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RESUMO 
 
 

Este trabalho objetiva examinar o processo de construção de conceitos científicos 
por crianças entre 6 e 7 anos, a partir de conceitos espontâneos por elas 
empregados em situações cotidianas, dentro e fora da escola. O suporte teórico da 
investigação é a teoria de Vygotsky (1987; 1988; 1998 e 2001), que discute a 
formação de conceitos científicos e conceitos espontâneos como processos que se 
relacionam e se influenciam continuamente, constituindo-se, assim, em um único 
processo. Esse autor enfatiza, também, os primórdios da vida da criança imersos em 
um sistema de significações sociais produzidas e acumuladas historicamente. 
Outros autores que dialogam com as ideias vygotskyanas, a exemplo de Van der 
Veer e Valsiner (2001), Luria (1987), Moll (2002), Piaget (1973) e Wallon (1971), são 
também trazidos ao debate. Para atender ao caráter descritivo e exploratório da 
pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa, por ser essa modalidade centrada 
na compreensão do processo de aquisição sob a ótica dos sujeitos envolvidos, sem 
declinar da interpretação própria do pesquisador. Foram planejadas duas situações 
de coleta de dados: entrevistas individuais e intervenção pedagógica, ambas 
registradas em vídeo. O locus da pesquisa foi uma instituição educacional da rede 
municipal de ensino da cidade do Recife, com a participação de 18 crianças de 6 e 7 
anos, de ambos os sexos. Na construção dos dados, foram priorizados episódios 
interacionais, com destaque para os registros em que as crianças formulam 
explicações ou levantam questionamentos sobre conceitos relacionados ao meio 
ambiente, apresentando indícios de conflitos cognitivos ou de busca de resolução 
desses conflitos, tomados como instigadores de processos de desdobramento e 
reformulação de seus pensamentos, em busca de uma compreensão mais 
apropriada sobre o meio ambiente. Os resultados apontam os conceitos construídos 
como frutos das interações sociais, com destaque para as experiências cotidianas 
construídas em processos diretos de observação e comparação, sob influência 
materna e da mídia, sobretudo a televisiva. Destaca-se, ainda, a mistura de 
impressões do mundo real com o mundo fantástico. Em síntese, os dados indicam 
que crianças, nessa faixa etária, são capazes de produzir conhecimento quando 
engajadas em atividades significativas. Seu pensamento é de natureza dinâmica, 
constantemente sujeito a transformações e reelaborações coerentes, consistentes e 
abrangentes. Isso ratifica a ideia de que a participação e a aprendizagem são 
instigadas por situações de interação com o outro e com as ferramentas culturais. O 
trabalho aponta para a importância da observação do cotidiano da criança, para 
ajustar situações de ensino que mais apropriadamente se articulem à formação de 
conceitos, bem como para a necessidade de pesquisas que ampliem esse campo de 
estudo.  
 
Palavras-chave: Conceito Espontâneo. Conceito Científico. Interação Social. 
Crianças. Educação Infantil. 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 

 
This study aims to examine the process involved in the construction of scientific 
concepts by children ages 6 and 7, taking into consideration the concepts they use 
spontaneously in their daily situations both in and outside of school. The theoretical 
support of the research lies on Vygotsky`s theory (1987,1988,1998 and 2001), that 
discusses the formation of scientific and spontaneous concepts, defending that they 
are related processes influencing each other continuously, forming, in this way, a 
single process. This author also emphasizes that the early years of child’s life are  
immersed in a system of social meanings that are historically produced and 
accumulated. Other authors who have entered in dialogue with Vygotsky’s ideas, 
such as Van der Veer and Valsiner (2001), Luria (1987), Moll (2002), Piaget (1973), 
and Wallon (1971), are also part of this debate. To address the descriptive and 
exploratory characteristics of this study, we have chosen a qualitative approach, 
because this approach is centered in the understanding of the acquisition process  
from the perspective of the subjects involved, while also considering the researcher’s 
own interpretation of the whole process. In order to collection data, two situations 
were planned personal interviews and pedagogical intervention, both recorded on 
video. The locus of the research was a public municipal school in the city of Recife, 
with the participation of 18 children ages 6 to 7 of both genders. When collecting the 
data, priority was given to interactions, in particular episodes when the children 
explained or raised questions about concepts related to the environment, showing 
traces of cognitive conflicts or of the search for a solution of such conflicts, instigators 
of processes of breaking down and renegotiating their thoughts, trying to reach a 
more appropriate understanding of the environment. The results show that the 
concepts that they built are a result of social interactions, in particular their daily  
experiences built on direct processes of observation and comparison under the 
influence of mothers and also of the media, especially television. Of particular 
importance is also the mixing of impressions of the real world and of the fantasy 
world. In summary, the data shows that children of this age are capable of producing 
knowledge when engage in meaningful activities. Their thought is dynamic in nature, 
constantly subject to coherent transformations and renegotiations, consistent and 
broad. This issue corrects the idea that participation and learning are instigated by 
situations of interaction with others and with cultural tools. This research shows the 
importance of observing the child's daily routine in order to adjust the learning 
situations so that they are articulated more adequately to the development of 
concepts, and also, it shows the need for more research that broadens this field of 
study. 
 
Keywords: Spontaneous Concept. Scientific Concept. Social Interaction. Children. 
Early Education. 
 

 

 

 

 



 

RESUMEN 
 
 

El presente trabajo tiene como objetivo examinar el proceso de construcción de 
conceptos científicos por niño(a)s entre 6 e 7 años, a partir de conceptos 
espontáneos empleados por ellos en situaciones cotidianas, dentro y fuera de la 
escuela. La base teórica de esta investigación es en la teoría de Vygotsky (1987; 
1988; 1998 e 2001), que explica la formación de conceptos científicos y conceptos 
espontáneos como procesos que se relacionan y se influyen continuamente, 
constituyéndose, por tanto, en un único proceso. Este autor enfatiza, tambien, los 
primordios de la vida de los niño(a)s, cuando están inmersos en un sistema de 
significaciones sociales producidas y acumuladas historicamente. Otros autores que 
dialogan con las ideias vygotskyanas, a ejemplo de Van der Veer e Valsiner (2001), 
Luria (1987), Moll (2002), Piaget (1973) y Wallon (1971), también son tratados en 
este debate. Para atender al caracter descriptivo y exploratorio de esta investigación, 
se elegió la metodología cualitativa, porque esa modalidad está centrada en la 
comprensión del proceso de aquisición de conocimiento, de acuerdo con la óptica de 
los sujetos involucrados, sin excluir la interpretación própia del investigador. Fueron 
planeadas dos situaciones para la colecta de datos: entrevistas individuales e 
intervención pedagógica, ambas registradas en video. El locus de la investigación 
fue una institución educativa de la red de enseñanza de la ciudad de Recife. Contó 
con la participación de 18 niño(a)s de 6 y 7 años. En la recogida de los datos fueron 
priorizadas situaciones interacionales, con énfasis en los registros donde los 
niño(a)s formulan explicaciones ò cuestionan los conceptos referentes al medio 
ambiente, presentando indícios de conflictos cognitivos ò de búsqueda de resolución 
de dichos conflictos, tomados como instigadores de procesos de reformulación de 
sus pensamientos, en la búsqueda de una comprensión más adecuada sobre el 
medio ambiente. Los resultados apuntan a los conceptos construídos como frutos de 
las interaciones sociales, enfatizando las experiencias cotidianas construídas en 
procesos directos de observación y comparación, sobre la influencia materna y de 
los medios de comunicación, principalmente la televisión. Se destaca, todavía, la 
mezcla de impresiones del mundo real y del mundo fantástico. En síntesis, los datos 
indican que los niño(a)s, en esa franja de edad, son capaces de producir 
conocimiento cuando se involucran en actividades significativas. Su pensamiento es 
de naturaleza dinámica, constantemente sujeto a transformaciones y 
reelaboraciones coherentes, consistentes y amplias. Esto ratifica la idea de que la 
participación y el aprendizaje son fomentados por situaciones de interación con el 
otro y con las herramientas culturales. Esta investigación apunta la importancia de la 
observación del cotidiano de los niño(a)s, tanto para promover el ajuste de las 
situaciones de enseãnza que más adecuadamente se articulen a la formación de 
conceptos, como para la necesidad de investigaciones que  amplíen ese campo de 
estudio.  
 
Palabras-claves: Concepto Espontáneo. Concepto Científico. Interación Social. 
Niños. Educación Infantil. 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 
 

 

Ce travail a comme but d’examiner le processus de construction de concepts 
scientifiques chez les enfants de 6 à 7 ans, à partir de concepts spontanés qu´ils 
emploient dans leur quotidien à l´école et hors de l´école. Le support téorique de 
l´investigation est la théorie de Vygotsky (1987; 1988; 1998 et 2001), qui analyse la 
formation de concepts scientifiques et des concepts spontanés comme des 
processus complémentaires ou relationnels qui influent  l´un sur l´autre de façon 
continuée en constituant, ainsi, un seul processus. Aussi cet auteur met-il en relief 
les débuts de la vie des enfants imergés dans un système de significations sociales 
produites et accumulées historiquement. D´autres auteurs qui s’associent avec  les 
idées de Vygotsky, comme Van der Veer et Valsiner (2001), Luria (1987), Moll 
(2002), Piaget (1973) et Wallon (1971) (sont aussi mis) apparaissent ou interviennent 
dans ce débat. Pour répondre au caractère descriptif et exploratoire de cette 
recherche, nous avons choisi l´approche qualificative, puisque cette modalité est 
centrée sur la compréhension du processus de l´acquisition sous l´optique des sujets 
concernés sans refuser l´interprétation du chercheur. Deux situations de collecte de 
donnés ont été conçues: des interviews individuels et des interventions 
pédagogiques, enregistrée en vidéo. Le site de la recherche est une école publique 
municipale de la ville de Recife, avec la participation de 18 enfants  de 6 et 7 ans, 
des deux sexes. Dans la construction des donnés, nous avons mis en priorité des 
épisodes interrelationnels en mettant en relief les registres où les enfants formulent  
des explications ou posent des questions sur des concepts qui concernent 
l´environnement, en présentant des indices de conflits cognitifs ou de recherche de 
solution à ces conflits, pris tel que provocateurs de processus de déploiement et 
reformulation d’idées, à la recherche d´une compréhension plus convenable sur 
l´environement. Les resultats mènent vers des concepts construits comme des 
résultats d’ interactions sociales mis en relief par les expériences quotidiennes 
construites dans des processus directes d´observation et de comparaison, sous 
l´influence maternelle et des médias, surtout la télévision. On met aussi en relief le 
mélange d´impressions du monde réel avec le monde fantastique. Bref, les donnés 
indiquent que les enfants, de cet âge, sont capable de produire de la connaissance 
quand ils sont engagés dans des activités significatives.  Leur pensée est de nature 
dynamique, constamment sujette  à des transformations et aux réélaborations 
cohérentes, consistantes et variées. Cela confirme l´idée que la participation et 
l´apprentissage sont motivés par des situations d´interaction avec l´autre et avec les 
outils culturels. Le travail cherche à faire remarquer l´importance de l´observation du 
quotidien de l´enfant, pour mettre au point des situations d´enseignement qui 
puissent s´articuler de manière convenable pour la formation des concepts, ainsi que 
pour le besoin de recherches qui puissent agrandir ce champs d´étude.  
 
Mots-cléfs: Concept Spontané. Concept Scientifique. Intéraction Sociale. Enfants. 
Education Infantine.  
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minha mãe dizia 

 
– ferve, água! 

– frita, ovo! 
– pinga, pia! 

 
e tudo obedecia 

 
Paulo Leminski 

 

 

Em prosa, e sem a propriedade do poeta, esta tese aborda o processo pelo 

qual a criança do poema elabora conceitos científicos sobre o mundo a partir de 

conceitos espontâneos. Desde cedo, a criança incorpora os aspectos peculiares do 

meio sócio-histórico-cultural em que nasceu, bem como revela disponibilidade para a 

exploração, a investigação e a experimentação, buscando construir significados 

sobre sua própria existência e afirmando-se capaz de aprendizagens diversas. Entre 

os cinco e os sete anos de sua existência, a criança demonstra, de forma autêntica, 

a capacidade de maravilhar-se diante da vida. 

Nessa faixa etária, nem sempre os processos de construção do conhecimento 

se baseiam na racionalidade e na construção conceitual, que têm a linguagem 

verbal como fundamento. Muitos dos fenômenos são observados e traduzidos por 

essas crianças como elementos de mistério e magia, cuja percepção corpórea e 

imaginação compõem o quadro necessário para que possam dar uma explicação 

razoável acerca de determinado acontecimento. Assim, a observação do mundo por 

essas crianças revela surpresas e até perplexidades e as explicações científicas, via 

de regra, caminham em direção oposta à observação que os adultos fazem, 

cotidianamente, do ambiente que os cerca. 

Em outras palavras, a criança, assim como os adultos, vê e tenta 

compreender o funcionamento do mundo através de processos mediados ora por 

objetos ora pelos parceiros da espécie que favorecerão a passagem dos conceitos 

espontâneos para os científicos, possibilitando-lhe a tomada de posse do legado 
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cultural, da construção das funções psicológicas superiores1 que caracterizam o 

pensamento, e da elaboração de valores que possibilitam um novo olhar sobre o 

meio físico e social, procedendo também à sua análise e possível transformação. 

Segundo Vygotsky2 (1933/1988, p. 114, grifo do autor), 
 

[...] Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no 
decurso do desenvolvimento da criança: a primeira vez, nas atividades 
coletivas, nas atividades sociais, ou seja, como funções interpsíquicas; a 
segunda, nas atividades individuais, como propriedades internas do 
pensamento da criança, ou seja, como funções intrapsíquicas. 

 

Coloca-se, então, a pesquisadores e professores a complexa tarefa de 

procurar compreender com maior profundidade as peculiaridades de como essas 

crianças aprendem e a especificidade da construção do seu conhecimento e as 

práticas mais apropriadas para explorar o mundo do conhecimento. Seu ponto de 

partida encontra-se no valor atribuído por Vygotsky (1934/1987; 1934/2001) ao 

processo de interação; neste caso, às intervenções pedagógicas e ao ensino, na 

construção do conhecimento. É na interação das pessoas que, em primeiro lugar, se 

constrói o conhecimento, o qual depois será intrapessoal, ou seja, será partilhado 

pelo grupo junto ao qual tal conhecimento foi construído. 

Portanto, a escola é compreendida como uma importante fonte de expansão e 

produção conceitual por constituir-se um ambiente privilegiado na oferta de suportes 

necessários a ricas e profundas interações com o conhecimento socialmente 

elaborado. Nesse espaço, as relações entre crianças e destas com professores e a 

negociação de significados contribuem para o desenvolvimento de uma teoria sobre 

o mundo e favorecem o enfrentamento do novo sem tanta perplexidade. É nesse 

espaço que se insere o objeto desta pesquisa: construção de conceitos científicos 

por crianças entre 6 e 7 anos, que frequentam uma instituição de educação escolar3. 

Essa construção se faz a partir dos conceitos espontâneos num processo que ocorre 

no plano social e histórico, em interações estabelecidas com os objetos do 

conhecimento e com seus pares. 

                                                 
1 Vygotsky chama função psicológica superior ou comportamento superior à combinação entre o 
instrumento e o signo na atividade psicológica (1998, p. 73). 
2 Comumente grafado de diversas formas, o nome do teórico terá, neste trabalho, uma única grafia: 
Vygotsky. 
3 Com a regulamentação do ensino fundamental de 9 anos e matrícula obrigatória a partir dos 6, pela 
Lei n° 11.274/2006 (BRASIL, 2006), a educação infantil vai de zero aos cinco anos. Em razão do 
prazo limite para a implantação da lei ser o ano de 2010, as crianças que participaram dessa 
investigação ainda estão matriculadas em uma instituição de educação escolar. 
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Como resposta ao problema da pesquisa – como se dá esse processo –, 

elaborou-se a hipótese de que os conceitos espontâneos empregados 

cotidianamente por crianças entre 6 e 7 anos contribuem na construção dos 

conceitos científicos tomando como suporte a teoria de Vygotsky. Quanto aos 

objetivos deste estudo, foram pensados com vistas a contribuir para (re)situar o 

debate sobre a articulação dos conceitos gerados na vivência das crianças fora da 

instituição educacional e os conceitos científicos nela veiculados. Compreender o 

processo de construção de conceitos científicos por crianças entre 6 e 7 anos, a 

partir de conceitos espontâneos por elas empregados em situação cotidiana dentro e 

fora da escola constitui o objetivo geral, complementado pelos seguintes objetivos 

específicos: 
a) analisar a construção de conceitos científicos associados à preservação do 

meio ambiente, por crianças entre 6 a 7 anos, a partir de conceitos 

espontâneos, enquanto um processo que ocorre no plano social e histórico, 

em interações que as crianças estabelecem com seus parceiros sociais e com 

os objetos do conhecimento; 

b) descrever e analisar o processo de (re)elaboração de conceitos – conflitos; 

tensões; desdobramentos de informações com acréscimo de novos aspectos 

e/ou especificação de outros; articulação com conhecimentos prévios; etc. – 

analisando as mudanças processadas a partir da interação criança-criança e 

criança-adulto; 

c) compreender o papel da mediação de um adulto numa situação didática 

planejada que leva em consideração conhecimentos prévios das crianças e 

instiga a troca entre parceiros. 

Este estudo situa-se na interface de dois campos do conhecimento, a 

Psicologia e a Educação, cuja convivência com diferentes recortes teóricos tem 

provocado aproximações e afastamentos em relação às formas como vem lidando 

com os problemas do ensino e sua relação com a aprendizagem4. Uma dessas 

contribuições advém da Psicologia e, desse diálogo, estabelece-se a Psicologia da 

                                                 
4 Ao trabalhar com Psicologia da Educação em cursos de graduação em Pedagogia e Psicologia, 
como também com alunos das mais diversas licenciaturas – História, Filosofia, Letras, Biologia, 
Matemática, Física e Química –, a autora constituiu-se professora num diálogo com vários tipos de 
interlocuções, teorizações e temáticas: os diversos construtivismos, comportamentalismos, 
psicanálises, psicolinguísticas, psicopedagogias. 
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Educação, que tem como foco o ser humano em desenvolvimento, cujo eixo de 

estudo é a construção de subjetividades em e para uma determinada cultura. 

A inserção deste estudo nessa interface se faz na perspectiva de uma 

construção que enfatize a superação dos reducionismos que enfoques 

absolutamente psicologizantes impuseram à Educação, em alguns momentos. 

Nessa convivência, destacam-se as contribuições de estudos cognitivos que 

incorporam conhecimentos de várias outras áreas com as quais estabelecem 

fronteira. Esses trabalhos se preocupam com quem está aprendendo, como essas 

aprendizagens se desenvolvem nas escolas e como interferem na história de vida de 

crianças, jovens e adultos, com vistas à construção de ações educativas que 

considerem as subjetividades envolvidas. 
No largo espectro da Psicologia Cognitiva, os estudos que a autora vem 

desenvolvendo sobre ressignificação do brincar na educação infantil, intervenção 

educativa através do lúdico, linguagem escrita em salas de educação infantil, 

práticas educativas na educação infantil ao longo do exercício profissional5 

provocaram o interesse em estudar as trocas entre parceiros como momento 

significativo no desenvolvimento e no processo de ensino e aprendizagem de 

crianças. Esse interesse está relacionado à experiência profissional mencionada e 

também às reflexões sugeridas pelos estudos de Tomasello (1999/2003), Ferreiro 

(2001), Vygotsky (1934/1987;1934/2001), Piaget e Inhelder (1966/1978) e Wallon 

(1941/2005) sobre as origens do conhecimento. 

Desde o início, nas interações com a mãe, familiares e colegas, a criança se 

desenvolve aprendendo sobre as coisas e o mundo em que vive. Essa forma de 

pensamento, marcada pelas experiências e vivências imediatas, mediadas pela 

palavra, foi denominada por Vygotsky (1934/ 1987) de conceitos espontâneos. Para 

ele, esses conhecimentos são caracterizados por simples ações de ordem prática da 

vida cotidiana. 

O movimento de compreensão do mundo que aparece na escola implica 

ações de investigação e discussão para a internalização de funções mentais que 

propiciam ao indivíduo a possibilidade de pensar por si só. Mas para que isso possa 

                                                 
5 Orientação de trabalhos de monografia em cursos de especialização; elaboração do projeto do 
curso de especialização em Educação Infantil, realizado pela Universidade Católica de Pernambuco 
em 2003; coordenação do referido curso; formação continuada de professores de redes públicas de 
ensino e de escolas particulares. 
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ocorrer é necessário estimulá-lo a operar com ideias, analisar e discutir fatos para 

que, nessa troca e diálogo com “o socius ou o outro [...,] um parceiro perpétuo do eu 

na vida psíquica [...,]” (WALLON, 1937/1975, p. 159, grifos do autor), esse sujeito 

possa construir o seu ponto de regulação para um pensar competente e, ao mesmo 

tempo, comprometido com as práticas sociais. 

As intenções deste estudo foram motivadas por (in)satisfações, sentimentos 

que vão do pessimismo ao otimismo, e que, às vezes, escapam à racionalidade. O 

primeiro descontentamento diz respeito à relação dos seres humanos com o 

conhecimento. Num mundo em que as ações cotidianas são influenciadas pelo 

conhecimento científico, este parece ser apenas desejado quando consolidado em 

bens de consumo. Crianças que, em princípio, estariam descobrindo o mundo 

recusam-se a qualquer tipo de exercício de reflexão mais aprofundado. 

Um segundo descontentamento está vinculado à escola, à sala de aula, ao 

ensino e ao conhecimento escolar. Muitas vezes considerada um fardo a carregar, 

sob pena de exclusão do mercado de trabalho, a escola pouco contribui para uma 

melhor interação do sujeito com o mundo (entenda-se aqui interação não no sentido 

de adaptação e sim de diálogo, participação consciente), gerando um divórcio entre 

o saber científico e o cotidiano. Presentes na vida, na escola, as ciências perdem 

seu potencial como modo teórico de relação com o mundo, reduzindo o sentido da 

aprendizagem apenas ao ambiente escolar. 

Outro descontentamento encontra-se na distância entre a aprendizagem dos 

conceitos científicos e dos conceitos espontâneos. A criança reproduz o que lhe é 

ensinado, mas isso pouco modifica sua forma de interagir com o mundo. Na 

realidade, não existe ensino como um ente único, mas uma diversidade de formas 

de transmissão do saber que podem ser mais ou menos adequadas à promoção do 

desenvolvimento cognitivo. Vygotsky diz que não é qualquer ensino que possibilita o 

desenvolvimento intelectual das crianças porque o “bom aprendizado é somente 

aquele que se adianta ao desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1933/1998, p. 117). 

Foi na busca de uma racionalidade no trato dos fenômenos e na procura de 

um caráter de cientificidade em meio às paixões, ainda que movida por elas, que 

esta pesquisa se inseriu, assim como no ambiente sócio-histórico que constitui a 

chave para a compreensão do espaço vivenciado pela criança. Apoiado nas ideias 

de Vygotsky (1934/1987;1934/2001), Van der Veer e Valsiner (1988/2001), Moll 

(1990/1996) e Tomasello (1999/2003), que destacam a importância dos fatores 
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sociais e culturais para a formação de conceitos, este trabalho procura alimentar o 

debate sobre o processo de aquisição do conhecimento ao abordar a construção de 

alguns conceitos associados à preservação do meio ambiente – meio ambiente; 

poluição; reciclagem, reflorestamento dentre outros – por crianças entre 6 e 7 anos, 

que frequentam instituições escolares, a partir dos conceitos espontâneos. 

São várias as razões para a escolha desses conceitos. Como no contexto 

escolar as atividades envolvendo a aprendizagem de conceitos sistematizados são 

organizadas de maneira discursiva e verbal, a relação da criança com o conceito é 

sempre mediada por algum outro conceito. O conceito de meio ambiente se 

relaciona com outros constituindo um sistema conceitual hierarquizado, envolvendo 

uma atitude mediada em relação ao que representa. 

Com fácil acesso aos meios de comunicação, as crianças fazem parte do 

debate que envolve a temática ambiental, ouvindo, perguntando e refletindo a 

respeito de notícias sobre poluição de mares e rios, lixo, queimadas, veiculadas pela 

mídia. “E como a escola é uma instituição que faz parte da conjuntura sociopolítica, 

a temática ambiental se inseriu nela, refletindo-se nas práticas dos educadores [...].” 

(TAMAIO, 2002, p. 14). Para o trabalho com o conceito de meio ambiente e seus 

correlatos, que se inicia na educação infantil e se desenvolve ao longo da 

escolarização restante, são vários os documentos do Ministério da Educação que o 

orientam: por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que considera 

a temática transversal a todas as disciplinas curriculares; e os referenciais 

curriculares das diversas modalidades de ensino. No Referencial curricular para a 

educação infantil, o trabalho com o eixo Natureza e Sociedade deve 
 
propiciar experiências que possibilitem uma aproximação ao conhecimento 
das diversas formas de representação e explicação do mundo social e 
natural para que as crianças possam estabelecer progressivamente a 
diferenciação que existe entre mitos, lendas, explicações provenientes do 
“senso comum” e conhecimentos científicos (BRASIL, 1998c, p. 167). 

 

Para contemplar as questões enunciadas nesta introdução, o trabalho está 

organizado em quatro partes. O primeiro capítulo, sobre os fundamentos teóricos, 

aborda, inicialmente, o termo conceito quanto a: definição, natureza e funções; a 

sessão “construção conceitual” discute as origens culturais do conhecimento, as 

elaborações teóricas sobre formação de conceitos, das quais a perspectiva 

vygotskyana constitui a matriz quanto ao processo de conceituação da criança. 
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Interação social, uma categoria central nesse universo teórico, tem lugar na terceira 

sessão. Esta parte se encerra com uma discussão sobre o processo histórico de 

desnaturalização da infância e sobre o eixo principal do discurso da educação 

infantil: cuidar e educar. 

O segundo capítulo apresenta o arcabouço metodológico da pesquisa, 

dividido nas seguintes sessões: pressupostos, em que são definidas as linhas 

mestras; a escolha e a caracterização da escola-campo e a definição e 

caracterização dos sujeitos. Os procedimentos, técnica e recursos da investigação, 

quarta sessão, são formados pelas seguintes subsessões: relação sujeito-

pesquisadora; entrevista; Intervenção pedagógica; videogravação. Na última sessão 

são abordados os procedimentos de análise. 

O terceiro capítulo, análise e discussão dos dados, divide-se em duas 

sessões: a análise das entrevistas e da intervenção pedagógica. As análises e 

discussões foram apoiadas em recortes transcritos das videogravações 

considerando os objetivos do estudo. Nas conclusões, são retomadas as ideias-

chave, os principais resultados, assim como algumas reflexões. São também 

apresentadas perspectivas para novas pesquisas na área. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

 
 

 
 

DO CONCEITO ESPONTÂNEO AO CONCEITO 
CIENTÍFICO: UMA CONSTRUÇÃO TEÓRICA 
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1 DO CONCEITO ESPONTÂNEO AO CONCEITO CIENTÍFICO: 
   UMA CONSTRUÇÃO TEÓRICA 
 

 
Os conceitos não ficam guardados na mente da 
criança como ervilhas em um saco, sem qualquer 
vínculo que os una. 

Vygotsky 
 

 

1.1 CONCEITO: DEFINIÇÃO, NATUREZA, FUNÇÕES 

 

 

Ao considerar o termo conceito como produto da faculdade intelectual e 

cognoscitiva do ser humano, o Dicionário Houaiss da língua portuguesa (2001, p. 

783-784) o define no campo da Filosofia, para o qual se constitui uma representação 

mental de um objeto, concreto ou abstrato, instrumento fundamental do pensamento 

na tarefa de identificar, descrever e classificar os diferentes elementos e aspectos da 

realidade. Tem diferentes significados segundo duas tradições filosóficas: 

“manifestação da essência ou substância do mundo real” (racionalismo ocidental) e 

“signo ou representação linguística que mantém uma relação significacional com 

objetos do conhecimento” (estoicismo grego, nominalismo medieval e empiricismo 

moderno). Seus atributos – extensão, ou “número de elementos da classe em 

questão” e compreensão, ou “conjunto dos caracteres que constituem a definição” – 

trazem a ideia de generalização, de busca do que há de generalizável em diferentes 

elementos, de modo a permitir identificações e agrupamentos sob o mesmo nome. 

Das formas mais simples – invariantes (constantes) e conservações 

piagetianas – às mais complexas – ler e compreender um texto científico – a 

conceituação categoriza o mundo, salvando-o, assim, da confusão e do caos. Ao 

lado da organização do universo, outra função dos conceitos é o da predição. 

Ligadas entre si, essas funções são essenciais para a sobrevivência e permitem 

gerar cenários, modelos mentais ou teorias implícitas ou explícitas sobre as 

situações com que os homens se defrontam (POZO, 1994/2002, p. 63). Outras 

funções dos conceitos são: “(a) diminuir a complexidade do entorno; (b) identificar os 

objetos que existem no mundo; (c) diminuir a necessidade de uma aprendizagem 

constante; (d) proporcionar uma direção à atividade instrumental; (e) ordenar e 
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relacionar classes factuais”. (BRUNER; GOODNOW; AUSTIN, 19566 apud POZO, 

1994/ 2002, p. 63). 

As várias distinções – “referência” e “sentido”; “procedimento de identificação” 

e “núcleo”; “intencional” e “extencional” ou “constituído” ou “proposital” – relativas às 

maneiras de definir um conceito apresentam diferenças e também coincidências. A 

primeira diz respeito à diferença entre as definições a partir dos atributos, ou seja, de 

baixo para cima, e segundo sua relação com outros conceitos, isto é, de cima para 

baixo. Nesta última estão os conceitos científicos, em sua maioria. Outra 

coincidência: os atributos ou referenciais relevantes dos conceitos são determinados 

no seu núcleo ou sentido (POZO, 1994/2002, p. 64). 

 

 

1.2 CONSTRUÇÃO CONCEITUAL 

 

 

1.2.1 Origens culturais do conhecimento 

 

 

Em sua análise da cognição humana, Tomasello (1999/2003) refaz o caminho 

da evolução da espécie humana e identifica uma base comum entre a cognição dos 

homens e a dos macacos, ambos primatas, que, basicamente, têm os mesmos 

órgãos, a mesma estrutura corporal e a mesma estrutura cerebral. Como evidência 

da hipótese continuísta, Tomasello apresenta e discute diversos exemplos que 

sugerem uma continuidade entre primatas humanos e não-humanos, dentre as quais 

se destacam: muitos mamíferos e quase todos os primatas fazem representações 

cognitivas de relações categoriais e quantitativas entre objetos; os mamíferos 

compreendem e representam cognitivamente espaços e objetos; os animais vivem 

em grupos sociais e reconhecem relações hierárquicas e associativas entre seus co-

específicos; os primatas, inclusive, são capazes de compreender relações sociais 

nas quais não estão diretamente envolvidos. 

Após a análise desses e de outros inúmeros exemplos, a conclusão a que 

Tomasello (1999/2003, p. 28) chega é que “primatas não-humanos compreendem 

                                                 
6 A study of thinking. New York: Wiley, 1956. 
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co-específicos como seres animados capazes de se moverem por si sós 

espontaneamente [...], mas não entendem os outros como agentes intencionais 

tentando atingir objetivos ou agentes mentais pensando sobre o mundo”. É 

exatamente nesse ponto que se apresentará a grande diferença entre primatas não-

humanos e humanos. 

Nos processos normais de evolução biológica, o tempo que separa os seres 

humanos de outros grandes primatas – seis milhões de anos – é insuficiente para 

que se desenvolvessem todas as habilidades cognitivas do homem moderno. Em 

espaço tão curto de tempo, a variação genética e a seleção natural não poderiam 

criar cada uma das habilidades cognitivas humanas que permitiram aos homens 

inventar e conservar formas de comunicação, representação simbólica e 

organizações e instituições sociais. Frente a este enigma básico da evolução 

humana, duas explicações são possíveis. 

Os críticos da hipótese continuísta da evolução humana alegam que a 

habilidade de reconhecer seus co-específicos como agentes mentais e intencionais 

– o que representa um considerável avanço em relação à cognição dos demais 

primatas – teria que ter sido consequência de um evento singular e repentino, 

provocando uma mudança na estrutura cerebral, o que teria possibilitado o 

surgimento de tal habilidade. Defensor da hipótese, Tomasello afirma que a única 

maneira de justificar mudanças tão significativas seria o desenvolvimento de um 

mecanismo de transmissão social ou, principalmente, de transmissão cultural.  

Esse mecanismo de transmissão cultural – exclusivo da espécie humana – 

torna-se possível quando, e somente quando, o indivíduo desenvolve uma única e 

especial forma de cognição social: a capacidade de compreender os seus co-

específicos como “seres iguais a ele, com vidas mentais intencionais iguais às dele.” 

(TOMASELLO, 1999/2003, p. 7, grifos do autor). É exatamente nesse ponto que se 

apresentará a grande diferença entre primatas não-humanos e humanos. 

Sob essa perspectiva de análise, essa forma de cognição social tem inúmeras 

e profundas implicações. Do ponto de vista de tempo histórico, ela vai possibilitar a 

transformação de coisas sociais em coisas culturais (sinal → símbolos; coordenação 

→ cooperação; facilitação → instrução; ferramentas → artefatos etc.). Em relação ao 

tempo ontogenético, foi o que permitiu transformar habilidades de cognição primata 

e representação cognitiva em habilidades exclusivamente humanas de 

aprendizagem cultural e representação cognitiva em perspectiva. É importante 
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ressaltar que essa nova forma de cognição social implica reconhecer que as ações 

do outro refletem a sua capacidade de fazer escolhas que, por sua vez, são frutos 

da representação mental de um objetivo específico, ou seja, são intencionais. 

 

 

1.2.2 Elaborações teóricas 
 

 

1.2.2.1 Primeiros estudos 

 

 

Os primeiros estudos da Psicologia sobre a formação de conceitos 

fundamentam-se, segundo Pozo (1994/2002), em situações de laboratório com 

animais de diversas espécies ou com seres humanos em situações de 

aprendizagem em que deveriam aprender ou identificar conceitos artificiais. A 

justificativa para a escolha desse tipo de tarefa era, por um lado, evitar que 

escapasse do controle do experimentador a interferência das aprendizagens prévias 

do sujeito e, por outro, o fato de os conceitos artificiais serem mais simples do que 

os naturais, por apresentarem apenas duas ou três dimensões relevantes, 

representadas por aspectos perceptivos imediatos como cor, forma e tamanho, o 

que facilitava o estudo.  

Os condutistas clássicos fundamentaram a aprendizagem de conceitos na 

aquisição de potenciais, consequência da associação entre estímulo e reforço: 

excitatórios – por exemplo, “latido” e “cachorro” –; nulos – por exemplo, “cor marrom” 

e “cachorro” –; e inibitórios – por exemplo, “voar” e “cachorro” (POZO, 2002, p. 68), 

ocorrendo a aquisição de conceitos de forma gradativa ou contínua. 

Na consideração dos condutistas metodológicos, a maior parte das respostas 

operantes é produzida na presença de certas chaves ou estímulos ambientais. 

Quando um operante emitido nessas condições é reforçado, todos os elementos 

estimulantes presentes adquirem controle sobre a emissão da resposta. O controle, 

por sua vez, estende-se a outras situações com alguns estímulos em comum. A 

aquisição de conceitos constituiria “a moldagem da conduta pelas contingências, de 

tal maneira que os estímulos que possuem a propriedade lembrem a resposta, 
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enquanto que os outros estímulos não.” (SKINNER, 1984, p. 5897 apud POZO, 

1994/2002, p. 69). 

Os teóricos condutistas mediacionais explicam a origem do significado dos 

conceitos a partir de preceitos associacionistas do condutismo, como a proibição 

radical contra a existência de representações. Essa abordagem considera a 

aprendizagem de conceitos como um processo de discriminação e generalização, 

em que os estímulos estão associados a uma determinada resposta através de 

mediações verbais. Por exemplo, o conceito de “cachorro” constitui-se a partir de 

respostas mediadoras comuns aos modelos que pertencem a uma determinada 

classe, e que serão abstraídos por processos associativos. Na consideração de 

Pozo (1994/2002, p. 70), as teorias mediacionais mantêm posturas cognitivas na 

medida em que as respostas mediadoras são verdadeiras representações internas 

dos estímulos.  

Para os teóricos construtivistas as primeiras versões da aprendizagem de 

conceitos surgem no próprio condutismo na forma de processos seletivos. Estes se 

apoiam em descobertas empíricas, tanto em relação à aprendizagem animal quanto 

na formação de conceitos em seres humanos. Segundo Howard (19838 apud POZO, 

1994/2002, p. 75), apesar de uma grande diversidade dessas teorias, todas elas 

coincidem em que: 

 
a) o sujeito dispõe de um “banco” de hipóteses potenciais no começo do 
processo de resolução do problema;  
b) em cada ensaio a pessoa escolhe uma ou mais hipóteses dentre as 
disponíveis e responde a partir dessa base; 
c) se a hipótese escolhida leva a uma classificação correta do estímulo, ela 
é mantida; mas, se rejeitada, é substituída por outra ou outras do conjunto. 

 

Segundo Pozo (1994/2002), as pesquisas de Bruner, Goodnow e Austin9 

sobre as estratégias do enfoque e do exame apontam que, pelo menos no caso dos 

conceitos artificiais, a estratégia mais eficaz é aquela que, a partir de um modelo ou 

exemplo inicial do conceito, pode modificar aspectos que definem o conceito 

progressivamente. A ideia de que todos os conceitos são adquiridos por meio de um 

processo de comprovação de hipóteses é discutível, porque tal teoria baseia-se na 

                                                 
7 Canonical papers. Behavioral and Brain Sciences, 7 (4), p. 473-724, 1984. 
8 Cognitiv psychology. New York: Macmillan, 1983. 
9 Ver nota 2. 
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suposição de que o sujeito, mais especificamente, o ser humano, extrai seu 

conhecimento da realidade por meio de aplicação de regras lógicas. 

Conclui-se, então, que a ideia de o ser humano guiar-se por critérios 

exclusivos de racionalidade lógica encontra-se seriamente desacreditada na 

psicologia do pensamento. Uma abundante literatura mostra “que o raciocínio dos 

sujeitos é influenciado por muitas outras variáveis além da forma lógica da tarefa” 

(POZO, 1994/2002, p. 86), como no caso das teorias sobre a aquisição de conceitos 

naturais que buscam explicar as deficiências do ponto de vista de definição de 

atributos. 

 

 

1.2.2.2 Perspectiva vygotskyana 

 

 

A formulação de Vygotsky (1934/1987; 1933/1998) da teoria sócio-histórica 

conduz à compreensão do desenvolvimento psicológico e da relação entre os planos 

social e individual da ação como um curso de apropriação de formas culturais 

maduras de atividade. Em seus estudos, Vygotsky ressalta que as funções mentais 

superiores (percepção, pensamento e memória) desenvolvem-se na relação com o 

meio sociocultural e é mediada por signos. Dessa forma, conhecer e atuar no mundo 

são uma construção social que depende das relações que o homem estabelece num 

plano interpsíquico, interpessoal e social com o meio.  

Nesse sentido, Baquero (1998) adverte que os processos mentais superiores 

não decorrem de uma evolução intrínseca e linear dos processos elementares; ao 

contrário, eles se constituem em situações específicas, na vida social, através da 

reconstrução interna de uma operação externa, por meio de instrumentos e de 

mediação. As funções psicológicas que emergem da atividade externa e se 

consolidam no plano da ação entre sujeitos, transformam o funcionamento interno 

(interpessoal), que depois se tornará intrapessoal, num processo de internalização 

“das atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas [que] 

constitui o aspecto característico da psicologia humana; é a base do salto 

quantitativo da psicologia animal para a psicologia humana” (VYGOTSKY, 1998, p. 

76).  
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Conforme Van der Veer e Valsiner (1988/2001, p. 247), 
   
  [...] Luria e Vygotsky [...] queriam dizer [...]: as pessoas não apenas 
possuem instrumentos mentais, elas também são possuídas por eles. Os 
meios culturais, a fala em particular, não são externos à nossa mente, mas 
crescem dentro dela, criando, assim, uma “segunda natureza”. O que Luria 
e Vygotsky pretendiam dizer é que o domínio dos meios culturais irá 
transformar nossa mente: uma criança que tenha dominado o instrumento 
cultural da linguagem nunca mais será a mesma criança outra vez (a 
menos que um dano cerebral reduza-a a um estado de pré-cultura [...].  

 

Como processo psicológico historicamente determinado e culturalmente 

organizado, a elaboração conceitual não se desenvolve naturalmente, não é inata ao 

homem. Numa relação interdependente e dialética, ela é apreendida e objetivada 

nas condições reais de interação entre o sujeito e o contexto, caracterizando-se 

como um processo criativo orientado para a solução de problemas em situações em 

que, por meio da atividade intersubjetiva do sujeito, ocorre a tomada de consciência 

de significados da linguagem que, por sua vez, formará os conceitos, indispensáveis 

para se conhecer o mundo, por permitir categorizar e conferir significado ao real, 

além de conferir uma mudança na relação cognitiva do homem com o mundo. 

Para a construção do conhecimento são de fundamental importância a 

interação social, a referência do outro, por meio do qual podem ser conhecidos os 

diferentes significados atribuídos aos objetos. E nesse processo de mediação a 

linguagem é fundamental para o desenvolvimento do pensamento, no qual se 

encontra a capacidade de formar conceitos, considerada como um modo 

culturalmente desenvolvido de os indivíduos refletirem cognitivamente suas 

experiências, resultante de um processo de análise (abstração) e de síntese 

(generalização) dos dados sensoriais, mediado pela palavra e nela materializada. 

Na formação de conceitos, resultado de uma atividade complexa na qual 

participam todas as funções intelectuais básicas, a palavra tem lugar de destaque. 

Elementos indispensáveis ao processo, a associação, a atenção, a formação de 

imagens, a interferência ou as tendências determinantes são insuficientes “sem o 

uso do signo, ou palavra, como o meio pelo qual conduzimos as nossas operações 

mentais, controlamos o seu curso e as canalizamos em direção à solução do 

problema que enfrentamos” (VYGOTSKY,1934/1987, p. 50). 

Segundo Van der Veer e Valsiner (1988/2001), podem-se distinguir fases no 

pensamento de Vygotsky sobre os processos de formação e desenvolvimento de 
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conceitos, relacionadas a replicações e desdobramentos de trabalhos de outros 

teóricos: tal como os de Ach e de seus seguidores, na primeira fase, e de Piaget, na 

segunda. Vygotsky (1934/1987; 1934/2001) considerava o método de Ach dotado de 

méritos e falhas. Seu valor consistia em revelar que a formação de conceitos não 

era um processo mecânico e passivo, mas sim um processo criativo, uma operação 

complexa, desencadeada pela busca de solução para algum problema. Sua 

desvantagem era que desconsiderava o papel da palavra no processo, não 

conseguindo, portanto, revelar sua própria natureza, uma vez que a palavra é o 

signo, que, dominado e incorporado torna-se símbolo do conceito. 

Com o intuito de superar essas limitações, Van der Veer e Valsiner 

(1988/2001) dizem que Vygotsky e colaboradores, Sakharov, Kotelova e 

Pashkovskaya, desenvolveram o “método de busca modificado”, que incluía uma 

série de modificações feitas no método original de Ach. Os resultados das 

investigações realizadas com mais de 300 sujeitos mostraram que a origem do 

desenvolvimento da formação de conceitos data do início da infância e percorre um 

caminho rumo ao pensamento conceitual, que apenas se consolida na adolescência. 

Seu interesse pelo estudo das relações entre os conceitos científicos e os 

conceitos cotidianos tem origem nas divergências existentes entre suas ideias e as 

de Piaget sobre esse tema, conforme esclarecem Van der Veer e Valsiner 

(1988/2001). Enquanto Vygotsky se perguntava como ocorre o processo de 

desenvolvimento dos conceitos científicos e o processo de desenvolvimento dos 

conceitos cotidianos e quais as possíveis relações entre ambos, enfatizando a 

importância de compreender a formação dos conceitos científicos em particular, 

Piaget negava a relevância de tais questões. 

Ao se deparar com o problema metodológico de se encontrar formas de 

estudar os conceitos reais em profundidade, Vygotsky encontrou no estudo dos 

conceitos científicos o método que procurava para realizar seus intentos: “[a] 

abordagem mais promissora para o problema parece ser o estudo dos conceitos 

científicos, que são conceitos reais, embora se formem debaixo dos nossos olhos 

quase à maneira dos conceitos artificiais” (1934/1987, p. 75). Foi estudando a 

relação entre a formação dos conceitos científicos e a dos conceitos cotidianos que 

ele formulou sua teoria do desenvolvimento, na qual o papel dos conceitos 

científicos é determinante.  
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Os dois processos se relacionam e se influenciam constantemente, 

constituindo um único processo: “o desenvolvimento da formação de conceitos, que 

é afetado por diferentes condições externas e internas, mas que é essencialmente 

um processo unitário, e não um conflito entre formas de intelecção antagônicas e 

mutuamente exclusivas” (VYGOTSKY, 1934/1987, p. 74). Segundo o autor, o que 

distingue os conceitos espontâneos dos conceitos científicos é a ausência de um 

sistema. Em seu sistema hierárquico de inter-relações, os conceitos científicos 

parecem compor o meio no qual a consciência reflexiva se desenvolve desde o seu 

aparecimento na criança. Esse tipo de conceito apresenta relações de generalidade. 

Cada conceito é uma generalização e a relação entre eles é uma relação de 

generalidade. Apenas no nível mais avançado de pensamento o indivíduo é capaz 

de perceber as relações de generalidade entre os conceitos, formando seu sistema 

conceitual. Neste nível, o indivíduo é capaz de elaborar novos conceitos, 

independentes da situação concreta. Ele cria conceitos novos através de conceitos 

já conhecidos. Esta noção de que os conceitos formam um sistema e são 

organizados hierarquicamente é muito importante porque é esta a forma de 

organização que libera o homem do concreto, que permite a construção de ideias 

abstratas, como o tempo, espaços não alcançados e relações lógicas. É a relação 

vertical dos conceitos somada às relações sintáticas da língua que permitem o 

desenvolvimento de novos conceitos, com a possibilidade de desvinculação do 

concreto.  

Nessa perspectiva, como nos conceitos científicos que a criança aprende na 

escola, a relação com o objeto é sempre mediada por algum outro conceito, “a 

própria noção de conceito científico implica uma determinada posição em relação a 

outros conceitos, ou seja, um lugar dentro de um sistema de conceitos” 

(VYGOTSKY, 1934/1987, p. 80). Esse lugar é de precedência na formação dos 

conceitos científicos em relação à formação dos conceitos cotidianos. 

Com essas investigações, Vygotsky (1934/1987) procurava tornar relevante o 

estudo da formação de conceitos para os problemas da educação e preencher 

algumas lacunas deixadas pelo estudo experimental de conceitos artificiais. Esses 

estudos levam à conclusão de que a capacidade de formar conceitos antecede em 

muito a capacidade de defini-los. No entanto, nas situações escolares, o aluno 

muitas vezes é capaz de definir um objeto quando ainda não formou o conceito. Daí 

para se entender o processo de formação de conceitos, via escolarização, é preciso 
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considerar as especificidades e as relações existentes entre conceitos espontâneos 

e científicos. A esse respeito, ele afirma o seguinte: 
 
Acreditamos que os dois processos – o desenvolvimento dos conceitos 
espontâneos e dos conceitos não-espontâneos – se relacionam e se 
influenciam constantemente. Fazem parte de um único processo: o 
desenvolvimento da formação de conceitos, que é afetado por diferentes 
condições externas e internas, mas que é essencialmente um processo 
unitário, e não um conflito entre formas de intelecção antagônicas e 
mutuamente exclusivas. O aprendizado é uma das principais fontes de 
conceitos da criança em idade escolar, e é também uma poderosa força que 
direciona o seu desenvolvimento, determinando o destino de todo o seu 
desenvolvimento mental (VYGOTSKY, 1934/ 1987, p. 74). 

 

Deste modo, segundo Vygotsky a aprendizagem das crianças se inicia muito 

antes de sua entrada na escola. Razão para que, na perspectiva freiriana, os 

saberes da experiência sejam valorizados e respeitados. 

Desde a problematização das situações vivenciais dos sujeitos e durante todo 

o processo da investigação temática, e não apenas em uma de suas etapas, a 

valorização e o respeito ao conhecimento dos alunos devem constituir um corolário. 

Os saberes dos estudantes são importantes tanto na redução temática (FREIRE, 

1981) quanto na significação do sistema conceitual (VYGOTSKY, 2001), permitindo 

um diálogo fecundo entre as pessoas quanto às suas vivências e às explicações dos 

saberes estruturados. Nessa direção, o conhecimento espontâneo (cotidiano) não 

deve ser ignorado e nem substituído pelo científico.  

Essa concepção é compartilhada por Freire (2002) quando argumenta que 

não se deve descartar as compreensões dos estudantes sobre o mundo que os 

circunda, tampouco desconsiderá-las diante de um conhecimento mais elaborado, 

como o científico. Freire (2002) esclarece que não se pode ficar “rodopiando” em 

torno dos conhecimentos cotidianos, mas se deve buscar um novo conhecimento 

para além da valorização das concepções dos educandos. Por sua vez, Vygotsky 

considera que a consciência dos conhecimentos do cotidiano só se torna possível 

com a significação de um conhecimento de maior generalidade.  
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1.2.2.3 Elaboração conceitual da criança/Processo de conceituação da criança 

 

 

Imagine-se uma criança perguntando: “Professora, para onde foi o escuro 

quando acendeu a luz?” Ou: “O que eu era antes de ser gente?” Ou, talvez: “Como a 

água entra no coco se ele é fechado?” Ou: “Para onde vai a noite que passa?” Ou, 

ainda: “Por que é que eu só gosto do que é bom?” Não é necessário ter uma 

formação em Física ou Filosofia para dar respostas a essas questões. Trata-se de 

situações do cotidiano. Desde as primeiras explorações do mundo se começa a 

adquirir espontaneamente conceitos sobre o seu funcionamento. O conhecimento 

considerado como científico evolui desses “conceitos espontâneos” ou “cotidianos”, 

que, pela observação da natureza e por meio de experimentação cuidadosa e 

interpretação rigorosa, tornam-se “conceitos científicos”. 

Para Vygotsky (1934/1987) a origem do desenvolvimento da formação de 

conceitos data do início da infância e percorre um caminho rumo ao pensamento 

conceitual que apenas se consolida na adolescência. Dessa forma, desde os 

primórdios de sua vida a criança está imersa em um sistema de significações 

sociais, no qual os adultos procuram incorporá-la à reserva de ações e significados 

produzidos e acumulados historicamente. Pela mediação do outro, revestida de 

gestos, atos e palavras, a criança vai se apropriando e elaborando as formas de 

atividade prática e mental, consolidadas e emergentes de sua cultura, num processo 

em que pensamento e linguagem articulam-se dinamicamente. 

Sozinha, a criança não cria conceitos; ela aprende os conceitos de sua 

comunidade através de suas relações sociais e passa a utilizá-los como seus, 

formando, assim, uma maneira de pensar, agir e “recortar” o mundo, que é 

característica da cultura de sua comunidade. Nesse longo processo para alcançar 

esse tipo de pensamento, a linguagem do adulto exerce um papel fundamental. 

Segundo Luria (1987), com suas funções designativa, analítica e generalizadora, a 

palavra codifica experiências e mediatiza todo o processo de elaboração da criança, 

objetivando-o, integrando e direcionando as operações mentais envolvidas.  

Ao considerar como indicadores os tipos de categorias que as crianças usam 

em diferentes idades, Van der Veer e Valsiner (1988/2001, p. 288) afirmam que 

Vygotsky distingue três estágios no processo de formação de conceitos: “estágio do 

sincretismo”, “estágio da formação de complexos” e o “estágio da formação de 
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conceitos potencial”. No estágio do sincretismo, a criança agrupa os objetos de 

maneira desorganizada, amontoando-os aleatoriamente, sem levar em consideração 

as desigualdades apresentadas em seu conjunto. A criança agrupa os objetos com 

base em fatores perceptuais como, por exemplo, a proximidade espacial. 

No estágio do pensamento por complexos, a ordenação é feita com base em 

características objetivas existentes, os objetos são agrupados pela criança de 

acordo com suas características visíveis, concretas e factuais. Neste estágio, existe 

o que Vygotsky denominou de “pseudoconceitos”10, semelhantes ao conceito 

propriamente dito, e elo de ligação para a formação de conceitos. O pensamento se 

organiza, como exemplifica Vygotsky (1934/1987), em termos de nomes de famílias, 

originando tantos agrupamentos quantos forem as relações possíveis entre os 

objetos, isto é, como os agrupamentos carecem de uma unidade lógica, as ligações 

entre os objetos podem ser de tipos muito diferentes. 

No terceiro estágio, dos conceitos potenciais, a criança agrupa os objetos 

segundo um único atributo; por exemplo, cor amarela ou forma cilíndrica. Este 

estágio distingue-se dos anteriores porque nele é necessário “abstrair, isolar 

elementos, e examinar os elementos abstratos separadamente da totalidade da 

experiência concreta de que fazem parte.” (VYGOTSKY, 1934/1987, p. 66, grifos do 

autor). Os conceitos potenciais são apenas precursores dos conceitos propriamente 

ditos, uma vez que nesta fase a palavra ainda não atingiu a completa abstração, 

sendo muitas vezes utilizada pela criança em termos de seu significado funcional. 

Também porque, em razão de sua essência se caracterizar pelo excesso, pela 

superprodução de conexões e a debilidade da abstração, o pensamento por 

complexos não consiga realizar duas operações – unir e separar; síntese e análise – 

próprias da verdadeira formação de conceitos (VYGOTSKY, 1934/1987, p. 66). 

Na segunda fase de seus estudos sobre a formação de conceitos, Vygotsky 

(1934/1987; 1934/2001) buscou investigar o desenvolvimento dos conceitos 

aprendidos pelas crianças na escola, os conceitos científicos, e compará-lo ao 

desenvolvimento dos conceitos apreendidos pelas crianças por meio de suas 
                                                 
10 Pseudoconceitos são explicados por Van der Veer e Valsiner (2001, p. 290-291) “como um exemplo 
perfeito de um caso onde os significados das palavras (a aplicação de palavras a objetos concretos) de 
crianças e adultos coincidem, mas seu entendimento dá-se em níveis diferentes. Na análise de 
Vygotsky, este fenômeno aparece porque os adultos direcionam o uso de palavras pelas crianças, 
forçando-as a aplicar a palavra ‘triângulo’ ao mesmo conjunto de objetos a que um adulto aplicaria. Esta 
referência conjunta [...] assegura uma comunicação adequada, mas não o mesmo nível de pensamento.” 
O que fez Vygotsky concluir que a criança pode usar palavras corretamente antes de tomar consciência 
do conceito real. 
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experiências, os conceitos cotidianos. Para Vygotsky (1934/1987, p. 93, grifos do 

autor) 
a criança adquire consciência dos seus conceitos espontâneos 
relativamente tarde; a capacidade de defini-los por meio de palavras, de 
operar com eles à vontade, aparece muito tempo depois de ter adquirido os 
conceitos. Ela possui o conceito (isto é, conhece o objeto ao qual o conceito 
se refere), mas não está consciente do seu próprio ato de pensamento. O 
desenvolvimento de um conceito científico, por outro lado, geralmente 
começa com sua definição verbal e com sua aplicação em operações não-
espontâneas [...]. Um conceito cotidiano da criança, como por exemplo 
“irmão”, é algo impregnado de experiência. No entanto, quando lhe pedimos 
para resolver um problema abstrato sobre o irmão de um irmão, como nos 
experimentos de Piaget, ela fica confusa.  

 

Quando a criança desenvolve os conceitos científicos, ela modifica também 

os conceitos espontâneos. Os dois tipos de conceitos passam a fazer parte de um 

mesmo sistema e eles não são excludentes. Ao contrário, a presença de um 

impulsiona o desenvolvimento do outro. Mas, embora o processo de 

conceitualização seja único e integrado, Vygotsky destacou a necessidade de se 

diferenciar a atividade mental centrada na vida cotidiana e a expressão que a ela se 

liga, da elaboração sistematizada na escola, tendo em vista as diferentes condições 

(internas/externas) de elaboração em cada uma dessas situações.   

Na perspectiva vygotskyana, assim como na piagetiana, não há como ignorar 

o conhecimento cotidiano na construção do conhecimento sistemático e formalizado 

do contexto escolar. Vygotsky lembra que a construção do conhecimento na fase 

inicial da vida do ser humano não é algo para se deixar de lado. Há todo um 

conhecimento por trás de cada brincadeira e cada pergunta feita pela criança. Esse 

aprendizado “pré-escolar” não pode ser desprezado pela escola, cujo aprendizado, 

além de ser uma fonte pródiga de conceitos, tem o papel de direcionar e mesmo de 

determinar o destino do desenvolvimento mental da criança.  

As interações escolarizadas têm uma orientação explícita e deliberada quanto 

ao sentido da aquisição, pela criança, de conhecimentos sistematizados. Nesse 

contexto, a criança é colocada diante da tarefa de entender as bases do sistema de 

concepções científicas, que não podem ser ensinadas por meio de treinamento, só 

podendo ser realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança já tiver 

atingido o nível necessário, isto é, o desenvolvimento de funções tais como: atenção 

deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar. É 

essa a razão de o ensino direto de conceitos ser impossível e infrutífero. Seus 
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resultados são o verbalismo vazio e a repetição de palavras pela criança 

(VYGOTSKY, 1934/1987).  

Para Vygotsky (2001), a criança necessita de uma oportunidade para adquirir 

novos conceitos e palavras a partir do contexto linguístico geral. Quando a criança 

ouve uma palavra desconhecida numa frase, de resto compreensível, e a lê 

novamente em outra frase, começa a ter uma vaga ideia do novo conceito. Mais 

cedo ou mais tarde ela sentirá a necessidade de usar essa palavra – e uma vez que 

a tenha usado, a palavra e o conceito lhe pertencem. Portanto, transmitir 

deliberadamente novos conceitos à criança por meio de definições linguísticas é tão 

inútil quanto ensinar uma criança a andar apenas por meio das leis do equilíbrio. 

Pode-se inferir que boa parte das dificuldades da prática pedagógica na 

condução de atividades de exploração sobre o mundo natural nas classes de 

educação infantil decorre da falta de compreensão do processo de construção de 

conhecimento pelas crianças. No campo da alfabetização, estudos como os 

realizados por Ferreiro e Teberosky (1986), Smolka (1988), Soares (1998), dentre 

outros, têm promovido uma verdadeira revolução no que concerne à compreensão 

dos aspectos envolvidos na construção desse tipo de conhecimento. Estudos como 

os de Vygotsky (1934/1987; 1933/1998; 1934/2001), Wallon (1937/1975; 1941/2005) 

e Tomasello (1999/2003) sobre os processos de desenvolvimento do pensamento, 

da linguagem, da imaginação, da percepção e da imagem corporal levam a se 

pensar que existe um processo semelhante em relação à construção de conceitos. 

 

 

1.3 INTERAÇÃO SOCIAL 

 

 

1.3.1 Interação social nas teoria de Piaget, Vygotsky e Wallon 
 

 

Pensar a criança no espaço pedagógico, como sujeito da educação, torna-se 

importante para investigar de que forma as teorias psicológicas do desenvolvimento 

infantil que dialogam com a pedagogia tratam a questão da interação social e 

cultural. Através do conceito de interação social, foi investigado como se apresenta a 

dimensão social nessas teorias. Esse conceito constituiu o fio condutor, pois ele 
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representa um dos mecanismos de ação do desenvolvimento e também se refere ao 

comportamento infantil no que esse comportamento expressa as relações entre o 

mundo interno e o mundo externo do indivíduo.  

Ao eleger as teorias de Piaget, Vygotsky e Wallon, foram enfatizadas 

concepções teóricas que consideram o sujeito como ativo no processo de aquisição 

de conhecimento e tem no conceito de interação um dos pontos centrais para sua 

compreensão. Piaget e Inhelder (1966/1978) consideram as interações importantes 

para o desenvolvimento do pensamento: elas são desafiadoras, pois proporcionam 

mudanças e transformações. Para eles a criança estabelece interações com o meio 

físico, com objetos do meio físico, não importando, primordialmente, as 

características desse meio.  

Para Vygotsky (1934/1987) a criança estabelece interações com o meio, 

sempre definido com base nas características sociais e culturais e, portanto, repleto 

de significações nos diferentes contextos em que é verificado. Para ele o meio 

cultural é o mediador do processo de desenvolvimento; é o lugar onde as ações do 

sujeito social encontram sentido e significado. Wallon (1934/1971) traz à tona outro 

componente importante sobre as interações sociais e as aprendizagens, dando 

destaque ao componente afetivo e predizendo que o indivíduo se constrói pelas 

influências de vínculo e aproximação. A afetividade é a mola propulsora para uma 

relação estável, de confiança e de prazer, situações que por si possibilitam aos 

indivíduos a vontade de estabelecer trocas. 

Destaque-se que o meio e as interações sociais são enfocados 

diferentemente em cada teoria em razão do objetivo e da posição epistemológica de 

cada teoria. Este trabalho não pretende contrapor essas concepções teóricas sobre 

o tema em questão, mas mostrar como a dimensão social se apresenta em cada 

uma delas e que contribuições trazem a uma concepção de educação como espaço 

sócio-cultural propiciador do desenvolvimento. Pretende apresentar como essas 

teorias privilegiam aspectos relacionados ao social e ao cultural por meio do 

conceito de interação social. Sob esse lastro, ao considerar a educação infantil não 

apenas como um período de desenvolvimento de capacidades, de preparação para 

o futuro, apresenta a criança como participante do meio em que vive, de forma ativa 

e interativa, alguém que recebe e produz cultura. 
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1.3.2 Interação social na perspectiva piagetiana 
 

 

Dentre os trabalhos de Piaget, uma explicação mais clara acerca do homem 

como ser social encontra-se em seu livro Estudos Sociológicos, de 1965. Nele, 

Piaget oferece trilhas para responder questões sobre a gênese do conhecimento em 

torno da interação social, conceituada como uma superação do senso comum sobre 

o termo: num patamar superior, interação é uma síntese que agrega as teorias das 

estruturas inatas no sujeito e as teorias que veem o conhecimento como resultante 

(reflexo) do meio ambiente. 

Na vida social, a ideia de operação é substituída pela de cooperação, isto é, 

operações efetuadas em comum entre vários indivíduos. Ou seja, nem toda 

interação é cooperativa. Como no próprio conceito de interação há uma 

indissociabilidade entre a interação sujeito-objeto e a interação sujeito-sujeito, 

operação e cooperação são também abordadas como faces da mesma moeda. 

O conceito de cooperação considera a própria ação desenvolvida em conjunto 

por vários indivíduos (fazer uma ponte, construir uma casa etc.) como espaço de 

interações infra-estruturais (também chamadas de subestruturas), e causais na vida 

coletiva, que correspondem às condutas na vida psicológica (PIAGET, 1965/1973). 

Porém, a cooperação não é apenas concreta, também é formal, isto é, não ocorre 

apenas no plano da ação, mas também no da consciência. Na vida psicológica e 

social, a indiferenciação não se esgota com a ação (mesmo que obtenha sucesso), 

na medida em que somente o processo de conceituação (específica das interações) 

propiciará a superação dos esquemas prévios a partir dos quais os indivíduos 

organizam sua ação nesses ambientes. 

Conceituar significa transpor os limites do procedimento, ou seja, se a 

interação é a base do conhecimento, a tomada de consciência da mesma requer um 

esforço a mais por parte dos sujeitos no sentido da conceituação do fazer, o que 

ocorrerá em interações de novo tipo, proposicionais e intelectuais (PIAGET, 

1965/1973). O que parece fundamental é que as interações sociais não são em si 

mesmas geradoras de novos sistemas ou formas de conhecimento, mas podem 

suscitar certas situações de conflito que, por sua vez, podem dar lugar a novas 

estruturações cognitivas. É nesse sentido que as interações sociais não são 

constitutivas em si mesmas, mas constitutivas do processo do equilibração. Ou, 
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como assinalou Doise (1983, p. 19), "o fator de auto-regulação e de equilibração [...] 

é uma construção social tanto quanto individual". 

 

 

1.3.3 Interação social na perspectiva vygotskyana 

 

 

O princípio de que os indivíduos se constituem como tal no meio social em 

que vivem, na cultura, significa que o sujeito de conhecimento de Vygotsky é 

necessariamente um sujeito social. O meio é assumido por ele como cultura e 

fornece aos indivíduos os sistemas simbólicos de representação e, por meio deles, o 

universo de significados que permite construir uma ordenação, uma interpretação 

dos dados do mundo real. Vygotsky remete a uma constituição do ser humano que 

implica o relacionamento com o outro, uma vez que são as interações sociais que 

fornecem a matéria-prima para o desenvolvimento psicológico do indivíduo. 

Denominado por Vygotsky como internalização, ou seja, reconstrução interna 

de uma operação externa, este processo caracteriza-se como de transformação, 

pois, primeiramente, o indivíduo realiza ações externas, que serão interpretadas 

pelas pessoas ao seu redor, de acordo com os significados culturalmente 

estabelecidos. A partir dessa interpretação é que será possível para o indivíduo 

atribuir significados às suas próprias ações e desenvolver processos psicológicos 

internos que podem ser interpretados por ele próprio a partir dos mecanismos 

estabelecidos pelo grupo cultural e compreendidos por meio dos códigos 

compartilhados pelos membros desse grupo (OLIVEIRA, 1998, p. 38). 

Quanto às funções no desenvolvimento da criança, todas elas 
 

aparecem duas vezes: primeiro no nível social, e, depois, no nível individual; 
primeiro entre pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança 
(intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para a atenção voluntária, para a 
memória lógica e para a formação de conceitos. Todas as funções superiores 
originam-se das relações reais entre indivíduos humanos. (VYGOTSKY, 
1933/1998, p. 75, grifos do autor).  

 

Para Vygotsky as origens da vida consciente e do pensamento abstrato 

deveriam ser procuradas na interação do organismo com as condições de vida 

social e nas formas histórico-sociais da espécie humana, procurando-se analisar o 
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reflexo do mundo exterior no mundo interior dos indivíduos, a partir da interação 

desses sujeitos com a realidade. A concepção vygotskyana tem como princípio a 

dimensão sócio-histórica do psiquismo, em que o pensamento é construído aos 

poucos. Esta abordagem procura explicar o desenvolvimento humano considerando 

a história. O objetivo central desta teoria “é caracterizar aspectos tipicamente 

humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se 

formaram ao longo da história humana e como se desenvolvem durante a vida de 

um indivíduo”, afirma Vygotsky (1933/1998, p. 25). 

Assim, as interações com o meio são consideradas sempre com base em um 

meio sócio-cultural específico que, por assim ser, constitui um contexto de 

significados próprios, característicos de cada grupo cultural. Para Vygotsky 

(1933/1998) o ser humano constitui-se na relação com o outro, um outro que 

compartilha do mesmo contexto e, por isso, transmite os significados daquele meio 

em que se encontra. O outro é, dessa forma, sempre um outro social, que, ao 

mesmo tempo em que transforma o seu meio ele transforma a si mesmo. Portanto, o 

desenvolvimento humano ocorre através de trocas recíprocas entre o indivíduo e o 

meio, um influindo no outro, continuamente. 

Desde o nascimento a criança vive um processo de interação com os adultos 

que compartilham com ela o seu modo de viver. Existe, portanto, uma contínua 

interação entre as condições sócio-culturais e a base biológica do comportamento 

humano. É esta interação do indivíduo com o meio a característica definidora da 

constituição humana. Esta constituição depende do desenvolvimento de funções 

mentais superiores, que são “mecanismos intencionais, ações conscientemente 

controladas, processos voluntários que dão ao indivíduo a possibilidade de 

independência em relação às características do momento e espaço presente.” 

(REGO, 1995, p. 39). 

Vygotsky considera que para se compreender o desenvolvimento é 

necessário partir daquilo que a criança consegue realizar sozinha. Isto é 

denominado de nível de desenvolvimento real, ou seja, capacidade de realizar as 

atividades sem ajuda de outro. Para ele o nível de desenvolvimento real caracteriza 

o desenvolvimento mental retrospectivamente, ou seja, as etapas já conquistadas 

pela criança (1933/1998, p. 113). O nível de desenvolvimento potencial se refere à 

capacidade de a criança desempenhar tarefas com a ajuda de adultos ou 
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companheiros mais capazes. O conceito de zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP), refere-se à  
distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes. (VYGOTSKY, 1933/1998, p. 112). 

 

É na ZDP que as funções psicológicas amadurecem para se consolidar em 

seu nível de desenvolvimento real. São os adultos e as crianças mais experientes 

que colaboram para que esse processo de maturação ocorra. É possível afirmar que 

o desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que realiza num 

determinado grupo cultural. Por isso, a mediação como processo de intervenção de 

um elemento intermediário em uma relação constitui um elemento fundamental para 

o processo de desenvolvimento. Em outras palavras: ela é o instrumento que 

promove o aprendizado e impulsiona o desenvolvimento humano. Essa possibilidade 

de alteração do desempenho de uma pessoa pela interferência de outra é um dos 

pressupostos fundamentais da teoria vygotskyana. 

 

 

1.3.4 Interação social na perspectiva walloniana 
 

 

A partir da década de 1970, um grande número de estudos sobre as 

interações sociais passa a reconhecê-las como um processo que envolve uma 

complexidade de fatores capazes de contribuir significativamente para a construção 

de funções psicológicas nas crianças. Essas interações dizem respeito tanto à 

criança em relação aos seus pares, quanto àquelas desenvolvidas entre crianças e 

adultos. De acordo com essa concepção, a identidade do indivíduo se constrói 

através de inúmeras interações que ele estabelece com o meio, ao longo de sua 

vida. Nessa construção interpenetram-se influências de cunho afetivo, do meio 

familiar, das instituições socializadoras e da linguagem, entre outras. 

Para Wallon a criança, nascida com uma base biológica, é compreendida 

como ser social que vai desenvolvendo sua personalidade através das interações 

com o meio social. É, portanto, por meio das interações que nasce o psiquismo e é 

sobre ele que o conhecimento, o aprendizado e a personalidade são edificados. O 
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autor (1934/1971) investigou a evolução do psiquismo a partir dessas reações 

puramente fisiológicas, no sentido de perceber o processar da formação da 

consciência. Encontrou, na maturação e na ação do meio humano, as condições 

essenciais que possibilitam esse processo.  

O comportamento emocional constitui o primeiro modo de comunicação da 

criança, e através dele é possível imprimir uma função expressiva às suas 

manifestações. Nas interações com os outros, essas manifestações se exteriorizam 

e tomam um caráter expressivo, que passa a ser interpretado pelo ambiente e por 

ele influenciado. É interagindo, a todo momento, com pessoas e objetos que a 

criança se desenvolve, aprendendo, sentindo e pensando o mundo. Nesse sentido, 

a escola é um espaço privilegiado para que as interações aconteçam, propiciando, 

segundo a teoria walloniana, o desenvolvimento global da pessoa. 

 
 
1.4 DA INFÂNCIA À EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

1.4.1 Infância: entre o natural e o cultural 
 

 

Os inúmeros estudos que resgatam as concepções de infância na história da 

humanidade (ARIÈS, 1973/2006; CHARLOT, 1976/1986; GAGNEBIN, 1997; 

KRAMER, 1982) esclarecem que a par da existência de crianças desde os primeiros 

registros históricos, a ideia de infância, de preocupação e investimento da sociedade 

e dos adultos com relação a elas, de criar formas de regulação da infância e da 

família surge somente com a modernidade. Portanto, o conceito de infância é 

conceito relativamente novo. 

A noção de infância e sua conceituação não constituem um fato natural, que 

sempre existiu; mas um produto da evolução da história das sociedades. O olhar 

sobre a criança e sua valorização pela sociedade não ocorrem sempre do mesmo 

modo, mas sim de acordo com a organização de cada sociedade e as estruturas 

econômicas e sociais em vigor. Pioneiro na afirmação de certas características 

históricas da infância, Ariès (1973/2006) considera que por muito tempo a infância 

teria sido esquecida e a criança remetida a um lugar pouco significativo na 
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sociedade, o que permite pensar em um tempo sem criança. Um adulto em 

miniatura, a criança não era vista como um ser em desenvolvimento, com 

características e necessidades próprias. O conceito ou a ideia que se tem da 

infância foi sendo historicamente construído, surgindo somente no século XVIII o 

sentimento de infância como uma idade profundamente singular a ser respeitada em 

suas diferenças.  

Em consonância com o seu tempo, Rousseau (1762/1999, p. 86) prega:  

 
a natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens. 
Se quisermos perverter essa ordem, produziremos frutos temporões, que 
não estarão maduros e nem terão sabor, e não tardarão em se corromper; 
teremos jovens doutores e velhas crianças. A infância tem maneiras de ver, 
de pensar e de sentir que lhe são próprias; nada é menos sensato do que 
querer substituir essas maneiras pelas nossas [...]. Com efeito, de que lhe 
serviria a razão nessa idade? Ela é o freio da força, e a criança não precisa 
desse freio. 

 

Na mesma perspectiva de Ariès, Kramer (1982, p. 19) aponta que a ideia de 

infância é determinada pela modificação da organização da sociedade e aparece 

com a sociedade capitalista urbano-industrial, quando muda o papel social 

desempenhado pela criança na comunidade: enquanto na sociedade feudal, por ter 

um papel produtivo direto, a criança se confundia com o adulto, na sociedade 

burguesa ela passa a ser cuidada, escolarizada e preparada para o trabalho. 

A partir desse pressuposto, vários trabalhos sobre a infância abordam a 

importância da criança nas relações sociais e o seu surgimento social. Nesse 

sentido, a história da infância surge como possibilidade para muitas reflexões sobre 

a forma como se entende atualmente a criança. Antes vista com indiferença e sem 

necessidades diferentes das do adulto, a criança passa a ser merecedora de 

cuidados e de educação desde o momento em que consegue sobreviver. Nascia aí 

um sentimento contraditório, que atribui à criança a ingenuidade e a inocência e, ao 

mesmo tempo, a imperfeição e a incompletude, transformando as atitudes sociais. 

Na Pedagogia, o conceito de infância vem na trilha dessa evolução, com 

marcas que remetem à sua formulação original. Essas marcas revelam-se 

principalmente quando da ideia de natureza infantil que define a criança como um 

ser abstrato e universal, desvinculado de suas condições reais de existência. A 

educação aparece como uma possibilidade de transformar esse ser, moldando-o de 

acordo com os princípios da sociedade da qual virá a participar.  
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Para Gangnebin (1997), as ideias de Rousseau sobre a educação de crianças 

e seu lugar na sociedade constituem o marco histórico da concepção moderna de 

infância que veio influenciar a Pedagogia, e ainda hoje presentes. A infância ganha 

em valorização e reconhecimento como uma época peculiar da vida do homem, a de 

sua inocência original, a ser preservada e resguardada das influências sociais. Mas, 

ao mesmo tempo, a criança ainda é vista como um “recipiente”, como alguém 

incapaz de conviver socialmente por não ser dotada de raciocínio e, portanto, de 

julgamento de suas ações e das ações dos outros. 

Para Charlot (1976/1986), a pedagogia (tradicional e crítica) dissimula a 

significação social da infância por trás da ideia de natureza humana e de luta contra 

a corrupção. A criança não é vista como um ser social em desenvolvimento, nem 

pensada em termos das relações sociais que estabelece. Desconsiderando-se as 

desigualdades sociais, tem-se como consequência sua própria ratificação. 

Desnaturalizar a infância representa buscar o significado social dela, 

concedendo valor à criança como um ser social que é, e não somente como uma 

possibilidade. A esse respeito Kramer (1986, p. 79) diz que 

 
conceber a criança como o ser social que ela é, significa: considerar que ela 
tem uma história, que pertence a uma classe social determinada, que 
estabelece relações definidas segundo seu contexto de origem, que 
apresenta uma linguagem decorrente dessas relações sociais e culturais 
estabelecidas, que ocupa um espaço que não é só geográfico, mas também 
é de valor, ou seja, ela é valorizada de acordo com os padrões de seu 
contexto familiar e de acordo também com sua própria inserção nesse 
contexto. 

 

O assujeitamento da identidade da infância também ganha espaço nas teses 

de Charlot (1976/1986). Para ele, a natureza infantil é marcada por uma dimensão 

instrumental definida a partir do mundo adulto, que esconde as contradições 

presentes na sociedade e imputa à criança as condições pela “desordem” que 

impera no tempo de vida da própria criança. Ela é vista como inocente e má, perfeita 

e imperfeita, dependente e independente, herdeira e inovadora. Ele acredita que 

estas contradições mascaram as contradições e conflitos existentes na própria 

sociedade que são, a partir do senso comum, naturalizados na relação da criança 

com o adulto. Dessa forma, pode-se negar a condição histórica e universal da 

infância, individualizando e particularizando os sujeitos às esferas do singular. 

Charlot (1976/1986) diz que a ideia de incompletude, de ser inacabado, tendo 

como parâmetro o adulto, leva a considerar a dependência infantil (biológica, 
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psicológica, social) como natural. Neste cenário, o tempo de viver esta fase da vida 

reafirma uma concepção de infância inatista e biologizante, fortemente amparada na 

noção de natureza infantil na qual a criança é vista como um ser inocente, um ser 

corruptível que deve ser separada do mundo adulto, a fim de preservar a sua 

inocência. Da mesma forma, compreende-se a criança como adulto em miniatura, o 

que justificaria a imposição de uma rotina que reproduz a lógica do cotidiano do 

adulto, marcada pela prevalência da noção de produtividade. 

Para o autor “a representação da criança é socialmente determinada, uma 

vez que exprime as aspirações e as recusas da sociedade e dos adultos que nela 

vivem” (CHARLOT, 1976/1986, p. 109), não sendo a infância, a partir desta 

perspectiva, um dado natural (ainda que do ponto de vista biológico a infância se 

constitua um dado natural), e sim um dado social, historicamente construído a partir 

dos interesses sociais, econômicos, culturais, políticos, entre outros, de uma dada 

sociedade, num determinado tempo e lugar. Nessa perspectiva, o tempo da criança 

será organizado em função das necessidades do adulto, num mercado em que a 

criança também é vista como consumidora. Em uma sociedade marcada pela visão 

adultocêntrica, o mais apropriado é compreender a concepção de infância não como 

natureza infantil, mas como condição infantil delineada pelas mediações históricas, 

concretas e culturais presentes nas diferentes sociedades. 

Neste trabalho foi considerada natural uma ideia que busque o que é próprio 

da infância e que a caracteriza como tal. Nem tão próxima do biológico ou inato, mas 

sim de uma ideia de natural como aquilo que possa ser específico da criança, ou 

seja, sua linguagem, seu modo de pensar, suas limitações, seu comportamento – 

que distingue a infância dos outros tempos do homem, sem que seja necessário 

considerá-la um tempo à parte, anterior ao convívio e à participação na sociedade. 

Os aspectos naturais e sócio-culturais que marcam a elaboração de um conceito de 

infância não devem ser redutíveis uns aos outros. Ao procurar conjugar esses 

aspectos, busca-se alcançar uma compreensão mais completa do que seja a 

infância, seu significado e suas peculiaridades. Inseridas no mundo de cultura desde 

o nascimento, as crianças vivenciam rituais que produzem em cada uma delas o 

sentimento de pertencerem a uma espécie que dialoga incessantemente com a 

inquietação e a ansiedade próprias da busca da compreensão e do ato da criação. 

Com base nesse olhar sobre a infância, uma outra concepção de educação 

vem sendo pensada. Procurar redimensionar a educação infantil incorporando os 
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aspectos culturais implica afastar a ideia que considera a criança como ser em 

preparação para uma outra etapa da vida. O meio no qual a criança vive apresenta-

se carregado de significados, de ideologia, história e cultura. Assim sendo, não cabe 

pensá-la de forma abstrata. Segundo Vygotsky (1933/1998, p. 115, grifos do autor), 

“o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um processo 

através do qual as crianças penetrem na vida intelectual daquelas que as cercam.” 

Imersas numa realidade sócio-cultural e sujeitas a ela, as crianças buscam 

dar sentido à sua própria existência e entender o mundo a partir das múltiplas 

interações que estabelecem. Sua entrada numa instituição educativa pressupõe a 

apropriação daquilo que diversos autores denominam “cultura escolar”, isto é, a 

seleção em um meio cultural mais amplo, de elementos que irão ou não fazer parte 

dos conhecimentos, valores, competências, símbolos a serem transmitidos pela 

educação escolar. Esse processo de escolarização, ou seja, o processo de 

apropriação dessa cultura escolar, não pode perder o vínculo com os processos 

culturais mais amplos, vivenciados na sociedade, sob pena de se esvaziar e cair na 

superficialidade, tornando-se estéril. É sob essa ótica que se deve entender que o 

movimento empreendido pelas crianças em direção à apropriação da cultura escolar, 

tecido nas interações que se estabelecem nesse meio cultural específico, traz 

inerente a concepção de que esses “cidadãos de pouca idade” são, antes de tudo, 

sujeitos sócio-culturais. 

Para compreender em maior profundidade os processos de construção do 

conhecimento da criança, tendo a cultura como norte, uma das dimensões possíveis 

de ser explorada diz respeito à gênese e ao desenvolvimento do pensamento e da 

linguagem, proposta pela psicologia histórico-cultural, através de pensadores como 

Vygotsky e seus colaboradores. Não pode ser esquecido que o processo de 

construção de conhecimentos em sala de aula é algo complexo e envolve múltiplas 

interações. Esse desafio pressupõe o outro como mediador, como aquele que ajuda 

a desvendar o caminho a ser percorrido. 
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1.4.2 Educação Infantil: um campo em construção 
 

 

Ao se trabalhar com crianças pequenas, deve-se ter como princípio conhecer 

seus interesses e necessidades. Isso significa saber quem são elas, sua história e a 

da família, características dessa faixa etária e a fase de desenvolvimento em que se 

encontram, além de considerar o tempo que permanecem na escola. Só assim é 

possível compreender quais são as reais possibilidades dessas crianças, lembrando 

que, para elas, a classe inicial é a porta de entrada para uma vida social mais ampla, 

fora do ambiente familiar. 

Inicialmente, a educação infantil tinha uma conotação assistencial: as 

crianças passavam o dia na creche ou na escola para que seus pais pudessem 

trabalhar. Nesse período, os papéis eram bem definidos: um cuidava, e o outro 

educava. As auxiliares observavam as crianças brincarem, e a professora ficava 

responsável pelo desenvolvimento intelectual. A visão que considera essa 

educação, com ênfase no cuidar, como tendo um mero caráter assistencialista deve 

ser superada por se revelar preconceituosa ao não considerar a garantia para que a 

criança possa ter os seus direitos respeitados, entre eles, o de viver a infância. 

Na atualidade, e com apoio nos paradigmas emergentes da complexidade 

(DEMO, 2002; MORIN, 2000; 2001; 2002) e da visão sistêmica relacionada ao ser 

vivo (CAPRA, 1982/2001; 1975/2004; MATURANA; VARELA, 2007), que considera 

o indivíduo como ser global, não-fragmentado e não-linear, em todos os momentos e 

em todas as situações, cuidar e educar contém, ao mesmo tempo, a natureza 

complexa do indivíduo. Eles caminham simultaneamente e de maneira indissociável, 

possibilitando o desenvolvimento da criança com base em concepções que 

respeitam a diversidade, o momento e a realidade peculiares à infância. 

Cuidar e educar constitui, na atualidade, o eixo principal do discurso 

produzido nos debates sobre a educação infantil. Embora o antigo modelo ainda 

persista, atualmente, a discussão vai muito além dessa análise simplificada. De 

acordo com as diretrizes operacionais para a educação infantil, cuidar e educar deve 

caminhar junto, 
[...] em virtude da Educação Infantil, reconhecida como etapa inicial da 
Educação Básica, guardar especificidade em relação aos demais níveis de 
ensino, que se traduz na indissociabilidade das ações de cuidar e educar, 
em todos os âmbitos de atuação, o que inclui desde uma concepção de 
responsabilidade compartilhada entre família e poder público, definição de 
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tipos de instituições, volume de serviços oferecidos, horários de 
funcionamento, até as ações que se desenvolvem diretamente com a 
criança (BRASIL, 2000, p. 2). 

 

Essa discussão vem sendo construída nos movimentos sociais, nas duas 

últimas décadas, após a Constituição de 1988 e a Lei 9394/96, de Diretrizes e Base 

da Educação (LDB). Com o estabelecimento das novas diretrizes para a educação 

infantil, o Ministério da Educação (MEC), de acordo com a LDB, promove esse 

segmento educativo instituindo-o como etapa inicial da educação básica e 

reconhece a importância de subsidiar a elaboração de políticas públicas com vistas 

à melhoria da qualidade e equalização desse atendimento. Um exemplo se traduz 

na elaboração do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 

organizado e publicado pelo MEC (BRASIL, 1998a; 1998b; 1998c) e revisado em 

2009.  

A análise das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (2009) reafirma o esforço no sentido de promover um espaço educativo de 

qualidade para as crianças nos primeiros anos de vida. Esse espaço deve 
 

dar condições para as crianças explorarem o ambiente de diferentes 
maneiras (manipulando materiais da natureza ou objetos, observando, 
nomeando objetos, pessoas ou situações, fazendo perguntas etc) e 
construírem sentidos pessoais e significados coletivos, à medida que vão se 
constituindo como sujeitos e se apropriando de um modo singular das 
formas culturais de agir, sentir e pensar. (BRASIL, 2009, p. 10). 

 

Esta é uma tarefa complexa, pois exige conhecer em profundidade a maneira 

como essas crianças aprendem. Compreender a peculiaridade dos processos de 

construção do conhecimento nos primeiros anos de vida impõe aos educadores e 

pesquisadores questões que precisam ser enfrentadas. Qual o lugar da educação 

infantil no contexto da educação básica? Qual a especificidade da construção do 

conhecimento nas crianças de 0 a 6 anos? Que práticas seriam mais adequadas 

para explorar o conhecimento das crianças nessa faixa etária? 

Com a incorporação da educação infantil, inclusive das creches, ao sistema 

educacional, intensificou-se a polêmica expressa na dicotomia “cuida-se ou educa-

se?”. Mas isso tem trazido uma nova questão. Que modelo de instituição a educação 

infantil deve seguir: a do ensino fundamental ou um novo, próprio? 

A ideia de se buscar um modelo próprio vem ganhando força e se 

materializando numa prática pedagógica inovadora, que considera o eixo cuidar-



51 
 

educar e a exploração das diferentes linguagens como o fundamento do trabalho 

educativo. Com esse entendimento, as instituições educacionais para crianças 

dessa faixa etária procuram dar voz aos seus sujeitos e compreender o empenho da 

criança para se situar no meio sociocultural a que pertence, para lidar com as 

emoções e para ter contato tanto com os conhecimentos do cotidiano quanto com 

saberes advindos do conhecimento sistematizado. 

Nesse cenário, a Psicologia do Desenvolvimento ocupa posição importante, 

uma vez que estipula as formas e possibilidades com bases nas quais o curso da 

vida humana pode fazer sentido. Foi na década de 1980 que se recuperaram no 

Brasil conceitos construtivistas e interacionistas formulados por Piaget, Vygotsky e 

Wallon, e com eles uma nova concepção de desenvolvimento. Ao considerar a 

diversidade humana e suas diferentes maneiras de organização e produção cultural, 

esses autores contribuíram para uma melhor definição da atual função das 

instituições de educação infantil. Ë a partir dessas considerações que cuidado e 

educação são considerados indissociáveis nessa fase da vida. 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar 

com os outros em uma atitude básica de aceitação, de respeito e confiança, e o 

acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e 

cultural. Nesse processo, a educação infantil poderá auxiliar o desenvolvimento das 

capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, 

emocionais, estéticas e éticas na perspectiva de contribuir para a formação de 

crianças felizes e saudáveis. 

Para educar, é necessário que o educador crie situações significativas de 

aprendizagem, se quiser alcançar o desenvolvimento de habilidades cognitivas, 

psicomotoras e sócio-afetivas, mas é, sobretudo, fundamental que a formação da 

criança seja vista como um ato inacabado, sempre sujeito a novas inserções, a 

novos recuos, a novas tentativas. Nesse sentido, é necessário, também, aprofundar 

os estudos sobre especificidades do trabalho com crianças de diferentes idades 

dentro da faixa etária de zero a 6 anos. O professor precisa compreender que, 

desde bem pequenas, as crianças apresentam atitudes de interesse em descobrir o 

mundo que as cerca; elas são curiosas e querem respostas a seus porquês. 
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O trabalho do professor deve ser o de estimular e orientar as experiências por 

elas vividas e trazidas de casa, para que, no seu dia-a-dia, elas possam construir 

seu próprio conhecimento. Para isso deve conhecer e considerar as singularidades 

das crianças, assim como a diversidade de hábitos, costumes, valores, crenças, 

etnias com a qual trabalha, respeitando suas diferenças e ampliando suas pautas de 

socialização. Pensar sobre isso implica reinventar o espaço para que nele se dêem 

as interações do sujeito com o mundo físico e social, oportunizando-lhe vivências e 

situações de troca, tomadas de decisões, promovendo-se, assim, a autonomia e a 

cooperação, tão importantes para a formação da cidadania. 

Nesse sentido, uma das características da nova concepção de educação 

infantil reside na integração das funções de cuidar e educar. Toda educação visa 

levar o indivíduo ao pleno desenvolvimento de suas capacidades inatas e adquiridas 

de forma constante e dialética. As instituições da educação infantil se constituem um 

dos contextos de desenvolvimento da criança. Além de prestar cuidados físicos, elas 

criam condições para o seu desenvolvimento cognitivo, simbólico, social e 

emocional. O educador não pode trabalhar somente com a dimensão intelectual das 

crianças, pois não são máquinas sem sentimentos. A cada instante deve 

proporcionar às crianças momentos que as façam refletir e tomar decisões com 

coerência e justiça e também propor situações em que as crianças expressem suas 

emoções, o que não é tarefa fácil. 
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2 DO CONCEITO ESPONTÂNEO AO CONCEITO CIENTÍFICO:  
   UMA CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA 
 

 
Para entendermos as crianças devemos ouvir 
suas palavras, seguir suas explicações, entender 
suas frustrações e escutar sua lógica. 

Ana Teberosky 
 

 

2.1 PRESSUPOSTOS 

 

 

Um dos pressupostos teóricos desta tese advindo de Vygotsky (1934/1987; 

1933/1998) em sua abordagem da constituição das funções mentais superiores, 

tipicamente humanas, é o de que o conhecimento e a própria subjetividade, 

internalizados e constitutivos do plano intrapessoal, tem sua origem no plano 

interpessoal. Para esse autor a relação do sujeito com o mundo não é uma relação 

direta, mas mediada por instrumentos, que orientam a ação humana externamente, 

e por signos, que a orientam internamente. A centralidade atribuída à linguagem 

como mediadora da constituição social da consciência humana é um dos postulados 

teóricos de Vygotsky, para quem o sujeito se constitui imerso no meio social. 

Na consideração de que a internalização é uma reconstrução interna de uma 

atividade externa (VYGOTSKY, 1933/1998, p. 74), e de que esse processo de 

reconstrução envolve sempre uma atividade interpessoal, o outro é um parceiro 

constante do eu em seu processo de desenvolvimento e em suas diferentes formas 

de apropriação do mundo. Por essa razão, devem ser considerados princípios que 

favoreçam a coerência entre o objeto de pesquisa e a forma de abordá-lo, de modo 

que possibilite a realização dos objetivos almejados. 

Em função dessas exigências da natureza do objeto de estudo, a pesquisa 

qualitativa se afirmou como o caminho apropriado para alcançar os objetivos 

propostos, uma vez que nessa modalidade de pesquisa a ênfase se coloca na 

compreensão em profundidade do processo de aquisição sob a ótica dos sujeitos 

desse contexto. A ótica das crianças e sua participação ativa no processo de 

investigação, sem declinar a interpretação própria ao pesquisador, é o que este 

estudo privilegia. 
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Além da pesquisa bibliográfica, na qual se procede a uma revisão da 

literatura, a natureza qualitativa do trabalho exigiu a realização de pesquisa de 

campo, a qual contemplou a entrevista individual e uma intervenção pedagógica 

desenvolvida em três momentos, distribuídos em dois dias consecutivos, como 

procedimentos de coleta de informações dos sujeitos, crianças de 6 e 7 anos de 

idade.  

Segundo as apreciações e resoluções éticas que dispõe a pesquisa em 

Educação em cumprimento à Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde (CNS/PE), o projeto desta pesquisa foi submetido à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Pernambuco (Anexo A). Com a autorização desse comitê e, a partir dos 

esclarecimentos sobre a proposta de pesquisa, fomos autorizadas pela instituição a 

frequentar a escola. 

 

 

2.2 ESCOLA-CAMPO: ESCOLHA E CARACTERIZAÇÃO 

 

 

O objetivo da pesquisa – compreender o processo de construção de conceitos 

relativos à preservação do meio ambiente em crianças de 6 e 7 anos a partir dos 

conceitos espontâneos por elas utilizados em situação cotidiana – definiu o seu 

campo: instituição escolar que atendesse a crianças dessa faixa etária. Para a 

escolha da escola-campo, concorreu uma razão de natureza política. As redes 

públicas, estaduais e municipais, são responsáveis pelo atendimento da maioria da 

população brasileira: maioria popular, no campo e na cidade. As redes públicas 

municipais respondem pela oferta do ensino nos níveis da educação infantil e do 

ensino fundamental nas séries ou nos ciclos iniciais, segundo estabelece o artigo 11, 

parágrafo V da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente (BRASIL, 

1996). Esse preceito legal é melhor cumprido nos municípios cuja gestão política 

assume compromisso com o acesso e a permanência na escola de crianças na faixa 

etária correspondente a esses níveis. Nesse marco situa-se o Recife, mais cidade 

que município, responsável, em grande parte, pela formação identitária de seus 

habitantes, nos quais se inclui esta pesquisadora. Identidade sentimental, como quer 
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Gilberto Freyre11, mas também política na medida do envolvimento desta 

pesquisadora com as justas causas da cidade. 

No processo de escolha da escola-campo de pesquisa, foi solicitada à 

Diretoria de Ensino (DIRE), órgão da Secretaria de Educação da Prefeitura do 

Recife, autorização para realização da coleta de dados em unidade da rede 

municipal (Apêndice A). A partir do consentimento, a escolha recaiu em escola 

localizada na Região Político-Administrativa 4 (RPA 4), em bairro da região Oeste do 

Recife, cuja criação remonta à década de 1990. A escola atendia a uma população 

de 838 estudantes, assim distribuídos: ensino fundamental I, 295 alunos; ensino 

fundamental II, 316; educação de jovens e adultos (EJA), 209; educação infantil, 18. 

Quando da entrada no campo, em reunião realizada na escola para 

esclarecer os objetivos da pesquisa e obter a adesão de mães, pais e/ou 

responsáveis de alunos, foi assinado termo de consentimento livre e esclarecido 

para a participação dos 18 alunos de uma instituição escolar nas atividades de 

coleta de dados, na condição de sujeitos (Apêndice B). Em outra reunião, a pesquisa 

foi apresentada aos membros da direção e coordenação da escola e à professora da 

turma12 e, depois dos esclarecimentos solicitados, a mesma foi referendada. 
 

 

2.3 SUJEITOS: DEFINIÇÂO E CARACTERIZAÇÃO 

 

 

As crianças, da faixa etária entre 6 e 7 anos, de ambos os sexos, 

pertencentes à classe popular, são estudantes de uma escola da rede municipal de 

ensino da cidade do Recife, voltada prioritariamente ao atendimento desse 

segmento social. O primeiro contato com esses alunos se deu durante o recreio e, 

em seguida, na sala de aula. Na Tabela 1, estão registradas as informações 

necessárias para a identificação dos sujeitos, obtidas na incursão seguinte à escola. 
 

 

 

                                                 
11 Guia prático, histórico e sentimental da cidade do Recife. Recife: Oficinas Gráficas da The 
Propagandist, 1934. 
12 Por motivo de saúde, a professora licenciou-se, tendo sido substituída por sucessivas professoras e 
estagiárias. 
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Tabela 1 – Identificação dos sujeitos: nome, idade, sexo 

Nº de ordem Nome Idade Sexo 
1 Adriely 7 anos Feminino 
2 André 7 a 2m Masculino 
3 Beatriz 6 a 9m Feminino 
4 Bianca 7 a 4m Feminino 
5 Breno 7 a 5m Masculino 
6 Carlos 6 a 11m Masculino 
7 Elizabete 7 a 5m Feminino 
8 Fabielly 7 a 7m Feminino 
9 Ítalo 8 anos Masculino 
10 Janaína 7 anos Feminino 
11 Jeannison 6 a 11m Masculino 
12 Lisandro 6 a 3m Masculino 
13  Lucas 6 a 11m Masculino 
14 Maiara 7 anos Feminino 
15 Marcelo 6 a 8m Masculino 
16  Nicolly 6 a 6m Feminino 
17 Thalia 6 a 8m Masculino 
18 Vitor 6 a 5m Masculino 
Fonte da autora 
 

A identificação dos sujeitos pelo primeiro nome remete a uma questão ética 

que, frequentemente, assalta os pesquisadores: os nomes verdadeiros das crianças 

observadas ou entrevistadas devem ou não ser explicitados? As considerações de 

Kramer (2002) sobre questões dessa natureza foram tomadas como referência. 

Segundo a autora (p. 42), “quando trabalhamos com um referencial [...] que concebe 

a infância como categoria social e entende as crianças como cidadãos, sujeitos da 

história, pessoas que produzem cultura, a ideia central é a de que as crianças são 

autoras [...].” As crianças podem e devem ter seus nomes identificados, salvo 

situações de comprometimento de vida, ou de constrangimento pessoal, por 

exemplo, que não foi o caso da presente investigação. Assim, foram recusadas 

 
alternativas tais como usar números, mencionar as crianças pelas iniciais ou 
as primeiras letras do seu nome, pois isso negava a sua condição de 
sujeitos, desconsiderava a sua identidade, simplesmente apagava quem 
eram e as relegava a um anonimato incoerente com o referencial teórico 
que orientava a pesquisa (KRAMER, 2002, p. 47). 

 

Quanto à idade das crianças, nota-se que uma delas acabara de completar 8 

anos, fugindo assim à delimitação inicialmente estabelecida. Entretanto, optou-se 

por não se excluir essa criança das atividades que foram realizadas com todos os 
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seus coleguinhas de sala. No que diz respeito ao gênero, houve uma coincidência 

de quantitativos: 9 são do feminino e 9, do masculino. 

 

 

2.4 PROCEDIMENTOS, TÉCNICA E RECURSOS DA INVESTIGAÇÃO13 

 

 

2.4.1 Relação sujeitos-pesquisadora  
 

 

Pesquisar com o outro, tomando-o como parte desse processo, implica 

assumir que os sujeitos da pesquisa se expressam sobre o mundo a partir de seus 

horizontes sociais, de onde advêm experiências, expectativas e desejos. 

Compreender o que os leva a se sentirem comprometidos com a pesquisa e dela 

participar, investindo seu tempo e seu desejo num momento específico de suas 

trajetórias pessoais, é uma questão relevante para explicitar o lugar desses sujeitos 

no processo. Se, por um lado, a pesquisadora definiu o perfil dos sujeitos, escolheu 

a quem se dirigir, por outro lado, os sujeitos, ao aderirem à pesquisa, também 

escolheram a pesquisadora como o outro com quem aceitaram dialogar. 

Em estudo que implica a imersão na experiência do outro, buscando captá-la 

nos termos desse outro que se oferece como sujeito, mas também como objeto do 

olhar do pesquisador, a adesão constitui condição fundamental. Quando os sujeitos 

se sentem instigados pelas questões que movem a investigação e se sentem 

cúmplices do objeto construído pelo pesquisador, eles contribuem para levar a termo 

as intenções iniciais do trabalho. É essa cumplicidade entre sujeitos e pesquisador, 

quando este entra no campo de investigação, território de outros, que assegura a 

realização do trabalho. Nesta pesquisa, a apropriação foi consentida, partilhada, de 

modo a não expropriar o outro do seu saber, de suas experiências: consentimento 

obrigatório, considerando o envolvimento de crianças e, por consequência, seus 

aspectos éticos. 
 
                                                 
13 A observação, um terceiro procedimento contemplado no projeto de pesquisa, foi realizada em 
apenas duas sessões. Em vista do afastamento da primeira professora dos alunos, sujeitos da 
presente pesquisa, e de sua substituição por sucessivas professoras e estagiárias (ver nota 2) optou-
se pela não continuidade das sessões de observação.  
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2.4.2 Entrevista 

 

 

Por ser o mais indicado para estudar a evolução das representações sobre 

aspectos do mundo físico e social (DELVAL, 2002; CARRAHER, 1982), foi utilizado 

o método clínico. Escolha justificada por Vygotsky, que em muitos de seus primeiros 

trabalhos, apoiou-se nos estudos de Piaget. Entre os argumentos mais favoráveis, 

ele considera ser esse método “valioso para o estudo dos todos estruturais 

complexos do pensamento infantil em suas transformações evolutivas. Esse método 

unifica as suas diversas investigações e nos proporciona um quadro vivo, coerente e 

pormenorizado do pensamento infantil” (1934/1987, p. 10). Diz também que 

 
Piaget deve a obtenção de novos fatos e seus terrenos auríferos, antes de 
tudo, ao novo método que introduziu – o método clinico, cujas forma e 
originalidade o promovem a um dos primeiros lugares na metodologia da 
investigação psicológica e o tornam um recurso insubstituível no estudo das 
formações complexas e integrais em desenvolvimento e mudança no 
pensamento infantil (VYGOTSKY, 1934/2001, p. 23-24). 

 

Denominado por Piaget de Método Clinico Psicogenético ou Método Clínico 

Experimental, em consideração aos seus objetivos epistemológicos, o método 

clínico combina uma hipótese prévia e um núcleo referencial que se problematiza e 

se apresenta ao sujeito. As perguntas e enfoques são então ampliados e seguem o 

curso de respostas ou explicações dadas pelo sujeito. Para tentar apreender a 

sequência do pensamento das crianças, Piaget empreendeu com os sujeitos “[...] 

conversas do tipo das entrevistas clínicas com a finalidade de descobrir algo sobre 

os processos de raciocínio que estavam por trás de suas respostas correlatas, com 

um interesse particular pelo que ocultavam as respostas falsas” (PIAGET apud 

DELVAL, 2002, p. 5514). 

Ao invés de contabilizar o número de respostas pré-determinadas como 

corretas, sistema comum dos testes já existentes, Piaget optou pela análise das 

justificativas que as crianças davam ao responder suas indagações, iniciando, 

assim, o seu método clínico, que passou por várias etapas até chegar a sua forma 

final. Esse método consiste num diálogo com a criança, de forma sistemática, de 
                                                 
14 Autobiographie. In: Jean Piaget et les Sciences Sociales. Cahiers Vilfredo Pareto, 10, 1966, p. 
128-159. 
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acordo com o que ela vai respondendo ou fazendo. Em certas situações, cumpre 

uma tarefa, em outras explica algum fenômeno físico ou biológico. Muito antes do 

que se pensa, a criança concebe sua percepção do mundo, cria suas teorias, 

formula suas respostas. Muitas vezes, a lógica infantil surpreende os adultos. 

Conversar com as crianças utilizando o método clínico nos ensina, então, a 

descobrir como elas pensam. 

Segundo Vygotsky (1934/2001), Piaget descreveu com muita aproximação e 

quase precisão as respostas esperadas para cada nível de pensamento, de acordo 

com os estágios cognitivos. Não há resposta certa nem errada. A intenção é avaliar 

o pensamento da criança. Para uma adequada interação com a criança, o 

entrevistador deve assumir uma atitude flexível e espontânea. No diálogo com as 

crianças, é possível perceber a originalidade do pensamento infantil e observar de 

maneira sistemática que sua forma de ver o mundo não coincide com a adulta. 

O método clínico não está resumido a conversas com crianças. Considerando 

ser um método para investigar como elas pensam, percebem e agem, a essência 

desse método não reside na entrevista, mas sim “no tipo de atividade do 

experimentador e de interação com o sujeito” (DELVAL, 2002, p. 67). O método 

clínico é, então, um procedimento de entrevista com crianças, em que se 

acompanha o seu pensamento, com intervenção sistemática. A partir das respostas, 

elaboram-se novas perguntas e se avalia a qualidade e abrangência das respostas. 

Também se avalia a segurança que a criança tem sobre as suas respostas diante 

das contra-argumentações. 

Um aspecto que deve ser ressaltado como intrigante e motivador na aplicação 

do método clínico é que o entrevistador tem diante de si um sujeito único, com 

coerência interna e toda a singularidade e especificidades da condição humana – a 

maneira como o indivíduo resolve os problemas apresentados, como chega às suas 

explicações, se busca coerência, se percebe as contradições e, de forma mais 

peculiar, a criatividade de suas respostas.  

Criticado por constituir-se uma forma sugestiva das perguntas, orientadoras 

das respostas em uma determinada direção, o método clínico, entretanto, revela-se 

fecundo “pelo alcance das ideias postas em marcha. Quando outros pesquisadores 

acolhem seus trabalhos com a disposição de pô-los à prova, empregando os 

métodos mais estritos de mensuração, na maioria dos casos apenas o confirmam” 

(BATTRO, 1976, p. 15). 
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A riqueza de situações vivenciadas nas entrevistas realizadas e a análise 
das mesmas confirmaram o acerto da escolha desse método para este 
estudo em razão de ser a entrevista um procedimento caracterizado pela 
reflexão conjunta e negociação de significados e que traz à tona processos 
cognitivos essencialmente dinâmicos demandados pela motivação e 
interação. 

 

A partir dessa reflexão propiciada pelos estudos piagetianos e vigotskianos, 

bem como propiciada por esses autores citados neste item, que justificam o uso do 

método clínico para o estudo do pensamento de crianças, justifica-se a presente 

escolha: o uso de entrevistas individuais com as crianças; elas constituíram uma rica 

referência, tomadas como deflagradoras de discussões visando à geração de dados 

para a presente investigação. 

Foram realizadas entrevistas individuais com todos os sujeitos a partir de um 

roteiro (Apêndice C) estruturado em três partes. Na primeira, foram feitas perguntas 

diretas sobre ‘meio ambiente’ e seus correlatos como ‘poluição’, ‘reciclagem’, 

‘furacão’, ‘contaminação’ e ‘reflorestamento’, constitutivos de um sistema conceitual 

hierarquizado. São conceitos científicos discutidos no dia-a-dia das crianças e temas 

de muitas reportagens da mídia televisiva e escrita. Na segunda parte, foi 

apresentada uma sequência de questões que buscavam mais indícios da 

compreensão da criança sobre o conceito de meio ambiente, porém mediada por 

uma atitude de proteção e preservação ao meio. Na terceira, foram apresentadas 

algumas situações-problema buscando, mais uma vez, pistas sobre a compreensão 

da criança. As situações-problema propiciavam seu envolvimento na temática 

quando se esforçavam para explicar à pesquisadora a relação entre certas medidas 

propaladas na mídia e a proteção e preservação da natureza que decorriam dessa 

medida. 

As sessões aconteceram na biblioteca da escola-campo, com duração 

aproximada de 25 minutos, totalizando cerca de 450 minutos de registro. Com o 

objetivo de diminuir a tensão de uma entrevista videogravada e realizada por pessoa 

estranha àquele meio, antes de se iniciar a gravação a pesquisadora conversava 

informalmente com a criança sobre coisas do interesse dela e mostrava como 

funcionava a câmara direcionada de modo a focar seus movimentos. Depois, a 

criança era convidada a conversar sobre questões relacionadas ao meio ambiente, 

fazendo-se necessário aproximar esse conceito da compreensão da criança. A partir 

da anuência da criança, iniciava-se a entrevista propriamente. 
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2.4.3 Intervenção Pedagógica 
 

 

A realização de uma intervenção pedagógica, registrada em vídeo pela 

pesquisadora, foi coordenada por uma auxiliar de pesquisa15 familiarizada com o 

tema em foco e treinada no uso de procedimentos adequados à explicitação de 

opiniões, questionamentos e interação entre os participantes do grupo. Sua 

condução e moderação contribuíram para que o fluxo das ideias corresse 

livremente, evitando, assim, o monopólio na discussão e também para promover a 

interação das crianças e evitar que o tema central fosse desviado.  

A sequência didática incluiu três momentos distribuídos em dois dias 

consecutivos: no primeiro dia foi contada uma história sobre o processo de 

tratamento da água, seguida da projeção de um trecho de reportagem em vídeo 

sobre o rio Beberibe; no dia seguinte ocorreu a discussão sobre os temas abordados 

na história e na projeção. A Tabela 2 detalha as atividades desenvolvidas, sua 

duração parcial e total e as 9 crianças, dentre as 18 entrevistadas, que participaram, 

ora divididas, ora juntas. 

 

Tabela 2 – Grupo focal: atividades, sujeitos e duração 

Dia Atividade Sujeitos Duração 
Contação de história 
 25min07s 1º 
Projeção de vídeo 

Maiara, Thalia, Marcelo, Fabielly, Vitor, 
André, Breno, Elisabete, Lucas 10min51s 
 
Grupo 1 – Maiara, Thalia, , Breno, Lucas 
 

23min51s 
2º Grupo de discussão 

Grupo 2 – Fabielly, Elisabete, Vitor, André, 
Marcelo 20min31s 

Total 79min46s 
Fonte da autora 
 

As atividades foram realizadas na sala de vídeo da escola. A primeira sessão, 

a contação da história e a apresentação do vídeo, teve uma duração de 36 minutos, 

tempo longo para a realização de atividades com crianças dessa faixa etária, pela 

propensão natural à dispersão. 

                                                 
15 A auxiliar de pesquisa será chamada, indistintamente, de contadora ou, ainda, de mediadora. 
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A história contada às crianças, O ônibus mágico no caminho das águas 

(COLE; DEGEN, 2008), consistia no relato de uma “aula-passeio” em que uma 

criativa professora, de vestidos estranhos e sapatos esquisitos, convida os alunos a 

viajarem a uma estação de tratamento de água. A professora da história extrapola 

os limites da sala de aula e instiga a imaginação dos alunos em um roteiro inusitado. 

Quanto ao vídeo, foi projetada uma versão editada, com duração de 9 minutos, de 

uma reportagem sobre o rio Beberibe, elaborada e apresentada no noticiário NE TV, 

exibido pela sucursal Recife da TV Globo. A reportagem mostra o caminho das 

águas do Beberibe desde a nascente; um pequeno olho d’água cristalino que recebe 

as águas de outros riachos e vertentes encontrando-se com o rio Capibaribe para 

juntos desembocarem no oceano. O vídeo denuncia que hoje as fontes de 

alimentação do Beberibe estão com um elevado grau de poluição que o tornam um 

imenso esgoto a céu aberto. 

 

Fotos 1, 2 e 3: Organizando o grupo para projeção de vídeo 

 
 

Na escolha desses recursos levou-se em consideração o tema e o possível 

interesse das crianças. A discussão teve lugar no dia seguinte, sob a mediação da 

pesquisadora auxiliar, com as crianças divididas em dois grupos, como já 

visualizado na tabela 2. 

O tema-chave das três atividades foi água, escolhido em razão de sua 

inquestionável importância como recurso da natureza indispensável à sobrevivência 

do homem na Terra e de sua recorrente presença ao longo de toda a escolaridade, 

atraindo alunos de todas as faixas etárias. Graças às suas propriedades (a água 

corre...), às transformações pelas quais passa (mudança de estado) e repercussões 

que causa a outras substâncias (misturas, soluções), ela é empregada em 

atividades capazes de ajudar o aluno a realizar as primeiras abstrações (a ideia de 

matéria e de conservação, aproximação do estado líquido, etc.). Assim, o tema 

propiciaria às crianças construir e se apropriar de conhecimentos e atitudes – 
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preservar esse recurso natural, em vista de sua importância para o planeta e para a 

saúde, evitando o desperdício e o uso indevido; discutir o porquê e o como 

conservar rios e marés limpos, preservando a vida de seres e ecossistemas. 

No momento da contação da história, as nove crianças16 foram informadas 

sobre o objetivo dos encontros e sobre as atividades que seriam desenvolvidas. No 

início dessa atividade a pesquisadora auxiliar buscou organizar o grupo de modo a 

que as crianças pudessem melhor se posicionar e se orientar para a tarefa, como 

pode ser conferido na transcrição a seguir17. 

 

Fotos 4, 5, 6 e 7: organizando o grupo para a contação da história 

 
 
Essa história é uma história muito legal!. [...] Pra eu começar a história, vocês têm 
que ficar em silêncio... Vamos lá! Vamos organizar bem essa rodinha... Eu acho que 
tá bom assim... [...]. É uma história encantada...[...] Ah... Mas a história de hoje é 
uma história.... [...] “Olhe! Vamos lá!. Procura organizar o grupo: Vocês não vão ficar 
juntos, não... Marcelo, senta aqui do meu lado! Vem cá! Senta aqui, Marcelo! [...] 
Aqui, Marcelo! Senta aqui, Marcelo. [...] Poxa, Breno muito comportado, viu! Vitor 
muito comportado! Maiara, Thalia, Bianca... Agora, todo mundo se organizou! Que 
coisa boa! Posso começar a história?!. [...] Vocês sabem que pra a gente contar 
história, se a gente ficar conversando não vai entender a história... 
 

                                                 
16 De um total de 18 crianças, apenas nove participaram da intervenção pedagógica, devido ao surto 
da gripe Influenza H1N1, que assolava o país à época, causando a ausência de muitos alunos às 
aulas. 
17 Nas transcrições apresentadas nos apêndices G e H encontra-se destacado o entorno de onde 
foram retirados os recortes. 
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Especialmente no início do relato oral da história, buscou-se envolver as 

crianças em um clima de expectativa e imaginação.  

 
É uma história de magia... Vamos ver como é essa história! O nome dessa história é 
‘O ônibus mágico e o caminho das águas’... Era uma vez uma professora chamada 
Friz... Ela era uma professora muito diferente, sabe, Maiara?! Essa professora... Ela 
gostava de uns vestidos coloridos, uns sapatos enfeitados com sapos... No cabelo, 
ela usava uns arranjos de flor... E usava um óculos bem colorido... Era uma 
professora diferente, Fabielly... A professora sempre levava... 
 

Na contação, a interação das crianças com a auxiliar de pesquisa foi fluente. 

Esta conseguiu manter o interesse das crianças sobre a história. Elas questionaram 

e participaram durante todo o tempo. A apresentação do livro despertou a 

curiosidade do grupo, que se interessou em ver as ilustrações e acompanhar o 

desenvolvimento da história. A pesquisadora auxiliar realizava pausas, como se 

criasse um espaço rápido para a reflexão, e também questionava se algumas 

informações era de conhecimento das crianças.  

 
Uma das crianças estranha: “Fabielly?!”. A pesquisadora, por um instante, considera 
que pode ter errado o nome da menina, e diz: “Fabielly... Não é você?!”. Elisabete 
explica: “O nome era Fabielly...”. A pesquisadora fala: “Não... A professora se 
chamava Friz... Eu só tô dizendo... Fabielly, essa professora era uma professora 
diferente... Era uma professora que...”. Elisabete interrompe, insistindo que o nome 
da professora seria Fabielly. A pesquisadora diz: “Não, Elisabete, o nome dela era...”. 
Um dos meninos parece falar: “E se a professora fosse Ivonete?!”. A pesquisadora 
retoma: “Não! Essa professora sempre levava os alunos dela para aventuras 
diferentes... Nesse dia, ela chegou na aula bem cedo e disse: ‘Bom dia, meus 
alunos! Hoje nós vamos fazer um passeio pelo caminho das águas...’. [Breve pausa] 
E aí, a professora disse: ‘Ah... Vocês conhecem como é uma estação de tratamento 
de água?!’. [Pausa] Vocês já ouviram falar numa estação de tratamento de água?!”. 
Algumas crianças respondem: “Eu!”. A pesquisadora fala: “Já ouviram falar?! Vocês 
sabem...”. Uma das crianças diz: “Mas eu me esqueci, tia!”. A pesquisadora 
expressa: “Se esqueceu?! Alguém sabe o que é uma estação de tratamento de 
água?!”. Mais de uma criança responde: “Eu! Eu!”. 
 

Nesses momentos, a contadora fez intencionalmente algumas interferências, 

com o objetivo de manter a sequência da história, muitas vezes quebrada pelas 

intervenções das crianças. Essas interferências se baseavam na prática discursiva 

do professor de Educação Infantil, procurando gerar situações potencializadoras de 

conhecimentos e aprendizagens, por meio de perguntas sobre fatos da história, 

problematizações a partir de determinadas posições dos personagens, confirmações 
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sobre algumas afirmações das crianças diante de algum fato ocorrido na história, 

repetição de palavras ou frases ditas por alguma criança para reflexão do grupo.  
 

‘Ah... Vocês conhecem como é uma estação de tratamento de água?!’. [Pausa] 
Vocês já ouviram falar numa estação de tratamento de água?!”. “Já ouviram falar?! 
Vocês sabem...”. Alguém sabe o que é uma estação de tratamento de água?!”. “O 
que é, Marcelo?!”. “É catingoso a estação de tratamento?!”. “Ah... Então, gente... 
Sabe o que é que a professora Friz disse?! ‘Bom... Pra a gente fazer esse passeio 
pelo caminho das águas e pra a gente conhecer a estação de tratamento de água...”. 
 

Em alguns momentos, as intervenções serviram para chamar a atenção de 

uma das crianças a respeito do que estava se passando no grupo, ou para fazê-la 

posicionar-se, participar do que estava circulando no grupo, ou para mobilizá-la junto 

com o grupo e até para ver se realmente elas estavam envolvidas na atividade. 

 
“Escuta! [Pausa] Maiara, sabe o que aconteceu?! [Breve pausa] Os meninos 
entraram dentro do ônibus... A professora Friz foi para o lugar do motorista...”. “Viu, 
querida?! Preste atenção!”. “E o ônibus saiu... A professora Fritz dirigindo, ó... [Faz o 
gesto de quem está na direção]. Foi aí que o ônibus entrou dentro de um túnel...”. 
Algumas crianças se dispersam. A pesquisadora chama a atenção de Elisabete 
novamente. Uma menina pede para a colega ficar calada. 
 

A opção de contar a história, em vez de lê-la, apoia-se na perspectiva de 

oferecer maior possibilidade expressiva e interação lúdica para quem conta e para 

quem escuta. A liberdade de expressão nessa forma de contar é muito próxima à 

liberdade de expressão da fala, considerando que as crianças dessa faixa etária (6 e 

7 anos) estão se apropriando cada vez mais dessa modalidade de linguagem verbal. 

Outro aspecto importante a salientar em relação a essa forma de contação é que a 

ausência de fidelidade literal do texto abre espaço para a contadora inserir sua 

autoria, aqui entendida como forma particular de contar, que só é possível pela 

presença da criança, que na interação vai sinalizando de forma verbal e não verbal a 

sua presença na contação, espaço aberto no qual as crianças são convidadas a 

participar. 

Na contação, foram explorados recursos de pausa e silêncio, de modo a 

proporcionar às crianças um tempo de reflexão sobre os possíveis desdobramentos 

da narrativa, associados às perguntas dirigidas às crianças durante o desenrolar da 

história, objetivando gerar previsões, inferências e interpretações. 
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Após a contação da história, houve a projeção de uma reportagem sobre o rio 

Beberibe, conforme já mencionado antes. A projeção foi antecedida por instruções 

da mediadora, tendo em vista a criação de um clima favorável. 
 

A gente vai descobrir como é que é esse riozinho, tá?! [Pausa] Posso colocar?!. 
Continua: Olha! Agora... [Breve pausa] Esse rio... Vamos ver como é que esse rio... 
[Pede silêncio] Vocês já viram um rio?!. Após tentar organizar o grupo, a 
pesquisadora pergunta: “Posso botar o filme?!”. Uma das crianças responde: “Pode!”. 
A luz da sala é apagada. A pesquisadora fala: “Posso botar?! Todo mundo olhando 
pro filme, ó!”. Um menino reclama que um colega está com dois colchonetes. A 
pesquisadora tenta fazer com que as crianças se posicionem para assistir ao filme. 
Ela avisa: “Olha! Depois eu vou fazer perguntas sobre o filme... [Pausa] Vamos lá! 
Quem vai saber responder?!”. Algumas crianças afirmam: “Eu!”. A pesquisadora fala: 
“Silêncio! Silêncio! Presta atenção!”. O vídeo tem início. 

 

No dia seguinte, ocorreram os grupos de discussão. As crianças foram 

divididas em dois subagrupamentos para facilitar o manejo da situação e maximizar 

os ganhos do registro em vídeo já que se trata de uma intervenção pedagógica com 

propósito investigativo. Nos grupos de discussão, quando foi pedido às crianças que 

falassem sobre o que ouviram e assistiram, a pesquisadora auxiliar fazia 

interferências com o objetivo de orientar as falas das crianças na organização da 

sequência temporal da narrativa. Algumas dessas interferências buscavam evitar as 

digressões ou fuga do tema da história por parte das crianças, trazendo-as de volta 

ao foco da discussão: o ciclo de tratamento das águas. Essa forma de atuação 

alinha-se com a ideia de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que parte da 

premissa de que a criança não tem o conceito pronto, e que é a partir de algumas 

pistas que ela segue no processo de compreensão, apoiada na própria pista ou na 

repercussão que tenha havido no grupo do qual a criança faz parte.  

 
“Num é legal?! Depois que os alunos fizeram a pesquisa sobre água, a dona Friz 
disse: ‘Hoje será a nossa excursão!’. Todo mundo foi para o ônibus da escola... 
Fizeram uma fila e... [Ela canta uma melodiazinha ritmada] Quando todo mundo tava 
dentro do ônibus... [Pausa] O que será que vai acontecer?!” 
 

Essas noções têm um destaque especial nas práticas pedagógicas por dois 

motivos: primeiramente, por reforçar que o conhecimento é construído nas 

interações sociais; depois, por destacar o papel do professor como mediador nesse 

processo de construção. Tais concepções, se efetivamente assimiladas, interferem 



68 
 

diretamente na ação docente, no modo como ele conduzirá suas atividades de 

ensino em sala de aula. 

Alguns trabalhos mais recentes (cf. GÓES, 1996; ROJO, 1997) têm 

questionado o estatuto de harmonia atribuído à ZDP na teoria vygotskiana. Para 

esses críticos, o conflito está presente na sala de aula e não foi previsto nem 

elaborado por Vygotsky. A sua proposta aponta mais para a reflexão sobre a 

importância da mediação humana no favorecimento do aprendizado, ou seja, da 

necessidade de o professor desenvolver estratégias interativas que proporcionem 

condições efetivas de construção de conhecimento, ainda que não sejam 

necessariamente harmônicas. 

As interferências da contadora são direcionadas às crianças, tanto no 

momento do contar como no de discutir; dessa forma não objetivavam somente a 

relação contadora/crianças do ponto de vista do que ela pode promover na criança, 

mas, acima de tudo, objetivavam as produções que ocorrem entre as crianças, como 

as construções realizadas por elas a partir da interação. A base teórica que sustenta 

essa forma de conduzir as narrativas está em Bruner (2001), que aponta a 

importância da narrativa na construção de significados: “[...] embora os significados 

estejam ‘na mente’, eles têm suas origens e sua importância na cultura na qual são 

criados. É esta localização cultural dos significados que garante sua negociabilidade 

e, no final das contas, sua comunicabilidade” (p. 16).  

Durante a realização da intervenção pedagógica as crianças falaram, 

dividiram opiniões, discutiram, trazendo à tona os fatores críticos de determinada 

problemática, que dificilmente aparecem em questionários fechados ou em 

entrevistas individuais, mesmo no formato de questões abertas. Enquanto situação 

peculiar de produção de linguagem, a intervenção pedagógica permitiu o acesso aos 

sentidos que os sujeitos produzem para suas experiências a partir de sua própria 

ótica. 

Uma das maiores riquezas desse tipo de atividade consistiu em tirar partido 

da tendência de o indivíduo formar opiniões e atitudes na interação com outros 

indivíduos. Em geral, as pessoas precisam ouvir a opinião dos outros antes de 

formar as suas próprias, e constantemente mudam de posição (ou fundamentam 

melhor sua posição inicial) quando expostas à discussão em grupo. Nesse processo, 

ganha destaque a interação dos participantes com a pesquisadora auxiliar, a quem 

coube criar um ambiente propício para que diferentes percepções e pontos de vista 
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viessem à tona, sem que houvesse qualquer pressão para que seus participantes 

chegassem a um consenso ou estabelecessem algum plano conclusivo.  

A análise sistemática e cuidadosa das discussões, a partir do que se definiu 

como foco de estudo – a construção de conceitos sobre a preservação do meio 

ambiente – pode fornecer pistas sobre a forma como as crianças pensam. Outro 

ponto a ser considerado diz respeito à troca de ideias e experiências entre os 

participantes; esta não somente é necessária para que a opinião do grupo seja 

revelada, como também deve ser incentivada pelo pesquisador, que se propõe a 

manter o “foco” das discussões entre os participantes, sem interferir diretamente ou 

gerar vieses nas opiniões. 

A realização de grupos de discussão possibilitou uma aproximação à 

realidade da sala de aula, propiciando observar a interação dos participantes do 

grupo (crianças e auxiliar de pesquisa). Pôde explorar também as opiniões e os 

interesses das crianças, levando-as a questionamentos e a gerar seus próprios 

conceitos. Seu uso mostrou-se relevante no exame do conhecimento das ideias e 

das trocas linguísticas que operam no ambiente sociocultural. 

Ao reunir grupos de crianças para provocar o diálogo entre os sujeitos da 

pesquisa e desses com seus conceitos sobre o meio ambiente, o objetivo foi 

propiciar não apenas a emergência de impressões, opiniões e sentimentos entre as 

crianças, como também o confronto entre diferentes concepções. Nesse sentido, o 

diálogo se configura como uma situação peculiar de produção de linguagem, num 

contexto no qual cada participante teve dos demais um excedente de visão que 

complementou e interferiu em suas próprias formas de significar a realidade. 

Na consideração de que os conceitos mobilizados pelas crianças se 

constroem nas relações com o outro, as quais se dão em tempos e espaços 

definidos que, por sua vez, remetem a outros tempos e espaços, nos grupos de 

discussão procurou-se explorar questões que estimulassem as crianças a 

expressarem seus conhecimentos.  
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2.4.4 Videogravação 
 

 

Todas as sessões de entrevistas e da experiência pedagógica foram filmadas 

com o auxílio de uma câmera de vídeo, constituindo-se a videogravação um 

destacado recurso, em acordo com as reflexões de Jobim e Souza (2003, p. 91) 

sobre o uso do vídeo na pesquisa em ciências humanas: 

 
[...] o uso da videogravação em pesquisa acadêmica não se caracteriza 
somente como um rico instrumento de coleta de dados, mas operacionaliza 
a condição na qual o pesquisador e sujeitos envolvidos poderão ter 
possibilidades efetivas de construir conhecimentos sobre as práticas sociais 
e as representações, tecidas nas interações com o cotidiano, expressas na 
linguagem audiovisual. Podemos com isso refletir sobre o estranhamento 
que o uso do vídeo permite; um estranhamento que se refere ao 
distanciamento em relação ao que, na esfera do cotidiano, se torna hábito, 
uma conduta que não é julgada pelo pensamento reflexivo. 

 

Também as reflexões de Carvalho et al. (1996, p. 262) concorreram para a 

escolha da videogravação, 

 
uma vez que permite a exposição repetida do observador à mesma 
ocorrência do observado; mas também, e por esta mesma razão, ela 
amplifica a possibilidade de o observador repensar o observado, ou seja, 
amplifica sua capacidade de análise. Pode-se dizer que, por preservar o 
fenômeno no tempo, ainda que com redução de informação sensorial, a 
videogravação economiza tempo de coleta de dados e propicia mais tempo 
de reflexão – as duas tarefas essenciais do cientista. 

 

Na investigação da evolução das relações entre crianças, suas estratégias 

mentais, sua atividade e os contextos de sua ação, a videogravação tem sido 

largamente empregada (CARVALHO, 1996; PEDROSA; CARVALHO, 2005). Em 

pesquisa com base em análise interacional, esse recurso possibilita um estudo 

detalhado das transições genéticas, fundamental para a descrição e o entendimento 

da dinâmica cognitiva e cultural pela qual os indivíduos, de forma colaborativa, 

instauram a ordem social, ou seja, como os indivíduos produzem sentido para as 

ações (comunicativas, gestuais, etc.) de outros indivíduos enquanto significativas, 

ordenadas e antecipáveis. 

Para analisar a ação de crianças em situações de interação através do uso 

simultâneo de múltiplos recursos semióticos pelos participantes, tais como diferentes 
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classes de fenômenos que emergem da fala, da expressão gestual, da produção e 

da manipulação de artefatos, a videogravação se apresenta como recurso ímpar 

para a investigação microgenética de processos interacionais, na medida em que é 

capaz de capturar parte considerável da densidade de informações inerentes a 

ações discursivas e gestuais, além dos detalhes do uso de artefatos e da atividade 

representacional. 

A filmagem permite capturar múltiplas pistas visuais e auditivas, desde 

expressões faciais até atividades e diálogos entre os participantes e o seu produto, o 

vídeo, se revela menos assujeitado ao viés do observador do que as anotações 

baseadas em observação porque registra informações em maior densidade, as 

quais podem ser (re)vistas sempre que se fizer necessário. Nesse sentido, o registro 

videogravado permite um olhar microgenético baseado em configurações 

contextuais requeridas na análise interacional. Os dados então resultantes podem 

ser compartilhados de forma mais completa com outros pesquisadores e em 

múltiplas ocasiões. 

Bastante utilizada, a videogravação enfrenta restrições, que, pela sua 

relevância, precisam ser consideradas. Uma primeira crítica diz respeito à 

artificialidade do ambiente, ou seja, a presença da câmera retiraria dos eventos seu 

caráter natural. Em um processo mais longo, a exemplo do vivenciado na pesquisa 

que fundamentou esta tese, tal artificialidade foi sendo, pouco a pouco, minimizada, 

à medida que os sujeitos se familiarizam com o instrumento, que perde sua auréola 

de novidade. Assim, um período de tempo estendido concorre para superar esse 

primeiro obstáculo. Uma segunda crítica relaciona-se à presença de pessoa(s) 

estranha(s) à realidade pesquisada. 

Pela relevância desses aspectos, as sessões de videogravação da pesquisa 

foram cercadas de cuidados que concorreram para minorá-los. A câmera foi operada 

pela pesquisadora, que atuou sozinha nas entrevistas. Entretanto, houve 

participação de outro adulto, a pesquisadora, que, fazendo a filmagem, 

redirecionava a câmara para focar as crianças que naturalmente se movimentavam, 

como também buscava posições diversas para registrar as melhores imagens dos 

momentos da contação, da projeção do vídeo e das conversas junto aos grupos 

durante a intervenção pedagógica, envolvendo a tríade crianças-histórias-contadora/ 

pesquisadora auxiliar. 
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As crianças tiveram, muitas vezes, dois comportamentos opostos: 

intimidaram-se pela presença da câmera e das novas pessoas ou se excitaram, 

querendo “aparecer” nas filmagens, como numa grande brincadeira. 

A captura da ecologia do ambiente – as falas, os gestos, as expressões, as 

múltiplas interações da pesquisadora com as crianças e das crianças entre si – 

concorreu para a riqueza da análise: natureza dinâmica do pensamento, 

constantemente sujeito a transformações e reelaborações que o tornam mais 

coerente, consistente e abrangente, independentemente da aprendizagem de um 

determinado conceito e da emergência de um novo modo de funcionamento 

cognitivo, associado à aprendizagem desse conceito. 

 

 

2.5 PROCEDIMENTOS DA ANÁLISE 

 

 

2.5.1 Transcrição 
 

 

Todas as videogravadas foram vistas e revistas inúmeras vezes, permitindo, 

assim, que a maior parte do trabalho analítico fosse realizada diretamente sobre o 

material videogravado, uma das condições para a análise interacional interessada 

em configurações contextuais. A esse respeito, a pesquisa microgenética que atenta 

para os detalhes da fala e da expressão gestual dos participantes gera grandes 

quantidades de informações. Por esta razão escolhem-se segmentos de 

videogravação, aqui chamados de episódios, que circunscrevem partes mais 

significativas do registro com o propósito de maximar a análise mas com um menor 

custo. É importante lembrar, entretanto, que todos os episódios recortados 

comportam o registro impresso (as transcrições), para fins de publicação, como bem 

demonstram os estudos de Carvalho et al (1996) e de Pedrosa e Carvalho (2005). 

Na presente investigação, os episódios representam os segmentos de vídeo 

em que a criança formula explicações ou questionamentos sobres os conceitos 

discutidos – ecologia; meio ambiente; poluição; biodiversidade; aquecimento global – 

e outros comportamentos relacionados a essa temática. 
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A transcrição buscou, o mais possível, preservar certos detalhes que 

informassem o clima interacional dos participantes e os indícios de conflitos 

cognitivos, ou sua resolução, instaurados por uma nova informação trazida ao grupo 

por um dos interagentes ou por uma falta de informação que constituíam lacunas 

para a compreensão do que se passava. 

 

 

2.5.2 Análise dos dados 
 

 

A análise dos dados coletados teve como base os estudos de análise 

qualitativa de episódios de interação feitos por Pedrosa e Carvalho (2005). A 

seleção de trechos para análise (recorte de episódios), como dito acima, foi baseada 

na identificação dos momentos em que havia indícios de que as crianças 

elaboravam os fatos narrados e os conflitos presentes nos relatos dos interagentes, 

bem como indícios do processo de desdobramentos e especificação das narrativas 

das crianças, expressos a partir de suas capacidades de ouvir e refletir, na 

perspectiva das transformações geradas a partir da interação criança/criança e 

crianças com a contadora. 

Os recortes utilizados na análise e discussão surgiram ao longo do contato da 

pesquisadora com os dados, constituindo blocos de discussão que apontam para os 

objetivos do estudo. Esses recortes estão apresentados como apêndices D, E, F, G, 

H e I destacados, para garantir ao leitor a identificação do contexto dos quais eles 

foram retirados. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

 

 

 

 

DO CONCEITO ESPONTÂNEO AO CONCEITO 
CIENTÍFICO:UMA CONSTRUÇÃO ANALÍTICA 

 
 
 

 

 
 



 

3 DO CONCEITO ESPONTÂNEO AO CONCEITO CIENTÍFICO:  
   UMA CONSTRUÇÃO ANALÍTICA 
 
 

Eu fico com a pureza da resposta das crianças:  
É a vida! É bonita! E é bonita! 

 
 Gonzaguinha 

 

 

Quando se fala em “construção dos dados”, não se quer dizer que os dados 

sejam meramente capturados por um instrumento, nem que o pesquisador apenas 

os decodifica. Os dados são construídos pelo pesquisador: é ele quem os seleciona 

de um contínuo de informações, os descreve e os analisa, tornando-os, portanto, 

dados de uma pesquisa (CARVALHO; IMPÉRIO-HAMBURGUER; PEDROSA, 

1999). 

Partindo desse princípio, serão descritas as etapas das análises 

empreendidas e o que nelas esteve envolvido. Inicialmente será apresentado o 

material coletado a partir das entrevistas realizadas com as crianças, buscando 

evidenciar, com base em seus relatos verbais, aspectos que pareçam relevantes 

para a discussão do processo de construção de conceitos sobre meio ambiente. Em 

seguida, será feita a análise da intervenção pedagógica, portanto planejada, com a 

intenção de propiciar uma experiência significativa para aquisição de conteúdos 

ligados ao ciclo das águas. 

 

 

3.1 INFORMAÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE ASPECTOS DO MEIO AMBIENTE 

 

 

As respostas das crianças provocam, desde o início da análise, uma 

impressão forte de que o seu pensamento parece possuir uma natureza dinâmica, 

estando constantemente sujeito a transformações e (re)elaborações que possam 

torná-lo mais coerentes, consistentes e abrangentes, independentemente da 

aprendizagem de um determinado conceito e da emergência de um novo modo de 

funcionamento cognitivo. Nesse tópico será explorado esse percurso que a criança 

parece empreender. 
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Procederemos à análise das respostas das crianças sobre o tema “meio 

ambiente” e alguns conceitos a ele relacionados, como poluição, reciclagem, 

furacão, contaminação e reflorestamento. Tomamos como ponto de partida as 

perguntas “Você já ouviu falar sobre meio ambiente?” e “O que você sabe sobre 

isso?”. 

Diante dessas perguntas mais diretas, um grande número de crianças disse 

não saber do que se tratava. Um número menor de crianças respondeu com frases 

curtas, esquemáticas, relacionadas à sua experiência imediata. Respostas que 

exemplificam esse comportamento: “Meio ambiente é onde a gente vive”; “Meio 

ambiente é o planeta terra”; “Poluição é lixo”; “Poluição é sujar”; “Poluição é jogar 

lixo na natureza”; “Reciclar é pegar aquelas coisas, garrafa de guaraná, e fazer 

aqueles bonequinhos, e vai reciclando”; “Furacão é um negócio que gira muito 

rápido, fica arrancando tudo da Terra”; “Contaminação é não deixar sujo passar pela 

água”; “Contaminação é a gripe suína”; “Reflorestamento é botar um monte de bicho 

e árvore na floresta”. 

As respostas das crianças evidenciam uma base psíquica oriunda de suas 

experiências cotidianas, construídas em processos diretos de observação e de 

comparação, dentre outras operações mentais. Isso sugere que no processo de 

desenvolvimento do conceito as crianças incorporam à sua experiência a 

experiência construída coletivamente pelos homens. 

Nesse primeiro momento da entrevista, a maioria das crianças revelou em 

suas explicações certos conteúdos construídos a partir de características visíveis, 

concretas e factuais dos temas abordados, como na fala desses alunos, em que os 

conceitos de meio ambiente e de poluição implicam um lugar físico: 

 

meio ambiente é [...] 
 

André – É onde a gente vive... É o planeta terra. 
 

Marcelo – É a terra. O meio ambiente é a terra. É o planeta. 
 

Nicolly – É o planeta terra onde a gente vive e a floresta. 
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poluição é [...] 
 

Carlos – É jogar lixo no rio. É sujar, jogar lixo na natureza. 
 

Sobre o conceito de reciclagem, apenas uma criança declarou saber do que 

se tratava e, mesmo explicando esse conceito através de situações vivenciadas no 

próprio cotidiano, já se compreende um entendimento de reciclagem como 

transformação, o que sugere certo nível de abstração: 

 

reciclagem é [..] 
 

Carlos – É para reciclar aquelas garrafas. Pega aquelas coisas... garrafa de 
guaraná e reciclar. Corta e faz aqueles bonequinhos tem vezes, e vai reciclando. 
 

Na construção do conceito de furacão, podemos observar que as crianças 

entendem esse fenômeno da natureza como um movimento que provoca 

transformações no meio ambiente, causando devastação. Para explicar isso, 

algumas crianças recorreram ao próprio corpo, materializando, por meio de gestos, o 

sentido do que estavam a dizer. Essa concepção das crianças é influenciada pelas 

imagens veiculadas pela mídia em geral, sobretudo a televisiva. 

 

furacão é [...] 
 

Brenno – É um negócio que gira muito rápido, fica arrancando tudo da Terra. 
Arranca tudo: as árvores, as casas, as pessoas, os carros, os ônibus, tudo. 
 

Carlos – É feito pelo ar e tem vezes que ele pode matar gente. Ele sopra a 
gente e vai rodando. 
 

Maiara – É um negócio que roda assim no meio da pista e pega um bocado de 
gente e vai rodando (faz um movimento circular com o braço). 
 

Nicolly – É um negócio que joga as pessoas dentro e vai rodando. Eu vi na 
televisão. 
 

Thalia – Ele suja tudo, ele roda assim (faz com o dedo para cima um movimento 
circular) e ele leva um monte de lixo com ele. 

 

Ao falarem sobre contaminação, houve crianças que demonstraram ter 

construído seus conceitos com base nos acontecimentos contemporâneos acerca da 
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epidemia de gripe que então assolava o país, constantemente propagada pela 

imprensa televisiva. Outras partiram de experiências domésticas para explicar o 

conceito. 

 

Contaminação é [...] 
 

André – É a gripe suína. É quando alguém bebe na boca da minha garrafa, ai eu 
vou ficar doente. 

 

Janaína – É quando minha mãe diz para não comer com a mão suja. Ela manda 
eu lavar. 
 

Thalia – É não deixar sujo passar pela água porque a gente tem que cuidar da 
água senão a gente vai ficar doente. 

 

Na tentativa de definir reflorestamento, apenas uma criança sinalizou para o 

sentido direto da expressão, enquanto outras disseram não saber do que se tratava, 

muito embora tenham estabelecido relação com a palavra “floresta”, o que aponta, 

no plano da linguagem, para um conhecimento, mesmo que apenas intuitivo, da 

relação palavra primitiva – palavra derivada e do sentido do prefixo “re-”, presente 

em várias palavras de sua comunicação cotidiana, para a construção do conceito. 

Além disso, observamos que algumas crianças construíram seu conceito pela 

associação de elementos da realidade com personagens das narrativas de ficção 

infantis. 

 

Reflorestamento é [...] 
 

André – Eu sei o que é floresta. Um lugar cheio de mato onde tem bruxa e lobo. 
Reflorestar não sei. 
 

Jeannison – Não sei. Eu sei o que é floresta. É um lugar que tem animais, 
bichos, muita floresta, elefante. 
 

Maiara – Não sei. Mas floresta eu sei! É onde tem um bocado de árvore e de 
bichos. 
 

Brenno – Tem muitos animais que moram na floresta. Por isso tem que plantar 
muita árvore senão vai acabar as florestas e os animais não vão ter onde morar. 
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Lisandro – É floresta, uma mata cheia de bichos, de animais, leão, onça, 
plantas, árvores e tronco. Não sei se [floresta e reflorestar] é a mesma coisa ou 
não. 
 

Carlos –- É onde tem as florestas. Aí tem aqueles caras que cortam as árvores e 
até pode queimar o nosso planeta. Aí a gente planta árvores e deixar elas em 
paz. 
 

Adrielly – É floresta? [Floresta é] um lugar cheio de mato e bicho. [Reflorestar] é 
botar um bocado de árvore na floresta. 

 

Outro aspecto a ser considerado nas falas das crianças, nesta primeira parte 

das entrevistas, é a influência materna na formação conceitual processada por 

Janaína que, através de um diálogo metafórico que travara com a mãe a partir da 

expressão “furacão”, vai-nos introduzindo no conceito que essa expressão carrega. 

Essa influência materna se faz presente até quando ela declara desconhecer o 

conceito de reflorestamento, já que, segundo ela, sua mãe não lhe dissera. Ao tentar 

definir contaminação, mais uma vez Janaína se fundamenta na autoridade da mãe, 

construindo seu conceito a partir daquilo que, segundo a ordem materna, não pode 

ser feito. Por fim, Janaína conceitua meio ambiente pela associação com a 

preocupação da empresa de cosméticos Natura em preservar a natureza, veiculada 

em campanhas publicitárias e nos próprios produtos. 

 

Furacão é [...] 
 

Janaína – Minha mãe diz que eu sou um furacão e que Jesus não gosta de 
furacão. Ela me chama: “Janaína, furacão, venha aqui!... ”, porque eu corro, eu 
sou chata e cabulosa, um terror. Mas eu não sou. 

 

Contaminação é [...] 
 

Janaína – É quando minha mãe diz para não comer com a mão suja. Ela manda 
eu lavar. 

 

Reflorestamento é [...] 
 

Janaína – Não sei. Minha mãe não me disse. 
 

Meio ambiente é [...] 
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Janaína – É sobre Natura. 
 

Nesta fase das entrevistas observamos que as crianças recorreram 

constantemente a representações cotidianas, remetendo ao que Vygotsky (1987) 

chamou de pré-conceituais, mais especificamente, por complexos, algo que, em si, 

demonstra sua necessidade de se apoiar em situações vivenciadas para justificar 

sua lógica de pensamento. Isso porque no processo de desenvolvimento do conceito 

a criança incorpora a experiência geral construída pelos homens e mediada pela 

palavra, que se constitui também numa prática social, na interação com os outros, 

revelando que a palavra não é o objeto estático; ela se transforma na dinâmica 

social e durante o desenvolvimento da criança, e o seu sentido e as operações 

intelectuais (estrutura de generalização) transformam o desenvolvimento. Tudo isso 

aponta para a importância da observação do cotidiano na construção de conceitos 

por parte da criança, fato que a escola não pode perder de vista. 

No segundo momento da entrevista, foi solicitado às crianças que se 

pronunciassem acerca das agressões do homem ao meio ambiente e das 

alternativas de preservação desse meio. Seis crianças disseram não saber 

responder. Entre as demais crianças, as respostas foram variadas. Algumas sem 

centralização temática, focando assuntos outros, e não o tema da pergunta, como se 

pode depreender das falas abaixo. Vale salientar, entretanto, que essa atitude das 

crianças resulta de sua tendência a expressar um juízo de valor com base em suas 

experiências pessoais imediatas. 

 

Prejuízo ao meio ambiente é [...] 
 

Lucas - Desobedecer ao pai e a mãe, não perturbar na escola 
 
Nicolly – Perturbar a mãe. 

 

Em outras respostas das crianças se percebe uma mistura de impressões do 

mundo real com o mundo fantástico dos contos de fadas. No mundo pessoal e 

intransferível dessas crianças, fadas, divindades e humanos convivem como 

pessoas comuns, sem entrar em choque. 
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Proteger o meio ambiente  
 

Brenno – É o médico, a ambulância que cuida das pessoas, e elas vão ficar boa 
para cuidar da terra, que Jesus criou e da família da gente e de chapeuzinho. 

 

Na resposta de outra criança, percebemos organização e coerência de 

ideias, muito embora haja a tendência a confundir os prejuízos ao meio 

ambiente com agressões ao próprio homem, o que aponta para a 

compreensão da criança de que o homem e a natureza formam uma só 

unidade. Agredir a natureza, portanto, é o mesmo que agredir o ser humano. 

 
Prejuízo ao meio ambiente é [...] 

 

Carlos – Cortar árvores, dar no colega, não matar nenhum bicho e nem deixar 
de dar comida para seu filho, porque se não vai destruir o nosso planeta e a 
gente morre. 

 

Uma outra criança, numa resposta aparentemente desfocada do tema da 

pergunta, apresenta o entendimento destes dois conceitos: poluição (jogar chiclete 

no chão) e contaminação (pegar chiclete do chão). É interessante perceber, no início 

da entrevista, quando esses conceitos foram perguntados diretamente, que a 

mesma criança disse não saber responder. Essa mesma articulação com os 

conceitos de poluição e contaminação se fez perceber na fala do aluno Brenno. 

 

Prejuízo ao meio ambiente é [...] 
 

Elisabete – Não deve jogar chiclete no chão, mas comprar pode. Não pode 
pegar do chão porque pega doença. 
 

Brenno – Pode ser alguma coisa de doença. Pode ser sujar as coisas. Aí a 
gente come as coisas sujas e fica com dor de barriga e vai internado. Por isso a 
gente não deve sujar os lugares para não adoecer 

 

Outro aspecto interessante a se notar é o recurso da personificação, ou seja, 

do animismo a que o aluno André recorre para conceituar ações humanas 

prejudiciais ao meio ambiente. Veja-se como ele apresenta a consequência de se 

matar árvores, sinalizando para o sofrimento desse elemento da natureza por meio 

da ação de “chorar”, própria do ser humano. 
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Prejuízo ao meio ambiente é [...] 
 

André – Matar árvore, porque a árvore chora. Ficar destruindo a terra. 
 

Veja-se a seguir como uma das crianças, que no momento das perguntas 

diretas disse não saber respondê-las, excetuando-se a pergunta sobre meio 

ambiente, consegue não somente responder sobre os prejuízos ao meio ambiente, 

mas também associar a terra à ideia de lugar, referindo-se a ela como o planeta. 

 

Prejuízo ao meio ambiente é [...] 
 

Marcelo – Destruir o planeta, porque é o lugar onde a gente mora. A gente mora 
na terra. 

 

A segunda pergunta feita às crianças sobre as agressões do homem ao meio 

ambiente foi de caráter particular, voltada diretamente às ações praticadas pelas 

próprias crianças e que poderiam ter revertido em prejuízo à natureza: “Você já fez 

alguma coisa que tenha prejudicado o meio ambiente?”. A essa questão, grande 

parte das crianças respondeu afirmativamente relembrando situações concretas do 

seu cotidiano em que teriam agido prejudicialmente ao meio ambiente: demorar 

muito no banho, jogar papel no chão, expor-se ao sol quente. 
 

Você já fez alguma coisa que tenha prejudicado o meio ambiente? 

 

Brenno – Às vezes eu demoro tomando banho e minha mãe diz: Brenno, você 
está gastando muita água. 
 

Marcelo – Às vezes eu jogo papel no chão. 
 

Bianca – Ficar no sol quente, porque faz mal, a gente pode queimar. 
 

Dois alunos responderam à mesma pergunta apontando para ações positivas 

que praticaram sobre o meio ambiente, como plantar árvores, regá-las, cuidar de 

animais. 

 
André – Não lembro. Eu já fiz uma coisa boa, plantei feijão na minha casa e 
botei água nas plantas. 
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Carlos – É, já plantei árvore e os outros pisaram nela. Eu já plantei um bocado 
de árvore. Eu não fiz coisas ruins, eu fiz coisas boas para a natureza. Eu cuido 
dos animais da minha casa. [Pesquisador: Que animais?] Um gato e um 
cachorro. 

 
 
3.2 DESENHO LIVRE E VERBALIZAÇÃO SOBRE MEIO AMBIENTE 

 

 

Ancorado em Vygostky (1998), que expressa a importância do desenho na 

produção do conhecimento, foi proposto às crianças desenhar situações de prejuízo 

e proteção ao meio ambiente. A análise que faremos a partir de agora se baseia nos 

desenhos produzidos pelas crianças. Esta linguagem foi utilizada no sentido de 

apoiar a fala das crianças quanto a sua elaboração conceitual. 

No decorrer das entrevistas e na tentativa de um melhor entendimento das 

explicações das crianças acerca dos conceitos propostos, a pesquisadora solicitou 

que elas fizessem desenhos retratando tais conceitos. Na análise descritiva desses 

desenhos, seguidos das explicações verbais das crianças, os conteúdos 

predominantes são representações da natureza: sol, nuvens, chuva, árvores, 

troncos, frutas, flores, rios e, em alguns casos, figuras humanas (esquemáticas), 

casas e utensílios domésticos. 

 
Bianca – Fiz um fogão e uma geladeira. Elas ajudam a assar carne, a cozinhar 
arroz.  
 

 
 

 

   

 

 

 
Quanto às verbalizações dos desenhos, percebemos tratar-se de explicações 

curtas – uma palavra ou, no máximo, uma pequena sentença –, coerentes e de 

pouco conteúdo temático. 
 
Thalia – Lixo. 
 
André – Vou desenhar o planeta terra. 

Bianca 
(1) 
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Lisandro - Desenhei um lixo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Treze das dezoito crianças se dispuseram a desenhar, desenvolvendo cenas 

relativas ao que conheciam sobre meio ambiente, no tocante a agressões à natureza 

e a formas de preservá-la. As falas de algumas crianças sobre o que haviam 

desenhado remetem ao pensamento sincrético-intuitivo de Vygotsky, pois as 

crianças agrupam os objetos com base em suas experiências perceptuais, sem 

demonstrar, ainda, uma retratação objetiva da realidade, como acontece com outras 

crianças em cujas falas encontramos o que Vygotsky chama de pseudoconceitos, já 

que as crianças agrupam os objetos com base em suas características visíveis, 

concretas e factuais. 

 
Carlos – Desenhei o rio, a terra, uma árvore, a raiz da árvore e vou fazer um 
cara. Aí ele está cortando essa árvore. Cortou aqui e queimou a árvore. Aí levou 
para aquela coisa, a serraria, que fica cheia de árvore assim derrubada. Aí isso 
pode prejudicar nosso planeta. 
 
[...] 
 
Aqui é o mar e aqui é a terra, uma árvore, aqui um peixe, chuva e sol. Mas tem 
vezes que a chuva prejudica o nosso planeta porque ela enche e pode matar 
muita gente. A gente fica sem comida e vai ter que ir para o abrigo. 
 
Thalia – Nuvem, sol, chuva, as árvores traz um ventinho para a gente. 

 

 

 

 

 

 

 

  Carlos (4 e 5) e Thalia (6)

André e Lisandro 
(2 e3) 
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Essa observação nos remete a Vygotsky, quando esse autor diz que “as 

crianças não desenham o que veem, mas sim o que conhecem” (VYGOSTKY, 1998, 

p. 148). Em seus desenhos, as crianças demonstram certa padronização, que 

parece ter sido apreendida de gerações anteriores, por meio de desenhos de 

terceiros, ilustrações de livros didáticos ou de literatura de ficção infantil. 

É interessante ainda notar como Carlos, no recorte acima, discorre sobre o 

desenho que fez, utilizando-se do recurso da narrativa, com um personagem 

masculino praticando ações contra a natureza – “[...] um cara. Aí ele está cortando 

essa árvore. Cortou aqui e queimou a árvore. Aí levou para aquela coisa, a serraria, 

que fica cheia de árvore assim derrubada [...]” –, o que implica, segundo sua própria 

conclusão, prejuízo ao planeta Terra – “Aí isso pode prejudicar nosso planeta”. A 

sequência narrativa utilizada por Carlos é também a opção de uma outra criança, 

Marcelo, como se pode perceber no recorte abaixo, em que ele explica 

antecipadamente o que pretende desenhar. 

 
Marcelo – Vou desenhar o planeta. Uma mulher e um homem brincando em 
cima do planeta. Agora vou desenhar um bem pequeninho lá longe no planeta. 
Dar água para as plantas e a gente beber. Porque as pessoas pode às vezes 
gastar muita água e ai a gente e as plantas vai ficar com sede. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos aí explicações mais elaboradas, novas relações de conceitos e 

ideias mais autônomas indicando um plano de pensamento mais elevado. 

As explicações das crianças sobre os seus desenhos contêm certo grau de 

abstração, imposta por qualquer representação verbal, o que nos leva a acreditar 

que o desenho, além de ser um bom elemento para o desenvolvimento da 

Marcelo 
(7) 
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linguagem verbal das crianças, constitui-se também num elemento importante para a 

organização mental necessária à formação de conceitos. 

Outro traço interessante das falas das crianças foi quando elas perguntavam 

sobre a possibilidade de desenhar o contrário do que lhes era pedido pela 

pesquisadora, o que também aponta para suas capacidades de abstração, à medida 

que falar de algo a partir do seu oposto exige reversibilidade de pensamento por 

meio de uma articulação interior calcada na relação antitética “ser-não ser”, rumo à 

síntese. Como que estivessem conscientes dessa abstração, as crianças 

materializam empiricamente o que queriam dizer com “Posso desenhar o que é 

bom?” ou “Vou desenhar o que é bom”, através de exemplos representados por 

substantivos concretos como “sol, nuvens, flores, homem, passarinho, rio”. 

 
Beatriz – Posso desenhar o que é bom? O sol, as nuvens e flores? Isso ajuda o 
meio ambiente porque é bom. 
 
Brenno – Vou desenhar o que é bom. Eu fiz um homem, um passarinho, um rio. 
Tudo isso mora no planeta que a gente tem que cuidar. O que é mesmo que 
mora no planeta? Os mundos, os rios e o Brasil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Uma única criança – Ítalo – embora tenha feito o desenho, não conseguiu 

estabelecer relação com o tema discutido. Uma outra – Janaína – desenhou 

algumas letras, mas não falou nada sobre o tema abordado. 

O desinteresse das demais crianças – Fabielly, Jeannisson, Lucas, Nicolly e 

Vítor – pela atividade do desenho se explica, talvez, pela tendência majoritária da 

Escola, enquanto espaço legítimo de construção de conhecimento, em contemplar, 

Brenno 
     e 
Beatriz 
(8 e 9 anos)
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predominantemente, para não dizer somente, atividades de linguagem verbal 

escrita, em detrimento de outras formas de expressão. Com isso, à medida que as 

crianças vão imergindo nas práticas sociais de letramento, paulatinamente vão se 

distanciando da prática espontânea do desenho ou, mesmo quando ainda 

desenvolvem essa prática, muitas vezes prazerosamente, não se mostram 

motivadas para discorrer sobre o que desenharam. 

 

 

3.3 ANALISANDO OS RECORTES DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 
 

 

No decorrer das entrevistas foram propostas às crianças quatro questões de 

ordem prática sobre a temática abordada, com a intenção de motivá-las e envolvê-

las na discussão: 

1. Muitas vezes os jornais dizem que não devemos jogar lixo nos rios. O que 

você acha disso? 

2. A televisão nos alerta para não desperdiçarmos (não gastarmos muita) 

água. Você sabe por quê? 

3. Por que será que se costuma dizer que não devemos destruir as florestas? 

4. Ouvimos todos os dias que devemos reciclar o lixo. Você pode me explicar 

por quê? 

Diante dessas situações contextualizadas, percebe-se que as crianças deram 

explicações mais elaboradas do que as respostas às perguntas mais diretas 

realizadas no início da conversa; além disso, pode-se perceber que suas 

explicações remetiam a problemas do seu cotidiano, chegando, inclusive, a propor 

soluções para esses problemas. 

Sobre a questão da poluição dos rios, percebe-se nitidamente que as 

colocações das crianças vão de respostas amplas a respostas calcadas em 

experiências pessoais. 

 
Carlos – Porque se jogar, o rio fica podre e pode matar os peixes e prejudicar o 
nosso planeta. 
 

Nicolly – Porque senão enche tudo. Na Roda de Fogo [bairro onde mora a 
aluna] tem um canal que todo mundo joga lixo, aí quando chove fica tudo cheio 
d’água e fica doente. 



88 
 

André – Porque o canal enche e entra na minha casa. 
 

No que diz respeito ao desperdício de água, vê-se que uma das crianças tece 

considerações sobre o tema a partir do seu contrário: a economia de água. 

Gradativamente, através de situações concretas do cotidiano, ela vai apresentando 

exemplos práticos de como economizar, culminando com uma consequência 

econômica do desperdício: aumento da conta de água a ser paga. 

 
Nicolly – Vou explicar. Quando for lavar roupa deve gastar pouca água, deve 
pegar a água suja para botar no banheiro e lavar casa. Botar pouquinha água 
para tomar banho. Quando for tomar banho para se ensaboar deve desligar o 
chuveiro para não gastar muito. Quando for escovar os dentes molha e fecha a 
torneira e depois bota água na boca e fecha a torneira. Isso é bom para a vida 
na terra. Também se gastar muito vem uma conta alta e vai pagar muito dinheiro 
na conta da água. 

 

Outra criança já demonstra certa preocupação social, ao apontar para o fato 

de que pode faltar água para todo mundo, indo além do seu bem-estar individual.  
 
Thalia – Porque senão não vai ter água para todo mundo, a água vai acabar e aí 
tudo vai acabar. 

 

Uma outra criança, por sua vez, discorre sobre o tema do desperdício 

estabelecendo relações de causa e consequência. 

 
Maiara – Porque senão vai acabar a água da terra e vai ficar sem água, sem 
energia, com sede, sem assistir televisão e com a luz apagada a gente vai 
dormir todo o dia e vai morrer. Vai morrer porque a gente vai ficar com soluço e 
sem água para beber e vai apagar as luzes todinhas e ninguém vai ver nada. Aí 
a gente vai ficar na cama. E também não vai ter comida e nem água para 
cozinhar. 

 

A explicação dada por Maiara revela, claramente, que ela relaciona água a 

energia: ‘sem água’ significará ‘sem energia’. Ela não explicita, entretanto, o que a 

leva a estabelecer essa relação. Qual o conhecimento de Maiara sobre a produção 

da energia por meio de usinas hidroelétricas? Sem dúvida, a explicitação dessa 

relação seria um ponto relevante a ser explorado em uma situação de ensino-

aprendizagem. 
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Nas falas das crianças acerca do desperdício de água, é recorrente a 

presença de elementos de sua experiência pessoal. Até mesmo quando se referem 

a elementos que não fazem parte de seu universo imediato, como o “deserto”, fica 

claro que o conceito construído é fruto de suas interações no mundo social, cujo 

senso comum aponta para paisagens secas, ermas, sem vida, sempre que se faz 

alguma alusão a esse espaço geográfico, como se pode perceber na fala de Lucas. 
 

Lucas – Para não acabar e tudo virar um deserto. 
 

Ao discorrerem sobre a destruição de florestas, as crianças demonstram 

“consciência” ecológica misturada a elementos da fantasia – lobo, vovozinha –, sem, 

no entanto, deixarem de apontar conceitos fundamentais para o equilíbrio do 

ecossistema, como a importância das árvores, das florestas para a produção do ar 

que se respira. No que diz respeito aos “elementos da fantasia”, vê-se a influência 

dos contos de fadas e fábulas no processo de construção de conhecimento nas 

crianças. 
 

Bianca – Porque se cair uma árvore destrói a floresta. E na floresta tem o lobo, 
tem vovozinha, tem árvore e bichos. Se destruir todo mundo vai morrer porque 
não vão poder respirar. Porque as florestas fazem o ar. 

 

 “As florestas fazem o ar” é uma afirmação de Bianca com grande potencial para 

instigamentos em situações didáticas. Explorar o papel das árvores no processo de 

segmentação do gás carbônico em oxigênio e carbono e as transformações daí decorrentes, 

conduzindo até possibilidades de discussão de composição da matéria química, 

corresponderia a uma sequência didática que teria sido propiciada por essa afirmação 

genérica que já faz parte do repertório da criança. Essa afirmação encobre um 

conhecimento já sistematizado, mas que ainda precisa ser desvelado pela criança e 

recolocado em termos mais apropriados a fim de que possa fazer parte de seu saber 

científico. A escola tem, entre outros, esse papel: oferecer oportunidades para que o 

aprendiz articule informações e domine novos saberes. 

Nos dois recortes seguintes, é interessante notar como as crianças constroem 

seus argumentos a partir do par “homem-animal”, apontando para as diferentes 

habitações de cada uma dessas espécies, e também revelando capacidade de 

síntese: a destruição de florestas como sendo prejudicial tanto para o homem como 

para os animais. 
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Brenno – Porque a floresta é casa dos animais. Veja!... A terra é a casa das 
pessoas que são a gente e a floresta é onde vivem os animais. 

 

Percebe-se ainda que muitas vezes a experiência que as crianças trazem 

para discorrer sobre as questões que lhe são apresentadas não é vivenciada in loco, 

com situações concretas do seu cotidiano, mas sim por meio das mídias eletrônicas, 

sobretudo a televisiva, como se vê na fala de Lisandro ao referir-se à migração de 

animais selvagens para as grandes cidades, em consequência do desmatamento 

das florestas. 

 
Lisandro – Porque ela fica derrubada e os animais vêm morar na cidade. Outro 
dia eu vi na televisão um jacaré no quintal de um homem. Vi o perigo. 
 

Nestes dois últimos recortes sobre a destruição de florestas, são nítidas, nas 

falas das crianças, as relações semânticas de causa, consequência e 

condição/hipótese/suposição, elementos fundamentais na construção de conceitos. 

Mesmo que exijam certo nível de abstração, essas relações ainda são mediadas 

pelas experiências concretas vivenciadas pelas crianças. 
 

Marcelo – Porque o planeta não pode morrer senão a gente morre também. 
 

Thalia – Porque se destruir as árvores elas não vão dar aquele negócio para 
fazer borracha e muitas coisas: pau para fazer lápis, as folhinhas para fazer chá, 
e remédios para a gente ficar boa e as frutas para fazer suco. 

 

A última questão colocada para as crianças diz respeito à reciclagem de lixo. A 

maioria dos alunos demonstrou, explícita ou implicitamente, a mesma dificuldade já 

apresentada quando da pergunta direta feita no início da entrevista. Das 18 crianças, 

apenas duas focaram o tema proposto e, mais uma vez, com base em suas próprias 

vivências. 

 

Lisandro – É levar garrafa para fazer boneco de brinquedo e carrinho. 
 

Nicolly – Não pode botar lixo no rio nem no mar. Tem que botar num saco 
dentro do balde e esperar o homem do lixo passar e levar na carrocinha. Agora 
as latinhas a gente junta para vender para fazer latinha de novo. 
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As explicações das crianças sobre os quatro temas apresentados apontam 

para a necessidade de se contemplar cada vez mais as suas falas. A escuta atenta 

sobre o que elas dizem e expressem livremente, permite que os professores tenham 

acesso ao nível de conhecimento em que elas se encontram, incentivando-as a 

avançar para outros níveis, até atingirem a esperada construção de conceitos 

científicos. Esses incentivos se dão em forma de instigamentos e, vale frisar, 

precisam partir da recorrência a situações concretas da realidade imediata das 

crianças. Eles constituem a mola propulsora da passagem do conceito espontâneo 

para o conceito científico. Cabe ao professor estar sempre atento a isso, evitando, 

na medida do possível, o aprisionamento, tanto das crianças quanto do seu próprio, 

nos conceitos espontâneos. 

 

 

3.4 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

3.4.1 Contando a história 
 

 

Iniciada a partir de uma roda de conversa, as crianças apresentaram o que 

compreendiam sobre o tema “caminho das águas”. A roda de conversa mostrou-se 

um momento bastante enriquecedor por possibilitar a interação entre as crianças e, 

destas, com a mediadora (auxiliar de pesquisa), além de propiciar a livre expressão 

e socialização de ideias. 

Esta situação de intervenção mostrou que as crianças apresentam 

conhecimentos diversos relacionados com o tema em discussão. Segundo Vygotsky 

(1998), para as crianças pequenas "as representações gerais do mundo baseiam-se 

na lembrança de exemplos concretos, não possuindo, ainda, o caráter de uma 

abstração" (p. 67). 

Durante a história, as crianças, em alguns momentos, apresentaram pouca 

concentração. Diante da busca de soluções, algumas crianças não conseguiram 

associar de imediato com os problemas da água na cidade. Tal fato nos mostra que 

muitas vezes o olhar da criança é diferente do olhar do adulto e o que nos parece 

óbvio torna-se complexo diante das possibilidades da imaginação infantil. 
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Durante a conversação, o grupo mostrou-se bastante curioso e atento na 

observação das imagens, demonstrando amplo interesse nesta área de 

conhecimento, pois está ligado ao seu cotidiano e à realidade que os cerca.  

 

 Fotos  8, 9,10,11, 12 e 13: grupos de discussão  

 
 

À medida que a história ia sendo contada e as crianças adentravam nos 

conflitos dos personagens e no desenrolar dos fatos, foi possível observar a 

compreensão que tinham do enredo. O interesse pela história estava explícito no 

olhar atento do grupo, na expressão de expectativa durante as pausas feitas pela 

contadora, na curiosidade e atenção às respostas dos colegas e no movimento do 

grupo em responder às perguntas. A mediação realizada pela contadora e a 

interação criança-criança possibilitaram uma interferência mútua entre sujeitos, 

significativa no posicionamento deles, na atividade. 
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A influência de participantes nos mesmos acontecimentos, em um mesmo 

ambiente, é referida por Wallon (1942/2008) como sutil e tênue, havendo uma 

construção permanente. Nessa construção, como foi observada, houve a 

participação ativa da contadora, perguntando e repetindo para o grupo uma resposta 

específica das crianças. Para Tomasello (2003), essas interações não estariam 

centradas apenas na percepção dos participantes ou em eventos linguísticos. Na 

verdade, são eventos socialmente compartilhados, em que o importante é a 

compreensão que adulto e criança têm do que estão fazendo, ou seja, da intenção 

subjacente ao evento em curso. 

A pesquisadora é interrompida mais de uma vez por uma das crianças, 

enquanto outras falam e “brigam” entre si. Ela tenta continuar: “Será que agora a 

água já tava limpa?! [...] Ela passou por três tanques... De floculação... Passou pelo 

tanque de decantação... E passou pelo de filtragem... Será que essa água tava 

limpa?!”. Ao que um menino responde: “Tava!”. Então a pesquisadora fala: “Tava... 

Mas ainda faltava mais uma coisinha...”. 

No trecho recortado acima, há evidências de que, a partir da indicação da 

contadora, as crianças repensam sua formulação inicial. 

A interação criança-criança também é evidenciada quando, ao serem 

questionadas, as crianças reagem com movimento negativo da cabeça. Porém, ao 

ouvir um colega dizer que conhece, por exemplo, como é uma estação de 

tratamento de água, outra criança se coloca em relação à pergunta, passando a 

afirmar que sabe. Ou seja, o reposicionamento de uma criança a partir das falas das 

outras seria como uma busca de aproximação do sistema de referência que foi 

trazido pelo outro, como se depreende dos recortes abaixo: 

 
Contadora – “Na casa de vocês tem água?!” 
Crianças – “Tem!”. 
Contadora – “A água sai por...?!” 
Fabielly – “Na minha tem um tonel grandão... É um tonel desse tamanho... [Ela 
mostra o tamanho com os braços]”. 
Thalia – “Eu tenho tonel lá!”. 
Contadora – “Tem tonel na casa de vocês?!”. 
Algumas crianças –“Sim” [mostrando gestualmente o tamanho do tonel]. 

 

Uma criança produz mudança no posicionamento do grupo e há reciprocidade 

entre os parceiros, em que cada um, ou todos, se regulam pelo que é dito. Vygotsky 

(1998) aponta a dinâmica pergunta-resposta como uma importante estratégia para 
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construção de conceitos, marcada pela interação verbal entre adultos e crianças, e 

entre as próprias crianças, que vão ajustando os significados de modo a aproximá-

los cada vez mais dos conceitos predominantes no seu grupo cultural. 

 
Contadora – “Quando os meninos chegaram nesse reservatório de água, eles 
foram levados para a estação de tratamento de água... O que será uma estação 
de tratamento de água?! O que será, Breno, isso?!”. 
Lucas – “Limpar água!”. 
Contadora – “Olha o que Lucas tá dizendo, gente! Vocês ouviram o que Lucas 
tá dizendo?! [...] É o quê, Lucas?!”. 
Lucas – “Limpar água!”. 
Contadora – “Ah, Lucas tá dizendo que é o lugar de limpar a água... Tu acha, 
Thalia?! [...] Tu acha que é o lugar...?! A estação de tratamento é o lugar de 
limpar a água?! Tu acha?!”. 
Thalia – “Não!”. 
Contadora – “Pois era! Pois era! Era o lugar que a água era limpa pra poder ir 
pras casas das pessoas... 

 

As afirmações das crianças a partir dos questionamentos feitos pela 

contadora refletem a importância de atitudes reflexivas para a construção de 

conceitos os quais, segundo Wallon (1942/2008), vão se formando na interface entre 

as experiências pessoais e o que é apreendido na interação com o outro. 
 

Contadora – “Os alunos tavam mergulhados dentro da água... E agora vinha o 
quê, gente?! Pra que que serve o cloro e o flúor na água?! Vocês sabem?!” 
Marcelo – “Eu sei!”.  
Contadora pergunta novamente - “Pra quê?!”. 
Marcelo – “Pra limpar...”. 
Contadora – “Mas pra limpar o quê?!” 
André – “Limpar! A água ficar limpa!”. 
Maiara – “Limpa pra beber...”.  
Contadora – “Limpa pra beber... E o flúor é...”. 
Breno – “É pra tomar banho...”. 
Contadora – “Pra tomar banho [...] O flúor?...”. 
Marcelo– “Pra escovar os dentes...”. 

 

Vê-se, ainda, que a participação das crianças nessas atividades também se 

deu com base em suas experiências e/ou conhecimentos prévios, a partir dos quais 

elas se posicionam e respondem ao que lhes é perguntado. 

A riqueza da construção conjunta reside também no que elas podem ampliar 

na compreensão pessoal a partir das conclusões dos outros. Porém, em alguns 

trechos em que foram instigadas a se posicionar, a fazer previsões, elas não 
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conseguiram fazer, provavelmente, por não terem elementos suficientes que 

garantissem inferências. 

 
Contadora – “Vocês não sabem o que aconteceu! Os meninos caíram dentro do 
reservatório de água...”. 
Vitor – “Bem pequenininho?!” 
Contadora – “Não! Era um reservatório grande! E eles lá... Nadando dentro do 
reservatório... Aí, a professora Friz disse: ‘Vamos conhecer a estação de 
tratamento da água!’. E aí, eles foram para o primeiro reservatório, que se 
chamava o tanque de floculação...”. 
Lucas – “O que é isso?!”. 
Contadora – “O que é tanque de floculação?!” 

 

Mesmo sem resultado imediato para perguntas de antecipação, a contadora, 

durante a conversa, ajuda as crianças a reunirem pistas sobre o tema em discussão, 

bem como as orienta na busca dessas pistas a partir de construção de hipóteses. O 

trecho a seguir mostra um desses momentos. 

 
Contadora – “Nesse tanque... De decantação... Sabe o que acontecia?! Toda 
sujeirinha da água ficava embaixo do tanque e a água limpa ficava em cima... E 
aí, a água ia ficando mais...”. [...] “Olha! Marcelo tá me perguntando por que a 
professora Friz... Quem sabe me responder isso?!”. [...] “Olha! Marcelo... [Pausa] 
Marcelo me perguntou, Maiara, por que é que a professora Friz fez a mágica 
pros meninos ficarem pequenininhos...”. [...] “Por que é que ela fez a mágica, 
hein, hein?!”. 
 
André – “Porque o ônibus era mágico...” 
 
Contadora – “Ela fez a mágica para que os meninos pequenos pudessem entrar 
dentro da água... [...] e poder ver o que acontecia com a água... Tá certo?! [...] 
Então, gente, olha! A água tá sendo limpa, ó... Passou...”. [...] Tenta continuar: 
“Thalia, ela pegou a água... Aquela água que passou por aquele tanque de 
decantação... A água limpa ficou em cima... Hein, gente?! Olha! Presta atenção! 
A água limpa ficou em cima e a água suja ficou embaixo, num foi?! Aí, a água 
limpa foi pra outro tanque, Breno...”. 

 

Na teoria vygotskiana, a aprendizagem humana é um processo 

intrinsecamente relacional. Vygotsky (1933/1988) postula que o desenvolvimento 

cognitivo dos indivíduos é impulsionado fortemente pelas trocas interpessoais 

estabelecidas nas e pelas interações de sujeitos que pertencem a um mesmo 

contexto cultural, no âmbito das quais, pela utilização de “ferramentas” e “signos” 

culturais, estes sujeitos elaboram e reelaboram o próprio pensamento e o 

pensamento de seus parceiros. Portanto, para Vygotsky, as interações sociais 

constituem o terreno no qual fixa raiz a gênese das funções psicológicas superiores, 
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dentre elas a atenção deliberada, a percepção, o raciocínio lógico, a memória 

mediada e a formação de conceitos. 

A análise dos recortes aqui apresentados demonstra que a criança não é um 

ser passivo na relação social: ela forma vínculos afetivos, cria e explora modos 

diferentes de comunicação, como também (re)elabora seus conceitos a partir das 

intervenções do outro. 

 

 

3.4.2 Discutindo sobre o ciclo das águas 
 
 

Inicialmente, as crianças resistiram à proposta de discussão sobre o ciclo das 

águas, mostrando-se inibidas. Da mesma forma que no primeiro encontro, iniciamos 

o diálogo com a apresentação das imagens do livro. 
 

Contadora – “É rápido... É só pra mostrar as fotos... Dá pra vocês verem aqui, 
ó... Vejam!”. [...] “Isso! Mas a gente não vai demorar muito aqui não... Vou 
mostrar só a foto... [...] Os meninos aqui, ó... Dentro do ônibus mágico... Já com 
roupa de mergulho... E vai começar o caminho das águas...”. “Como é que 
começa, ó...”. 

 

O apoio da contadora para que as crianças pudessem iniciar a discussão 

aponta para o fato de que o papel de protagonistas de um debate ainda era novo 

para elas, deixando-as inibidas. Percebendo isso, a contadora foi mediando a fala 

das crianças, direcionando-a, simulando surpresa e admiração frente às colocações 

das crianças, com a intenção de fazer o grupo repensar seus argumentos. 

Falando sobre a história e o vídeo, as crianças seguiram a sequência dos 

fatos apresentados e a contadora, por sua vez, tentou apoia-las com pistas sobre o 

desenvolvimento da história e do vídeo. 

 
Contadora – “Vamos começar?! Vocês lembram que segunda-feira eu 
contei...[...] A história do... do... do... do ônibus mágico...”. [...] “A história do 
ônibus mágico... Isso! E essa história do ônibus mágico era uma história do 
caminho das águas... Num é?! Até uma estação de tratamento de...”. [...] “Isso! E 
outra coisa que vocês viram na segunda-feira, o que foi?! Além da história que 
eu contei...”. [...] “Hoje é quarta... Quando eu vim aqui da outra vez, além de 
ouvir essa história do caminho das águas, o que mais a gente fez aqui?!”. [...] 
“Assistimos um filme! Sobre o quê?!”. [...] “Sobre a água... Que água era essa?!”. 
[...] “De lixo?!”. [...] “Era sobre água limpa?! Era sobre o rio... Beberibe... Né?!” 
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[...] “Mas antes da gente falar dessa história, vamos só mostrar aqui, olha! 
[Mostra uma imagem] O ônibus mágico como era, gente... Vejam aqui!”. 

 

Durante a discussão, foi fundamental a intervenção da contadora, que trouxe 

os elementos essenciais da temática discutida e mobilizou a atenção das crianças 

para garantir o envolvimento do grupo. 

A intervenção da contadora é chamada por Tomasello (2003, p. 53) de 

“instrução ativa”. Essa flexibilidade no ensino e na aprendizagem exige uma posição 

ativa das crianças e da contadora que, pela interação social, estabeleceu 

mecanismos de mediação com vistas à construção da autonomia do sujeito visando 

a sua aprendizagem. 
 
Contadora – “O que é isso aqui?! Vocês lembram o que acontece com o 
ônibus?!”. 
Fabielly – “Eu sei! O ônibus foi lá pra cima!”. 
Contadora – “O ônibus foi lá pra cima...”. 
André – “Aí subiu, subiu, subiu...”. 
Fabielly – “Subiu, subiu, subiu...”. 
André – “Foi lá no céu...”. 
Contadora – “Foi lá pro céu... E ficou aonde?!”. 
André – “Foi lá pras nuvens!”. 
Contadora – “Nas nuvens, num foi?! O que foi que aconteceu nas nuvens?!”. 
André – “Um pirraia disse que ia cair...”. 
André – “Um pirraia disse que ia cair nas nuvens...”. 
Contadora – “Eita! E aí, gente?!”. 
Fabielly – “E aí caiu, ó!”. 
André – “Caiu não!”. 
Contadora – “Mas eles ficaram como?!”. 
Fabielly – “Com medo!”. 
Contadora – “Pequenininhos... Estavam com medo, mas eles ficaram com 
medo... E caíram... Em forma de...?!”. 
André e Fabielly – “Água!”. 
Marcelo – “Gota!”. 
Contadora – “Gotas...”. 
André – “Foi parar num bocado de...”. 
Marcelo - “Ó aqui as gotas, ó!”. 
Contadora – “Isso! Olha as gotas! Caíram aonde?!”. 
Marcelo – “Ó ela aqui, ó, professora!”. 
André – “Num balde de...”. 
Contadora – “Isso aqui [Mostra na imagem] é o quê?!”. 
André – “Daquele cheio de pedra...”. 
Contadora – “Eles caíram aonde?!”. 
André – “No rio!”. 
Fabielly e Vitor – “No rio!”. 
André – “Da cachoeira!”. 
Contadora – “No rio da cachoeira... E essa cachoeira foi pra onde?!”. “Pra!... Pra 
uma estação...”. 
Fabielly – de tratamento né, tia?! 
Contadora – É...”. 
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André – “Uma estação de... Um bocado de pedra...”. 
Contadora – “Uma estação de pedra?!”. 

 

Uma das estratégias claramente utilizadas pela contadora, durante a 

discussão, teve como base a exploração das situações problema das histórias. Com 

isso ela motivou as crianças a refletirem sobre a diversidade das situações 

apresentadas, comparando-as ao seu cotidiano. Isso fez com que as crianças tanto 

se aproximassem do que estava sendo apresentado, reconhecendo-se, quanto se 

distanciassem, diferenciando-se. 

Atividades como essa levam a criança a relacionar suas experiências 

pessoais com o que ouve da história e assiste do vídeo, e isso contribui para a 

reflexão, ajudando-as na formulação de “hipóteses”; os erros e/ou acertos ajudam a 

criança a reordenar o seu pensamento. 

 
Contadora – “Ô, gente! Vocês aqui viram... Tem diferença?! Vocês lembram que 
no filme que vocês assistiram é a história de um rio... do rio Beberibe, num é?!”. 
André – “E um bocado de lixo!”. 
Elisabete –“Eu assisti!”. 
Contadora – “Você assistiu! O que é que vocês lembram da história do rio 
Beberibe?!”. 
André – “Tinha um bocado de lixo...”. 
Marcelo – “Eu não assisti não...”. 
Contadora – “Você assistiu...”. 
Fabielly e Elisabete – “Assistiu sim...”. 
Marcelo – “Ah! Assisti sim!...”. 
André – Tem uma água bem miudinha...”. 
Contadora – “Uma água bem miudinha... André tá falando que no Beberibe 
tinha uma água bem miudinha... Que água era essa?!”. 
André exclama: “Sei lá!”. 
Contadora – “Onde é que tinha essa água bem miudinha no Beberibe?!” 
André – “O lixo! O lixo!”. 
Fabielly –: “É...”. 
André – “Aí fecharam assim, ó...”. 
Marcelo – “No mar!”. 
Vitor –“No mar!”. 
Contadora – “No mar?!”. 
André – “Não! No rio da cachoeira!”. 
Elisabete – “Passou pela cidade... Todo podre, todo podre...”. 
Contadora – “Ah! Quando o rio Beberibe passou pela cidade... Ele foi ficando 
todo podre foi, Elisabete?!”. 
Elisabete – “Foooi!”. 
Contadora – “Ele tava podre de quê?!”. 
Fabielly – “De lixo!”. 
Elisabete – “De lixo!”. 
Fabielly – “Todo mundo da rua jogando lixo nas águas...”. 
Elisabete – “Foooi!”. 
Contadora – “E era, Fabielly?! Todo mundo da rua jogando lixo, era?!”. 
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Fabielly – “Era!”. 
Elisabete – “Nas águas...”. 
Contadora – “Mas me diga uma coisa... O caminho do Beberibe começava 
como?!”. Fabielly –“Subindo...”. 
Contadora – “Não! O caminho lá do Beberibe é aquilo que André falou! O rio 
Beberibe começava bem pequenininho... Ela completa: limpo... Cheio de 
peixinho...”. 
Marcelo – “Foi crescendo...”. 
Contadora – “Foi crescendo, Marcelo?!”. 
André – esboça uma fala, mas não continua. 
Fabielly – “E aí foi crescendo, crescendo... E cresceu...”. 
Contadora – “E cresceu... E foi parar aonde?!”. 
Marcelo – “Ficou grande!”. 
André – “Foi parar no Recife...”. 
Fabielly e Elisabete – “Foi!”. 

 

A contadora prosseguiu procurando tirar das crianças o que elas já sabiam da 

temática, ampliando esse conhecimento prévio pelo acréscimo de algumas 

informações novas, para com isso organizar a fala e as ideias das crianças e ajudá-

las a fazer inferências. A mediação contribuiu, em diversas situações, para a 

negociação no ajustamento das ideias, levando as crianças, quase sempre, a 

chegarem a um consenso. Essa estratégia da contadora teve como objetivo envolver 

a criança que estava dispersa e orientar sua atenção para o grupo, chamando-a pelo 

nome e dirigindo-lhe uma pergunta sobre determinado fato, provocando-a a falar. 
 

Contadora - “Certo! Mas o rio... O rio... Ele começou pequenininho... No 
Beberibe... Num foi, Vitor?! Aí depois ele foi ficado grande... Né isso?! E foi parar 
nas casas... E depois ele seguiu e terminou aonde?! Onde foi que o rio chegou?! 
O rio Beberibe...”. André – “No rio...”. 
Contadora – “Sim... Mas o rio... O rio foi parar aonde?! Onde é que ele 
terminou?!”. O André – “Nas cidades!”. 
Elisabete – “Nas cidades!”. 
Contadora – “Na cidade... E depois da cidade ele seguiu e foi parar aonde?! Ele 
encontrou o quê?!”. 
André – “Na escola!”. 
Contadora – “Ele foi parar na escola?! O rio?...”. 
Fabielly – “Não!”. 
Contadora – “Não, Fabielly?!”. 
Elisabete – “Sim! Foi sim!”. 
Contadora – “Foi?!”. 
Elisabete – “Foi sim!”. 
Fabielly – faz um sinal negativo com a cabeça. 
Contadora – “Me diga uma coisa... O caminho... O caminho das águas da 
história...”. “Deixa eu fazer a pergunta... Presta atenção, hein! Na história da 
professora Friz... O caminho que a água faz é igual ao caminho do rio 
Beberibe?!”. 
André – Não!”. 
 
[...] 
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Contadora – Mas pra onde é que vai a água da história da professora Friz?! Pra 
onde é que vai parar essa água?!”. 
Fabielly – “É assim, ó, tia! Vai parar dentro do cano!”. 
André afirma: “Pra escola!”. 
 
[...] 
 
Contadora – “E a água do rio Beberibe?! Foi parar aonde?!”. [...] “Vocês 
lembram...?! Vocês lembram que o rio Beberibe...?! Sabe onde é que ele vai 
parar?!”. 
Fabielly –“Não!”. 
Contadora – “No mar, gente! Lembram da imagem?! Ele começa 
pequenininho... O rio Beberibe... Depois, como vocês disseram...”. 
André – “Ele vai parar na praia...”. 
Contadora – “Vai parar na praia... O rio com o mar...”. 

 

A interlocução da contadora com as crianças, além de favorecer uma 

participação ativa e reflexiva destas, ajudou-as na elaboração de inferências e 

previsões. Propiciou, ainda, confrontos no grupo, visto que a interação não se deu 

apenas entre a contadora e as crianças, mas também entre estas. 

 
Contadora – “Me diga uma coisa... [...] Qual é a poluição?! Qual é a poluição 
que aparece na água da história da professora Friz e no rio Beberibe!”. [...] O 
que é que aparece de sujeira?!”. 
André – “O lixo!”. 
Marcelo – “O lixo!”. 
Contadora – “Aonde?!”. 
André – “No rio... Na praia...”. 
Contadora – “No rio... Na praia...”. 
André – “Na cachoeira...”. 
Contadora – “Na cachoeira também tem o lixo?! Tem?!”. O menino reforça: 
André – “Tem!”. 
Contadora – “Gente! Olha! André tá dizendo... André tá dizendo que o lixo tem 
também na cachoeira...”. 
Fabielly - “Não! Tem não!”. 
André – “Tem!”. 
Contadora – “Não tem não?!”. 
Fabielly –“Tem não!” Lá é limpo!.. 
 
[...] 
 
Contadora - Vocês me disseram que o rio Beberibe era muito sujo... Que tinha 
cuscuz, que tinha vômito, que tinha bicho, que tinha coisa jogada...”. 
Fabielly - “Muito!”. 
Contadora - “Eu quero saber como é que a gente vai fazer pra tratar esse rio...”. 
André – “Tirar o lixo...”. 
Contadora – Vocês que disseram que não vai ser igual, o que é que vai ser 
diferente na estação do tratamento da água, pra ir para a casa da gente e o 
tratamento do rio Beberibe?! O que é que vai ser diferente?!”. Hein, Elisabete?! 
Hein, André?! 
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André – A água tratada na estação de tratamento vai ser diferente, lá bota cloro 
para limpar.  

 

A atuação da contadora leva-nos a refletir sobre quão importante é evitar uma 

perspectiva centrada no adulto na forma como se trabalha com as crianças na 

escola. E, ao invés disso, incentivar a discussão com e entre crianças, planejar as 

conversas e, sobretudo, considerar as interlocuções que elas travam entre si. Essas 

atitudes são importantes também porque servem, segundo Tomasello (2003), para 

socializar e estruturar culturalmente a maneira como as crianças habitualmente 

percebem e conceituam diferentes aspectos do mundo. 

Compreender os atos de comunicação a elas dirigidos propicia que as 

crianças entrem em processos especiais de categorização e de formulação de 

conceitos. Nessas situações as crianças envolvem-se em interações de atenção 

conjunta quando começam a entender as outras pessoas como agentes intencionais 

iguais a elas próprias. Escolhem intencionalmente prestar atenção a certas coisas e 

não a outras, de maneira diretamente relacionada com a busca de seus objetivos. 

Essa visão de Tomasello (2003) nos leva a refletir sobre a importância da ação 

conjunta, no sentido de compartilhar ideias, buscando entender as intenções e 

objetivos dos nossos interlocutores. Essa discussão, voltada para o contexto da sala 

de aula, aponta para a necessidade de se utilizarem estratégias interativas que 

despertem a atenção e o interesse do aluno pela construção de seu próprio saber. 

A cognição não é um processo mental, encapsulado na mente das crianças, 

mas uma prática social geradora de conhecimentos mediados pela linguagem em 

contextos específicos. Acreditamos que a construção do saber é um processo que 

vai além da instrução em si, ou da mera transmissão de conhecimentos científicos. É 

importante entendermos que a interação social é fundamental para o 

desenvolvimento cognitivo, e que sua ausência interfere na aprendizagem desde a 

mais tenra idade. O problema maior parecer ser que essas reflexões sobre a 

interação e a cognição, em uma perspectiva sociointeracional, tão importante para a 

produção de conhecimentos na sala de aula, não subsidiam, ainda, a maioria das 

práticas de ensino no contexto escolar. 
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CONCLUSÕES 
 

 

Crianças gostam de fazer perguntas sobre 
tudo. Mas nem todas as respostas cabem 
num adulto. 

Arnaldo Antunes 
 

 
Esta tese teve como foco a construção de conceitos científicos a partir dos 

conceitos espontâneos por crianças de 6 e 7 anos ao investigar o meio ambiente. As 

análises aqui contempladas são uma versão entre as várias possibilidades que os 

dados apresentaram. A opção foi fazê-la de forma a captar a compreensão da 

criança a partir de entrevistas individuais e de discussão focada na temática após a 

realização de uma intervenção pedagógica. 

Esse foi um exercício corajoso de entrar na “confusão” das falas, das 

crianças, nossas protagonistas, descrevendo-as e interpretando-as. Foi um privilégio 

compartilhar dessa aventura que agora retomamos com o objetivo de extrair dela os 

elementos mais significativos. Aprendemos muito nessa caminhada. Alguns 

momentos também passaram despercebidos, atalhos a nos desviar de nossa 

trajetória foram criados. Muitas rotas foram retomadas, outras perdidas. Nesse 

caminhar, inúmeras questões, novas e instigantes, se abriram. 

Vivenciar todo esse processo possibilitou-nos captar elementos importantes 

que se encontravam em andamento no desenrolar das atividades. A análise que 

fizemos desses elementos nos autoriza a arriscar algumas conclusões. 

Durante a investigação, observamos uma progressiva internalização de 

formas conceituais que creditamos ao contexto cultural. As crianças apresentaram 

uma lógica conceitual que encerra características voltadas à espontaneidade ou 

experiência imediata. Um resultado deste estudo é a compreensão de que as 

crianças pequenas produzem conhecimentos sofisticados quando se engajam em 

atividades que lhes são significativas. Isso pressupõe a compreensão do motivo da 

atividade e a participação em processos coletivos. A investigação nos trouxe 

evidências que revelam essa afirmativa. 

Essa ação, realizada concretamente e aceita pelo adulto que dirige a 

experiência pedagógica, abre possibilidades para todo o grupo, fazendo deste 

trabalho um processo coletivo. As atividades desenvolvidas nesta investigação 
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afastam-nos de formas convencionais de se pensar a aprendizagem como aquisição 

ou construção conceitual individual; ao contrário, nos aproximam de uma visão de 

aprendizagem como processo, que é sempre realizado na e pela prática social: a 

compreensão da aprendizagem de conceitos desvela um processo integralmente 

engajado na prática social. Essa forma de ver o desenvolvimento e a aprendizagem 

nos faz avançar para uma visão que vai além da apropriação do conhecimento já 

existente, levando-nos e observar momentos preciosos de construção de novos 

conceitos. 

Vimos, nos episódios recortados, que o conhecimento novo aparece também 

como produto de contradições. Noutras palavras, quando a estrutura planejada para 

a atividade tornava-se flexível ao ponto de as crianças poderem experimentar novas 

formas de agir, presenciávamos a produção e a circulação de conhecimento. Nessa 

perspectiva, o ambiente de aprendizagem tem papel fundamental. Perceber a 

delicadeza da demanda de conhecimento das crianças pequenas e deixar fluir a 

atividade foi uma tarefa bastante complexa. 

Em se tratando da exploração dos conceitos estudados, percebemos que as 

crianças aumentaram suas oportunidades de engajamento nas investigações 

propostas e ampliaram seus conceitos. 

A análise do material coletado sugeriu, entre os fatos observados, a 

construção de um ambiente de aprendizagem baseado em relações mais solidárias 

e menos hierarquizadas. Colocar-se como aprendiz deve ser a postura do professor 

no trabalho com crianças, pois acreditamos que relações sociais mais igualitárias 

propiciam o aparecimento do novo, dando oportunidade para que todos os atores 

envolvidos se manifestem. 

Extraímos dessa investigação algumas contribuições para a prática 

pedagógica. As crianças destacadas nos episódios estão longe de se comportar 

como “alunos modelos”, frutos da representação de grande parte dos professores. 

São crianças comuns que participaram e se empenharam tanto quanto seus 

colegas. Em uma visão tradicional, possivelmente seriam consideradas como 

aquelas que se dispersam tendo que ser, insistentemente, convidadas a retomar a 

trajetória do professor. 

Como os resultados de nossa pesquisa apontam, a exploração dos conceitos 

depende mais do poder de agir da criança do que de formas lógicas de 

internalização, linguagem ou do conhecimento. Nessa faixa etária importa mais criar 
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um ambiente propício para a exploração do mundo ao redor da criança do que 

centrar o desenvolvimento das atividades nas possíveis apropriações de conceitos 

sobre os diversos fenômenos. As crianças que participaram do nosso estudo, por 

exemplo, estiveram expostas a um “letramento científico”, uma vez que estiveram 

imersas no mundo natural, observando-o e questionando-o sem a preocupação de 

formar conceitos. 

A compreensão da complexidade da produção do conhecimento nessa faixa 

etária nos faz acreditar que essa não é uma prática banal. Se as crianças produzem 

e não apenas reproduzem o conhecimento que já está sistematizado e se, ao 

produzir e ressignificar esse conhecimento, elas também se constituem enquanto 

indivíduos, esta é uma atividade sofisticada que demanda um alto grau de atenção. 

A compreensão dessa complexidade mostra-nos que não há justificativa para a 

precária socialização do conhecimento para essa faixa etária. 

O estudo permitiu observar matizes que revelaram o grau de participação das 

crianças que produziram formas de compreensão complexas, independentemente 

do gênero e da classe social a que pertenciam. Pesquisas nessa área parecem ser, 

portanto, cruciais para o aprofundamento destas duas questões básicas: (1) Quais 

dimensões os professores elegem como essenciais na prática da educação de 

crianças tão pequenas? e (2) Como os professores veem os processos de 

aprendizagem dessas crianças? Vemos, portanto, que é um campo de pesquisa 

ainda em construção e que, dada a complexidade da criança, da professora e do 

ambiente educativo que promove esse encontro, só nos resta seguir pesquisando. 

Cabe ressaltar ainda que, sendo o conceito um significado que não existe a 

priori, já que é fruto das atividades cognitivas e de suas relações com o mundo, seus 

sentidos surgem a partir de um princípio de partilhamento, em que a sua carga 

semântica é comunicada até que o consenso – e até mesmo a convenção – o torne 

significativo. 

Essa constatação carrega a ideia de que o conhecimento de si próprio, o 

saber sobre o mundo e a noção daquilo que está na mente do outro constituem o 

tripé para a formulação de conceitos. 

Ao compartilhar pontos de vista, as crianças entrelaçam ideias, crenças e 

conceitos. A cada novo conceito construído, novos sentidos são dados ao mundo, e 

esses só são possíveis pela conjunção com outras mentes. Assim, o caráter 

intersubjetivo da cognição remete às experiências vivenciadas que o tornam apto a 
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revivenciá-las a cada nova interação, transmitindo e dando abrigo a impressões e 

transformando-as em sentidos para o seu mundo em constante renovação. E a 

atividade inferencial subjacente às trocas comunicativas cotidianas é o que 

possibilita a reinvenção de conceitos. 

Ao fim deste estudo, precisamos registrar a alegria de poder ter partilhado 

com as crianças as suas formulações de conceitos sobre meio ambiente. Nesses 

espaços compartilhados, experimentamos a alegria, o sorriso e o mistério. Pura 

celebração de ideias. 
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APÊNDICE A – Solicitação de inserção no campo de pesquisa e autorização 
 

 



 

APÊNDICE B – Termo de Consentimento 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

Curso de Doutorado 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA 

 
Projeto: Desenvolvimento de Conceitos Espontâneos e Científicos por Crianças 
na Educação Infantil 
Doutoranda: Lúcia Maria de Andrade da Silva Caraúbas 
Orientadora: Profª Dra. Maria Isabel Patrício de Carvalho Pedrosa 
 
Convite 
Desde bem pequenas, as crianças aprendem, pensam e interpretam o que aprendem 
em situações formais e informais (em casa, na escola, com parentes e vizinhos, etc.). 
É preciso conhecer o modo como elas pensam, os seus interesses e motivações para 
que os adultos – professores e/ ou pais – possam adequar suas ações ao 
desenvolvimento das crianças. Por essa razão, estamos estudando o processo de 
construção de conceitos científicos associados à preservação do meio ambiente, por 
crianças entre 5, 6 e 7 anos, a partir dos conceitos espontâneos por elas utilizados na 
escola. Para realizar esse estudo, faz-se necessário entrevistar e filmar crianças em 
duas situações: entrevista individual e em grupo.  
Gostaríamos de contar com a participação de seu(sua) filho(a) na pesquisa. 
Esclarecemos que os pais ou responsáveis podem interromper a participação da 
criança na pesquisa no momento em que assim o desejarem.  
Declaro estar ciente de que as imagens e informações coletadas serão utilizadas 
exclusivamente para fins de pesquisa bem como, ficarão à disposição da Universidade 
Federal de Pernambuco para outros estudos. 
 
Contato com a pesquisadora responsável 
Endereço: Programa de Pós-Graduação em Educação - Centro de Educação da UFPE 
Cidade Universitária - Recife - PE - BRASIL 
Fone: 2126-8327/ 9971-6728 
E-mail: caraubas@terra.com.br 
 
Benefícios esperados 
Os resultados da pesquisa poderão contribuir para um melhor conhecimento da 
criança, suas habilidades sociais, seu modo de reagir afetivamente e sua competência 
cognitiva. O profissional que lida com a criança, psicólogo ou educador, poderá, então, 
melhor adequar sua atuação às reais possibilidades da criança. 
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Riscos possíveis 
Uma situação de avaliação é sempre um desafio para as crianças, especialmente 
quando desconhecem o responsável pela avaliação. Para minimizar esse risco, 
procuraremos estabelecer um adequado relacionamento com as crianças. Somente 
diante de uma sinalização de que elas estão à vontade (não demonstrando receio da 
câmara ou do pesquisador, com uma atitude de cooperação ou interesse) é que a 
entrevista será iniciada. 
 

Identificação do(a) participante 

 
Nome: _____________________________________________________________ 
 

Sim. Aceito que meu(minha) filho(a)seja filmado(a) para esse estudo. 
 

Sim. Aceito que as filmagens sirvam de ilustração para trabalhos de pesquisa 
e formação de educadoras. 

 
Estando assim de acordo, assinam o presente termo de consentimento em duas 
vias. 
 
_______________________________           _____________________________ 
Pai, mãe ou responsáveis pela criança.                            Responsável pelo projeto. 
 
_____________________________             _____________________________ 
Primeira testemunha                                                         Segunda testemunha 
 
 
Recife, ____ de ________________ de 2008. 
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APÊNDICE C – Roteiro da entrevista 
 
 

Parte I 
Você já ouviu falar de meio ambiente? O que você sabe sobre isso? 
 
E sobre poluição? Reciclagem? Furacão? Contaminação? Reflorestamento? 
 
Parte II 
Que coisas fazemos ao meio ambiente que você acha que não deveríamos fazer? 
Por quê? 
 
Que coisas você acha que deveríamos fazer para proteger o meio ambiente (a 
natureza)? Por quê? 
 
Você acha que faz alguma coisa que não deveria fazer? O que? Por quê? 
 
O que você acha que precisamos fazer para viver bem? 
 
Você poderia desenhar coisas que prejudicam o meio ambiente? Fale sobre o que 
você desenhou.  
 
Você poderia desenhar coisas que ajudam o meio ambiente? Fale sobre o que você 
desenhou.  
 
Parte III 
Muitas vezes os jornais dizem que não devemos jogar lixo nos rios. O que você acha 
disso? 
 
A televisão nos alerta para não desperdiçarmos (não gastarmos muita) água. Você 
sabe por quê?  
 
Por que será que se costuma dizer que não devemos destruir as florestas? 
 
Ouvimos todos os dias que devemos reciclar o lixo. Você pode me explicar por quê? 

 
 

 

 

 



 

APÊNDICE D – Classificação das respostas dos alunos sujeitos da pesquisa quanto aos conceitos-chave 
 
 

Conceito/Resposta Nº 
de 
ordem 

Aluno 
Meio ambiente Poluição Reciclagem Furacão Contaminação Reflorestamento 

1. Adrielly  Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Balança a cabeça e diz, 
não sei. É floresta. Um 
lugar cheio de mato e 
bicho. E reflorestar o que 
é? é botar um bocado de 
árvore na floresta.   

2. André  É onde a gente 
vive... É o 
planeta terra. 
 

Não sei É fazer nome. É igual 
a pichar. 

Não sei É a gripe suína. É 
quando alguém 
bebe na boca da 
minha garrafa, ai eu 
vou ficar doente 

Eu sei o que é floresta. 
Um lugar cheio de mato 
onde tem bruxa e lobo. 
Reflorestar não sei. 

3. Beatriz  Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei 
4. Bianca  O meio 

ambiente é a 
terra. Quando a 
gente vai a 
praia tem muita 
areia e do outro 
lado tem o mar. 

Não sei Não sei Não sei Não sei É a floresta da vovó e do 
Chapeuzinho. 

5. Brenno  É a terra, é 
Jesus, é o meu 
Deus e todos do 
Brasil. É porque 
no meio 
ambiente mora 
a terra, o Brasil, 
Deus e Jesus. 
 

Não sei Não sei É um negócio que 
gira muito rápido, 
fica arrancando 
tudo da Terra. 
Arranca tudo as 
árvores, as casas, 
as pessoas, os 
carros, os ônibus, 
tudo. ... 

Não sei Tem muitos animais que 
moram na floresta. Por 
isso tem que plantar 
muita árvore senão vai 
acabar as florestas e os 
animais não vão ter onde 
morar. 

6. Carlos  O meio 
ambiente é 
nosso planeta, e 
não podemos 

É jogar lixo no rio. 
É sujar, jogar lixo 
na natureza. 
 

É para reciclar 
aquelas garrafas. 
Pega aquelas 
coisas... garrafa de 

É feito pelo ar e tem 
vezes que ele pode 
matar gente. Ele 
sopra a gente e vai 

Não sei É onde tem as florestas. 
Aí tem aqueles caras que 
cortam as arvores e até 
pode queimar o nosso 
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jogar lixo na 
natureza. O 
planeta terra, é 
onde a gente 
vive. 
 

 guaraná e recicla. 
Corta e faz aqueles 
bonequinhos tem 
vezes, e vai 
reciclando. 

rodando. 
 
 

planeta. Aí a gente  
planta árvores e deixar 
elas em paz.  

7. Elizabete  Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei 
8. Fabielly  Não sei Não sei Não sei É um buraco. Não sei Não sei 
9. Ítalo  Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei 
10. Janaina  É sobre Natura. 

É porque quem 
tá doente fica 
no médico e 
depois a mãe 
vai buscar. 

São um negócio 
assim, as coisas 
sobrenatural – faz 
as coisas andar 
para frente e para 
traz. 

Não sei Minha mãe diz que 
eu sou um furacão 
e que Jesus não 
gosta de furacão. 
Ela me chama: 
“Janaína furacão 
venha aqui!...” 
Porque eu corro, eu 
sou chata e 
cabulosa, um terror. 
Mas eu não sou.  
 

É quando minha 
mãe diz para não 
comer com a mão 
suja. Ela manda eu 
lavar. 
 

Não sei. Minha mãe não 
me disse. 

11. Jeannison  Não sei. Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei. Eu sei o que é 
floresta. É um lugar que 
tem animais, bichos, 
muita floresta, elefante, 
papai Noel, cavalo de 
papai Noel, Vaca, boi, 
leoa e leão.  

12. Lisandro  Não sei Não sei É botar na rua para 
depois o carro levar. 
 

Não sei Não sei É floresta uma mata 
cheia de bichos, de 
animais, leão, onça, 
plantas, árvores e tronco. 
 
floresta e reflorestar é a 
mesma coisa ou não? 
não sei. 

13. Lucas  Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei 
14. Maiara  Não sei Não sei Não sei É um negócio que 

roda assim no meio 
Não sei Não sei. Mas floresta eu 

sei!... É  onde tem um 
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da pista e pega um 
bocado de gente e 
vai rodando (faz um 
movimento circular 
com o braço).  

bocado de árvore e de 
bichos. 

15. Marcelo  É a terra. O 
meio ambiente 
é a terra. É o 
planeta. 

Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei 

16. Nicolly  É o planeta 
terra onde a 
gente vive e a 
floresta. 

Não sei. Não sei. É um negócio que 
joga as pessoas 
dentro e vai 
rodando. Eu vi na 
televisão. 

Não sei. É uma floresta, um lugar 
bem grande cheio árvore 
e flor. 
 

17. Thalia  É o país, o 
Brasil. É ter 
cuidado com as 
águas, limpar a 
água. 
 

É lixo. A gente 
deve limpar o rio, 
não deixar sujo. 
Limpar o rio, não 
deixar o esgoto 
passar pela água 
do rio.  
 
 
 

Não sei Ele suja tudo, ele 
roda assim (faz com 
o dedo para cima 
um movimento 
circular) e ele leva 
um monte de lixo 
com ele. 
 
 

Não deixar sujo 
passar pela água, 
porque a gente tem 
que cuidar da água 
senão a gente vai 
ficar doente. 
 
 
 

É botar um monte de 
bicho e árvore na 
floresta. Na floresta é 
onde tem leão, bicho, 
saci, passarinho e 
árvore. 
 
 
 
 

18. Vitor  Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE E – Classificação das respostas dos alunos sujeitos da pesquisa quanto ao meio ambiente 
 
 

 
Resposta 

Prejuízo ao meio ambiente Proteção ao meio ambiente Desenho 
Nº 
de 

ordem 

Aluno 

De todos Particular De todos Particular Prejuízo Proteção 
1.  Adrielly  Eu não sei 

 
Eu não sei Ajudar o 

amiguinho 
cuidar do 
bebezinho 

Eu não sei Eu não sei 

2.  André  Matar árvore, 
porque a árvore 
chora.  Ficar 
destruindo a terra 

Não lembro. Eu 
já fiz uma coisa 
boa, plantei feijão 
na minha casa e 
botei água nas 
plantas. 
 

Dar comida a 
terra. Como se 
dar comida a 
terra? Como se 
faz isso? 
Plantando. 

Dar comida as 
pessoas, plantar. 
 

 Vou desenhar o 
planeta terra 

3.  Beatriz  Não pode chutar, 
não pode empurrar 
o colega. 

 Molhar as 
plantas, dar 
comida aos 
animais, contar 
histórias. 

Ajudar a mãe 
fazer a comida, 
não deixar as 
pessoas morarem 
na rua. 

Posso desenhar o 
que é bom? Claro!...  
 

O sol, as nuvens e 
flores isso ajuda o meio 
ambiente porque é 
bom. 
 

4.  Bianca  Ficar com preguiça, 
porque minha mãe 
diz que é muito feio 
uma pessoa 
preguiçosa. 
 

Ficar no sol 
quente, porque 
faz mal, a gente 
pode queimar. 

Lavar os pratos, 
porque os filhos 
devem ajudar as 
mães. 

Não sei. Não sei. 
 

Fiz um fogão e uma 
geladeira. Elas ajudam 
a assar carne, a 
cozinhar arroz. 

5.  Brenno  Pode ser alguma 
coisa de doença. 
Pode ser sujar as 
coisas. Aí a gente 
come as coisas 
sujas e fica com dor 
de barriga e vai 
internado. Por isso 
a gente não deve 
sujar os lugar para 
não adoecer. 

Às vezes eu 
demoro tomando 
banho, e minha 
mãe diz Brenno 
você está 
gastando muita 
água. 
 

É o médico, a 
ambulância que 
cuida das 
pessoas, e elas 
vão ficar boa 
para cuidar da 
terra que Jesus 
criou e da família 
da gente e de 
chapeuzinho. 
 

Cuidar das 
pessoas, das 
crianças, da casa.  
 

Vou desenhar o que 
é bom. 
 

Eu fiz um homem, um 
passarinho, um rio. 
Tudo isso mora no 
planeta que a gente 
tem que cuidar. 
 
O que é mesmo que 
mora no planeta? Os 
mundos, os rios e o 
Brasil. 
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6.  Carlos  Cortar árvores, dar 

no colega, não 
matar nenhum 
bicho e nem deixar 
de dar comida para 
ser filho, porque se 
não vai destruir o 
nosso planeta e a 
gente morre. 
 

É já plantei 
árvore e os 
outros pisaram 
nela. Eu já 
plantei um 
bocado de 
árvore. Eu não fiz 
coisas ruins, eu 
fiz coisas boas 
para a natureza. 
Eu cuido dos 
animais da minha 
casa. 
Examinador: 
que animais? Um 
gato e um 
cachorro. 
 
 
 

Não queimar o 
planeta, não 
jogar lixo, não 
cortar árvores, 
não matar gente 
e nem empurrar, 
porque isso não 
está certo. 

Cuidar do planeta, 
das crianças, dos 
velhos, dos bichos 
das árvores, da 
casa, da mãe e do 
pai. 
 

Desenhei o rio, a 
terra, uma árvore, a 
raiz da árvore e vou 
fazer um cara. aí ele 
está cortando essa 
árvore. Cortou aqui e 
queimou a árvore. Aí 
levou para aquela 
coisa  a serraria que 
fica cheia de árvore 
assim derrubada. Aí 
isso pode prejudicar 
nosso planeta. 

Aqui é o mar e aqui é a 
terra, uma árvore, aqui 
um peixe, chuva e sol. 
Mas tem vezes que a 
chuva prejudica o 
nosso planeta porque 
ela enche e pode matar 
muita gente. A gente 
fica sem comida e vai 
ter que ir para o abrigo. 
 
 
 
 
 

7. Elizabete  Não deve jogar 
chiclete no chão, 
mas comprar pode. 
Não pode pegar do 
chão porque pega 
doença. 

Faço não. 
 

Esqueci. 
 

Não jogar chiclete 
no chão 

É para não botar 
coisas sujas na boca. 
 

Um menino que pega 
um chiclete do chão e 
joga no lixo.  
 

8. Fabielly  Não sei. Pensa um 
pouco!... Que 
coisas fazemos ao 
meio ambiente que 
você acha que não 
deveria fazer? 
Alguém pode jogar 
um vidro e bater na 
pessoa ou uma 
pedra 

Eu faço coisa 
boa. Ajudo a 
minha mãe. 
Para a terra? 
Sim. Pode ser!... 
Olha para um 
lado, para o outro 
e diz: sei não. 
 

Estudar. Para 
ficar inteligente. 
Porque a gente 
aprende. 
 
 

Coisas boas 
porque senão 
Jesus não gosta. 

Não demonstrou 
interesse em 
desenhar 

Não demonstrou 
interesse em desenhar 
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9. Ítalo  Não sei. 
 

Sei não. 
 

Sei não. 
 

Sei não. 
 

Ítalo desenha, mas 
não consegue 
estabelecer uma 
relação entre o que 
desenhou e o tema 
discutido. 

Ítalo desenha, mas não 
consegue estabelecer 
uma relação entre o 
que desenhou e o tema 
discutido. 
 

10. Janaina  Não sei.  
 

Desobedecer a 
professora. 
 

Obedecer a 
professora e 
mãe. 

Obedecer à mãe e 
a professora. 

Desenhou algumas 
letras 
 

Não soube dizer o que 
fez. 
 

11. Jeannison  Balança a cabeça 
dizendo não saber. 

Balança a 
cabeça dizendo 
não saber. 
 
 

Balança a 
cabeça dizendo 
não saber. 
 
 

Balança a cabeça 
dizendo não 
saber. 
 
 

Não demonstrou 
interesse em 
desenhar 

Não demonstrou 
interesse em desenhar 

12. Lisandro  Eu não sei. 
 

Não sei. 
 

Não jogar lixo 
dentro do canal; 
não deixar lixo 
espalhado pela 
rua; não deixar 
coisas no chão, 
arrumar os 
brinquedos 
depois de 
brincar. 

Eu não sei. 
 

Desenhei lixo. Não 
deixar coisas no chão 
do colégio. 
 

Eu ajudando minha 
mãe. 
 

13. Lucas  Desobedecer ao pai 
e a mãe, não 
perturbar na escola 

Balança a 
cabeça 
negativamente, 
faço não. 

Não sei. 
 

Sei não. 
 

não quis desenhar. 
 

não quis desenhar. 
 

14. Maiara  Floresta é bom para 
o meio ambiente. 
Cigarro é ruim. Mas 
então porque você 
acha que cigarro 
prejudica, não é 
bom para meio 
ambiente? Porque 
fica gripado (e 
aponta para a 
garganta) e também 

Eu não faço. 
 

Plantar florestas. 
Não sujar, varrer 
a casa e botar o 
lixo no lixeiro. 
 

Ajudar a cuidar da 
casa. 

Desenhei um lixo. 
 

Jogar o papel no lixo 
depois de comer um 
salgadinho. 
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fica doente do 
coração (passa a 
mão no peito). 
 
 
 

15. Marcelo  Destruir o planeta, 
porque é o lugar 
onde a gente mora. 
a gente mora na 
terra. 
 

Às vezes eu jogo 
papel no chão. 
 

Dar água para as 
plantas, dar água 
para as árvores. 

Não sei. Elas cortam as 
árvores. Vou 
desenhar as árvores. 
Eles matam as 
plantas, pega fogo no 
planeta 
 

Vou desenhar o 
planeta. Um mulher e 
um homem brincando 
em cima do planeta. 
Agora vou desenhar 
um bem pequeninho lá 
longe no planeta. Dar 
água para as plantas e 
a gente beber. Porque 
as pessoas pode às 
vezes gastar muita 
água e ai a gente e as 
plantas vai ficar com 
sede. 

16. Nicolly  Perturbar a mãe. 
 

Não sei. Cuidar, varrer, 
passar o pano, 
arrumar a casa. 
 

Arrumar a casa da 
gente para não 
ficar cheia de 
poeira, porque se 
não acaba com a 
saúde da gente. 

Não desenhou. 
 

Desenhei uma árvore. 
 

17. Thalia  Os outros tem que 
também limpar, 
ajudar senão a 
água acaba  e a 
gente não encontra 
mais a água. 
Porque a água vai 
embora. 

Não sei. 
 
 

Não deixar nada 
sujo, guardar 
água de sabão 
para no outro dia 
botar no 
banheiro, e lavar  
a casa.  
 
 

Não sei. 
 
 

Lixo 
 
 

Nuvem, sol, chuva, as 
arvores traz um 
ventinho para a gente. 
 

18. Vitor  Eu não sei. 
 

Eu não sei. 
 

Não lembro. 
 

Eu não sei. 
 

Não quis desenhar. 
 

Não quis desenhar. 
 

 



 

APÊNDICE F – Classificação das respostas dos alunos sujeitos da pesquisa quanto a situações-problema 
 
 
 
 

Situação-problema/Reposta Nº 
de 

ordem 

Aluno 
Lixo nos rios Desperdício de água Destruição de florestas Reciclagem do lixo 

19. Adrielly Porque o rio é limpo. Se jogar 
vai reclamar. Por que vão 
reclamar? Aí eu não sei. 
 

Por causa da energia que vai 
acabar e não vai ter água para 
tomar banho.. 

Para ficar lindo não pode 
cortar. Também os animais 
não vai ter onde morar 
 

Isso eu não sei. 
 

20. André Porque o canal enche e entra 
na minha casa. 
 

Porque fica faltando e a gente 
não vai lavar prato nem lavar 
roupa, e não vai poder tomar 
banho e vai ficar sujo. Meu irmão 
não ajuda minha mãe. Eu ajudo a 
lavar prato e varrer a casa, mas 
não sei lavar roupa. Meu irmão 
nem faz nada. Seu irmão é mais 
novo que você? Não, ele tem 15 
anos, mas não ajuda em nada. 
 
 

Porque se destruir o Deus 
morre, Maria morre, os primo 
de Deus. Por que tudo 
morre?  Porque a gente está 
matado a terra. 
 
 

É feito uma pichação. 
Desenhar e pintar o muro. 
 

21. Beatriz Porque o rio fica todo sujo e os 
peixes vão morrendo e o 
mundo pode ficar todo feio. 
 

Porque se não vai acabar toda a 
água e agente pode ficar com 
calor, sujo, grudento,... cheio de 
grude e com sede. 
 

Porque vai acabar todas as 
coisas. Não vai ter planta, 
nem árvore, nem bichos, nem 
ar para poder respirar mais. 
 

Tem que pegar uma 
sacola, varrer, botar o lixo 
na sacola e deixar até 
passar um carro do lixo.  
 
 

22. Bianca Porque pega uma doença no 
corpo, o cachorro pode chegar 
e pegar uma doença, os 
peixes morrem. Esqueci o 
resto. 

Porque quando a torneira seca as 
pessoas não podem tomar 
banho. A pessoa toma banho, 
desliga, e se esfrega e depois 
liga de novo para tirar o sabão. 
 

Porque se cair uma árvore 
destrói a floresta. E na 
floresta tem o lobo, tem  
vovozinha, tem árvore e 
bichos. Se destruir todo 
mundo vai morrer porque não 
vão poder respirar. Porque as 
florestas fazem o ar. 

Não sei. 
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23. Brenno O rio foi Jesus que criou para 
dar água aos peixes e a gente 
beber. Tem que ter cuidado na 
praia de Boa Viagem por 
causa do tubarão. Tem que ter 
cuidado com a gripe suína. 
Porque se você ficar muito 
tempo na água você pode 
pegar gripe. Também se na 
água tiver poluição e veneno 
aí a gente vai terminar doente 
e internado no hospital. 
Também pode ter o mosquito 
da dengue na água, tem água 
viva. 
 

Se gastar água não vai ter luz 
porque vai faltar água para fazer 
energia, aí vai demorar a chegar 
em casa por que vai está tudo 
escuro. Também a gente vai 
pagar uma conta alta se deixar a 
luz acesa, e pobre não tem muito 
dinheiro, e se não pagar vai 
preso. 
 

Por que a floresta é casa dos 
animais. Veja!... A terra é a 
casa das pessoas que são  a 
gente e a floresta é onde 
vivem os animais. 
 

É botar o lixo no saco para 
o carro passar. É guardar 
latinha, papelão para 
vender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Carlos Porque se jogar o rio fica 
podre e pode matar os peixes 
e prejudicar o nosso planeta. 
  
 

Porque se gastar água pode 
gastar o nosso planeta. Nosso 
planeta é uma coisa boa e não 
podemos prejudicar. 
 

Porque você pode cortar e 
isso não é bom. Deus não 
gosta porque faz mal. Por 
quê? Porque elas dão 
comida, fruta. ... 
 
 

Porque pega doença. Se 
reciclar pode acontecer 
coisas boas, mas se você 
não reciclar não vai 
acontecer nada bom. Diga 
uma coisa boa que 
acontecer se reciclar o 
lixo?Não pega doença 
porque a gente joga o lixo 
no carro do lixo e as 
garrafas a gente corta e faz 
carrinho e flor. E se não 
reciclar pode pegar 
doenças e encher o planeta 
de lixo. Daí o planeta e a 
gente vai morrer. 
 
 
 

25. Elizabete Porque os outros pegam o 
peixe e botam na boca e 

Porque vai acabar, e não vai 
poder lavar o prato mais.... Tem 

Porque senão o mundo vai 
ficar quente com calor. 

Pegar no lixo, no cocô, 
pode morrer por que tem 
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morrem. que tomar banho rápido para não 
acabar. 
 

 
 

bichinhos 

26. Fabielly Porque senão Jesus castiga 
por jogar lixo na rua. Mas o 
que pode acontecer se 
jogarmos lixo nos rios?  Você 
pode me explicar? Jesus fica 
triste. 
 
 

Porque não pode brincar com 
água. Porque Deus briga lá do 
céu. 
 

Porque Deus fez. 
 

Pode botar o saco assim,... 
amarrar e botar dentro do 
caminhão. Minha rua está 
cheia de lixo e isso não é 
bom, porque o caminhão 
não passa e as pessoas 
ficam tristes e doentes 
porque estão jogando lixo 
na rua. 
 

27. Ítalo Não sei. 
 

Não sei. 
 

Não sei. 
 

Não sei. 
 

28. Janaina Porque tem peixinho e ele 
morre. Ele parece que está 
dormindo, mas ele morreu 
porque comeu o lixo. Não é 
para jogar nem pedra nem 
nada para os peixinhos e os 
patinhos não morrerem. 
 

Porque a gente não pode ficar o 
dia inteiro na água, debaixo do 
chuveiro, assim vai acabar e a 
gente pode morrer. 
 
 

Porque tem muitas flores e 
não pode machucar as flores. 
A gente tem que cuidar de 
tudo, do nosso céu, das 
nossas plantas, do nosso rio. 
 
 

Não sei. 
 

29. Jeannison E a água não vai para casa, o 
que vai  é coisa suja. Tem que 
ser água limpa!... porque fica 
melado, fica sujo,... 
 

Minha mãe joga na rua, mas não 
joga a limpa não. 
 

Balança a cabeça e diz não. 
 

No lixo tem merda, tem lixo. 
Existe alguma coisa que 
podemos reaproveitar no 
lixo? Balança a cabeça 
negativamente e diz não 
saber. 
 
 
 

30. Lisandro Porque o cano fica entupido. 
Água, também, leva o lixo para 
outro rio. 

Porque se gastar fica sem água. 
Vai ficar sem tomar banho, não 
vai poder encher as garrafas e vai 
faltar água para beber, vai ficar 
com sede e vai morrer. Só nós 
vamos morrer? Não. Os animais, 
os peixes, as plantas. E a gente 

Porque ela fica derrubada e 
os animais vem morar na 
cidade. Outro dia eu vi na 
televisão um jacaré no quintal 
de um homem. Vi o perigo. 
 

É levar garrafa para fazer 
boneco de brinquedo e 
carrinho. 
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não vai ter o que comer.  
 

31. Lucas Porque suja água e não vai ter 
água para a gente beber. 

Para não acabar e tudo virar um 
deserto. 
 

Porque pode acabar e aí vai 
ter muito calor. 

Balança a cabeça 
negativamente e diz não 
sei. 
 

32. Maiara Porque fica sujo. Não vai ter 
mais água porque o rio vai 
ficar todo sujo e pode inflamar 
a garganta e ficar tossindo 
porque a água está muito suja. 
 

Porque senão vai acabar a água 
da terra e vai ficar sem água, sem 
energia, com sede, sem assistir 
televisão e com a luz apagada a 
gente vai dormir todo o dia e vai 
morrer. Vai morrer porque a 
gente vai ficar com soluço e sem 
água para beber e vai apagar as 
luzes todinhas e ninguém vai ver 
nada. Ai agente vai ficar na 
cama. E também não vai ter 
comida e nem água para 
cozinhar. 

Porque tem bicho, tem 
animais. Porque a floresta é 
de Deus. Deus construiu e se 
ele quiser ele desconstroi. 
Ele desmonta. Se destruir a 
gente vai morrer porque o 
mundo vai se acabar. Tem no 
meu caderno Deus é fiel. 
 
 

Tem que pegar o lixo botar 
num saco e amarrar. Botar 
assim na frente da casa 
que o caminhão passa e 
leva para um lugar cheio de 
lixo. E depois é para lavar a 
frente da casa. 
 
 
 
 
 

33. Marcelo Porque o planeta fica sujo. 
 

Porque vamos ficar morrendo de 
sede e as plantas vão morrer. 
 

Porque o planeta, não pode 
morrer senão a gente morre 
também. 
 

Reciclar eu não sei não. Tu 
não sabe não? Eu estou 
querendo aprender com 
você. Eu não sei por isso 
eu não te ensino, tá!... 
 

34. Nicolly Porque senão enche tudo. Na 
roda de fogo tem um canal que 
todo mundo joga lixo, ai 
quando chove fica tudo cheio 
d’água e fica doente 

Vou explicar. Quando for lavar 
roupa deve gastar pouca água, 
deve pegar a água suja para 
botar no banheiro e lavar casa. 
Botar pouquinha água para tomar 
banho. Quando for tomar banho 
para se ensaboar deve desligar o 
chuveiro para não gastar muito. 
Quando for escovar os dentes 
molha e fecha a torneira e depois 
bota água na boca e fecha a 
torneira. Isso é bom para a vida 
na terra. Também se gastar muito 
vem uma conta alta e vai pagar 

Porque a gente tem que botar 
água na florzinha e cuidar 
para não destruir as árvores 
e também matar o mosquito 
da dengue que fica nas 
poças no meio da floresta e 
ele fica também no tonel 
aberto. Se destruir as 
florestas Deus vai ficar triste 
com as pessoas. 
 

Não pode botar lixo no rio 
nem no mar. Tem que botar 
num saco dentro do balde e 
esperar o homem do lixo 
passar e levar na 
carrocinha. Agora as 
latinhas a gente junta para 
vender para fazer latinha 
de novo.  
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muito dinheiro na conta da água. 
 

 
 
 
 
 
 

35. Thalia Porque o rio é bom para tomar 
banho e para beber água e se 
sujar não vamos ter mais 
água, e tudo vai morrer.  
 

Porque senão não vai ter água 
para todo mundo, a água vai 
acabar e aí tudo vai acabar. 
 

Porque se destruir as árvores 
elas não vai dar aquele de 
negócio para fazer borracha 
e muitos coisas: pau para 
fazer lápis, as folhinhas para 
fazer chá, e remédios para a 
gente ficar boa e as frutas 
para fazer suco.  
 

Eu não sei. 
 

36. Vitor Eu não sei. Para tomar banho. Para poder 
lavar roupa. Se gastar o que vai 
acontecer? 
Vai acabar e vai ter que ir buscar 
no rio. Vai ficar sem tomar banho. 
 
 

Eu não sei. 
 

Botar no caminhão. 
 

 
 

5. Muitas vezes os jornais dizem que não devemos jogar lixo nos rios. O que você acha disso? 

6. A televisão nos alerta para não desperdiçarmos (não gastarmos muita) água. Você sabe por quê?  

7. Por que será que se costuma dizer que não devemos destruir as florestas? 

8. Ouvimos todos os dias que devemos reciclar o lixo. Você pode me explicar por quê? 

 



 

APÊNDICE G – Transcrição da sessão de contação da história 
 

Tempo total: 25min07s 

 

As crianças e a pesquisadora estão sentadas quase que completamente em círculo 

sobre um tapete. A pesquisadora procura organizar o grupo para dar início à 

atividade. Ela fala: “Essa história é uma história muito legal!”. Pra eu começar a 

história, vocês têm que ficar em silêncio... Vamos lá! Vamos organizar bem essa 

rodinha... Eu acho que tá bom assim...”. Dois meninos estão ‘brigando’. A 

pesquisadora comenta: “Agora se ficar brigando, a gente não vai poder contar a 

história... Que pena, né?! Por causa de Marcelo e André, será?”. Uma das meninas 

pede: “Tia conta a da... [Não é possível compreender]”. A pesquisadora tenta iniciar: 

“Ah... Mas a história de hoje é uma história...”. Uma outra menina comenta algo a 

respeito de um colega. Outras crianças também falam. A pesquisadora diz: “Olhe! 

Vamos lá!”. Procura organizar o grupo: “Vocês não vão ficar juntos, não... Marcelo, 

senta aqui do meu lado! Vem cá! Senta aqui, Marcelo! [...] Aqui, Marcelo! Senta aqui, 

Marcelo”. O menino se posiciona no local indicado. A pesquisadora continua: “Poxa, 

Breno muito comportado, viu! Vitor muito comportado! Maiara, Thalia, Bianca... 

Agora, todo mundo se organizou! Que coisa boa! Posso começar a história?!”. As 

crianças respondem: “Pode!”. A pesquisadora verbaliza: “Vocês sabem que pra a 

gente contar história, se a gente ficar conversando não vai entender a história...”. 

Alguém diz: “Sei!”. A pesquisadora prossegue: “É uma história encantada... É uma 

história de magia... Vamos ver como é essa história! O nome dessa história é ‘O 

ônibus mágico e o caminho das águas’... Era uma vez uma professora chamada 

Fritz... Ela era uma professora muito diferente, sabe, Maiara?! Essa professora... Ela 

gostava de uns vestidos coloridos, uns sapatos enfeitados com sapos... No cabelo, 

ela usava uns arranjos de flor... E usava um óculos bem colorido... Era uma 

professora diferente, Fabielly... A professora sempre levava...”. Uma das crianças 

estranha: “Fabielly?!”. A pesquisadora, por um instante, considera que pode ter 

errado o nome da menina, e diz: “Fabielly... Não é você?!”. Elisabete explica: “O 

nome era Fabielly...”. A pesquisadora fala: “Não... A professora se chamava Friz... 

Eu só tô dizendo... Fabielly, essa professora era uma professora diferente... Era uma 

professora que...”. Elisabete interrompe, insistindo que o nome da professora seria 

Fabielly. A pesquisadora diz: “Não, Elisabete, o nome dela era...”. Um dos meninos 
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parece falar: “E se a professora fosse Ivonete?!”. A pesquisadora retoma: “Não! 

Essa professora sempre levava os alunos dela para aventuras diferentes... Nesse 

dia, ela chegou na aula bem cedo e disse: ‘Bom dia, meus alunos! Hoje nós vamos 

fazer um passeio pelo caminho das águas...’. [Breve pausa] E aí, a professora disse: 

‘Ah... Vocês conhecem como é uma estação de tratamento de água?!’. [Pausa] 

Vocês já ouviram falar numa estação de tratamento de água?!”. Algumas crianças 

respondem: “Eu!”. A pesquisadora fala: “Já ouviram falar?! Vocês sabem...”. Uma 

das crianças diz: “Mas eu me esqueci, tia!”. A pesquisadora expressa: “Se 

esqueceu?! Alguém sabe o que é uma estação de tratamento de água?!”. Mais de 

uma criança responde: “Eu! Eu!”. A pesquisadora pergunta: “O que é, Marcelo?!”. O 

menino fala: “É catingoso!”. As crianças riem. A pesquisadora indaga: “É catingoso a 

estação de tratamento?!”. As crianças continuam rindo. A pesquisadora retoma: 

“Ah... Então, gente... Sabe o que é que a professora Friz disse?! ‘Bom... Pra a gente 

fazer esse passeio pelo caminho das águas e pra a gente conhecer a estação de 

tratamento de água...”. Elisabete interrompe e fala algo que não se entende. A 

pesquisadora continua: “Sabe o que ela disse, Thalia?! Que as crianças... Que as 

crianças...”. O grupo faz barulho. A pesquisadora fala: “Ó, presta atenção! Aí, a 

professora disse assim... Que eles tinham que fazer uma pesquisa na biblioteca pra 

saber tudo sobre água...”. Elisabete reclama que Marcelo está mexendo com ela. A 

pesquisadora intervém. Um menino comenta: “Eu sabia tudo de água e esqueci...”. A 

pesquisadora fala: “Você sabia tudo de água e esqueceu... Aí, viu, Breno...”. 

Elisabete reclama de Marcelo mais uma vez. A pesquisadora coloca a menina em 

outro lugar. Pouco depois, ela diz: “Posso continuar?! Posso continuar?!”. Algumas 

crianças falam. A pesquisadora retoma: “E aí, a professora disse: ‘Alunos, pra a 

gente começar essa aventura... Vocês vão na biblioteca e vão pesquisar tudo sobre 

água... Sabe o que é que os meninos descobriram sobre água?!”. Uma das crianças 

responde: “Não!”. A pesquisadora fala: “Sabe o que eles descobriram?! Que uma 

parte grande do corpo da gente é formada de água. Algumas crianças exclamam: 

“Eita! Eita, tia!”. A pesquisadora prossegue: “Eles descobriram também sabe o quê?! 

Que a água é a única substância que existe... Que pode aparecer... Que pode 

aparecer de três formas diferentes... Como líquido... Como sólido, que é o gelo... E 

como gasoso, que é o ar... Né interessante isso, gente?!”. Uma menina concorda: 

“É!”. A pesquisadora diz: “Num é legal?! Depois que os alunos fizeram a pesquisa 

sobre água, a dona Friz disse: ‘Hoje será a nossa excursão!’. Todo mundo foi para o 
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ônibus da escola... Fizeram uma fila e... [Ela canta uma melodiazinha ritmada] 

Quando todo mundo tava dentro do ônibus... [Pausa] O que será que vai 

acontecer?!”. Um menino exclama: “O ônibus mágico!”. A pesquisadora diz: “O 

ônibus...”. Alguém completa: “Mágico...”. A pesquisadora fala: “O ônibus mágico...”. 

Algumas crianças parecem dispersas. A pesquisadora tenta retomar a atenção 

delas: “Escuta! [Pausa] Maiara, sabe o que aconteceu?! [Breve pausa] Os meninos 

entraram dentro do ônibus... A professora Friz foi para o lugar do motorista...”. Ela 

pára por um instante para chamar a atenção de Elisabete: “Viu, querida?! Preste 

atenção!”. Continua a história: “E o ônibus saiu... A professora Friz dirigindo, ó... [Faz 

o gesto de quem está na direção] Foi aí que o ônibus entrou dentro de um túnel...”. 

Algumas crianças dispersam. A pesquisadora chama a atenção de Elisabete 

novamente. Uma menina pede para a colega ficar calada. A pesquisadora retoma: 

“O ônibus, Breno, entrou dentro do túnel... Quando ele entro dentro desse túnel, a 

professora Friz fez uma mágica...”. Uma criança pergunta: “O que é isso... Túnel?!”. 

A pesquisadora explica: “Túnel é um buraco... É uma cavidade dentro da terra... 

Como se fosse...”. Algumas crianças ajudam: “Uma caverna?!”. A pesquisadora diz: 

“Uma caverna! Que passa...”. Elisabete interrompe, apontando para um colega: “Tia! 

Como é o nome dele?!”. Uma menina responde: “Lucas!”. A pesquisadora retoma: 

“Quando o ônibus... Gente, quando o ônibus entrou... Quando o ônibus entrou 

dentro do túnel, a professora Friz fez a sua primeira mágica... [Faz um som de 

mágica] Quando o ônibus saiu do túnel, todos os meninos estavam vestidos com 

roupa de mergulho... Vocês sabem como é roupa de mergulho?!”. As crianças 

respondem: “Eu sei!”. Uma menina tenta explicar usando o seu próprio corpo. A 

pesquisadora pergunta: “É uma roupa de quê?!”. Continua: “De borracha... Pra a 

gente ir pra dentro d’água, né?! E os meninos estavam todos...”. Um menino fala ao 

mesmo tempo: “Com pé de pato...”. A pesquisadora segue: “Com pé de pato, com 

roupa de mergulho...”. Outro menino complementa: “Aquele negócio de gás...”. A 

pesquisadora diz: “Aquele respirador... [Breve pausa] E o ônibus, gente, tava todo 

colorido, todo diferente... Aí, os meninos disseram: ‘Gente, o que aconteceu?! A 

professora Friz fez uma mágica... Nós estamos com roupa de mergulho, com 

máscara... E o ônibus tá todo diferente...’. E o ônibus começou... [Faz o gesto do 

ônibus andando] De repente, o ônibus começou a sair do chão... [Faz um som de 

espanto] Os meninos ficaram espantados: ‘Isso é mágica!’”. Uma criança diz: “O 

ônibus ficou subindo...”. A pesquisadora continua: “O ônibus foi subindo, foi subindo, 
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foi subindo, foi subindo... [Breve pausa] E chegou até as nuvens... [Faz uma 

expressão de espanto]”. Fabielly afirma: “Aí, choveu, choveu, choveu...”. A 

pesquisadora indaga: “Será que choveu?!”. Uma criança responde: “Choveu...”. A 

pesquisadora fala: “A professora...”. Fabielly interrompe, dizendo: “Choveu na minha 

cabeça...”. A pesquisadora comenta: “Na sua cabeça choveu, num foi, Fabielly?!”. A 

menina exclama: “Choveu!”. A pesquisadora conta: “Os meninos ficaram 

encantados, Thalia! Viu, Bianca?! Os meninos disseram: ‘Nós estamos nas 

nuvens...’. A professora Friz disse: ‘Todos descendo para as nuvens!’. Ninguém 

queria ir... Eles disseram: ‘Mas como?! Se a gente pisar na nuvem, a gente... [Faz 

um gesto com as mãos como se estivesse caindo]’”. Fabielly complementa: “Cai!”. A 

pesquisadora fala: “‘A gente cai!’. [Breve pausa] ‘Todos descendo!’ [Breve pausa] 

Como os meninos...”. Ela chama a atenção de Fabielly. Retoma: “Como os meninos 

eram muito obedientes, viu, Vitor! Eles desceram... Que delícia, gente! Ai como era 

gostoso! Como era bom pisar nas nuvens!”. Elisabete comenta: “Pode levar algum 

choque lá em cima...”. A pesquisadora indaga: “Será que vai levar choque?!”. Uma 

criança afirma: “Levaram choque!”. A pesquisadora pergunta: “Vocês sabem o que é 

nuvem?!”. Fabielly responde: “Sabe!”. Um menino afirma: “Eu sei!”. A pesquisadora 

pergunta para ele: “O que é nuvem?!”. O garoto responde: “É um negócio branco!”. 

Outro menino esboça uma resposta, mas não fala. Uma menina afirma: “E a cor do 

céu é azul...”. A pesquisadora diz: “É um negócio branco as nuvens?!”. A mesma 

menina fala: “É! É, tia!”. A pesquisadora indaga: “Sabia que a nuvem é formada de 

água em forma de gás, de ar?!”. Um menino diz: “Sei!”. A pesquisadora continua: “Aí 

ela fica toda juntinha...”. Em seguida, retoma a história: “E aí, gente, quando os 

meninos desceram na nuvem que ficaram brincando, aconteceu outra mágica da 

professora Friz... De repente, eles começaram a ficar bem pequenininhos... Bem 

pequenininhos, Vitor... Os meninos foram... Encolheram, encolheram, encolheram, 

encolheram... E ficaram do tamanho de uma gota de água, uma gota de chuva... 

Cada um dos meninos ficou dentro de uma gota de água... E aí, começou a chover... 

E os meninos caíram da nuvem em forma de gotas...”. Acompanhando os gestos de 

suas mãos como se fosse a chuva, a pesquisadora faz o seguinte som: “Chuá! 

Chuá!”. Um dos meninos pergunta: “E morreram?!”. A pesquisadora questiona: “Será 

que eles morreram?!”. Outro menino responde: “Não!”. O primeiro garoto comenta, 

como se justificasse sua suposição: “Eles caíram no chão...”. A pesquisadora fala: 

“Eles caíram dentro de um riacho... No alto de uma colina... Era um riacho que 
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descia pela colina... [Faz o som da água]”. Um menino afirma: “Numa cachoeira!”. A 

pesquisadora conta: “Numa cachoeira... E a professora Friz, Lucas... Ela dizia assim: 

‘Presta atenção, pessoal! Me sigam aqui!’. E os meninos foram naquela água... 

[Breve pausa] E parte dessa água do riacho... Ele foi pra uma estação, um 

reservatório de água... Reservatório de água, que era a água que ia ser tratada pra ir 

pras casas da gente... Na casa de vocês tem água?!”. As crianças respondem: 

“Tem!”. A pesquisadora começa a falar: “A água sai por...?!”. Fabielly interrompe, 

comentando: “Na minha tem um tonel grandão... É um tonel desse tamanho... [Ela 

mostra os tamanhos com os braços]”. Thalia também afirma: “Eu tenho tonel lá!”. A 

pesquisadora exclama: “Tem tonel na casa de vocês?!”. Mais de uma criança 

responde que sim, mostrando o tamanho do tonel. O grupo se dispersa e a 

pesquisadora procura retomar a atividade. Ela tenta continuar: “Essa água que tem 

na casa de vocês... Ela vem desse reservatório de água... E onde eles foram... [Não 

é possível compreender]”. Elisabete fala algo que não se compreende, 

interrompendo a pesquisadora. Outras crianças também falam ao mesmo tempo. A 

pesquisadora busca retomar: “Aí, gente... Sabe o que aconteceu?! [...] Bora saber o 

que aconteceu agora com os meninos!”. Um menino e, logo depois, uma menina 

sugerem: “Um ladrão pegou ele!”. A pesquisadora fala: “Não! Não teve ladrão não!”. 

Uma criança diz: “Teve!”. A pesquisadora pede: “Escuta!”. Mais de uma criança fala 

ao mesmo tempo. A pesquisadora continua: “Será que os meninos...?! [Breve pausa] 

Os meninos caíram dentro do reservatório de água... Esse reservatório de água... 

Ele era a água que ia ser tratada para ir pra casa da gente... Foi aí que os meninos 

começaram... Viu, Fabielly?! Senta, Lucas! Senta!”. Uma menina corrige a 

pesquisadora, afirmando que o nome do colega é André. A pesquisadora se corrige 

e retoma: “Quando os meninos chegaram nesse reservatório de água, eles foram 

levados para a estação de tratamento de água... O que será uma estação de 

tratamento de água?! O que será, Breno, isso?!”. Um menino afirma: “Limpar água!”. 

A pesquisadora diz: “Olha o que Lucas tá dizendo, gente! Vocês ouviram o que 

Lucas tá dizendo?! [Breve pausa] É o quê, Lucas?!”. O garoto repete: “Limpar 

água!”. A pesquisadora fala: “Ah, Lucas tá dizendo que é o lugar de limpar a água... 

Tu acha, Thalia?! [Pausa] Tu acha que é o lugar...?! A estação de tratamento é o 

lugar de limpar a água?! [Dirige-se a outra menina] Tu acha?!”. Alguém diz: “Não!”. A 

pesquisadora conta: “Pois era! Pois era! Era o lugar que a água era limpa pra poder 

ir pras casas das pessoas... [Pausa] Os meninos ficaram encantados... Aí, na 
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estação...”. As crianças se mostram dispersas e falam ao mesmo tempo. A 

pesquisadora tenta voltar à história: “Ah! Vocês não sabem o que aconteceu! O 

grupo todo da professora...”. Elisabete interrompe e fala algo que não se 

compreende. A pesquisadora conta: “Os meninos caíram dentro do reservatório...”. 

Ela chama a atenção de Fabielly. Diz: “Os meninos caíram dentro... Ah... Vocês não 

sabem o que aconteceu...”. As crianças se mostram pouco atentas. A pesquisadora 

segue: “Vocês não sabem o que aconteceu! Os meninos caíram dentro do 

reservatório de água...”. Vitor pergunta: “Bem pequenininho?!”. A pesquisadora fala: 

“Não! Era um reservatório grande! E eles lá... Nadando dentro do reservatório... Aí, a 

professora Friz disse: ‘Vamos conhecer a estação de tratamento da água!’. E aí, eles 

foram para o primeiro reservatório, que se chamava o tanque de floculação... 

[Pausa] [Faz uma expressão de espanto]”. Lucas pergunta: “O que é isso?!”. A 

pesquisadora indaga: “O que é tanque de floculação?!”. Marcelo parece responder 

dizendo que era um tanque grande. A pesquisadora fala: “Era um tanque bem 

grande, que botava um produto chamado alume... Sabe pra quê, gente?! Esse 

produto ele procurava a sujeira...”. Algumas crianças “brigam” entre si por espaço. A 

pesquisadora intervém, buscando mais espaço para o grupo. Logo depois, ela 

procura ressaltar a atenção de cada uma das crianças. E continua: “Nesse lugar, o 

alume, que era um produto mágico que era colocado dentro da água... [Faz o gesto 

de colocar o produto] Ele acabava a sujeirinha da água... Segurava a sujeirinha... E 

separava a sujeira da água... Não era uma estação de tratamento de água?!”. 

Alguém afirma: “Era!”. A pesquisadora diz: “Tinha que limpar a água, né?!”. A 

mesma criança concorda: “Era!”. A pesquisadora relata: “Depois os meninos foram 

com essa água pra outro tanque, que era um tanque... Era um tanque diferente...”. 

Algumas crianças parecem sugerir algo, mas não se entende bem. A pesquisadora 

fala: “Era um tanque chamado tanque de decantação...”. Um menino parece 

perguntar: “Essa professora era do mal, é?!”. A pesquisadora afirma: “Não! A 

professora era do bem! Era uma professora mágica que queria ensinar os 

meninos...”. Uma menina diz: “”Ela era do mal!”. A pesquisadora pergunta: “Não! Por 

que ela era do mal, gente?!”. A menina responde: “Sabe porquê?! [Breve pausa] 

Porque ela morava... É... No interior!”. A pesquisadora fala: “Não! Essa professora 

Fritz era muito boa! Ela queria ensinar os meninos...”. Uma menina pergunta a 

respeito de algum material da sala. A pesquisadora explica que será em um outro 

momento. Ela relata: “Nesse tanque... De decantação... Sabe o que acontecia?! 
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Toda sujeirinha da água ficava embaixo do tanque e a água limpa ficava em cima... 

E aí, a água ia ficando mais...”. Um menino interrompe a pesquisadora para 

comentar algo que não se entende. Após ele falar, a pesquisadora diz: “Olha! 

Marcelo tá me perguntando por que a professora Friz... Quem sabe me responder 

isso?!”. As crianças conversam entre si. A pesquisadora tenta chamar de volta a 

atenção das crianças. Depois de alguma insistência, ela consegue falar: “Olha! 

Marcelo... [Pausa] Marcelo me perguntou, Maiara, por que é que a professora Friz 

fez a mágica pros meninos ficarem pequenininhos...”. Dois meninos parecem 

esboçar uma resposta que não se compreende bem. A pesquisadora insiste: “Por 

que é que ela fez a mágica, hein, hein?!”. André responde: “Porque o ônibus era 

mágico...”. A pesquisadora explica: “Ela fez a mágica para que os meninos 

pequenos pudessem entrar dentro da água... [Pausa] E poder ver o que acontecia 

com a água... Tá certo?! [Pausa] Então, gente, olha! A água tá sendo limpa, ó... 

Passou...”. Ela para por um instante para chamar a atenção das crianças. Tenta 

continuar: “Thalia, ela pegou a água... Aquela água que passou por aquele tanque 

de decantação... A água limpa ficou em cima... Hein, gente?! Olha! Presta atenção! 

A água limpa ficou em cima e a água suja ficou embaixo, num foi?! Aí, a água limpa 

foi pra outro tanque, Breno...”. Uma menina se queixa que um colega pegou um 

objeto seu. A pesquisadora diz: “Ah! Vocês não tão querendo ouvir/entender a 

história não... [Pausa] Vamos! Vamos sentar direitinho!”. As crianças continuam 

dispersas e a pesquisadora tenta “reorganizá-las” no espaço. Ela procura retomar a 

história: “Olha! Vamos lá! Aí, a água passou pra outro tanque... De filtragem... Que 

era um tanque cheio de pedrinhas... E essas pedrinhas ficavam no final do tanque... 

E a água quando passava pelas pedrinhas... Toda sujeirinha ficava nas pedras e a 

água passava pra ser limpa... [Pausa] Num é massa?! Será que essa água já tá 

limpa, gente?!”. A pesquisadora é interrompida mais uma vez por uma das crianças, 

enquanto outras falam e “brigam” entre si. Ela tenta continuar: “Será que agora a 

água já tava limpa?! [Pausa] Ela passou por três tanques... De floculação... Passou 

pelo tanque de decantação... E passou pelo de filtragem... Será que essa água tava 

limpa?!”. Um menino responde: “Tava!”. A pesquisadora fala: “Tava... Mas ainda 

faltava mais uma coisinha...”. Ela procura “organizar” o espaço mais uma vez, 

perguntando, em seguida, se pode continuar a história. Uma das crianças pede para 

que ela coloque o vídeo. Ela explica que colocará daqui a pouco. Relata: “Olha! Aí, 

sabe o que aconteceu?! Eles... A água passou pelo último tanque, que era o 
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tratamento com cloro...”. Para mais uma vez por conta do barulho das crianças. 

Marcelo fala algo para a pesquisadora. Ela diz: “Marcelo acertou! Ó, gente... Era o... 

Era o tratamento com cloro e flúor...”. Interrompe novamente a história para intervir 

junto às crianças, separando duas das meninas. As crianças falam e ela não 

consegue continuar. Tenta voltar: “Os alunos tavam mergulhados dentro da água... 

E agora vinha o quê, gente?! Pra quê que serve o cloro e o flúor na água?! Vocês 

sabem?!”. Marcelo afirma: “Eu sei!”. A pesquisadora pergunta: “Pra quê?!”. Marcelo 

responde: “Pra limpar...”. A pesquisadora indaga: “Pra limpar o quê?!”.André: 

“Limpar! A água ficar limpa!”. Maiara complementa: “Limpa pra beber...”. A 

pesquisadora fala: “Limpa pra beber... E o flúor é...”. Breno continua: “E pra tomar 

banho...”. A pesquisadora diz: “Pra tomar banho... [Pausa] O flúor...”. Marcelo - 

afirma: “Pra escovar os dentes...”. A pesquisadora fala: “Pra escovar os dentes... E o 

flúor, gente...”. As crianças conversam e a pesquisadora é interrompida. Ela volta a 

falar: “Posso continuar?! [Pausa] E aí, a água com cloro e flúor... Os meninos 

seguiam por essa água... Será que terminou a aventura?!”. Elisabete interrompe 

para reclamar de uma colega. Outras crianças falam ao mesmo tempo. A 

pesquisadora indaga: “Gente, aonde é que tão os meninos agora da professora 

Friz?! [Breve pausa] Eles passaram...”. Intervém novamente na “briga” das crianças. 

Continua: “Olha! Sabe pra onde os meninos foram?! Os meninos passaram por esse 

tanque que tinha cloro e flúor e foram para os canais e os canos que levavam a 

água pra casa da gente... E a turma toda, Fabielly, foi... [Faz um movimento 

deslizante com o braço e o som da água] Passando por entre os canos... Passando 

por entre os canos... Todo mundo dentro da água... A água já era limpa... A água já 

estava boa pra tomar banho, pra lavar roupa, pra chegar na casa da gente... Sabe 

onde é que os canos?!”. Fabielly diz: “Lavar roupa!”. A pesquisadora fala: “Pra lavar 

roupa... Sabe onde é que foi bater essa água?!”. Fabielly complementa: “Lavar 

calcinha!”. A pesquisadora questiona: “Sabe onde é...?!”. Uma menina arrisca: “Dar 

no buraco!”. A pesquisadora fala: “Será que foi dar no buraco?! [Pausa] Não...”. 

Após nova interrupção, ela segue: “Ó! Sabe onde é que eles saíram?! [Breve pausa] 

Eles saíram na torneira do banheiro da escola...”. As crianças continuam dispersas e 

a pesquisadora procura “reorganizá-las” novamente. Em seguida, diz: “Gente, aí... 

Sabe o que aconteceu?! [Pausa] Eles foram... Os meninos... Não eram os meninos 

em forma de gotas?! Sabe o que aconteceu?! Eles saíram pela torneira do banheiro 

da escola... [Breve pausa] Quando a gota com os meninos... Os meninos em forma 
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de gota saíram... Eles... Tum! De uma forma mágica...”. Por conta da conversa entre 

as crianças, a pesquisadora muda Elisabete de lugar. Ela tenta retomar: “Eles de 

uma forma mágica...”. Intervém mais uma vez na “briga” das crianças. Conta a 

história: “Eles de uma forma mágica voltaram...”. Uma menina interrompe para 

reclamar de um colega. A pesquisadora tenta dividir o espaço entre as crianças. 

Volta a falar: “Olha! Eles de uma forma mágica... [Pausa para nova intervenção junto 

às crianças] Eles de forma mágica voltaram ao tamanho que eles eram... [Nova 

pausa para intervenção] De uma forma mágica, gente... Eles voltaram ao tamanho 

normal... [Breve pausa] E todos chegaram no meio da escola e se enxugaram... E a 

mágica acabou... Aí, a professora Friz... Aí, a professora Friz: ‘Vão todos para a sala 

de aula!’. Eles voltaram pra sala de aula e disseram: ‘Ufa! Que aventura! Que 

aventura que a gente viveu!’”. Um dos meninos reclama que uma colega sentou em 

cima de sua perna. A pesquisadora tenta contar a história: “Quando eles voltaram... 

[Pausa] Quando eles voltaram pra sala de aula, a professora Friz disse: ‘E aí, 

meninos?! Vocês gostaram de conhecer a estação de tratamento de água?!’”. Ouve-

se alguém dizer: “Gostaram!”. E um menino diz: “Não!”. Uma menina afirma: 

“Gostaram!”. A pesquisadora fala: “Eles gostaram, num foi?! Então, o que foi... Onde 

é que começou a aventura deles?!”. Um menino responde: “Na nuvem...”. A 

pesquisadora exclama: “Na nuvem!”. Logo depois, pergunta: “Como foi que começou 

essa aventura da nuvem?!”. Outro menino diz: “Ele comeu...”. A pesquisadora não 

entende: “Ele o quê?!”. O garoto responde: “Comeu a nuvem...”. A pesquisadora 

indaga: “Eles comeram a nuvem?! [Pausa] O que foi que aconteceu?!”. O mesmo 

menino que falou da nuvem pela primeira vez afirma: “Ele ficou brincando...”. A 

pesquisadora fala: “Eles ficaram brincando... E depois?! Qual foi a mágica?!”. Uma 

menina conta: “Ele caiu no riacho...”. A pesquisadora diz: “Caiu no riacho! E do 

riacho?!”. A menina fala algo que não se compreende. A pesquisadora chama a 

atenção de Breno. Em seguida, pergunta: “E do riacho, gente?! Eles tavam 

brincando... O que foi que aconteceu, Fabielly?!”. O menino que falou da nuvem 

afirma: “Ficaram do tamanho de uma gota...”. A pesquisadora diz: “Eles ficaram do 

tamanho de uma gota... E deslizaram pelo riacho... E foram pra onde?!”. Fabielly 

conta: “Pro túnel!”. A pesquisadora estranha: “Pro túnel?!”. Fabielly fala algo que não 

se compreende. Outra menina afirma: “Pro buraco!”. Fabielly grita: “Pro cano! Pro 

cano!”. A pesquisadora questiona: “Pro cano?! Já direto pro cano?! Já tinha sido 

tratada?!”. As crianças falam ao mesmo tempo. A pesquisadora relata: “Eles foram 
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pra estação de tratamento de água, num foi, gente?! [Pausa] E lá?! O que foi que 

aconteceu?!”. Um menino diz: “Foi pro cano...”. A pesquisadora fala: “Foi pro cano... 

Não! Eles foram pra estação de tratamento de água... Num foi?! Nessa estação de 

tratamento, eles passaram... Por diversos o quê?!”. Uma menina reclama de um 

colega. A pesquisadora conta: “Eles passaram pelos... Pelo quê?! Pelos tanques... 

Num era, gente?! E aí, a água foi sendo tratada...”. Ela pede a atenção das crianças, 

que estão dispersas, e tenta trazê-las de volta à atividade. Finalmente, ela fala: “Os 

meninos viram que a água que chega na casa da gente... Ela vem... E passa por 

todo o processo de tratamento... E aí, os meninos ficaram muito felizes com a 

viagem que eles fizeram com a professora Friz... [Pausa] E acabou a história!”. A 

sessão termina. 

 



 

APÊNDICE H – Transcrição da sessão do vídeo sobre o rio Beberibe 
 
Tempo total: 10min57s 

 

A sessão começa com a pesquisadora dando início a um vídeo na televisão. A maior 

parte das crianças está deitada sobre colchonetes. A pesquisadora fala: “Vamos ver 

como é que é esse rio! Deixa eu botar aqui pra começar, tá?!”.  

 

A gente vai descobrir como é que é esse riozinho, tá?! [Pausa] Posso 

colocar?!”. Continua: “Olha! Agora... [Breve pausa] Esse rio... Vamos ver como é que 

esse rio... [Pede silêncio] Vocês já viram um rio?!”. Após tentar organizar o grupo, a 

pesquisadora pergunta: “Posso botar o filme?!”. Uma das crianças responde: 

“Pode!”. A luz da sala é apagada. A pesquisadora fala: “Posso botar?! Todo mundo 

olhando pro filme, ó!”. Um menino reclama que um colega está com dois 

colchonetes. A pesquisadora tenta fazer com que as crianças se posicionem para 

assistir ao filme. Ela avisa: “Olha! Depois eu vou fazer perguntas sobre o filme... 

[Pausa] Vamos lá! Quem vai saber responder?!”. Algumas crianças afirmam: “Eu!”. A 

pesquisadora fala: “Silêncio! Silêncio! Presta atenção!”. O vídeo tem início.  



 

APÊNDICE I –Transcrição da sessão de discussão do grupo  
 
 
Tempo total: 20min31s 

 

 

A sessão tem início com a pesquisadora e as crianças sentadas em cadeiras em 

volta de uma mesa. A pesquisadora diz: “Vamos começar?! Vocês lembram que 

segunda-feira eu contei...”. Marcelo começa a falar: “A história do... do... do... do 

ônibus mágico...”. Um menino que está fora da sala abre a porta, observa o que está 

acontecendo e fecha-a novamente. Esse fato chama brevemente a atenção das 

crianças e da pesquisadora, que se voltam para olhar. A pesquisadora segue: “A 

história do ônibus mágico... Isso! E essa história do ônibus mágico era uma história 

do caminho das águas... Num é?! Até uma estação de tratamento de...”. André 

afirma: “Da pedra... [Não se entende o restante do que é dito]”. A pesquisadora fala: 

“Isso! E outra coisa que vocês viram na segunda-feira, o que foi?! Além da história 

que eu contei...”. Após um breve silêncio, André pergunta: “Hoje é segunda-feira?!”. 

A pesquisadora verbaliza: “Hoje é quarta... Quando eu vim aqui da outra vez, além 

de ouvir essa história do caminho das águas, o que mais a gente fez aqui?!”. 

Marcelo começa a falar: “É...”. André ajuda: “Deitamos nessa [Não se entende]... 

Botou um filme...”. Marcelo exclama: “Assistiu um filme!”. A pesquisadora diz: 

“Assistimos um filme! Sobre o quê?!”. Marcelo responde: “Sobre a água...”. Fabielly 

fala ao mesmo tempo: “A água...”. A pesquisadora diz: “Sobre a água... Que água 

era essa?!”. André parece expressar: “Tinha um bocado de lixo...”. A pesquisadora 

questiona: “De lixo?!”. Marcelo afirma: “Água limpa!”. A pesquisadora fala: “Era sobre 

água limpa?! Era sobre o rio... [Pausa] Beberibe... Né?!”. Fabielly confirma: “É!”. 

Pegando um livro, a pesquisadora diz: “Mas antes da gente falar dessa história, 

vamos só mostrar aqui, olha! [Mostra uma imagem] O ônibus mágico como era, 

gente... Vejam aqui!”. Fabielly parece sugerir que a pesquisadora posicione o livro 

em uma posição que todos vejam. Marcelo pergunta: “Aquele que tu contasse a 

história, é?!”. A pesquisadora diz: “É, Marcelo!”. Fabielly insiste em seu pedido: “Vai, 

tia!”. Passando algumas páginas do livro, a pesquisadora explica: “É rápido... É só 

pra mostrar as fotos... Dá pra vocês verem aqui, ó... Vejam!”. Vitor fala algo que não 

se compreende. A pesquisadora continua: “Isso! Mas a gente não vai demorar muito 



143 
 

aqui não... Vou mostrar só a foto... [Apresenta uma imagem] Os meninos aqui, ó... 

Dentro do ônibus mágico... Já com roupa de mergulho... E vai começar o caminho 

das águas...”. As crianças observam a imagem. A pesquisadora muda a página e 

mostra outra imagem, dizendo: “Como é que começa, ó...”. Marcelo fala algo a 

respeito da professora, mas não é possível compreender bem. A pesquisadora 

continua: “O que é isso aqui?! Vocês lembram o que acontece com o ônibus?!”. 

Fabielly fala: “Eu sei! O ônibus foi lá pra cima!”. A pesquisadora diz: “O ônibus foi lá 

pra cima...”. André fala: “Aí subiu, subiu, subiu...”. Fabielly repete: “Subiu, subiu, 

subiu...”. André prossegue: “Foi lá no céu...”. A pesquisadora fala: “Foi lá pro céu... E 

ficou aonde?!”. André responde: “Foi lá pras nuvens!”. A pesquisadora diz: “Nas 

nuvens, num foi?! O que foi que aconteceu nas nuves?!”. André conta: “Um pirraia 

disse que ia cair...”. As demais crianças observam a imagem do livro. O garoto 

repete: “Um pirraia disse que ia cair nas nuvens...”. A pesquisadora fala: “Eita! E aí, 

gente?!”. Apontando para a figura, Fabielly afirma: “E aí caiu, ó!”. André contesta: 

“Caiu não!”. A pesquisadora pergunta: “Mas eles ficaram como?!”. Fabielly responde: 

“Com medo!”. A pesquisadora fala: “Pequenininhos... Estavam com medo, mas eles 

ficaram com medo... E caíram... Em forma de...?!”. André e Fabielly dizem: “Água!”. 

Marcelo exclama: “Gota!”. A pesquisadora diz: “Gotas...”. André conta: “Foi parar 

num bocado de...”. Apontando para a imagem, Marcelo fala: “Ó aqui as gotas, ó!”. A 

pesquisadora verbaliza: “Isso! Olha as gotas! Caíram aonde?!”. Marcelo diz: “Ó ela 

aqui, ó, professora!”. André expressa: “Num balde de...”. Tentando ajudar, a 

pesquisadora pergunta: “Isso aqui [Mostra na imagem] é o quê?!”. Ao mesmo tempo, 

André continua: “Daquele cheio de pedra...”. A pesquisadora pergunta: “Eles caíram 

aonde?!”. André responde: “No rio!”. Fabielly e, em seguida, Vitor repetem: “No rio!”. 

André complementa: “Da cachoeira!”. A pesquisadora fala: “No rio da cachoeira... E 

essa cachoeira foi pra onde?!”. Vitor aponta e fala acerca de detalhes da imagem. 

André tenta responder à pesquisadora, mas não se entende a sua fala. A 

pesquisadora começa a falar: “Pra... Pra uma estação...”. Apontando para a imagem, 

Fabielly diz: de tratamento né, tia?! É a professora aqui...”. A pesquisadora confirma: 

É...”. André parece dizer: “Uma estação de... Um bocado de pedra...”. A 

pesquisadora pergunta: “Uma estação de pedra?!”. André fala algo que não se 

compreende. A pesquisadora questiona: “Que lugar foi esse que a água foi, 

gente?!”. Elisabete aponta para a imagem, dizendo: “Ó um pinguinho!”. A 

pesquisadora insiste: “A água foi parar aonde?! A água foi parar aonde, gente?!”. 
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André responde: “No rio... [Pausa] Na cachoeira...”. Apresentando outra imagem, a 

pesquisadora fala: “Na cachoeira que a água foi parar?! Olha isso aqui, ó!”. André 

afirma: “Foi num... num... num tanque...”. A pesquisadora expressa: “Olha o 

reservatório de abastecimento de água da cidade... E o que foi que começou a 

acontecer aqui?!”. Vitor chama a atenção algum detalhe da imagem, mas não se 

entende o que ele diz. André fala: “A encher de pedra...”. A pesquisadora afirma: 

“Isso! Isso aqui é o tratamento da água, né, gente?!”. Elisabete diz: “Mentira! Isso é 

pipoca!”. Marcelo expressa: “Mentira nada!”. A pesquisadora fala: “É... Parece 

pipoca... Mas é a sujeira, ó! Foi botado um produto... Lembra o no me do produto?! 

Alume...”. Elisabete conta: “E aqui vão cair na pedra... Na água...”. A pesquisadora 

diz: “Isso! Aí a sujeira ficou toda aqui embaixo... E a água aqui em cima... Limpa...”. 

Fabielly fala algo acerca da sujeira, mas não se entende direito. A pesquisadora 

muda a página e fala: “E aqui, ó! Outro tanque para tratar a água... Nesse tanque 

aqui ele tem cascalho e areia...”. Fabielly afirma: “Agora tava limpo...”. A 

pesquisadora fala: “Agora tava limpa a água, né?! [Breve pausa] A água aqui tá 

limpa... [Mostra na imagem] Aí a água vai passar por aqui... E o que tiver de sujeira 

vai ficar aqui, ó...”. Fabielly diz: “É! É!”. A pesquisadora continua: “É um filtro... Esse 

filtro aqui... Ele limpa a água... E a água vai ficar limpinha... E essa água vai pra 

onde?!”. Ela muda a página. André responde: “Pro rio...”. A pesquisadora indaga: “A 

água foi de volta pro rio... Será?!”. Mais de uma criança responde: “Não!”. A 

pesquisadora pergunta: “Foi pra onde?!”. André conta: “Foi pro... Pra escola dele... 

Foi sair pra escola dele...”. A pesquisadora fala: “Ah! Então essa água não foi pro rio 

não... Foi pras casas, pra escola... Num foi?!”. André afirma: “Foi pra escola 

também...”. A pesquisadora pergunta: “A água já tava limpa, gente?! Ou ainda 

botaram algum produto na água?!”. Fabielly diz: “Ó aqui, ó! Tava limpinha a água...”. 

A garota e André falam ao mesmo tempo: “Tava limpa a água...”. A pesquisadora 

diz: “Tava limpa já a água, num é, Fabielly?! [Pausa] Eita! [Volta para outra imagem] 

E eles... Ó, gente... Aqui eles botaram ainda... Flúor e cloro... Na água... Vocês 

lembram pra quê era?! Vitor...”. Parece ser Fabielly quem responde: “Era pra ficar 

cheiroso...”. André complementa: “Pra escovar o dente também...”. A pesquisadora 

exclama: “Ah!”. O garoto segue: “Botar no... Pra não beber a água...”. Fabielly 

afirma: “Pra não sujar a água...”. Marcelo pergunta: “Como é o nome da professora 

mesmo?!”. A pesquisadora verbaliza: “Ah! Esses produtos é pra limpar a água do 

lixo, né?!”. Marcelo insiste: “Como é o nome da professora mesmo?!”. A 
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pesquisadora indaga: “Como é que era o nome da professora?!”. Elisabete 

responde: “Era Friz o nome...”. A pesquisadora diz: “Era Friz!”. Fabielly exclama: 

“Era Friz!”. A pesquisadora continua: “E a água aqui... [Mostra na imagem] A água 

que veio lá das nuvens... Essa água que veio lá das nuvens... Foi pra estação de 

tratamento...”. Elisabete fala algo que não se compreende. André diz: “E entrar na 

escola...”. A pesquisadora fala: “E saiu na escola...”. Ela fecha o livro e diz: “E 

acabou a história...”. Elisabete parece fazer um pedido, mas não se entende. 

Olhando para a câmera, Fabielly pede: “Tira foto, tia!”. A pesquisadora fala: “Ô, 

gente... [Breve pausa] Calma! Deixa eu fazer as perguntas agora sobre...”. Elisabete 

comenta: “O nome da minha... da minha mãe é [Não se entende]...”. Fabielly diz: 

“Edilane...”. Elisabete parece repetir o nome dito pela colega. A pesquisadora fala: 

“Ô, gente! Vocês aqui viram... Tem diferença?! Vocês lembram que no filme que 

vocês assistiram é a história de um rio... do rio Beberibe, num é?!”. André comenta: 

“E um bocado de lixo!”. Elisabete afirma: “Eu assisti!”. A pesquisadora diz: “Você 

assistiu! O que é que vocês lembram da história do rio Beberibe?!”. André expressa: 

“Tinha um bocado de lixo...”. Marcelo diz: “Eu não assisti não...”. A pesquisadora 

fala: “Você assistiu...”. As meninas (Fabielly e Elisabete) dizem: “Assistiu sim...”. O 

garoto se recorda: “Ah! Assisti sim!”. Nesse entremeio, André conta: “Tem uma água 

bem miudinha...”. A pesquisadora verbaliza: “Uma água bem miudinha... André tá 

falando que no Beberibe tinha uma água bem miudinha... Que água era essa?!”. As 

crianças ficam brevemente em silêncio. André exclama: “Sei lá!”. A pesquisadora 

pergunta: “Onde é que tinha essa água bem miudinha no Beberibe?!”. André fala: “O 

lixo! [Breve pausa] O lixo!”. Fabielly tenta responder: “É...”. André continua: “Aí 

fecharam assim, ó...”. Marcelo arrisca: “No mar!”. Vitor repete: “No mar!”. A 

pesquisadora estranha: “No mar?!”. Elisabete fala algo que não se compreende. 

André diz: “Não! No rio da cachoeira!”. Elisabete continua falando, mas não se 

entende direito. Ela parece dizer: “Passou pela cidade... Todo podre, todo podre...”. 

A pesquisadora expressa a fala da menina: “Ah! Quando o rio Beberibe passou pela 

cidade... Ele foi ficando todo podre foi, Elisabete?!”. A garota confirma: “Foooi!”. A 

pesquisadora indaga: “Ele tava podre de quê?!”. Fabielly responde: “De lixo!”. 

Elisabete repete: “De lixo!”. Fabielly complementa: “Todo mundo da rua jogando lixo 

nas águas...”. Elisabete confirma: “Foooi!”. A pesquisadora fala: “E era, Fabielly?! 

Todo mundo da rua jogando lixo, era?!”. A menina confirma: “Era!”. Elisabete diz: 

“Nas águas...”. A pesquisadora fala: “Mas me diga uma coisa... O caminho do 
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Beberibe começava como?!”. Fabielly diz: “Subindo...”. A pesquisadora expressa: 

“Não! O caminho lá do Beberibe é aquilo que... [Aponta para André] “André!”. Ela 

continua: “Que André falou! O rio Beberibe começava bem pequenininho... e 

completa e limpo... Cheio de peixinho...”. Marcelo conta: “Foi crescendo...”. A 

pesquisadora diz: “Foi crescendo, Marcelo?!”. André esboça uma fala, mas não 

continua. Fabielly comenta: “E aí foi crescendo, crescendo... E cresceu...”. A 

pesquisadora diz: “E cresceu... E foi parar aonde?!”. Marcelo verbaliza: “Ficou 

grande!”. André responde: “Foi parar no Recife...”. As meninas, cada uma por vez, 

confirma: “Foi!”. As crianças falam ao mesmo tempo e pouco se entende. A 

pesquisadora retoma: “Certo! Mas o rio... O rio... Ele começou pequenininho... No 

Beberibe... Num foi, Vitor?! Aí depois ele foi ficado grande... Né isso?! E foi parar 

nas casas... E depois ele seguiu e terminou aonde?! Onde foi que o rio chegou?! O 

rio Beberibe...”. Algumas crianças brincam com os papéis em que estão escritos os 

seus nomes sobre a mesa. A pesquisadora segue: “Hein, Elisabete?!”. André é 

quem fala: “No rio...”. A pesquisadora diz: “Sim... Mas o rio... O rio foi parar aonde?! 

Onde é que ele terminou?!”. O André responde: “Nas cidades!”. Elisabete repete: 

“Nas cidades!”. A pesquisadora fala: “Na cidade... E depois da cidade ele seguiu e 

foi parar aonde?! Ele encontrou o quê?!”. Elisabete fala algo que não se 

compreende. André arrisca: “Na escola!”. Fabielly comenta: “Tia, ele ficou mais [Não 

se entende]...”. A pesquisadora questiona: “Ele foi parar na escola?! O rio?...”. 

Fabielly responde: “Não!”. A pesquisadora pergunta: “Não, Fabielly?!”. Elisabete 

afirma: “Sim! Foi sim!”. A pesquisadora indaga: “Foi?!”. Elisabete insiste: “Foi sim!”. 

Fabielly faz um sinal negativo com a cabeça. A pesquisadora fala: “Me diga uma 

coisa... O caminho... O caminho das águas da história...”. André interrompe, fazendo 

um comentário que não se entende. A pesquisadora segue: “Deixa eu fazer a 

pergunta... Presta atenção, hein! O caminho... Olha a pergunta! Quero ver quem vai 

saber responder!”. Fabielly expressa: “Eu!”. A pesquisadora continua: “Tem que 

prestar atenção! Tem que ouvir direito!”. Elisabete também diz: “Eu!”. A 

pesquisadora fala: “O caminho... O caminho das águas... Na história da professora 

Friz... O caminho que a água faz é igual ao caminho do rio Beberibe?!”. André 

responde: “Não!”. As demais crianças acompanham o colega em sua resposta: 

“Não!”. A pesquisadora questiona: “Por quê?!”. Fabielly exclama: “É!”. Elisabete diz: 

“Porque...”. André explica: “Tem a passagem pra lá [Aponta em uma direção]... E a 

passagem pra lá [Aponta em outra direção]...”. A pesquisadora fala: “Onde é... Pra 
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onde vai a água?!”. Elisabete conta: “Ele vai lá pra lá [Indica uma direção]... E passa 

pra cá [Indica outra direção]...”. A pesquisadora diz: “Passa pra lá e passa pra cá... 

Mas pra onde é que vai a água da história da professora Friz?! Pra onde é que vai 

parar essa água?!”. Fabielly explica: “É assim, ó, tia! Vai parar dentro do cano!”. 

André afirma: “Pra escola!”. A pesquisadora repete: “Pra escola!”. Fabielly chama a 

atenção da pesquisadora e diz: “Vai parar de água do cano...”. A pesquisadora 

expressa: “Do cano! [Breve pausa] Então, a água do caminho das águas da 

professora Friz...”. Elisabete afirma: “Vai parar num... Buraco...”. André comenta algo 

que não se entende bem: “Os meninos...”. A pesquisadora fala: “Vai parar no 

buraco... O menino vai parar na escola...”. Fabielly conta: “E aí caiu no buraco com a 

professora...”. A pesquisadora fala: “Sim... Mas a água vai parar aonde?!”. André diz: 

“Ele não eram bem pequenininhos?!”. A pesquisadora pergunta: “E a água do rio 

Beberibe?! Foi parar aonde?!”. Marcelo parece dizer: “Não estão pequenininho, 

tia?!”. Fabielly expressa algo que não se compreende. A pesquisadora fala: “É... 

Eles ficaram pequenininhos pra poder passar, num foi, Marcelo?!”. As crianças falam 

ao mesmo tempo e fica difícil entender o que é dito. A pesquisadora retoma: “Vocês 

lembram...?! Vocês lembram que o rio Beberibe...?! Sabe onde é que ele vai 

parar?!”. Fabielly responde: “Não!”. A pesquisadora diz: “No mar, gente! Lembram da 

imagem?! Ele começa pequenininho... O rio Beberibe... Depois, como vocês 

disseram...”. André parece dizer: “Ele vai parar na praia...”. A pesquisadora fala: “Vai 

parar na praia... O rio com o mar...”. Elisabete diz: “Vai parar na piscina...”. A 

pesquisadora estranha: “Vai parar na piscina?!”. André fala algo que não se entende. 

Elisabete insiste: “Vaaai!”. Ela continua falando, mas não se compreende. A 

pesquisadora verbaliza: “Me diga uma coisa... Então me diga uma coisa... Vitor e 

Fabielly... Me digam uma coisa... Por que é que as águas da história da professora 

Fritz não vai parar no mar igual o Beberibe?! Por quê?!”. André afirma: “Vai parar na 

praia! Na praia!”. Fabielly diz: “Vai sim!”. Elisabete fala: “Se... Se uma menina tiver 

tomando banho... Aí... Aí a água for embora...”. A pesquisadora fala: “Certo! Mas eu 

quero saber o seguinte... Vocês disseram pra mim que... Eu quero saber o 

seguinte... O rio Beberibe... O caminho que ele faz... Vocês me disseram que vai 

parar nas águas... No mar... Num é isso?! E a água...?! A água da professora 

Friz...?!”. Marcelo exclama: “Isso!”. A pesquisadora diz: “Isso, Marcelo!”. Após 

receber um papel de Fabielly, ela continua: “Mas... Na história da professora Friz... A 

água, que começa lá das nuvens... Que desce pelo rio... Que passa pela estação de 
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tratamento d’água... Por que é que ela não vai parar no mar?!”. André expressa: “No 

cano! É no cano!”. A pesquisadora fala: “É no cano... Mas... Pra onde ela vai?!”. 

Elisabete diz algo que não se entende. A pesquisadora pergunta: “Ela não vai pro rio 

não essa água?!”. Elisabete responde: “Vai!”. André ressalta: “Vai, mas 

pequenininho...”. A pesquisadora diz: “Vai pequenininha... Ah! Tá certo!”. O garoto 

afirma: “Depois vai pra cidade...”. A pesquisadora exclama: “Tá certo!”. Vitor fala 

algo, mas a voz de Elisabete se sobrepõe, comentando: “Tia, minha mãe comprou 

um CD... que... que... é... é... é... que pega abelha...”. A pesquisadora estranha: “Um 

CD?!”. Fabielly mostra com as mãos: “É assim, ó!”. Elisabete diz: “DVD...”. A 

pesquisadora pergunta: “DVD, é?!”. Fabielly conta: “Meu irmão tinha DVD... Que era 

DVD dos peixinhos... Daquele pequenininho...”. A pesquisadora exclama: “Ah! Que 

lindo!”. André afirma algo a respeito do DVD e Fabielly diz que não é. A 

pesquisadora fala: “Agora eu tenho outra pergunta...”. Elisabete diz: “Minha mãe 

comprou uns peixinhos bem pequenininho...”. Fabielly verbaliza: “É assim, ó! O 

DVD... Que é cheio de um monte de bichinho...”. A pesquisadora exclama mais uma 

vez: “Que lindo!”. Mesmo com algumas crianças falando, a pesquisadora tenta 

retomar: “Marcelo! André! Agora... Agora vem outra coisa que eu quero saber... Que 

eu tô ainda com dúvida...”. Elisabete interrompe para falar: “Tia, eu tenho o DVD de 

Nemo!”. Marcelo tenta também falar com a pesquisadora, mas não consegue. 

Fabielly faz o mesmo. Elisabete continua: “Ele fica na água...”. Fabielly conta a 

história de Nemo: “Uma vez ele se afastou... [Não se entende parte da fala] Ele foi 

pra lá e o pai dele ficou procurando ele...”. Marcelo continua tentando falar sem 

conseguir. A pesquisadora diz: “Foi mesmo?!”. Fabielly faz um sinal positivo com a 

cabeça. A pesquisadora segue: “Agora eu tenho outra pergunta pra vocês... Muito 

importante!”. Marcelo parece finalmente conseguir falar, mas não se entende o que 

ele diz. Elisabete parece continuar contando a história de Nemo. A pesquisadora 

verbaliza: “Me diga uma coisa... Qual é...?! Qual é a poluição?! Qual é a poluição 

que aparece na água da história da professora Friz e no rio Beberibe?!”. André 

afirma algo que não se compreende. As crianças falam ao mesmo tempo. Pouco 

depois, o garoto diz: “Na praia do rio...”. A pesquisadora fala: “Na praia do rio?! O 

que é que aparece de sujeira?!”. André expressa: “O lixo!”. Marcelo repete: “O lixo!”. 

A pesquisadora pergunta: “Aonde?!”. André responde: “No rio... Na praia...”. A 

pesquisadora diz: “No rio... Na praia...”. O André complementa: “Na cachoeira...”. A 

pesquisadora indaga: “Na cachoeira também tem o lixo?! Tem?!”. O André reforça: 
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“Tem!”. A pesquisadora fala: “Gente! Olha! André tá dizendo... André tá dizendo que 

o lixo tem também na cachoeira...”. Fabielly expressa: “Não! Tem não!”. André 

insiste: “Tem!”. A pesquisadora questiona: “Não tem não?!”. Fabielly responde: “Tem 

não!... Lá é limpo!...”. 

 A pesquisadora diz: “Vocês viram... Na história...”. Elisabete interrompe, 

comentando: “Tia, minha mãe comprou o DVD de...”. A pesquisadora fala: “A 

professora Friz... [Breve pausa] Elisabete! Elisabete, a gente tem que sentar, se não 

vai ficar ruim, não vai ficar bom...”. Marcelo comenta algo a respeito do que está 

fazendo com o papel que tem na mão. As crianças falam ao mesmo tempo. A 

pesquisadora verbaliza: “Eu posso falar?! Vocês podem sentar?! Olha! Deixa eu 

falar uma coisa!”. Ele pede silêncio, mas não tem sucesso. Marcelo chama a 

atenção para o seu papel mais uma vez. A pesquisadora pede: “Deixa eu dizer uma 

coisa pra vocês...”. André reclama com os colegas: “Cala a boca!”. A pesquisadora 

tenta retomar: “Deixa eu dizer uma coisa pra vocês... Gente! A história das águas da 

professora Friz... A água... Ela vai ser tratada para que a gente possa...”. André 

complementa: “Tomar banho, comer...”. A pesquisadora diz: “Tomar banho, cozinhar 

com essa água...”. Fabielly afirma: “Escovar o dente...”. A pesquisadora expressa: 

“Escovar o dente... Certo!”. A menina acrescenta: “Lavar roupa...”. A pesquisadora 

fala: “Mas eu quero saber se...”. Fabielly repete: “Lavar roupa...”. A pesquisadora 

segue: “Olha a pergunta! A sujeira que tem nessa água que foi tratada... Pela 

professora... Na estação de tratamento... A sujeira que tem nessa água é a mesma 

sujeira que aparece no rio Beberibe?!”. Após alguns segundos, André responde: 

“Não!”. A pesquisadora pergunta: “Não?! É diferente, Elisabete?!”. Fabielly mostra 

com os braços abertos sobre a mesa: “A água é desse tamanho...”. Marcelo diz: 

“Beberibe...”. A pesquisadora indaga: “O que é que tem o Beberibe?!”. O garoto 

começa a falar: “Tem a água...”. André interpõe sua fala: “O Beberibe tem a água...”. 

Ele reclama com as meninas por empurrarem a mesa. A pesquisadora verbaliza: 

“Olha! A sujeira... Qual é a sujeira que tem no rio Beberibe?!”. Marcelo parece dizer: 

“Ali, é?!”. Fabielly afirma: “Caneta!”. Marcelo diz: “Pedra!”. A pesquisadora expressa: 

“Caneta, pedra... Qual é a sujeira que tem no rio Beberibe?! [Pausa] Que vocês 

lembram...”. Marcelo afirma: “Lixo!”. A pesquisadora repete: “Lixo...”. Fabielly diz: 

“Cuscuz que estraga bota no lixo...”. André fala: “Pedra... Um bocado de pedra...”. 

Elisabete acrescenta: “Pão! Pão que estraga...”. A pesquisadora verbaliza: “Pão... 

Cuscuz que estraga... Pão que estraga... Bota no lixo...”. Fanielly comenta: “E bota 
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no lixo e aí derrama no mar...”. André reclama novamente que estão empurrando a 

mesa. A pesquisadora organiza a mesa e pede para todos sentarem. Ela retoma: 

“Presta atenção! André! Então vamos voltar de comida... Vocês tão dizendo que o 

lixo do rio Beberibe é cuscuz que tá estragado que jogam no lixo, pão...”. Fabielly 

confirma: “Ééé...”. A pesquisadora pergunta: “O que mais?!”. Fabielly diz: “Café...”. 

André fala: “É comida...”. A pesquisadora verbaliza: “Comida... O que mais?!”. 

Fabielly expressa: “Café... Bota no copo...”. Marcelo exclama: “Lixo!”. A 

pesquisadora repete: “Lixo...”. O garoto acrescenta: “Pedra!”. A pesquisadora fala: 

“Pedra...”. Pede a contribuição de Vitor. O menina não responde. Fabielly conta: 

“Bota no copo o café, pega e joga lá...”. André diz: “Sabão, tia!”. A pesquisadora fala: 

“Sabão também, é?! No rio Beberibe tinha isso também?!”. O garoto confirma: “É!”. A 

pesquisadora pergunta: “Essa é a sujeira do rio Beberibe?!”. Fabielly confirma: “É!”. 

André diz: “É! E bota [Não se entende]...”. A pesquisadora continua: “E a da 

água...?!”. Fabielly comenta: “Em todo lado, tia!”. A pesquisadora expressa: “Tá 

certo! Agora outra pergunta... E aquela água que foi pra estação de tratamento de 

água, qual é a sujeira dela?!”. André responde: “O lixo!”. A pesquisadora questiona: 

“É o lixo também, é?!”. Marcelo afirma: “É!”. As meninas brincam entre si. A 

pesquisadora chama a atenção das duas. André diz que está com sede. A 

pesquisadora segue: “Na estação de tratamento d’água qual é a sujeira que tinha 

naquela água?!”. André fala: “O rio! O lixo!”. A pesquisadora indaga: “É o lixo 

também, é?!”. O menino confirma com um sinal afirmativo com a cabeça. A 

pesquisadora exclama: “Ah! Tá certo!”. Ela continua: “Quer dizer que é diferente... 

Olha... É... Me diga uma coisa, gente... E pra...?! Pra tratar essa água do rio é igual 

o tratamento que fez na estação de água, gente?!”. Elisabete comenta: “Olha! Cospe 

comida!”. A pesquisadora fala: “Cospe comida no rio... Agora eu quero saber o 

seguinte... Olha... A água... A água do caminho das águas que a professora Friz 

mergulha com os meninos... Ela é tratada daquele jeito, né?!”. André diz: “Ela fica lá 

no céu, tia!”. A pesquisadora continua: “Fica lá no céu e que vem caindo... E ela é 

tratada... Vocês acham que o tratamento do rio é igual que tem que ser feito?!”. 

André responde: “É... [Pausa] Não...”. A pesquisadora pergunta: “É não, André?!”. O 

garoto confirma: “Não!”. A pesquisadora questiona: “Como é que deve ser?!”. 

Fabielly comenta: “Tia, tem um negócio no meu bolso... [Mexe no bolso] Peraí...”. A 

pesquisadora fala: “Fabielly! Presta atenção! [Breve pausa] Como é que vai tratar 

esse rio?! Como é que pode limpar esse rio?!”. Fabielly pergunta algo que não se 
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compreende. Elisabete afirma: “Eu sei! Varrer!”. A pesquisadora estranha: “Varrer o 

rio?! Como vai tratar o rio?!”. Fabielly responde: “Botar... Botar cloro...”. Elisabete 

parece explicar algo, mas não se entende. A pesquisadora pergunta: “Botar cloro no 

rio, é?!”. Fabielly faz um sinal positivo com a cabeça. Elisabete diz: “Tia! Quebrar... E 

arrumar...”. A pesquisadora indaga: “Quebrar o quê?! E arrumar o quê?!”. Fabielly 

ajuda: “Quebrar o rio ela tá dizendo...”. Elisabete confirma: “É... E ajeitar... Fazer 

comida...”. A pesquisadora questiona: “E é isso?! Quebrar o rio?! Como é isso?! Eu 

não entendi não...”. Rindo, Fabielly parece dizer: “Foi ela!”. Elisabete fala: “Pegar um 

martelo e botar...”. André diz algo que não se entende. As crianças falam ao mesmo, 

não se compreendendo o que dizem. A pesquisadora fala: “Vocês estão gritando 

demais...”. Marcelo comenta algo que também não se entende. A pesquisadora diz: 

“Não... Eu quero saber o seguinte... Presta atenção! Vocês me disseram... Olha! 

Vamos voltar um pouquinho... Vocês me disseram que o rio Beberibe era muito 

sujo... Que tinha cuscuz, que tinha vômito, que tinha bicho, que tinha coisa 

jogada...”. Fabielly afirma: “Muito!”. A pesquisadora segue: “Eu quero saber como é 

que a gente vai fazer pra tratar esse rio...”. Fabielly faz um pedido que a 

pesquisadora não dá atenção. André sugere: “Tirar o lixo...”. A pesquisadora repete: 

“Tirar o lixo...”. O garoto acrescenta: “Tirar o cuspe...”. A pesquisadora fala: “Tirar o 

cuspe... E como é que a gente faz isso?!”. André ainda diz: “O vômito... Oxe!”. A 

pesquisadora insiste: “Como é que a gente limpa o rio?!”. Marcelo começa a falar: 

“Tem que pegar um negócio e...”. Fabielly e Elisabete interpõem a fala. Esta afirma: 

“Tem que pegar uma vasilha e tirar...”. Fabielly expressa: “Pegar a vasilha e tirar os 

vômitos e botar... É...”. André sugere: “Tem que pegar o caminhão de... De 

carreta...”. Marcelo fala: “Botar... Botar veneno...”. Fabielly diz: “Veneno mata os 

peixes. Não tem o caminhão do lixo?!”. A pesquisadora pergunta: “Botar veneno, 

é?!”. Fabielly insiste: “Tia, não tem o caminhão do lixo...”. A pesquisadora responde: 

“Tem o caminhão do lixo...”. A menina conta: “E aí bota o balde... E aí... E aí joga no 

caminhão do lixo...”. André expressa: “Pega uma carreta...”. Marcelo fala algo que 

não se entende. A pesquisadora diz: “Uma carreta bem grande... Aquele tratamento 

que foi feito na estação de tratamento d’água vai ser igual ao tratamento que vai ser 

feito no rio Beberibe?!”. André responde: “Não!”. Marcelo afirma: “Sim! Sim!”. A 

pesquisadora questiona: “Sim ou não?!”. Fabielly e Marcelo, cada um ao seu tempo, 

respondem: “Sim!”. Elisabete fala algo que não se compreende. André reclama por 

terem empurrado a mesa. A pesquisadora ajeita a mesa. Ela fala: “Sim ou não?! Vai 
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ser igual o tratamento da estação de água no rio...?!”. Fabielly refere as respostas 

dos colegas, dizendo: “Aqui [André] não... Aqui [Elisabete] não... Aqui [Ela própria] 

não... Aqui [Marcelo] sim... Aqui [Vitor] sim...”. A pesquisadora fala: “Então, vocês 

que disseram que não vai ser igual, o que é que vai ser diferente na estação do 

tratamento da água que é feito pra ir para a casa da gente e o tratamento do rio 

Beberibe?! [Pausa] O que é que vai ser diferente?!”. As crianças não respondem. 

André reclama: “É Vitor que tá empurrando a mesa...”. Ajeitando a mesa mais uma 

vez, a pesquisadora insiste: “O que vai ser diferente?! Hein, Elisabete?! [Pausa] 

Hein, André?! André disse: A água tratada na estação de tratamento vai ser 

diferente, lá bota cloro para limpar ...”. Elisabete fala algo que não se compreende. A 

pesquisadora diz: “Não entendi não, Elisabete... Fala de novo...”. A menina começa 

a explicar, mas as falas dos colegas se interpõem e atrapalham o entendimento do 

que ela diz. Fabielly comenta: “Não tem o relógio?!”. A pesquisadora indaga: “Sim... 

Mas o que é que o relógio tem a ver?! A gente não tá falando de relógio...”. Fabielly 

continua: “E aí caiu no chão... E na mulher...”. Elisabete fala: “Mentira! É assim...”. A 

menina tenta explicar, mas a pesquisadora não presta atenção. Marcelo fala: “Tem 

que colocar...”. A pesquisadora pergunta: “Tem que colocar o quê, Marcelo?!”. O 

garoto responde: “Cloro!”. A pesquisadora pede a atenção das meninas, falando: 

“Gente! Marcelo tá dizendo que tem que colocar cloro no rio... Será?!”. Fabielly pede 

para ver o livro, que está sobre uma cadeira. Elisabete fala: “Seria...”. A 

pesquisadora pergunta: “Seria isso?!”. Elisabete afirma: “Explode...”. A pesquisadora 

estranha: “Explode?!”. André contesta: “Não! Se não, mata!”. A pesquisadora indaga: 

“Mata?!”. Fabielly expressa: “Mata não! Explode!”. A pesquisadora questiona: “O 

cloro foi bom pra estação de tratamento d’água?!”. André responde: “Não!”. Fabielly 

afirma: “Foi! Pra limpar!”. A pesquisadora diz: “Pra limpar...”. A menina reforça: “Pra 

limpar...”. Elisabete conta algo que não se entende. Fabielly parece dizer: “E aí fica 

cheio de fogo na água...”. A pesquisadora questiona: “Mas... E o quê vai adiantar 

esse fogo na água?! Não entendi não...”. Fabielly diz: “E aí... E aí quando abre a 

caixa todo mundo vai ver o que é isso das águas...”. André parece perguntar: “Ô, tia! 

Pode ir embora?!”. As crianças falam ao mesmo tempo. Elisabete pede para falar. A 

pesquisadora diz: “Deixa Elisabete falar...”. A menina parece dizer: “Não tem o 

relógio?! Aí o fogo tá aqui [Em cima de uma cadeira]... Aí a água vem... Aí molha...”. 

A pesquisadora expressa: “Ah! Mas isso é outra história que você tá falando... 

[Breve pausa] Ok, gente!”. A sessão acaba. 



 

ANEXO 1 – Autorização para coleta de dados 
 

 

 
 



154 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caraúbas, Lúcia Maria de Andrade da Silva  

 

Desenvolvimento de conceitos espontâneos e
científicos por crianças de 6 e 7 anos / Lúcia Maria de
Andrade da Silva Caraúbas. – Recife: O Autor, 2010. 

153f. : il., fig., quad. 
 
  Orientador: Profª. Drª. Maria Isabel Patrício de 

Carvalho Pedrosa 

 

  Tese (Doutorado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CE. Programa de Pós-graduação em 
Educação, 2010. 

 

  
  Inclui bibliografia, apêndices e anexo. 
 

 

  1. Construtivismo. 2. Interação social. 3.Educação 
de crianças. 4. Pedrosa, Maria Isabel Patrício de 
Carvalho (orientador).  I. Título. 

 

  
       37 CDU (2.ed.)      UFPE  
       372.21 CDD (22.ed.)   CE2011- 05  

 


