pergunta de 

A8.A8 você lembra que 

quando estudamos as 

fases d desenvolvimento 

do ser humano, eu 

expliquei isso. Através 

doa to sexual quando a  

célula do homem e da 
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mulher se juntam, 

espermatozóide com o 

óvulo,na mulher,na 

trompa,no colo uterino, 

toda  aquela região do 

ovário que fica próxima 

do abdômen,o embrião e 

o feto vai se chegando 

formando um local. 

303 A4: Ai depois nasce.      

304 Prof:A natureza é cheia 

de mistério. 

    

305 A6:É Jesus Cristo.     

306 Prof:Vai chegando 

pouco á pouco. 

    

307 A2:É um grãozinho de 

areia. 

    

308 Prof: Então 

silêncio,vamos 

retomar.Silêncio! Deixa 

eu fazer uma pergunta, 

A12 muito calada vou 

perguntar a você,você 

poderia dizer qual é 

função, o papel da boca 

dentro desse processo? 

Você sabe. Quem 

gostaria? 

Contexto de 

sistematização 

Pergunta de 

exame 

Estimular 

despertar 

A12. 

explorar os 

conhecime

ntos 

 

309 A13: começa a mastigar.    Hipótese 

Organiza 

informaçõe

s 

310 A13: começa a mastigar. 

E o gosto 

Aluno retoma 

órgãos do 

sentido. 

   

311 Prof: Então se acomode 

com calma vamos 

lanchar, paramos na 

boca não foi? 

 

 Pergunta de 

asserção 
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312 

Prof: Pronto gente, 

pronto A14. Então veja, 

nós começamos agora a 

ver alguns órgãos que 

fazem parte do sistema 

digestório e a função 

deles, o papel de cada 

um que está ligado 

como um todo nos 

outros. Então, nós vimos 

que a boca, nela se 

inicia o professo, como 

falou A13,de 

mastigação.Lá é onde se 

começa a triturar,a 

mastigar  a partir 

A1,(pausa) Professor vai 

até o aluno pedir 

silêncio. Os 

alimentos.Ainda na 

região da boca, gente, 

acontece algo 

interessante, preste 

atenção.Vamos lá!( 

professor reclama com 

A13 e segue). Como 

você falou, na boca se 

começa um processo, 

né? De digestão onde se 

mastiga os alimentos, só 

que nós temos um mal 

hábito,de que? De não 

mastigar. Aí já começa a 

gerar algum problema 

porque vai forçar que as 

partes, que outros 

órgãos façam um 

esforço maior. Então 

temos que aprender  a 

mastigar bem,a  sentir o 

sabor dos alimento. 

    

313 A4: ô tio?     

314 Prof:mas na cavidade, 

não lhe dei permissão 

então me escute,eu vi 

que você levantou.Na 

boca,os alimentos além 

de serem triturados com 

o auxilio dos dentes. 

Então, taí a importância 

de os dentes estarem 

saudáveis. Uma coisa 

interessante, vamos 

problematização Pergunta 

divergente 

Trazer o 

papel da 

saliva 
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pensar um pouquinho,o 

que acontece na boca 

além de ser mastigado 

os alimentos? 

315 A4: a gente toma água.    Hipótese 

previsão 

316 Prof:Não é isso que eu 

quero 

chegar.Bora,vamos 

refletir.O que é refletir? 

    

317 Alunos: pensar.     

318 Prof: Então vamos 

pensar um pouco.O que 

acontece com os 

alimentos na boca? 

Contexto 

exploratório 

Divergente Trazer o 

papel da 

saliva 

 

 (burburinho)     

319 Prof: Cada um na sua 

vez. Diga A4. 

    

320 A4: A gente mastiga    Organiza 

informaçõe

s; hipótese; 

previsão 

321 Prof: Sim.     

322 A4:A gente bebe 

água,qualquer coisa. 

   Organiza 

informaçõe

s; hipótese; 

previsão 

323 Prof:A4, agente toma 

água, mas quando 

agente não toma líquido 

nenhum, então, se a 

gente não toma líquido 

nenhum, o que 

acontece?  

Contexto de 

problematização 

Pergunta 

divergente 

Trazer o 

papel da 

saliva 

 

324 A4:Agente fica 

desnutrido,a gente fica... 

   explicação 

325 Prof: Não é bem isso 

A4, deixe eu terminar a 

frase,deixa eu terminar a  

frase.Para de conversar 

um pouquinho! 

Veja,tudo bem, a gente 

toma líquido não é? Seja 

o que 

for:suco,refrigerante 

para ajudar,mas nem 

sempre agente tom 

líquido,vamos pesar A7. 

O que acontece 

naturalmente durante o 

Contexto 

exploratório 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estruturadora 

Trazer o 

papel da 

saliva 
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processo de mastigação 

para ajudar nesse 

processo da digestão? 

Aqui na região da boca. 

Vamos pensar! 

326 A2: Os dentes.    hipótese 

327 Prof;Não.Os dentes ta 

ajudando a triturar. 

Acontece outra coisa ali. 

    

328 A4: (inaudível)     

329 Prof:A4 disse,vamos 

prestar atenção,vamos 

retornar.Mas nem 

sempre tomamos água,o 

que acontece para 

molhar esses alimentos, 

durante a mastigação? 

exploratório Estruturadora Trazer o 

papel da 

saliva 

 

330 A4: beber água.    hipótese 

340 Prof: Quando agente não 

toma água, 

naturalmente, aqui na 

região da boca, na 

cavidade bucal, 

    

341 A5: Quando agente 

escova os dentes de 

manhã. 

    

342 A4: eu entendi, eu 

entendi. 

    

343 A2: A boca fica seca.     

344 Prof:Ele disse que a 

boca fica seca,eu acho 

que é o contrário. 

    

345 A1: Se não escovar o 

dente 

    

345 A2:fica suja     

346 Aluno: Fica molhada     

347 Prof: Fica? E esse 

molhada fica através de 

que? 

Contexto 

Problematização  

Estruturadora  Sistematiza

ção 

 

348 A1: De água.    hipótese 

349 A4: Saliva.    hipótese 

350 Prof: chegamos lá, 

palmas para ele. De 

saliva, que agente 

chama, A4,n o senso 

comum de que? 

Contexto de 

sistematização 

 pergunta de 

exame 

Aproximar 

os alunos 

da 

linguagem 

científica 

 

351 Al:Saliva.    Hipótese, 

organiza 

informaçõe

s 

352 A3:Baba.    Hipótese, 

organiza 
informações 
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353 Prof: baba ou cuspi.    Hipótese, 

organiza 
informações 

354 A6:É cuspi.    Hipótese, 

organiza 
informações 

355 A3:Eca.     

356 A6:Ou catarro.     

357 Prof: A minha voz tá 

acabando, então eu 

preciso de mais atenção 

para eu poder... Então 

veja, ele falou uma coisa 

interessante. A15, 

pronto? A15. 

    

 (inaudível)     

358 Prof:Então,A4, como 

você falou, para ajudar 

na a mastigação temos 

dentes,mas temos 

naturalmente a saliva 

que agente no senso 

comum chama de cuspi. 

    

359 Aluno:Cuspi     

360 Prof: Então a saliva, nós 

temos glândulas. 

Glândulas são tecidos 

que estão.. 

    

361 A2:Na pele.     

362 Prof: exatamente. Aí 

que dá, joga 

    

363 Aluno:Água     

364 Prof: joga água, líquido 

chamado de? 

Contexto de 

sistematização 

Pergunta de 

exame 

sistematizar  

365 Aluno:Saliva     

366 Prof: que no dia a dia 

chama de? 

 Outro tipo de 

pergunta 

Explorar o 

cotidiano 

 

367 Aluno: Cuspi.     

368 Prof: Esse cuspi ajuda a 

amolecer,a molhar os 

alimentos durante o 

processo de mastigação. 

    

369 Aluno:Ô tio?     

370 Prof: Ok gente? Oi!     

371 Aluno:Tio, a  água,vai 

fazer cuspi? 

   Levanta 

hipótese 

372 Prof: é uma água 

chamada saliva que o 

nome vulgar que agente 

chama no dia a dia é o 

cuspi, mas o correto é a 

saliva. Através de 
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Momento 5 

Turn

o 

Falas transcritas Descrição Tipo de 

pergunta 

Intenção do 

professor 

Indicador 

de AC 

374 Prof: Então a principal 

função do aparelho 

digestório é absorver os 

nutrientes e eliminar o 

que não foi aproveitado 

no nosso corpo. Quando 

o corpo absorve esses 

nutrientes, vitaminas, 

ela serve de energia 

como se fosse 

combustível para a gente 

realizar funções. Quais 

são essas ações que 

agente pode realizar? 

  

 

 Outro tipo 

de pergunta 

 

 

 

 

 

  

375 A 1: correr.     

376 A8: brincar.     

377 A2: Jogar futebol, fazer 

educação física. 

    

378 A 1: fazer comida.     

379 Prof: ok?tá claro gente? 

Então gente,o sistema 

digestório obtém(A 1 

levanta para atender 

alguém que estava 

batendo na porta) esses 

nutrientes para o nosso 

organismo que de um 

modo geral vai fornecer 

energia para  a gente 

realizar nossas ações do 

dia a dia.só que durante 

isso tem uma 

transformação química e 

física. Que isso 

professor?uma 

mudança. 

 

 Pergunta 

retórica 

  

380 A4: Mudança?     

381 Prof: Uma 

transformação. 

 

    

382 A2: É, mudança. 

 

    

glândulas como A2 

falou que está ao redor 

da boca. 

373      
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383 Prof: Como é mesmo 

essa 

mudança/transformação

? 

 Pergunta de 

exame 

  

384 A4: Mudar o corpo, 

mudar o corpo todinho. 

   hipótese 

385 A16: Ela afeta o nosso 

corpo. 

   hipótese 

386 Prof: ela afeta o 

funcionamento do nosso 

corpo. Então essa 

mudança, 

gente,envolve,reações 

químicas naturais do 

nosso corpo.O que é isso 

professor? Substâncias 

que produz no corpo 

humano. Como 

assim?Por exemplo o 

líquido é transformado. 

Outra mudança:uma 

parte dos alimentos se 

transforma em açúcar. 

 Pergunta 

retórica 

  

387 A4: é.     

388 Prof: Não é 

interessante? 

 Pergunta de 

asserção 

  

389 A4: É cada coisa.     

390 Prof: Essa 

transformação química 

que é de uma coisa 

passa para outra,so que 

gente não enxerga o que 

ta acontecendo na 

célula. Entendeu? 

 Pergunta de 

asserção 

  

391 A1:Ô tio o sangue é uma 

célula também? 

 

   Levantame

nto de 

hipótese 

392 Prof:O sangue é uma 

célula, aliás tem células 

no sangue, glóbulos 

brancos vermelhos. 

    

393 A7: Ele parece que é 

líquido. 

    

394 A4: (demorando a 

formular a pergunta).O 

sonho é uma coisa boa 

ou ruim? 

    

395   

Prof: Bora voltar aqui. 

Então gente, assim o que 

comemos pode afetar o 

funcionamento do 

 Pergunta de 

asserção 
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corpo.É aquilo que  

agente falou,não é A4? 

Se eu como coisas 

saudáveis muito 

provável que no futuro, 

ou no momento,coisas 

boas acontece,eu tenha 

energia para fazer as 

atividades,eu vou 

acordar bem,eu vou 

acordar com mais 

disposição.mas muitas 

vezes,alguém falou em 

vômito aqui hoje. 

397 A4: Foi A8     

398 Prof: Como foi 

A8?Geralmente o 

vômito é quando agente 

come algo que não fez 

bem,ou um 

problema,uma doença 

que quer vir.Você que 

contou. 

    

399 A16: Uma gripe.     

 A17: (levanta a mão)     

400 Prof: Oi A17,diga.     

 (A17 pensando)     

401 Prof: reconstrua sua 

idéia, você falou de pão, 

não foi 

    

402 A1: ele falou um 

negócio que o pão tem, 

a massa do pão. 

    

403 Prof: Hoje em dia tem 

vários tipos de pão: 

integral, centeio. 

    

404 A1: Eu entendi o que ele 

disse, o pão faz bem ou 

faz mal? 

    

405 Prof: depende do pão. 

Tem pão que faz é com 

produto que não faz 

bem, hoje em dia agente 

tem o pão centeio que 

faz bem, pão com fibras, 

com aveia, é melhor do 

que esse pão comum, 

francês. O pão Frances 

tem muito....Além disso 

tem essa questão que eu 

falei que as coisas e 

 Pergunta 

retórica 
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transformam.E muito do 

que agente come se 

transforma em açúcar. 

Ai agente vai chegar 

numa questão 

interessante que vai 

ser...Volta ai A2.Gente 

voltando. Lembra que 

eu falei que tem um 

órgão chamado 

pâncreas, ele produz um 

líquido, uma substancia. 

O que é uma substância? 

um tipo de liquido 

qualquer, que serve para 

queimar o açúcar do 

corpo.Quando o 

pâncreas está 

funcionando mal, não 

está produzindo esse 

líquido para queimar o 

açúcar.Aí tem uma 

doença.. 

406 A7: Diabetes.    Organiza 

informaçõe

s 

407 Prof:Show, muito bem 

A7, A4 presta atenção! 

Então, o mal 

funcionamento do 

pâncreas pode gerar , já 

chegamos aqui em 

doenças, como a 

diabetes. Então bora 

evitar. 

    

408 Alunos: doces.     

409 Prof: se bem que 

diabetes vem da herança 

genética da família. 

    

410 A4: A16 tem.     

411 Prof: A16 tem. Né A16?     

412 A16: Eu ficava passando 

mal. 

Prof: daí você mudou 

seu modo de se 

alimentar. Hoje em dia 

você ta comendo 

bastante o que? Diz aí? 

 Outro tipo de 

pergunta 

  

413 A16: Frutas.     

414 Prof: Vocês vêem ela  

trazer na tupperware 

dela. 
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415 A4: eu vejo, eu vejo. Ela 

trás em uma vasilha. 

    

416 A1: um biscoito de 

chocolate 

    

417 Prof: Sem recheio né? 

Evitando.  

 Pergunta de 

asserção 

  

 A1: (Gesticula 

indicando que concorda 

com o professor). 

    

418 Prof: Então, A16 

percebeu, o médico 

também falou, não foi 

A16? Que é preciso 

comer alimentos 

saudáveis. Um dia ela 

trouxe para mim um 

pedaço de melão que eu 

também gosto. Oi A19. 

 Pergunta de 

asserção 

  

 A19: (inaudível)      

419 Prof:Ó, um outro 

problema através de 

produto, da má 

alimentação, é o? Fala 

alto A19.  

 Pergunta de 

exame 

  

420 A19: Colesterol.    Organiza 

informaçõe

rs 

421 Prof: Colesterol. O que é 

colesterol alto?  

 Pergunta de 

exame 

  

422 A7: é o sal     hipótese 

423 A 1: é não, é o óleo.     hipótese 

424 Prof: tem a ver com o 

óleo, com a gordura. A 

gordura exagerada no 

organismo. Antigamente 

agente pensava, A 1, 

que o colesterol era só 

quem é gordo. Não. 

Com o passar do tempo, 

esse modo louco da 

gente se alimentar. Hoje 

em dia com o corre 

corre. Antigamente 

agente se alimentava 

melhor, se cozinhava 

com mais calma. o que 

acontece quando... 

A8: tio?  

    

425 Prof: A8     
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426 A8: a minha irmã comeu 

batatinha frita e depois 

de alguns meses se 

sentiu mal. Eu acho que 

foi o óleo estragado que 

a mulher colocou na 

batata-frita. 

   Hipótese 

explicação 

427 Prof: É porque A8 

muitas vezes, o óleo ta 

contaminado. Agora 

voltando com calma, 

preste bastante atenção 

aqui. Minha voz esta 

péssima. Gente, temos 

aqui, mais ou menos a 

ordem desses órgãos que 

fazem parte do sistema 

digestório vamos lá. 

    

428 Alunos: boca, faringe, 

esôfago, estomago, 

intestino delgado, 

intestino grosso. 

    

429 Prof: uma coisa 

interessante que eu 

quero chamar a atenção 

de vocês. Veja só aqui 

presta atenção! Veja! Na 

boca começa o processo 

não é? Na boca, gente, 

começa o processo de 

mastigação. Ai o 

alimento vai ser 

molhado pela saliva. 

Quando o alimento já 

formou aquele bolo, 

nesse começo, em 

relação ao alimento, 

quando o alimento ta na 

boca fica todo 

mastigado, ele recebe 

um nome,  ele é 

chamado de?(Professor 

aponta para o quadro) 

 Pergunta de 

asserção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta de 

exame 

  

430 Alunos: bolo.     

431 Prof: de bolo, Ok? 

Quando chega na 

faringe, que essa parte 

daqui (aponta para o 

boneco). A faringe, ela 

também dentro de outro 

sistema: o respiratório, 

ela também tem uma 

função, porque tem 
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órgão que servem para 

várias funções. E agente 

chama... hoje disseram 

aqui foi tu Jef, de papo. 

Tem outro canal o 

esôfago, que fica aqui 

(mostra a faringe). 

432 A4: ô professor.     

433 Manuel: quando agente 

vai se alimentar a 

comida “num” entra 

pelo papo, tem dois 

“negocinhos”, e fica 

assim, fechando e 

abrindo. 

    

434 Prof: Tem, parece que é 

a glote, tem umas 

válvulas aqui, tenho 

certeza absoluta não. 

    

435 A9: E onde fica isso?     

436 A4: Tem uma parte aqui 

(aponta para a garganta 

dele). 

    

437 Prof: A região que 

agente chama de papo, 

tem origem no pescoço. 

    

438 A4: (conversa com o 

professor – inaudível) 

    

439 A1: tio, tio. Quando tem 

tipo, (aluno estica o 

pescoço e aponta para o 

pescoço) – inaudível 

    

440 Prof: A1, olha aqui. A 

faringe fica logo depois 

da boca, essa 

mangueirinha aqui. 

Agente não ver. Depois 

vem o esôfago, que é o 

canal maior. Ta vendo? 

  

 

 

Pergunta de 

asserção 

  

441 A1: Eu entendi agora.     

442 Prof: Primeiro a faringe, 

vem logo depois da 

boca, da região bucal. 

Depois vem o esôfago, 

não tem como a comida 

ir para outro lugar não. 

Porque ela segua esse 

caminho. Ok gente? 

Então veja, no 

estômago,na região do 

estômago,quando já 

desceu toda a 
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comida.Presta atenção! 

Ele recebe o nome de 

quimo. Primeiro foi 

bolo, depois o quimo. 

443 A2: Quimo.     

444 Prof: E quando o bolo 

chegou no estômago,era 

bolo depois passou a ser 

quimo. Ele recebeu o 

suco gástrico,o que é 

isso?É uma substância 

que vai sendo jogada,ta 

lá no estômago para 

acontecer essa mudança 

no alimento. Tá de mais 

o sai, saí. voltando aqui 

A3.Aí, depois do 

estômago,tem o 

intestino delgado, o 

intestino que é dividido 

em duas partes: delgado 

e groso. Aí o quimo, já 

não é mais quimo. No 

intestino delgado ele é 

quilo, quando chegou 

aqui, 

 Pergunta 

retórica 

  

445 Alunos: Quilo.     

446 Prof: ele recebe 

substâncias do fígado e 

do pâncreas. 

    

447 A5: Glândulas.     

448 Prof: Que é um tipo de 

glândula. Exatamente 

A5. Ele começa a 

receber materiais, 

substâncias dessas 

glândulas que vai ajudar 

a ocorrer. Meu filho, seu 

lugar é aqui (prof aponta 

para Deyvison Flávio). 

Tá claro até agora? No 

intestino grosso, A 1,o 

que não for aproveitado 

vai para o reto que é um 

canal que fica próximo 

ao ânus. Eu vou mostrar. 

    

449 A5: ô tio.     

450 Prof: O reto é essa 

região daqui ô. Passou 

daqui,não foi 

aproveitado vem para a 

região do reto que é um 
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canal,parece uma 

mangueira,ok? 

451 A5: agora eu comecei a 

entender o que A 1 

disse. 

    

452 Prof: O que o A 1 disse?     

453 A5:Aquele negócio que 

a comida vai para o lado 

errado. Ele tava 

pensando que como a 

água vai para um lugar, 

e se a comida for por 

esse lugar onde tá  a 

água, dá problema. Ele 

disse. 

    

454 Prof: ...se acontecer 

alguma doença... já pode 

gerar doença, já é 

alguma disfunção, já é 

uma coisa errada que tá 

lá acontecendo,já é um 

problema acontecendo. 

Deyvson Flávio, mas 

agente não come aqui e 

vai para lá não. A 1, não 

tem como, já tem um 

canal da faringe. 

Entendeu? Mas isso não 

é de uma hora para 

outra, isso é processo é 

pouco a pouco, leva 

horas. Ok! Então olhe o 

que não serve mais vai 

sair na forma fezes. Ok! 

Chamado de bolo fecal, 

muitos chamam de 

merda. Que é o bolo 

fecal. Então veja: 

primeiro boca, depois 

quimo e quilo.O bolo é 

na boca, quando 

estômago é?Quimo. 

Chegando intestino é?  

 Pergunta de 

exame 

  

455 A2: Quilo     

456 Prof:Exatamente A2 

muito bem.Quando o 

alimento tá no primeiro 

processo se chama de 

que?  

 Pergunta de 

exame 

  

457 A2:Boca.     

458 Alunos:Bolo.     
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459 Prof:Quando chega no 

estomago? 

 Pergunta de 

exame 

  

460 Alunos:Quimo.     

461 Prof:Quando chega no 

intestino? 

 Pergunta de 

exame 

  

462 Alunos: Quilo.     

463 Prof:Passa A2. Então 

algumas palavras finais , 

finais não que isso aqui 

não tem fim. Eu acho 

até que é muito assunto 

para, uma aula. Agente 

vai discutindo uma duas 

três aulas, mais vocês 

estão entendo?  

 Pergunta de 

asserção 

  

464 Alunos: Sim.     

465 Prof: Então  veja,os 

nutrientes/ Alimentos 

chegam as células, e das 

células vai para outras 

partes do nosso corpo. 

Uma vez que células 

constituem ás partes do 

nosso corpo através do 

sistema digestivo. 

Portanto, para 

permanecemos vivos, 

renovados 

continuamente ás 

células para desenvolver 

nosso corpo e manter ás 

atividades vitais, correr, 

andar, respirar são 

atividades vitais na 

nossa vida. Precisamos 

de alimentos, pois são 

eles que fornecem 

energias, combustível 

para o nosso corpo. 

Além disso ,evitar 

doenças como a que 

agente falou: diabetes e 

úlceras e outras doenças 

por ai vai, até a carie. 

Então, o bom 

funcionamento do 

sistema digestivo auxilia 

a prevenção de doenças 

e quando tem mal 

funcionamento pode 

surgir doenças como a 

que A7 falou. O que é 

que A7 falou? Que é o 
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que A7 ? 

466 A7: Diabetes.     

467 Prof: O que é diabetes?  Pergunta de 

exame 

  

468 A2: É pressão.     

469 Prof: Diabetes não é 

pressão. O que é 

diabetes? 

 Pergunta de 

exame 

  

470 A 1: é o açúcar.      

471 Prof: é o açúcar em 

grande quantidade no 

nosso corpo. Açúcar 

todos tem mais em 

exagero faz mal.  

Perguntas?A8 está na 

vez.  

    

472 A8: Minha tataravó teve 

diabetes, o médico disse 

que ela ao invés de 

tomar coisas doces, ela 

tem que tomar ao invés 

de guaraná, essas coisas, 

ela faz suco de frutas. 

    

473 Prof: Naturais, né isso? 

Exatamente. Gente, 

esses produtos químicos 

que muitas vezes na 

fabrica é usado para 

manter, para durar, mais 

isso não faz bem o 

melhor é suco natural  

 

 Pergunta de 

asserção 

  

474 A8: E ela só come frutas 

e verduras.  

    

475 Prof: OK     

476 Matheus: O tio, quem 

tem diabetes também 

tem pressão alta? 

    

477 Prof: gente muitas 

vezes, pressão alta é 

gerada pelo 

    

478 A4: Sal.     

479 Matheus: Ele come 

muita besteira. 

    

480 Prof: Quem mais tem 

perguntas? (A 1 levanta 

a mão). Oi A 1 

    

481 A 1: (A 1 levanta e 

aponta para o boneco). 

    

 

 


