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RESUMO

A pesquisa analisa as contribuições do “Tema de Pesquisa” para o Ensino de
Ciências na Educação Infantil. A pesquisa realizou-se em uma escola pública
municipal na Zona Oeste do município de Boa Vista-RR com 27 crianças do 2º
período da Educação Infantil. Busca-se diagnosticar, a partir do contexto em que
vivem as crianças, quais os conteúdos na área de Ciências da Natureza elas tinham
interesse em estudar; analisar a sequência didática construída por meio do “Tema
de Pesquisa”; averiguar se houve contribuições da sequência didática adotada para
o Ensino de Ciências da turma do 2º período da Educação Infantil; verificar qual foi
a contribuição da sequência didática adotada em função da aprendizagem que foi
feita por meio de desenhos, linguagem oral, linguagem escrita e texto coletivo, da
turma do 2º período da Educação Infantil. Como forma de organizar a pesquisa,
fez-se em quatro etapas. A primeira foi realizada uma entrevista com a professora
titular da turma, com o intuito de conhecer a prática pedagógica e a disposição na
participação da pesquisa; Na segunda e terceira etapas, aplica-se a sequência
didática utilizando a Metodologia do “Tema de Pesquisa” (RÊGO, 1999); a última
etapa constituiu-se de avaliação da metodologia utilizada na pesquisa e as
contribuições para o Ensino de Ciências na Educação Infantil, realizada através de
análise da produção feita pelos alunos, sejam elas, escrita, desenho e relatos orais.
A partir das análises realizadas por meio dos registros das crianças, observa-se
que a metodologia utilizada, aliada a outras estratégias de ensino, como vídeos,
imagens e visita ao mini zoológico, consiste em um elemento valorizador da
realidade das crianças como ponto de partida para um estudo significativo. O Tema
de Pesquisa possibilita um trabalho pedagógico estruturado a partir da vida da
criança dentro e fora da escola, dando voz a ela, na escolha do tema a ser
estudado. O mesmo não só contribui para o Ensino de Ciências, mas também com
um trabalho interdisciplinar com outras áreas do conhecimento, permitindo uma
gama de possibilidades no decorrer do estudo.
Palavras-chave: Ensino de ciências. Educação infantil. Tema de pesquisa.

RESUMEN

La investigación busca analizar cuáles contribuciones el "Tema de Investigación"
trae para la Enseñanza de Ciencias, en una clase de 2º período de la Educación
Infantil. El trabajo fue desarrollado con niños del 2º período de Educación Infantil,
de una Escuela Municipal en la Zona Oeste del municipio de Boa Vista/RR. Se
busca diagnosticar a partir del contexto en que viven los niños cuáles los contenidos
en el área de Ciencias de la Naturaleza ellas tenían interés en estudiar; analizar la
secuencia didáctica construida a través del "Tema de Investigación"; se verificó si
hubo contribuciones de la secuencia didáctica adoptada para la Enseñanza de
Ciencias de la clase del 2º período de la Educación Infantil; y en el caso de la
educación infantil, en el marco de la enseñanza de la educación infantil. Como
forma de organizar la investigación, se hizo en cuatro etapas. La primera fue
realizada una entrevista con la profesora titular de la clase, con el propósito de
conocer la práctica pedagógica y la disposición en la participación de la
investigación; En la segunda y tercera etapas se aplica la secuencia didáctica
utilizando la Metodología del "Tema de Investigación" (RÉGO, 1999); la última
etapa se constituyó de evaluación de la Metodología utilizada en la investigación y
las contribuciones a la Enseñanza de Ciencias en la Educación Infantil, realizada a
través de análisis de la producción hecha por los alumnos, sean ellas, escrita, dibujo
y relatos orales. A partir de los análisis realizados por medio de los registros de los
niños, se observa que la metodología utilizada, junto a otras estrategias de
enseñanza, como videos, imágenes y visita al Mini-Zoológico, consiste en un
elemento valorizador de la realidad de los niños como punto de referencia salida
para un estudio significativo. El tema de investigación posibilita un trabajo
pedagógico estructurado a partir de la vida del niño dentro y fuera de la escuela,
dando voz a ella, en la elección del tema a ser estudiado. Lo mismo no sólo
contribuye a la enseñanza de las ciencias, sino también a un trabajo
interdisciplinario con otras áreas del conocimiento, permitiendo una gama de
posibilidades en el curso del estudio.
Palabras clave: Enseñanza de ciências. Educación infantil. Tema de investigación.
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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo discutir a metodologia do Tema de
Pesquisa utilizada na Educação Infantil, trabalhada por meio de questões
provocadoras aos educandos e assim geradoras de uma apropriação de forma
dialogada e problematizadora visando realizar uma formação escolar crítica para
reconhecimento da condição e lugar ocupado dentro da sociedade e as possibilidades
de transformação.
Com o intuito de realizar um aprendizado que seja além da sala de aula e
dos muros da escola, as práticas pedagógicas terão como principal fonte teórica
Oliveira (2011), Delizoicov; Angotti e Pernambuco; (2011), Rêgo (1999), Kramer
(1979), Fumagalli (1998) entre outros. Tais autores ajudam a compreender que o
ensino deve ser pensado de acordo com a realidade vivida pelas crianças, de forma
coletiva e principalmente trabalhando questões que vão além daquelas apresentadas
nos livros didáticos. Uma prática docente que não se restrinja a pensarmos sobre o
problema, mas também refletir e buscar alternativas que poderemos alcançar
melhorias através do contexto no qual estão inseridas.
Rousseau (1992) na defesa de que a criança deveria aprender por meio da
experiência, da observação, contato com a realidade e atividades práticas, também
era a favor da liberdade e curiosidade para aprendizagem da criança. Fumagalli
(1998) aborda a criança como um sujeito social que tem os mesmos direitos que os
adultos de apropriar-se do conhecimento científico e um dever da instituição de
ensino, a transmissão desse conhecimento.
Ao ingressar no Núcleo de Educação da Infância – NEI/CAp/UFRN como
professora substituta, percebe-se o quanto é necessária uma

metodologia

diferenciada para se trabalhar com crianças da Educação Infantil, o que geralmente
não é conhecido com profundidade na graduação. Contudo, uma instituição que está
comprometida com o processo de construção de conhecimento traz em seu
planejamento semanal a formação permanente do professor, levando o mesmo à
reflexão da sua prática. Nessa instituição de ensino são desenvolvidas práticas de
ensino que contribuem para a reflexão crítica dos professores, onde se “consideram
as experiências de vida e valores socioculturais das crianças, garantindo o acesso a
experiências, onde possam expressar, ampliar e atualizar suas ideias e sentimentos”
(RÊGO, 1999, p. 62). Logo, a partir de discussões sobre o “Tema de Pesquisa” e sua
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base metodológica com a professora Dra. Marta Maria Pernambuco 1 em 2012,
ampliamos nossa visão no sentido de trabalhar a partir do cotidiano das crianças e de
entender a proposta dos três momentos pedagógicos já desenvolvidos no
NEI/CAp/UFRN.
Assim ao chegar a Boa Vista no ano de 2014, ingressamos no grupo de
pesquisa CREAR – Criança, Educação e Artes da UFRR com intuito de discutir e
conhecer o universo da Educação Infantil em Boa Vista. Nas discussões do grupo
sempre nos remetíamos à metodologia utilizada pela rede municipal de ensino e isso
nos levou a investigar e tentar contribuir com o que vivenciamos nas experiências do
NEI/CAp/UFRN.
Como indagação da Pesquisa faz-se o seguinte questionamento: Quais
contribuições o “Tema de Pesquisa” traz para o Ensino de Ciências, em uma turma
de 2º período da Educação Infantil? Diante deste questionamento elencamos os
seguintes objetivos: geral - Analisar a sequência didática desenvolvida com crianças
do 2º período da Educação Infantil no Ensino de Ciências de uma escola municipal de
Boa Vista/RR, por meio do “Tema de Pesquisa”. Como objetivos específicos: 1 Diagnosticar a partir do contexto em que vivem as crianças do 2º período da educação
infantil de uma Escola Municipal de Boa Vista/RR quais os conteúdos na área de
Ciências da Natureza elas têm mais interesse em estudar; 2 - Analisar a sequência
didática construída por meio do “Tema de Pesquisa”, na turma do 2º período da
Educação Infantil; 3 - Averiguar se houve contribuições da sequência didática adotada
para o Ensino de Ciências da turma do 2º período da Educação Infantil; 4 - Verificar
qual foi a contribuição da sequência didática adotada em função da aprendizagem que
será feita por meio de desenhos, linguagem oral, linguagem escrita e texto coletivo,
da turma do 2º período da Educação Infantil e por fim, 5 – Produção de uma cartilha
com orientações para utilização da metodologia do “Tema de Pesquisa” para
Educação Infantil”.
A pesquisa foi pensada para desenvolver uma sequência didática utilizando
a metodologia do “tema de pesquisa” Rêgo (1999), desenvolvida na educação infantil
no NEI/CAp/UFRN, e teve por base Kramer (1989); Delizoicov; Angotti e Pernambuco;
(2011). Opta-se pela metodologia do “Tema de Pesquisa” pois, a mesma considera
as peculiares e características infantis, sustenta e fortalece a capacidade de que a

1

Professora Doutora do Programa de Pós -Graduação em Educação da UFRN.
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criança tem de dar sentido às coisas, a partir de orientações do professor mediador,
que favorece a ampliação da capacidade de pensar, aprender e do senso de iniciativa
da criança.
Na construção do quadro teórico de referência, foram consideradas
publicações pertinentes às concepção de criança e da Educação Infantil (OLIVEIRA,
2011), (RIZZO, 2003); Ensino de Ciências na Educação Infantil (FUMAGALLI, 1998);
proposta curricular da BNCC (BNCC, 2016); O RCNEI e o Ensino de Ciências
(BRASIL, 1998); Alfabetização cientifica a partir de Lorenzetti, Leonir e Delizoicov
(2001); os Três Momentos Pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011)
e Rêgo (1999) com o Tema de Pesquisa que apontam para a importância de estudos
e da possibilidade de avançar na constituição de práticas pedagógicas que favoreçam
o desenvolvimento e a aprendizagem de crianças nesse nível de ensino, a partir de
uma formação que considere o professor mediador desse processo.
Metodologicamente, o presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa
de natureza qualitativa (LÜDKE; ANDRE,1998), para desenvolvê-lo optamos pela
metodologia do Tema de Pesquisa (RÊGO, 1999) e como instrumentos de coleta de
dados utilizamos entrevista semiestruturada realizada com a professora titular e
registros das atividades realizadas com as crianças do 2º período da Educação Infantil
de uma Escola Municipal.
Em seguida, apresentamos a discussão e análises dos resultados de todas
as etapas desenvolvidas. A medida que demonstramos os dados Resultante da
pesquisa, fazemos também exposição das análises decorrentes de cada etapa, com
base em teóricos que tratam da temática correspondente. Posteriormente, expomos
as considerações finais, elencando um panorama geral do trabalho e finalizamos com
as referências da pesquisa.
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2 PRESSUPOSTO TEÓRICO

2.1 Concepções sobre criança e educação infantil – Europa e EUA

O entendimento do que é ser criança, a infância e a função da Educação
Infantil, tem sido reelaborado com as transformações sociais, econômicas e culturais
em diferentes tempos históricos da humanidade. As concepções construídas nos
levam a conhecer crianças e infâncias, distintas e singulares ao mesmo tempo.
Na antiguidade, muitos acreditavam que a criança representava o mal, pois
era tida como a encarnação do pecado, como apresenta os estudos realizados por
Rizzo (2003), as crianças deveriam ser vigiadas e disciplinadas pois acreditava-se na
maldade intrínseca, e sua educação deveria ser disciplinadora e corretiva. Durante
muito tempo na história da civilização humana, o desprezo, a violência e o desrespeito
estiveram presentes na infância das crianças que viveram naquele tempo.
Como destacam os estudos realizados por Ariès (1981) na primeira
infância, em algumas antigas sociedades, as crianças viviam com suas famílias,
assistidas principalmente pelas mulheres, colocadas à margem da vida social não
havendo o reconhecimento do desenvolvimento infantil. As mães de classes mais
abastadas entregavam seus filhos para as amas-de-leite para cuidarem e mais tarde
as entregavam em conventos, onde aprenderiam o canto e as artes de bordar, as
meninas ou no caminho das letras, se meninos (RIZZO, 2003). Na classe abastada, o
aborto era permitido e aceito com naturalidade. Já para os camponeses, a mão-deobra infantil valia ouro.
Em algumas sociedades, as crianças recebiam cuidados e atenção dos
pais quando pequenas, que buscavam atender suas necessidades físicas. A família
também permitia que estas participassem das atividades de lazer e atividades
domésticas, o que possibilitava o convívio social com os demais adultos do meio em
que viviam. Mesmo assim, pode-se dizer que não havia compreensão e valorização
da identidade da criança, dos seus modos de ver e agir no mundo, dentro de suas
especificidades e singularidades. De acordo com o estudo de Ariès (1981, p.10), “[...]
a criança não chegava a sair de uma espécie de anonimato.” A criança era
considerada um “miniadulto”, pois vestia-se e comportava-se como adulto.
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Ainda na sociedade Antiga, na Grécia, com vista à manutenção da riqueza
e da propriedade, alguns reinos enviavam seus exércitos para a guerra, para garantir
seu poder absoluto. Assim, alguns feitos da guerra iniciam a defesa da criança, pois
morriam milhares de crianças de fome, por falta de comida devido aos seus pais terem
que ir para o campo de batalha e suas mães assumirem a casa cuidando das crianças,
semeando, arando a terra e a colheita. Isso começou a assustar as autoridades, pois
era preciso repor o quadro de militares mortos no campo de batalha, Rizzo (2003)
relata que:
[...] começou-se, então, a pensar em preservar a vida física das crianças
pequeninas, que passaram a ter um valor relativo, como meio de servir, como
soldado, à defesa das terras da Igreja e do Estado[...] O que motivou o início
da preocupação com os cuidados com a criança foi, na verdade a
necessidade de preservação das riquezas, das propriedades e do poder do
Estado-Igreja. (RIZZO, 2033, p. 27).

Nos séculos XI e XII, destacam-se as contribuições das ideias dos
pensadores humanistas que contribuíram para a defesa da educação como um direito
universal, Erasmo (1465-1530) e Montaigne (1483-1553) que foram pioneiros na
construção da Educação Infantil, “[...] pois sustentavam que a educação deveria
respeitar a natureza infantil, estimular a criatividade da criança associando o jogo à
aprendizagem.” (OLIVEIRA, 2011, p. 59).
Com uma visão que se opunha a alguns dogmas da Igreja Católica,
Rousseau (1992) apresenta uma teoria, como nova concepção da criança, que a
enfrenta com novas verdades relativas à educação; Rizzo (2003, p. 27), acrescenta
em seus estudos um pensamento de Rousseau (1992):
A criança nasce boa e torna-se má, por influência do ambiente à sua
volta; sua educação deve ser livre de punições; em liberdade, a
criança descobrirá, por ensaio e erro, o caminho para o bem; a infância
é um período de ensaio do homem. (ROUSSEAU, apud RIZZO, 2003,
27).

Rousseau (1992) ressalta seu pensamento na defesa que a criança deveria
aprender por meio da experiência, da observação, contato com a realidade e
atividades práticas, também era a favor da liberdade e curiosidade para aprendizagem
da criança. A construção de uma nova ideia de Educação Infantil iniciou-se aos poucos
na Europa, ainda na Idade Moderna, numa fase mais avançada, com as
transformações da família patriarcal e o crescimento da urbanização. Nesse contexto,
Oliveira (2011, p. 62) destaca que:
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Além disso, o pragmatismo tecnicista e o desenvolvimento científico
decorrentes da expansão comercial vividas naquele período na Europa
ocidental geraram condições para a formulação de um pensamento
pedagógico para a era moderna. A discussão sobre a escolaridade
obrigatória, que se intensificou em vários países europeus nos séculos XVIII
e XIX, enfatizou a importância da educação para o desenvolvimento social.
Nesse momento, a criança passou a ser o centro do interesse educativo dos
adultos: começou a ser vista como sujeito de necessidades e objeto de
expectativas e cuidados, situada em um período de preparação para o
ingresso no mundo dos adultos, o que tornava a escola um instrumento
fundamental. (OLIVEIRA, 2011, p. 62).

Oliveira (2011) destaca que alguns setores políticos da Europa não
pensavam de igual modo, pois as crianças pobres não teriam o direito à educação,
mas sim o aprendizado de uma ocupação e da piedade. Alguns reformadores
protestantes opunham-se a esse pensamento e defendiam a educação como um
direito universal.
Vários outros pensadores dentre eles, Comênio (1592-1670), Froebel
(1782-1852), Pestalozzi (1746-1827), Rousseau (1712-1778), envolveram com a
questão do desenvolvimento e educação da criança. Suas ideias mostram um avanço
em relação aos estudos da infância, mais especificamente, da educação infantil e
deram início a novas construções, discussões no século XX (OLIVEIRA, 2011).
No século XX, após a Primeira Guerra Mundial, com o aumento de número
de órfãos, as instituições assistencialistas se destacaram com as funções de
hospitalidade e higiene. Outros programas também fizeram parte desse período
fazendo atendimento à criança para diminuir a mortalidade infantil e estimulação
precoce em lares e creches sob orientação de especialistas em saúde (OLIVEIRA,
2011).
Nesse momento é destaque o interesse de dois médicos pela educação
das crianças, que trouxe contribuições importantes: Declory (1871-1932), médico
belga e Montessori (1879-1952) médica psiquiatra. Declory defendia o ensino voltado
para o intelecto (centros de interesse, associação, expressão e observação).
Montessori teve em suas pesquisas uma característica marcante, na elaboração de
materiais adequados à exploração sensorial pelas crianças e específicos, ao alcance
de cada objetivo educacional (OLIVEIRA, 2011).
Posterior a Segunda Guerra Mundial, houve um avanço nas ideias da
infância como sendo uma fase positiva da vida humana. Essas ideias impulsionaram
o movimento das Escolas Novas tendo como posição de aprendizagem, as atividades
de experimentação, pensamento e análise, em grupos pequenos de crianças. Estudos
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nas várias ciências, como a Filosofia, Psicologia, Pedagogia e Sociologia, possibilitam
entender um pouco mais sobre o universo infantil (OLIVEIRA, 2011).
No campo da psicologia, alguns autores como Vygotsky, Wallon e Piaget
ofereciam novas formas de compreender e promover o desenvolvimento da criança.
Respectivamente, a criança é introduzida na cultura por sujeitos mais experientes. A
importância da afetividade na relação consigo e com o outro e as fases da criança em
seu desenvolvimento integral.
Em meados do século XX, temos Freinet (1896-1966) como educador que
renovou as práticas pedagógicas do seu tempo. Oliveira (2011, p.77) destaca que
para ele:
A educação que a escola dava às crianças deveria extrapolar os limites da
sala de aula e integrar-se às experiências por elas vividas em seu meio social.
Deveria favorecer ao máximo a autoexpressão e sua participação em
atividades cooperativas, a qual lhes proporcionaria a oportunidade de
envolver-se no trabalho partilhado e em atividades de decisão coletiva,
básicos para o desenvolvimento. A seu ver, as atividades manuais e
intelectuais permitem a formação de uma disciplina pessoal e a criação do
trabalho-jogo, que associa atividade e prazer e é por ele encarado como eixo
central de uma escola popular. (OLIVEIRA, 2011, p.77)

Para Oliveira (2011), Freinet organizava sua pedagogia por meio de
técnicas ou atividades, como desenho livre, aulas passeio, jornal escolar, texto livre,
livro da vida, também oferecia oficinas intelectuais, de trabalhos manuais entre outros.
Suas práticas foram mais marcantes em creches e pré-escolas em vários países.
Algumas teorias, como a de Froebel, que apontavam o valor da estimulação
precoce no desenvolvimento, desde bebê, influenciaram a expansão dos serviços de
Educação Infantil na Europa e nos Estados Unidos - EUA. Ainda nos EUA, houve
períodos de expansão e retraimento da Educação Infantil. Na Inglaterra, alguns
conceitos foram argumentos para esse retardo dessa educação, por analisar a
“privação materna” na época da Segunda Guerra Mundial. Oliveira (2011, p. 79)
destaca: “[...] quando milhões de mulheres foram mobilizadas pelo esforço bélico e
separadas de seus filhos, que eram encaminhados para instituições.”
Oliveira (2011) traz outras descobertas científicas sobre o desenvolvimento
infantil, como a psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e o construtivismo de
Constance Kamii que, de acordo com o autor:
[...] vieram na defesa de uma criança ativa e abalaram as práticas familiares
e o trabalho realizado em creches e pré-escolas até então existentes,
trabalhos e práticas ainda impregnados de concepções ideológicas como
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controle social, [...] os autores salientavam forte valorização das relações
interpessoais, da individualidade, do equilíbrio emocional, do aprender a
pensar e resolver problemas com autonomia. (OLIVEIRA, 2011, p. 80).

Atualmente, a situação da Educação Infantil na Europa é bem heterogênea,
não há uma definição quanto a idade obrigatória para creches e pré-escolas, pois varia
de país para país. Os serviços de educação infantil estão ligados a setores, entre eles
Ministério do Trabalho, programas de área social e emprego, entre outros.
Dessa forma observa-se que o atendimento as crianças pequenas,
segundo Oliveira (2011, p. 86), [...] “difere segundo a classe social das crianças, a
evolução dos níveis educacionais em cada país, as concepções sobre o processo de
desenvolvimento infantil e sobre o papel da família, da comunidade, da instituição
educacional e do poder público na educação de meninos e meninas até 6 anos”.
No Brasil as concepções de crianças e infância também passaram por
diversos momentos de reflexões e tentativas de acerto que continuam em constante
ir e vir.

2.2 Educação Infantil no Brasil: um breve histórico

No Brasil, até meados dos séculos XIX, na área rural, o atendimento de
crianças em instituições como creches não existia. A maior parte da população
morava na zona rural e as crianças que eram órfãs ou abandonadas, eram criadas
por fazendeiros da região. Já na zona urbana, em algumas cidades, desde o início do
século XVIII, as crianças abandonadas pelas mães eram recolhidas nas “rodas dos
expostos ou excluídos” através das Santas Casas de Misericórdia. Dos anos de 1701
a 1800, foi criada a escola como lugar de ordem e homogeneização das crianças
oriundas das elites. Aquelas que ficavam fora desta instituição eram consideradas as
sem possibilidades, sem família, sem poder, sem dinheiro: os “menores” (OLIVEIRA,
2011).
Na segunda metade do século XIX, no período da abolição da escravatura,
surge um problema, Oliveira (2011) aponta que:
[...] novos problemas concernentes ao destino dos filhos dos escravos, já que
não iriam assumir condição de seus pais, e, de outro, concorreu para o
aumento do abandono de crianças e para a busca de novas soluções para o
problema da infância, as quais, na verdade, representavam apenas uma “arte
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de varrer o problema para debaixo do tapete”: criação de creches, asilos e
internatos, vistos na época como instituições assemelhadas e destinadas a
cuidar das crianças pobres. (OLIVEIRA, 2011, p. 92)

A autora ressalta, ainda, que essas eram soluções de assistencialismo a
“qual atribuía à família culpa pela situação de seus filhos”. Com o Movimento da
Escola Nova, a ideia de criação de instituições como o “jardim de infância” foi “recebido
por alguns setores com entusiasmos” e por outros com críticas. A polêmica sobre esse
assunto era a de que o objetivo desses jardins de infância era a caridade aos mais
pobres e que “não deveria ser mantido pelo poder público”.
O assistencialismo que ainda perpassa pelos nossos dias eram algumas
das posições históricas em relação à Educação Infantil, uma “[...] educação
compensatória aos desafortunados socialmente.” (OLIVEIRA, 2011, p. 93).
No início do século XX, intensificam-se a urbanização e a industrialização,
surgem às criadeiras/ fazedoras de anjo que cuidavam das crianças, eram outras
mulheres que em troca de dinheiro disponibilizavam-se a cuidar das crianças
enquanto suas mães trabalhavam nas fábricas. Na década de 1920 e início dos anos
1930, acontece a reivindicação por parte dos sindicatos pela guarda e atendimento
destas durante o trabalho das mães. Oliveira (2011, p. 97) mostra que “[...] as
reivindicações operárias [...]” foram aos poucos sendo “[...] canalizadas pelo Estado e
atuaram como força de pressão pela criação de creches e escolas maternais e
parques infantis por parte dos órgãos governamentais.”
Ainda nesse período, ocorreu no Rio de Janeiro (1922), o Primeiro
Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, quando temas como a educação moral
e higiênica foram discutidos nesse encontro. “Nesse contexto, surgiram as primeiras
regulamentações do atendimento de crianças pequenas em escolas maternais e
jardins de infância [...]” (OLIVEIRA, 2011, p. 97).
O Departamento Nacional da Criança, vinculado ao Ministério da Educação
e Saúde, criou a Casa da Criança em 1942. Nos anos 60 até os anos 70, as creches
ainda

apresentavam

um caráter

assistencialista,

mas

já

sinalizavam

uma

“preocupação de alguns grupos sociais com a organização de instituições para evitar
a marginalidade e a criminalidade de crianças e jovens da população mais carente”,
(OLIVEIRA, 2011, p. 101). Algumas mudanças importantes ocorreram nesse período,
entre elas a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB (Lei
4024/61) que apontou a discussão da inclusão no sistema de ensino a criação dos
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jardins de infância. Oliveira (2011, p.102) mostra os artigos 23 e 24 como dispunha na
Lei 4024/61:
Art. 23 – A educação pré-primária destina-se aos menores de 7 anos, e será
ministrada em escolas maternais ou jardins de infância.
Art. 24 – As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete
anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em
cooperação com os poderes públicos, instituições de educação pré-primária.
(BRASIL apud OLIVEIRA 2011, p.102).

Em consonância com a discussão da LDB (Lei 4024/61), na década de
1970, a participação dos movimentos sociais e das pressões feministas, a luta
democrática pela escola pública, possibilitam a conquista do reconhecimento da
educação em creches e pré-escolas como um dever do Estado e direito da criança.
Em 1974, o Ministério de Educação e Cultura - MEC criou o serviço de Educação Préescolar e, no ano, seguinte instituiu a coordenadoria deste mesmo ensino.
O Plano Nacional de Desenvolvimento – PND, em 1986, apresenta as
Creches como dever do Estado. Expondo em 1988 duas emendas – “Crianças e
Constituinte” e “Criança: prioridade nacional” – de iniciativa popular. Dentre vários
documentos que reconhecem a Educação Infantil como direito das crianças, vale
destacar Brasil (2005), quando se refere ao papel dessas Instituições: “[...] é
determinante para a inserção da criança na cultura, compartilhado com a família a
responsabilidade pela formação humana de seus filhos (BRASIL, 2005, p. 28)”. O
dever do Estado com a educação será definido mediante a garantia de: Art. 208 [...]
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade [...]
(BRASIL, 1988, p. 137).
Após a promulgação da Constituição Federal em 1988, houve ampliação
no número de pré-escolas e melhorias no nível escolar dos professores que atuavam
nesse segmento. Contudo, a creche ainda permanecia esquecida no cenário
educacional.
A partir dos anos 1990 aos anos 2000, no Brasil e no mundo, se
intensificam as políticas públicas para a Educação Infantil, mediante a elaboração de
documentos e legislações que buscam garantir o direito e o acesso, possibilitando
oportunidades para as crianças estudarem em escolas públicas de qualidade. Um
deles é o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA em 1990, como também a
Coordenadoria de Educação Infantil (Coedi) do MEC “[...] desenvolveu, por meio de
encontros, pesquisas e publicações, importante papel de articulação de uma política
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nacional que garantisse os direitos da população até 6 anos a uma educação de
qualidade

em

creches

e

pré-escolas.”

(OLIVEIRA,

2011,

p.

117).

Esse

reconhecimento da Educação Infantil como direito das crianças é determinado nos
documentos e em programas oficiais do governo federal relativos à Educação.
Com a atual LDB, Lei 9394/96, as crianças pequenas pobres saem do
campo do assistencialismo, pois esta lei estabelece que a Educação Infantil é a
primeira etapa da Educação Básica. A LDB também amplia o conceito de Educação
Básica, abrangendo desde a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Oliveira (2011) considera alguns pontos importantes propostos para a Educação
Infantil na nova LDB, dentre os quais destacam-se:
Expande o conceito de educação, vinculando o processo formativo ao mundo
do trabalho e à prática social exercida nas relações familiares, trabalhistas,
de lazer e de convivência social. Aumenta as responsabilidades das unidades
escolares (aí incluindo creches e pré-escolas) [...], dispõe princípios de
valorização dos profissionais da educação e estabelece [...], ela atribui
flexibilidade ao funcionamento da creche e pré-escola, permitindo a adoção
de diferentes formas de organização e práticas pedagógicas. Define níveis
de responsabilidade sobre a regulamentação da educação infantil,
autorização, credenciamento, supervisão e avaliação institucional.
(OLIVEIRA, 2011, p. 118).

Além dessas propostas da LDB para a Educação Infantil, novas
compreensões que discutem a linguagem e o desenvolvimento das crianças
transformaram a maneira de pensar as propostas pedagógicas para essa etapa da
Educação Básica. Uma delas foi o Referencial Curricular Nacional (RCNEI), formulado
pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e as Diretrizes Nacionais para a
Educação Infantil - DNEI, foram definidas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE.
O RCNEI2 foi idealizado com a finalidade de servir de guia nas reflexões no
que se refere aos objetivos, orientações didáticas, conteúdos aos profissionai s que
estão diretamente vinculados na educação de crianças de zero a seis 3 anos, em
creches, centros de Educação Infantil, tanto na rede pública quanto na rede privada.
Conteúdos importantes para a área educacional foram contemplados,
como seres vivos, fenômenos da natureza entre outros. Elegemos “Os seres vivos”
para o nosso estudo, mais adiante ampliaremos a discussão sobre o mesmo. Tendo
sempre em conta os princípios norteadores da especialidade da Educação Infantil,

2

O RCNEI está organizado em três volumes: introdução, formação pessoal e social e
conhecimento de mundo.
3
Atualmente a Educação Infantil contempla crianças de 0 a 5 anos.
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como a criança, o educar, o cuidar, o brincar, as relações creche-família, a postura do
professor da área, a educação de crianças com necessidades especiais, a
organização do ambiente escolar, entre outros.
No que se refere à finalidade da instituição infantil, o documento destaca a
necessidade de acessibilidade de elementos da cultura a todas as crianças, para o
enriquecimento do seu desenvolvimento e inserção social.
As Diretrizes de 1999 (Parecer CNE/CEB nº 22/98 e Resolução CNE/CEB
nº 01/99), de acordo com Oliveira (2011):
[...] defenderam um novo paradigma de atendimento com base na
Constituição Federal de 1998, que definiu o direito à educação das crianças
de zero a cinco anos de idade em instituições de Educação Infantil como um
direito social não apenas dos filhos de trabalhadores rurais e urbanos, mas
também como um direito da criança. (OLIVEIRA, 2011, p.119).

Após dez anos da aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil - DCNEI (1999), Oliveira (2011, p. 120) apresenta pesquisas feitas
em unidades de Educação Infantil das diversas regiões do país que causaram
preocupação quanto à qualidade do trabalho realizado nessas instituições. Com uma
prática pedagógica ainda voltada para o trabalho assistencialista e em muitos casos
um modelo de escolarização precoce, manifestando práticas do Ensino Fundamental,
as discussões sobre as práticas pedagógicas do cotidiano vivenciadas nessas
instituições de Educação Infantil foram fundamentais com o objetivo de melhorar e de
“torná-las mediadoras e mais eficientes de aprendizagens e do desenvolvimento das
crianças” (OLIVEIRA, 2011).
A partir de discussões nos Movimento Interfóruns de Educação Infantil do
Brasil – MIEIB, Secretaria de Educação Básica – SEB dentre outras em setores da
educação, a aprovação de novas diretrizes curriculares nacionais para a Educação
Infantil - DCNEI (Parecer CNE/CEB nº 20/09 e Resolução CNE/CEB n° 05/09) reforçou
que a proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como
objetivo garantir à criança acesso aos processos de apropriação, renovação e
articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como
o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à
brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças.
Em suas definições, as DCNEI, apresentam a criança como sujeito histórico
e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói
sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
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experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura. Nessa configuração, propõem que as instituições de educação
infantil promovam seu desenvolvimento de forma integral.
Dentre as orientações traçadas pelas DCNEI para a Educação Infantil - a
seguir: a organização de espaço, tempo e materiais que deverão prever condições de
trabalho coletivo, assegurando a integralidade, a indivisibilidade das dimensões
educativas, participação, diálogo e escuta cotidiana das famílias, relação afetiva e
gestão democrática, acessibilidade

de espaços para crianças com deficiência e

transtornos globais de desenvolvimento as altas habilidades/superdotação, as
interações entre as culturas com o combate ao racismo e a discriminação, a dignidade
da criança como pessoa humana.
Foram traçadas também propostas pedagógicas para população indígena,
do

campo, ribeirinha, quilombolas

entre

outras, respeitando

suas

práticas

socioculturais e reafirmando suas identidades.
As práticas pedagógicas foram organizadas, a partir de eixos norteadores,
as interações e as brincadeiras devem garantir experiências que promovam o
conhecimento de si e do mundo, favoreçam a imersão das crianças nas diferentes
linguagens, experiências narrativas, recriação de contextos significativos para elas,
vivências éticas e estéticas, situações de aprendizagem mediadas, incentivo à
curiosidade, à exploração, ao encantamento e ao questionamento, promoção do
relacionamento e a interação das crianças com diversas manifestações artísticas,
interação com a biodiversidade, o cuidado e a preservação na Terra, dentre outras
possibilidades de acordo com as características, identidade institucional e
particularidades, estabelecerão modos de interagir com essas experiências em suas
práticas cotidianas.
Atualmente, com as mudanças de concepções da Educação Infantil, estas
instituições tornaram-se indispensáveis na sociedade possibilitando a ampliação das
políticas públicas fazendo com que as crianças tenham acesso às escolas bem cedo,
muitas delas ainda bebês iniciam a vida escolar. O papel dessas Instituições “[...] é
determinante para a inserção da criança na cultura, compartilhando com a família a
responsabilidade pela formação humana de seus filhos.” (BRASIL, 2005, p. 28).
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2.3 A Educação Infantil no cenário atual: o currículo da BNCC

Documento proposto como mais um referencial para a construção das
propostas curriculares de instituições de Educação Infantil é a Base Nacional Comum
Curricular – BNCC, que está sendo discutida por diversos especialistas e estudiosos
de cada área do conhecimento, dentro dos seus respectivos segmentos, desde 2015,
com objetivo de discutir e garantir os direitos de aprendizagem dos educandos. Esta
construção está sendo realizada pela sociedade em todas as esferas e engloba toda
a Educação Básica.
A BNCC está pautada em alguns documentos oficiais, quais sejam, a
Constituição Federal – CF (BRASIL, 1998, p. 137), em seu artigo Art. 210 que afirma:
“Serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a
assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos,
nacionais e regionais”. A Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 – LDB, no Art. 26, afirma:
Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e médio devem ter
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos. (LDB,1996, p.9)4.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI
(2009), em suas definições, afirmam que o currículo da Educação Infantil é concebido
como um:
[...] conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes
das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural,
artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. (DCNEI, 2009,
p. 12)

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica – DCNEB
(2010), no Art. 14 apresenta: A base nacional comum na Educação Básica constituise de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas
políticas públicas e gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e
tecnológico; no mundo do trabalho; no desenvolvimento das linguagens; nas
atividades desportivas e corporais; na produção artística; nas formas diversas de
exercício da cidadania e nos movimentos sociais.

4

Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013.
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A Lei de Diretrizes e Bases – LDB/alteração redação (2013), em seu art.
26, expõe: os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos.
A Conferência Nacional de Educação – CONAE/2014, no Eixo IV
apresenta a:
Qualidade da Educação: Democratização do Acesso, Permanência,
Avaliação, Condições de Participação e Aprendizagem, com as seguintes
Proposições e Estratégias: 2. Garantir o acesso e a permanência com
qualidade à aprendizagem na educação em todos os níveis, etapas e
modalidades, com as estratégias de: 2.4. Elaborar, mediante consulta pública
nacional, a proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento para os alunos do ensino fundamental e médio, nas
diversas modalidades a serem atingidas nos tempos e etapas de organização
destes níveis de ensino, com vistas a garantir formação básica comum,
garantindo assistência técnica e financeira. (CONAE, 2014, p. 56-57, grifo
nosso).

O Plano Nacional de Educação – PNE (2014) apresenta na Estratégia 1.9:
Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos
de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a
elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os
avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às
teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco)
anos. Estratégia: 7.1. Estabelecer e implantar, mediante pactuação
interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base
nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento dos(as) alunos(as) para cada ano do ensino fundamental
e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local. (PNE, 2014, p.
50-61).

A constituição da BNCC se deu em caráter de construção participativa com
base nos documentos oficiais citados acima e especialistas da área de educação cada
um em seus segmentos específico. A BNCC, em sua segunda versão, foi composta
de 12.226.510 contribuições no portal da BNCC, reuniões com especialistas nas
diversas áreas de conhecimentos, contou com mais de 90 reuniões em 17 Estados,
na área da Educação Infantil, especificamente, participaram 4 leitores críticos. Esses
leitores críticos são especialistas em Educação, convidados pela organização da
BNCC para participar do processo de trabalho de revisão do referido documento.
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Nesse processo de construção, quatro assessores especialistas em
Educação Infantil, participaram efetivamente na organização do documento, quais
sejam, Profa. Drª Maria Carmen Silveira Barbosa (Universidade Federal do Rio
Grande do Sul -UFRGS), Profa. Drª Zilma de Moraes Ramos de Oliveira (Universidade
de São Paulo - USP), Profa. Drª Silvia Helena Vieira da Cruz (Universidade Federal
do Ceará - UFC) e Prof. Dr. Paulo Sergio Fochi (Universidade do Vale do Rio dos
Sinos - Unisinos).
Na estrutura de organização curricular da BNCC, na área da Educação
Infantil foram destacados três eixos como norteadores do currículo. São os seguintes:
Direitos de aprendizagem, Campos de Experiências e Objetivos de Aprendizagem e
desenvolvimento.
Dentro dos Direitos de Aprendizagem devem ser garantidos a todas as
crianças nas turmas de creche ou pré-escolas: conhecer-se, conviver, brincar,
explorar, participar e expressar. Os Campos de Experiências são estruturados a
partir do artigo 9º das DCNEI. Não ocorrem de modo isolado, eles são explorados a
partir dos interesses das crianças. Coelho (2016, p.16) expõe que:
Assim, colocam no centro do projeto educativo as interações e as
brincadeiras, de onde emergem as observações, os questionamentos, as
investigações e outras ações das crianças articuladas com as proposições
trazidas pelos/as professores/as. (COELHO, 2016, p. 16)

Quanto a organização curricular, poderá ser organizada da seguinte
maneira: “A organização curricular da Educação Infantil pode se estruturar em eixos,
centros, campos ou módulos de experiências que devem se articular em torno dos
princípios, condições e objetivos propostos nesta diretriz” (Parecer CNE, 2009, p. 16).
Nessa perspectiva, esses são dispostos da seguinte forma: O eu, o outro, o
nós; Corpo, gestos e movimentos; escuta, fala, pensamento e imaginação; traços,
sons, cores e imagens e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Por último os objetivos de Aprendizagem e desenvolvimento que são
organizados levando em consideração a faixa etária das crianças. De acordo com a
BNCC (2016) alguns objetivos como esses são articulados evidenciando importantes
processos das crianças que terão continuidade e progressão nas demais etapas da
Educação Básica, quando serão tratados em Áreas de Conhecimento da BNCC:


Bebês: Zero a 18 meses, será assegurado: Perceber que suas ações têm
efeitos nas outras crianças e adultos, constituindo relações de amizade;
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Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras das
quais participa; Dialogar com parceiros coetâneos ou adultos, ao explorar
materiais, objetos, brinquedos; Comunicar suas necessidades, desejos e
emoções, utilizando gestos, balbucios e palavras; Reconhecer as
sensações do seu corpo em momentos de alimentação, higiene,
descanso.
Crianças bem pequenas de 19 meses a 3anos e 11 meses: Demonstrar
atitudes cuidadosas e solidárias na interação com diversas crianças e
adultos; Fazer uso de normas sociais, participando de brincadeiras de faz
de conta; Assumir personagens ligados ao seu cotidiano nas brincadeiras
de faz de conta; Praticar suas habilidades comunicativas, ampliando a
compreensão das mensagens dos colegas; Comparar características de
colegas (tamanho, altura, etnia, preferências, local de moradia etc.),
identificando semelhanças e diferenças.
Crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses: Seguir as regras nas
brincadeiras e jogos com outras crianças, aprendendo a lidar com o
sucesso e a frustração; Fazer uso de estratégias para lidar com o conflito
nas interações com diversas crianças e adultos; Apreciar os costumes e
as manifestações culturais do seu contexto e de outros; Comunicar suas
ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, por meio de contatos
diretos ou possibilitados pelas tecnologias da comunicação; Demonstrar
oposição a qualquer forma de discriminação, sempre que presenciá-la.
(BNCC, 2016, p. 69)

Em consonância com as formas de pensar e agir que as crianças de até
seis anos possuem, as Áreas de Conhecimento da BNCC (Linguagens, Ciências
Humanas, Ciências da Natureza e Matemática) são vivenciadas de forma
rearticuladas em campos de experiências. Mas para que essa proposta ocorra de
forma efetiva, algumas condições o sistema nacional educacional deve garantir no
trabalho pedagógico dos professores. Coelho (2016) apresenta algumas condições:








A organização de ESPAÇOS que ofereçam às crianças oportunidades de
interação, exploração e descobertas;
O acesso a MATERIAIS diversificados geradores de enredos para as
explorações, para as produções e para as brincadeiras infantis;
Gestão do TEMPO, proporcionando uma jornada que lhes dê o tempo
necessário para viverem suas experiências cotidianas, valorizando,
especialmente, as oportunidades de interações e brincadeiras.
Respeitar a proporção PROFESSOR/CRIANÇA definida pelo sistema;
Prover diferentes formas de FORMAÇÃO INICIAL e CONTINUADA dos
professores;
Subsidiar o ACOMPANHAMENTO E A AVALIAÇÃO do trabalho com as
crianças.
Elaboração de MATERIAIS DIDÁTICOS. (COELHO, 2016, p. 27).

A partir desses avanços que propõe a BNCC, a função social e política das
Instituições de Educação Infantil juntamente com a comunidade e a família é de
educar as crianças e de oferecer-lhes as melhores condições e recursos construídos
culturalmente para que vivam suas infâncias, ampliando e diversificando suas
experiências afetivas, sensoriais, lúdicas, estéticas, cognitivas e sociais. É importante
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também que as instituições de Educação Infantil ofereçam condições para a
efetivação de práticas pedagógicas e uma formação que permita ao professor ampliar
sua visão no que diz respeito às reais necessidades infantis.

2.4 O ensino de ciências na Educação Infantil

No Brasil, o Ensino de Ciências passou a fazer parte do Ensino
Fundamental em 1961, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB – Lei nº 4024/61. Para as crianças da Educação Infantil temos os
Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – RCNEI (1998): No
volume 3, apresenta uma proposta de trabalho a ser desenvolvida na área de Ciências
da Natureza, neste trabalho será desenvolvido o Tema de Pesquisa como
metodologia, utilizando os conteúdos do bloco Seres Vivos.
O Ensino de Ciências, assume um papel significativo na formação do
cidadão, e remete ao professor o desafio de promover a ação pedagógica a
partir de uma abordagem interdisciplinar e contextualizada, ou, dito de outro
modo, desenvolver uma prática centrada na articulação dos conhecimentos
das diversas áreas entre si, e entre essas e o mundo dos alunos. Trata-se de
um processo dialógico, que envolve sujeitos em interação social de produção
e aprendizagem compartilhada em sala de aula. (VIECHENESKI;
CARLETTO, 2013, p. 524).

Nesse cenário de discussões para o Ensino de Ciências, ainda é levantado
a seguinte pergunta: Por que ensinar Ciências? Fumagalli (1998, p.15) responde a
questão considerando os seguintes pontos: “a) o direito das crianças de aprender
ciências; b) o dever social obrigatório da escola [...] de distribuir conhecimentos
científicos ao conjunto da população, e c) o valor social do conhecimento científico”.
A autora aborda a criança como um sujeito social que tem os mesmos
direitos que os adultos de apropriar-se do conhecimento científico e um dever da
instituição de ensino a transmissão desse conhecimento. Ela aponta que “não ensinar
ciências nas primeiras idades invocando uma suposta incapacidade intelectual das
crianças é uma forma de discriminá-las como sujeitos sociais” (FUMAGALLI,1998,
p.15).
Outro ponto importante na abordagem defendida pelo autor é o valor
social do conhecimento científico, que o enfatiza como prática social das crianças pois
“podem ser hoje também responsáveis pelo cuidado do meio ambiente, podem agir
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hoje de forma consciente e solidária em relação a temas vinculados ao bem-estar da
sociedade da qual fazem parte” (FUMAGALLI,1998, p.18). O direito das crianças de
aprender Ciências é ressaltado mais uma vez pela autora, na justificativa de que é
dever social da escola, o Ensino de Ciências da natureza as crianças nas primeiras
idades, corroboramos com sua justificativa para esse ensino desde a Educação
Infantil.

2.5 O Ensino de Ciências e o Referencial Nacional Curricular para a Educação
Infantil – RCNEI

Em função das discussões e do aguardo no Congresso Nacional da
aprovação da versão final da BNCC o Ensino de Ciências organizado pelo RCNEI por
eixo de trabalho, denominado natureza e sociedade reúne temas pertinentes ao
mundo social e natural, este ainda é um referencial muito utilizado nas instituições de
Educação Infantil, como balizador de suas ações pedagógicas. A intenção do RCNEI
é que o trabalho ocorra de forma integrada, ao mesmo tempo em que são respeitadas
as especificidades das fontes, abordagens e enfoques advindos dos diferentes
campos das Ciências Humanas e Naturais (BRASIL, RCNEI, 1998).
O referido documento expõe que muitas propostas desenvolvidas por
instituições de Educação Infantil limitam-se apenas na transmissão de noções sobre
“seres vivos e corpo humano”, outras utilizam definições e classificações de forma
descontextualizadas, desconsiderando as ideias e o conhecimento que as crianças
possuem. Os problemas investigados e as ideias das crianças não ficam explícitos,
não sendo valorizados suas explicações para os fenômenos. De acordo com os
RCNEI (1998) é relevante que as crianças tenham:
[...] contato com diferentes elementos, fenômenos e acontecimentos do
mundo, sejam instigadas por questões significativas para observá-los e
explicá-los e tenham acesso a modos variados de compreendê-los e
representá-los. [...] à medida que crescem, se deparam com fenômenos, fatos
e objetos do mundo; perguntam, reúnem informações, organizam explicações
e arriscam respostas; ocorrem mudanças fundamentais no seu modo de
conceber a natureza e a cultura. (RCNEI, 1998, p. 166-167).

Nessa interação com conhecimento, o documento propõe que o eixo de
Ciências da Natureza propicie:
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[...] 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. (RCNEI, 1998, p. 167).

Nessa perspectiva, é importante que o professor tenha claro quais os
conhecimentos e domínios que se consolidam nesta etapa educacional, pois desde
pequenas elas precisam ser desafiadas a observar fenômenos, formular hipóteses,
relatar acontecimentos, prever

resultados

para

experimentos. Dessa

forma

corroboramos com o RCNEI (1998) pois:
Podem também trocar ideias e informações, debatê-las, confrontá-las,
distingui-las e representá-las, aprendendo, aos poucos, como se produz um
conhecimento novo ou por que as ideias mudam ou permanecem”. [O
conhecimento] “são construídos, gradativamente, na medida em que as
crianças desenvolvem atitudes de curiosidade, de crítica, de refutação e de
reformulação de explicações para a pluralidade e diversidade de fenômenos
e acontecimentos do mundo social e natural (RCNEI 1998, p. 173).

Para facilitar a organização do trabalho pedagógico do professor de
Educação Infantil, nessa visão de transformação do conhecimento, o RCNEI (1998)
estabelece alguns objetivos para a faixa etária de 4 a 5 anos, estes deverão ser
ampliados e aprofundados de forma que, ao final desta etapa, sejam capazes de:





interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural,
formulando perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo,
manifestando opiniões próprias sobre os acontecimentos, buscando
informações e confrontando ideias;
estabelecer algumas relações entre o modo de vida característico de seu
grupo social e de outros grupos;
estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida
que ali se estabelecem, valorizando sua importância para a preservação
das espécies e para a qualidade da vida humana. (RCNEI, 1998, p. 175).

Dentre os objetivos elencados nesse documento, os conteúdos propostos,
deverão ser organizados e definidos dentro da realidade e necessidades das crianças, de
maneira significativa, seguindo os seguintes critérios:





relevância social e vínculo com as práticas sociais significativas;
grau de significado para a criança;
possibilidade que oferecem de construção de uma visão de mundo
integrada e relacional;
possibilidade de ampliação do repertório de conhecimentos a respeito do
mundo social e natural. (RCNEI, 1998, p. 177).

As duas principais habilidades nessa faixa etária de 4 e 5 anos é a
observação e a exploração do meio. O contato com pequenos animais pode
proporcionar essa observação de forma mais sistematizada, fazendo-os perceber e
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investigar tipos de alimentação, habitat, reprodução e preservação desses animais
estudados.
O RCNEI (1998) organiza os conteúdos em cinco blocos: “Organização dos
grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar”; “Os lugares e suas paisagens”; “Objetos
e processos de transformação”; “Os seres vivos” e “Fenômenos da natureza” (RCNEI,
1998, p. 180). Essa organização é apenas didática, no entanto o professor em sua
prática pedagógica deverá trabalhá-los de maneira integrada, evitando-se fragmentar
a vivência das crianças.
Para os blocos de conteúdos foram elencados, como indispensáveis à
aprendizagem das crianças, alguns procedimentos:











formulação de perguntas;
participação ativa na resolução de problemas;
estabelecimento de algumas relações simples na comparação de dados;
confronto entre suas ideias e as de outras crianças;
formulação coletiva e individual de conclusões e explicações sobre o tema
em questão;
utilização, com ajuda do professor, de diferentes fontes para buscar
informações, como objetos, fotografias, documentários, relatos de
pessoas, livros, mapas etc.;
utilização da observação direta e com uso de instrumentos, como
binóculos, lupas, microscópios etc., para obtenção de dados e
informações;
conhecimento de locais que guardam informações, como bibliotecas,
museus etc.;
leitura e interpretação de registros, como desenhos, fotografias e
maquetes;
registro das informações, utilizando diferentes formas: desenhos, textos
orais ditados ao professor, comunicação oral registrada em gravador etc.
(RCNEI,1998, p. 181) .

Para a proposta da nossa pesquisa, utilizamos o bloco “Os seres vivos”, como
orientação da prática pedagógica, que tem com conteúdo as seguintes sugestões:









estabelecimento de algumas relações entre diferentes espécies de seres
vivos, suas características e suas necessidades vitais;
conhecimento dos cuidados básicos de pequenos animais e vegetais por
meio da sua criação e cultivo;
conhecimento de algumas espécies da fauna e da flora brasileira e
mundial;
percepção dos cuidados necessários à preservação da vida e do
ambiente;
valorização da vida nas situações que impliquem cuidados prestados a
animais e plantas;
percepção dos cuidados com o corpo, à prevenção de acidentes e à
saúde de forma geral;
valorização de atitudes relacionadas à saúde e ao bem-estar individual e
coletivo. (RCNEI, 1998, p. 188-189).
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A partir dos conteúdos apresentados é visível uma gama de possibilidades de
trabalho com as crianças por meio do bloco “Seres Vivos”, pois nessa fase as crianças
gostam de bichos e questionam, levantam hipóteses de como vivem, onde vivem,
como nascem, como se alimentam, dentre outras curiosidades. Nesse momento de
questionamento das crianças é importante que o professor instigue sua imaginação e
levante questões sobre a preservação desses animais que estão sendo estudados.
O RCNEI (1998) sugere diferentes formas de sistematização do conhecimento.
Desde o início do processo de investigação de um tema, o “registro pode ser
apresentado em diferentes linguagens e formas: textos coletivos ou individuais, murais
ilustrados, desenhos, maquetes, entre outros” (BRASIL, RCNEI,1998, p. 199). A
sistematização do conhecimento é um processo contínuo e deve ser registrada em
todos os momentos da investigação, de forma que possa ser socializada para todos
da instituição de ensino e como forma de incentivo para os alunos.
Nesse sentido, o professor é uma peça fundamental na aprendizagem da
criança como mediador do conhecimento, que irá estimular as crianças a expor suas
ideias, opiniões e hipóteses a partir de situações de aprendizagem que sejam
significativas para elas, dentro do seu contexto social, promovendo a criticidade onde
possa ajudar a pensar a resolver problemas em seu meio social.

2.6 Alfabetização Científica na Educação Infantil

A partir da evolução acerca da criança e da Educação Infantil, percebe-se os
avanços e seus desafios na promoção de experiências práticas e efetivas que visem
a ampliação da visão de mundo dessas crianças. As crianças pequenas, possuem
uma curiosidade intrínseca e desejo de compreender o mundo a sua volta. Ao
observá-las e ouvi-las, pode-se facilmente evidenciar suas explicações sobre os
fenômenos do cotidiano, suas hipóteses e maneiras particular de explicar os
acontecimentos do seu meio. (VIECHENESKI; CARLETTO, 2013, p. 526).
Nesse sentido, os professores de Educação Infantil devem estar atentos
para o seu fazer educativo, trazendo seu espírito investigativo,
[...] estimulando-os a levantar novas hipóteses, a questionar, confrontar
ideias, e construir conceitos científicos acerca dos fenômenos naturais, dos
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seres vivos e das inter-relações entre o ser humano, o meio ambiente e as
tecnologias. (VIECHENESKI; CARLETTO, 2013, p. 526).

Dessa forma, fazendo-os entender o processo científico, no processo de
aprendizagem.
É importante que o Ensino de Ciências favoreça o contato da criança com
os elementos citados anteriormente, mas também, que a criança possa assumir um
papel significativo como cidadão, num processo dialógico de interação social e
aprendizagem compartilhada de uma forma interdisciplinar.
De acordo com Viecheneski e Carletto apud Lorenzetti et al. (2011):
Sob essa perspectiva, o ensino de ciências pode contribuir para que os
alunos sejam inseridos em uma nova cultura, a cultura científica, que lhes
possibilitará ver e compreender o mundo com maior criticidade e com
conhecimentos para discernir, julgar e fazer escolhas conscientes em seu
cotidiano, com vistas a uma melhor qualidade de vida. Entende-se que esse
processo, aqui denominado de alfabetização científica, é uma construção que
se prolonga por toda a vida, contudo, ressalta-se que seu desenvolvimento é
fundamental desde a fase inicial da escolarização (VIECHENESKI;
CARLETTO apud LORENZETTI, 2013, p.526).

De acordo com a definição de Alfabetização Científica de Lorenzetti;
Delizoicov (2001, p. 4) esclarece que sempre que estiver conceituando e definindo
Alfabetização Científica, parte-se do pressuposto que a Alfabetização Científica é um
processo que tornará o indivíduo alfabetizado cientificamente nos assuntos que
envolvem a Ciência e a Tecnologia, ultrapassando a mera reprodução de conceitos
científicos, destituídos de significados, de sentidos e de aplicabilidade.
A partir de suas discussões sobre Alfabetização Científica Chassot (2014,
p.62), considera-a “como um conjunto de conhecimento que facilitariam aos homens
e às mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem”. Ele amplia o conceito expondo
que seria desejável que os alfabetizados cientificamente “não tivessem facilitada a
leitura de mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades de transformálo, e transformá-lo para melhor” (CHASSOT, 2014, p.62).
Considerando que a natureza do conhecimento humano é inventiva,
construtiva e interativa, temos que recriar uma escola que priorize esses elementos
como norteadores dos processos de ensino e aprendizagem (DEHEINZELIN, 1994).
De acordo com os RCNEI:
As crianças devem, desde pequenas, ser instigadas a observar, relatar
acontecimentos, formular hipóteses, prever resultados para experimentos [...]
podem também trocar ideias e informações, debatê-las, confrontá-las,
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distingui-las e representá-las, aprendendo, aos poucos, como se produz um
conhecimento novo ou porque as ideias mudam ou permanecem (RCNEI,
1998, p. 172).

No processo de busca de conhecimentos, o profissional da educação
necessita de uma formação que contribua para construção de uma nova visão de
criança, de forma que esta seja compreendida como sujeitos de direitos, ressaltando
suas especificidades e apontando uma prática de qualidade para ser realizada com
as crianças pequenas. Para Moura (2012), propiciar um trabalho com as crianças
reconhecendo e, ao mesmo tempo, respeitando as suas especificidades, possibilitará
a criação de condições para aprendizagens e desenvolvimentos das crianças nas
instituições (MOURA, 2012, p.15).
O RCNEI (1998) aponta:
O trabalho com os conhecimentos derivados das Ciências Humanas e
Naturais deve ser voltado para a ampliação das experiências das crianças e
para a construção de conhecimentos diversificados sobre o meio social e
natural. Nesse sentido, refere-se à pluralidade de fenômenos e
acontecimentos, ao conhecimento da diversidade de formas de explicar e
representar o mundo, ao contato com as explicações científicas e à
possibilidade de conhecer e construir novas formas de pensar sobre os
eventos que as cercam. (RCNEI, 1998, p. 166).

Nessa perspectiva, o trabalho com Alfabetização Científica para crianças
de 5 anos da Educação Infantil, tem como propósito dar vida à Ciência em sala de
aula e fora dela, modificando o foco do ensino dos fatos para o ensino das crianças,
em um processo de descoberta que se caracteriza por ser dinâmico e vigoroso,
considerando as peculiaridades das crianças nessa etapa de ensino. Assim, Harlan e
Rivkin (2002, p.46) entendendo que: “A abordagem circunstancial às ciências pode
ocorrer a qualquer momento e em qualquer local, sempre que a curiosidade infantil for
despertada por algo significativo [...].”
Pensando desse modo, concordamos com Lorenzetti; Delizoicov (2001)
quando nos traz a alfabetização científica como “uma atividade vitalícia”, uma vez que
não supõe um estágio de término, mas se dá durante toda a vida do educando. Outro
aspecto importante destacado pelos autores é a conceituação e definição de
Alfabetização Científica nos anos inicias, ampliamos essa definição para a Educação
Infantil:
[...] partindo do pressuposto que a alfabetização científica é um processo que
tornará o indivíduo alfabetizado cientificamente nos assuntos que envolvem
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a Ciência e a Tecnologia, ultrapassando a mera reprodução de conceitos
científicos, destituídos de significados, de sentidos e de aplicabilidade.
(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 4).

As pesquisas de Lorenzetti; Delizoicov (2001) sobre Alfabetização
Científica, apontam que há várias definições sobre o assunto, dentre eles Shen
(1975), Miller (1983), Bybee (1995), Cobern (1995) e Hazen e Trefil (1995). Utilizamse algumas das definições apresentadas por Shen (1975) e Bybee (1995), por
entender que estas contextualizam a realidade do nosso trabalho.
De acordo com as discussões sobre o assunto, Lorenzetti e Delizoicov
(2001), trazem a definição de acordo com a concepção de Shen (1975, p. 265),
“Alfabetização Científica Prática”, é aquela que contribui para a superação de uma
situação, tornando o indivíduo apto a resolver, “[...] de forma imediata, problemas
básicos que afetam a sua vida.” Shen (1975, p. 265) citado por Lorenzetti e Delizoicov
(2001, p.4), apresenta que esta alfabetização deve proporcionar “[...] um tipo de
conhecimento científico e técnico que pode ser posto em uso imediato, para ajudar a
melhorar os padrões de vida”. Dessa forma, Lorenzetti e Delizoicov (2001) observam:
[...] a “alfabetização científica prática” está relacionada com as necessidades
humanas mais básicas como alimentação, saúde e habitação. Uma pessoa
com conhecimentos mínimos sobre estes assuntos pode tomar suas decisões
de forma consciente, mudando seus hábitos, preservando a sua saúde e
exigindo condições dignas para a sua vida e a dos demais seres humanos. A
alfabetização científica prática deveria estar disponível para todos os
cidadãos, necessitando um esforço conjunto da sociedade para desenvolvêla. Neste sentido, o ensino de ciências poderia ter seu papel que inicialmente
independeria de a criança saber ler e escrever. A alfabetização científica
poderia apresentar um espectro muito amplo, incluindo abordagem de temas
tais como agricultura, indústria, alimentação e, principalmente, sobre a
melhoria das condições de vida do ser humano, ao mesmo tempo em que
auxiliaria na apropriação do código escrito (LORENZETTI; DELIZOICOV,
2001, p. 4).

Segundo uma das definições de Bybee (1995), a “alfabetização científica
multimodal” vai além de aquisição de vocabulário e apropriação de esquemas
conceituais e métodos processuais científicos, mas inclui compreensões sobre
Ciências: “É quando os indivíduos são capazes de adquirir e explicar conhecimentos,
além de aplicá-los na solução de problemas do dia-a-dia.” (LORENZETTI;
DELIZOICOV, 2001, p. 6).
Assim, a partir das posições de Shen e Bybee, podemos destacar que Shen
institui que, de acordo com as necessidades e com o contexto, será utilizado o
desenvolvimento de habilidades pelos indivíduos. “São atitudes e habilidades que
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serão incorporadas no dia-a-dia dos indivíduos, preocupando-se com a utilização dos
conhecimentos

científicos

em

contextos

escolares

ou

não.”

(LORENZETTI;

DELIZOICOV, 2001, p. 6)
Bybee (1995) citado por Lorenzetti e Delizoicov (2001) sintetiza a discussão
sobre a Alfabetização Científica, estendendo seu conceito para um nível de
compreensão dos significados que os conceitos científicos incorporam, centrando-se
no processo ensino e aprendizagem, de como os alunos compreendem a Ciência e
esse processo de compreensão estão relacionados com o ambiente escolar.
A Alfabetização Científica que pensamos para a Educação Infantil corrobora
com Lorenzetti e Delizoicov (2001) pois:
[...] preocupa-se com os conhecimentos científicos, e sua respectiva
abordagem, que sendo veiculados [desde a educação infantil] se constituam
num aliado para que o aluno possa ler e compreender o seu universo. Pensar
e transformar o mundo que nos rodeia tem como pressuposto conhecer os
aportes científicos, tecnológicos, assim como a realidade social e política.
Portanto, a alfabetização científica no ensino de Ciências Naturais [desde a
educação infantil] é aqui compreendida como o processo pelo qual a
linguagem das Ciências Naturais adquire significados, constituindo-se um
meio para o indivíduo ampliar o seu universo de conhecimento, a sua cultura,
como cidadão inserido na sociedade. (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001,
p.8).

O RCNEI (1998), assinala que quanto menores forem as crianças, na medida
em que participam de experiências cotidianas variadas, os critérios de agrupamentos
e as associações passam a ser revistas e reconstruídas. Dessa maneira, (RCNEI,
1998), expõe que:
As questões presentes no cotidiano e os problemas relacionados à realidade,
observáveis pela experiência imediata ou conhecidos pela mediação de
relatos orais, livros, jornais, revistas, televisão, rádio, fotografias, filmes etc.,
são excelentes oportunidades para a construção desse conhecimento.
(RCNEI, 1998, p. 172).

Partindo desta compreensão é necessário que a instituição de Educação
Infantil elabore suas propostas pedagógicas dentro do contexto das crianças, para dar
conta de alfabetizar cientificamente. Perpassando por diversos espaços e meios que
podem auxiliar na complexa tarefa de possibilitar a compreensão do mundo e garantir,
no entanto, “a especificidade do trabalho educativo escolar na medida em que a
atuação docente, mais que solicitada, é necessária para o planejamento e condução
do que se propõe” (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p.9).
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A organização didático-metodológica utilizada nesta pesquisa permeia a
Alfabetização Científica utilizando o Tema de Pesquisa (REGO, 1999), quais sejam,
Estudo da Realidade, Organização do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento,
integrando

temas

científicos

que

estejam

relacionados

aos

interesses,

questionamentos e preocupações das crianças como o tema “seres vivos” que será o
bloco de conteúdos utilizados. A prática dialógica da mediação também será
agregada, com a certeza de que é na interação com o outro que ocorre a
aprendizagem. E é pensando nessa interação que discutiremos o papel da mediação
na aprendizagem da criança a seguir.

2.7 Vygotsky e o papel da mediação na aprendizagem da criança

Desde o nascimento, a criança é imersa em um mundo social, onde toda a
atividade humana tem, na linguagem, seu principal instrumento de mediação e
desenvolvimento. Esta linguagem é um instrumento que vai sendo gradativamente
apropriado pela criança em suas relações com os objetos culturais e como o outro,
crianças e adultos. Assim, a criança aprende por meio das relações e interações que
desenvolve com o outro nos ambientes em que vive e convive e a partir de
observações apreende o significado das coisas e internaliza conceitos.
A escola é um ambiente onde elas têm oportunidade de sistematizar as
observações feitas por meio da linguagem, seja ela, escrita, oral, gestual, dentre
outras. Na escola um dos objetivos é aprender a ler, escrever, e o significado das
coisas. Ao chegarmos nesse ambiente não somos como uma “tábula rasa” 5, mas
trazemos nossos conhecimentos de mundo adquirido em nossas relações e
interações vivenciadas no ambiente familiar.
A necessidade de comunicação faz com que a criança desenvolva a
linguagem oral de forma a construir significados e a escola é o lugar apropriado e, de
forma intencional, amplia o conhecimento e significado dessa linguagem. Através da
fala com outro, a criança amplia e reorganiza conceitos e seus significados.
Entendemos que o desenvolvimento da criança é complexo e importante na

5

Quer dizer que não tem nenhum conhecimento anterior (LOCKE,1996).
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construção do sujeito, a interação com o outro é relevante e, nesse processo, a escola
e o professor têm o papel fundamental de mediador.
Busca-se em Vygotsky (1989) compreender melhor a aprendizagem e o
desenvolvimento das crianças em um processo de interação/mediação de ensino na
Educação Infantil. Para Vygotsky, a aprendizagem não era uma mera aquisição de
informações, não acontecia a partir de uma simples associação de ideias
armazenadas na memória, mas era um processo interno, ativo e interpessoal
(VYGOTSKY, 1989). De acordo com Moreira (1999), a interação social, na perspectiva
vygotskyana, “[..] é o veículo fundamental para transmissão dinâmica (de inter para
intrapessoal) do conhecimento social, histórico e socialmente construída.”
Nos estudos de Vygotsky (1989; 2001) citado por Saravy e Schroeder
(2010), ele defende a ideia de que as funções mentais superiores são o produto da
história, são construídas socialmente e é a representação das relações interpessoais.
Desta forma, a teoria histórico-cultural tenta explicar a aprendizagem e o
desenvolvimento

como

fenômenos

humanos

mediados

através

dos

signos,

considerando a linguagem o instrumento mais importante para a construção do
conhecimento. A teoria histórico-cultural entende também, que o sujeito, da mesma
forma que sofre a ação dos fatores sociais, culturais e históricos, também pode agir
de forma consciente sobre estas forças, isto sem o rompimento entre a dimensão
biológica e simbólica que o constitui.
De

acordo

com Moreira

(1999), instrumentos

e

signos

quando

internalizados, via interação social, o sujeito se desenvolve cognitivamente. Quanto
mais o sujeito utiliza os signos mais sua operação psicológica vai se modificando e
ampliando numa gama de possibilidades das funções mentais superiores. No
desenvolvimento das funções superiores acontecem dois momentos: o primeiro em
nível social e depois individual; o social se dá pelas interações entre pessoas e o
individual é no interior do próprio sujeito.
Martins (2008) ressalta a importância da interação da criança com o adulto,
especificamente na escola, na relação com o professor e os alunos, que a criança
será capaz de alcançar, de forma sistemática e planejada, o conhecimento sobre o
mundo, sempre por meio da linguagem.
A interação realizada por intermédio da linguagem modifica de acordo com
as vivências dos sujeitos envolvidos. No ambiente escolar, há uma interação entre
adultos e crianças, planejada de forma sistemática e intencional que possa promover
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um melhor desenvolvimento nas crianças, do ponto de vista do educador (MARTINS,
2008, p.31). A sala de aula é o lugar onde a criança é o sujeito que interage junto com
o professor e as demais crianças, devido à forte interação humana nesse ambiente,
cresce a responsabilidade do professor em promover um ambiente de interação ideal
para o desenvolvimento das aulas.
De acordo com Vygotsky, “[...] o homem é um ser social que, sem a
interação social, não pode nunca desenvolver nenhum dos atributos e características
que se desenvolveram como resultado da evolução sistemática de toda a
humanidade.” (VYGOTSKY, 1935, p. 24 apud MARTINS, 2008, p. 35). Neste sentido,
a sala de aula é um lugar privilegiado para que ocorram as interações entre
criança/criança e professor/criança, partindo daí o processo de aprendizagem e
desenvolvimento.
Partindo do pressuposto de que o homem é capaz de acumular e transmitir
conhecimentos, experiências, para Vygotsky (1935) apud (MARTINS, 2008) a idade
escolar é considerada uma ótima atividade de estudo, principalmente quando o
professor leva em conta o que o aluno já sabe e as funções que ainda estão em
processo de maturação.
Conforme afirma Elkonin (1987, p. 119), a atividade diretora do período
escolar se caracteriza por ser uma etapa em que as atividades escolares mediatizam
as relações dos alunos com os adultos (no caso da escola, o professor é o adulto que
realiza essa mediação). Essa relação permite ao aluno a aquisição de uma grande
quantidade de conhecimentos, que sustentam a formação de “[...]forças intelectuais e
cognitivas das crianças.” (ELKONIN, 1987, p.119 apud MARTINS, 2008, p. 38).
Além disso, o aluno tem a tendência de se sair melhor quando trabalha em
colaboração com o professor e os demais alunos da sala, pois o trabalho em
colaboração tem a característica de permitir à criança a solução de “[...] tarefas que
estão mais próximas de seu nível de desenvolvimento.” (VYGOTSKY, 1993, p.240
apud MARTINS, 2008, p. 38).
Concordamos com Martins (2008) que:
“[...] a interação na sala de aula, processo que se interpõe entre sujeito e o
meio, deve ser intencionalmente planejado. Essa afirmação é senso comum,
porém mediações que se realizam o tempo todo e no espaço da aula não
podem ser entendidas como resultado de um trabalho linear, mecânico”
(MARTINS, 2008, p.40).
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Martins (2008), em seus estudos sobre as implicações de Vygotsky,
considera que a premeditação do planejamento em educação requer que se considere
“o aluno, em sua concreticidade”, e essa consideração não se limita apenas àquilo
que o aluno é, mas principalmente ao “que ele pode vir a ser.” É preciso estar atento
às etapas do planejamento, pensar na sala de aula no momento exato das interações,
o que pode ocorrer, como indagações fora do que está previsto no planejamento. A
trajetória dos conhecimentos prévios da criança, até a aquisição de um conceito
científico, requer um planejamento que considere o que as crianças já sabem e o que
querem saber, isso envolve uma nova postura na ação do professor, além da
reorganização do tempo e espaço da escola e da sala de aula, para que os alunos
participem e sejam ouvidos.
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3 METODOLOGIA
A partir das inquietações

e discussões

no grupo

de

pesquisa

CREAR/UFRR sobre metodologias utilizadas nas Instituições de Educação Infantil e
por ter vivenciado no Núcleo de Educação da Infância – NEI/CAp/UFRN por quase 3
anos, opta-se por empregar na pesquisa, a metodologia do Tema de Pesquisa.
Os Temas de Pesquisa têm sido usados no NEI/CAp/UFRN, desde a
reestruturação curricular na década de 1980. Rêgo (1999, p. 62) considera que essa
metodologia é “uma forma de considerar experiências de vida e valores culturais da
criança, garantindo o acesso a experiências, onde possam expressar, ampliar suas
ideias, conhecimentos e sentimentos”.
Rêgo (1999, p. 62), em seus estudos, aponta que o Tema de Pesquisa teve
como referências principais na sua construção, as propostas de Madalena Freire
(1983) no seu livro A paixão de conhecer o mundo e Sônia Kramer (1989), com o livro
Com a pré-escola nas mãos.
De acordo com Rêgo (1999, p. 62), Kramer (1989) organizou uma proposta
pedagógica para a pré-escola (hoje, Educação Infantil) que chamou de Tema Gerador
e utilizou como fio condutor para o trabalho pedagógico. Para Kramer (1989), o Tema
Gerador significa:
[...] exatamente a possibilidade de articular, no trabalho pedagógico, a
realidade sociocultural das crianças, o desenvolvimento infantil e os
interesses específicos que as crianças manifestam, bem como os
conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade a que todos
têm direito a acesso. (KRAMER, 1989, p. 50).

Kramer (1989) propôs três critérios básicos para o Tema Gerador, que foi
definido pelo NEI/CAp/UFRN como Tema de Pesquisa. Rêgo (1999), apresenta
esses critérios descritos a seguir:
O Contexto Sociocultural das Crianças, ou seja, pressupõe um
conhecimento da realidade onde a criança está inserida, tanto das vivências
anteriores com a família, quanto das experiências partilhadas com outras
crianças e do grupo social a que pertencem, considerando os conhecimentos,
os valores e as diversas linguagens que já trazem do cotidiano.
As Áreas de Conteúdo ou os conhecimentos produzidos e sistematizados
nas áreas de Linguagem, Matemática, Ciências Naturais e Ciências Sociais.
O Nível de Desenvolvimento das Crianças, sendo respeitadas as
características próprias do desenvolvimento socioafetivo, cognitivo e
psicomotor, ou seja, qual a estrutura do pensamento das crianças naquele
momento de aprendizagem, como aprendem. (RÊGO, 1999, p. 62).
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Pautados nesses critérios o NEI/CAp/UFRN estabeleceu objetivos básicos
nas áreas do desenvolvimento das crianças, que são organizados de acordo com
cada nível de ensino e respaldados por referencial teóricos que tratam do
desenvolvimento infantil, em nível cognitivo, afetivo e corporal. Os objetivos básicos
definidos são:
O Desenvolvimento da Sociabilidade (Área Socioafetiva), com a intenção
de desenvolver na criança a percepção do eu, individual e coletivo, tendo
vista a construção da autonomia, cooperação, responsabilidade, em trocas
afetivas e sociais significativas;
O Desenvolvimento do Pensamento, Conhecimento e Expressão da
Realidade (Área Cognitiva), onde procura desenvolver na criança uma atitude
de crítica, curiosidade e prazer diante do conhecimento de mundo,
possibilitando a construção das operações, conceitos e relações das várias
áreas de conteúdo; das formas de representação (interior e exterior),
linguagem oral e escrita, desenho, imitação, jogo simbólico e imagem metal,
em situações que auxiliem a criança na construção do conhecimento e
expressão da realidade, em outras palavras os conhecimento das áreas da
Linguagem, da Matemática e das Ciências Naturais e Sociais;
O Desenvolvimento da Corporeidade (Área Educação Corporal), que
procura auxiliar a criança a descobrir as possibilidades do próprio corpo,
enquanto ação e linguagem, tomando consciência para perceber em cada
nível sobre o meio. [RÊGO, 1999, p. 63].

Esses objetivos gerais, orientam o planejamento e os planos em cada área
do conhecimento, apontando possíveis temas que serão, podem e precisam ser
trabalhados de acordo com cada nível de ensino no NEI/CAp/UFRN. Rêgo (1999),
ressalta que os Temas:
[...] vão surgindo, sendo pensados à proporção que o grupo vai crescendo
nas relações e consequentemente se conhecendo melhor, sendo possível ao
professor “saber” exatamente de que seus alunos necessitam, podem e estão
curiosos/interessados em conhecer. (RÊGO,1999, p. 64).

Rêgo (1999), também considerou importante as contribuições da produção
dos Momentos Pedagógicos dos quatro físicos, Angotti, Dal Pian, Delizoicov e
Pernambuco, como fonte de interpretação para o Tema de Pesquisa.
Na perspectiva de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), os três
momentos pedagógicos trazem uma metodologia para Ensino de Ciências na qual
fornece elementos para uma relação dialógica entre professor e alunos.
Tais autores têm uma perspectiva emancipatória para o processo formativo
dos sujeitos e ajudam a compreender o ensino pautado pela realidade vivida pelos
estudantes, de forma coletiva e principalmente trabalhando questões que vão para
além do ensino de uma listagem fragmentada e descontextualizada de conteúdo, por
meio de organizadores do processo educativo, os três Momentos Pedagógicos, que
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seriam “[...] utilizados

para

garantir uma

prática

sistemática

do

diálogo.”

(PERNAMBUCO, 1993, p. 33).
Assim, a aproximação das aulas, sob esses organizadores busca uma
possibilidade de minimização da fragmentação dos conteúdos escolares, e a
aproximação de um trabalho pedagógico por tema, com o caráter de eixo temático
como orientador da prática docente.
As bases teóricas para “Os três momentos pedagógicos” cuja referência é
o tema gerador está em Paulo Freire, tendo como fonte principal a “Pedagogia do
Oprimido” (DELIZOICOV; ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). De acordo com esses
autores, os temas geradores foram idealizados como um objeto de estudo que
compreende o fazer e o pensar, o agir e o refletir, a teoria e a prática, pressupondo o
estudo da realidade em situações significativas sejam elas individual, social e
histórica.
Segundo os autores Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), por sua
natureza, os temas geradores têm como princípios básicos:
 Uma visão da totalidade e abrangência da realidade;
 A ruptura com o conhecimento no nível do senso comum;
 Adotar o diálogo com sua essência;
 Exigir do educador uma postura de crítica, de problematização
constante, de distanciamento, de estar na ação e de se observar e se
criticar nessa ação;
 Apontar para a participação, discutindo no coletivo e exigindo
disponibilidade dos educandos.
Os temas geradores são organizados em três momentos pedagógicos:
Estudo da Realidade (ER), Organização do Conhecimento (OC) e Aplicação do
Conhecimento (AC), uma síntese desses momentos foi organizada e sistematizada
na Tese de Doutorado de Pernambuco (1994) e disponibilizado por Delizoicov, Angotti
e Pernambuco (2011):
Ao organizar uma aula, uma sequência didática de conteúdos, uma
reunião de pais, estamos sempre atentos à situação inicial que gera o
processo seguinte. É o momento de compreender o outro e o
significado que a proposta tem em seu universo e ao mesmo tempo
permitir-lhe pensar, com um certo distanciamento, sobre a realidade
na qual está imerso. É o momento da fala do outro, da
descodificação inicial proposta por Paulo Freire, quando cabe ao
professor, ou ao organizador da tarefa, ouvir e questionar, entender e
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desequilibrar os outros participantes, provocando-os a mergulhar na
etapa seguinte. Este primeiro momento constitui o estudo da
realidade (ER).
Uma segunda fase ou momento é o de cumprir as expectativas: é
quando, percebemos quais as superações, informações, habilidades
necessárias para dar conta das questões inicialmente colocadas, o
professor ou educador propõe atividades que permitam a sua
conquista. Aqui predomina a fala do organizador. Apesar de não
perder de vista a fala do outro, o que orienta essa etapa é a tentativa
de propiciar os saltos que não poderiam ser dados sem o
conhecimento do qual o organizador é portador. É o momento de
organização do conhecimento (OC).
O terceiro momento é o da síntese, quando a junção da fala do outro
com a fala do organizador permite a síntese entre as duas diferentes
visões de mundo ou, ao menos, da percepção de sua diferente
finalidade. É um momento em que uma fala não predomina sobre a
outra, mas juntas exploram as perspectivas criadas, reforçam os
instrumentos apreendidos, fazem um exercício de generalização e
ampliação dos horizontes anteriormente estabelecidos: aplicação do
conhecimento (AC). (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO,
2011, p. 167)

Esses momentos não se constituem em fases desconexas e distintas no
tempo, ocorre uma dinâmica entre elas de ir e vir. Os professores têm um papel
fundamental na organização dessa dinâmica, no trabalho com as crianças pequenas,
pois são esses professores que articulam as falas das crianças dando-lhes sentido,
que subsidiam a sua organização e conseguem dessa forma, perceber os avanços e
conquistas das crianças (RÊGO, 1999).

3.1 Conceituando o Tema de Pesquisa

Refletindo sobre a prática pedagógica desenvolvida no NEI/CaP/UFRN,
Rêgo (1999), percebeu que os critérios utilizados nos momentos pedagógicos de
Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) estavam sendo utilizados nas tomadas de
decisões em sala de aula, fazendo parte do Tema de Pesquisa. Assim, na releitura
do marco referencial, Rêgo (1999) identificou os três momentos pedagógicos no Tema
de Pesquisa da seguinte forma:
O primeiro momento, estudo da realidade (ER), é onde, a partir do
que o grupo já sabe sobre o assunto, sistematizam as questões a
serem estudadas. Nesse momento, é hora da professora,
organizadora do trabalho, observar, ouvir e questionar as crianças,
incentivando-as a verbalizarem, para que possam expressar o que já
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sabem sobre o tema, o que querem saber e de que forma podem
encontrar as informações que procuram.
O segundo, organização do conhecimento (OC), caracteriza-se pela
busca das informações/conhecimentos construídos historicamente
pelo homem. A partir das questões inicialmente postas, a professora
organiza atividades significativas que possibilitem às crianças
avançarem no conhecimento. Nesse momento a professora tem um
papel fundamental, de mediadora do conhecimento, ou seja, como a
“pessoa” que “sabe mais”, orientando a as crianças a se lançarem em
busca das respostas aos questionamentos propostos pelo grupo,
estejam elas em livros, bibliotecas, internet, museus, especialistas,
entre outros.
O terceiro momento, aplicação do conhecimento (AC), caracterizase pela síntese de tudo que conseguiram aprender sobre o assunto,
através de uma das várias formas de expressão, seja do desenho, da
imitação, da escrita, o novo conhecimento. A professora propõe uma
volta as questões iniciais para uma retomada, pelo grupo, dos
questionamentos gerados no estudo da realidade (ER), que por sua
vez geraram as atividades propostas. Em todos os estudos realizados
é produzido um texto coletivo, como forma de registro, fazendo o
fechamento. Nesse momento, professoras e crianças contribuem com
suas impressões, visões e conhecimentos. (RÊGO, 1999, p.70).

Alguns critérios são apontados como balizadores para a escolha do Tema
de Pesquisa:
Precisa ser um assunto que gere questionamentos, necessidade de ir em
busca de um aprofundamento maior, possibilitando, dessa forma, o diálogo;
Que contribua para uma visão mais ampla da realidade onde o indivíduo está
inserido, favorecendo um melhor entendimento do mundo em que vive;
Unifique/aglutine conceitos de outras áreas de conhecimento, com a
perspectiva de articular-se com outros conhecimentos, podendo ser ampliado
para outros temas;
Envolva um componente afetivo do grupo, para ser significativo, ou seja, que
todo grupo esteja curioso e interessado em saber mais/investigar aquele
determinado assunto. (RÊGO, 1999, p. 65).

Rêgo (1999) assinala que os momentos pedagógicos do Tema de
Pesquisa, tem um caráter de movimento, de dinamicidade, em todos os momentos
constitutivos da sequência estão imbricados na outra, como a autora explicita na
Figura 1, apresentada na página seguinte.
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Figura 1 – Momentos pedagógicos com Tema de pesquisa
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Fonte: Rêgo (1999, p. 71).

Fundamentado nessa perspectiva, entende-se que desde a Educação
Infantil já é possível colocar os alunos frente as situações diárias e concretas que
envolvam a Ciência, de modo a não exigir uma ampliação e profundidade fora do seu
alcance, mas que, dentro das possibilidades de seu nível de desenvolvimento,
possam propiciar um espaço de reflexão, análise, compartilhamento e confronto de
ideias. Corroboramos com Viecheneski, Lorenzetti e Carletto (2012) quando estes
expõem que:
[...] essa proposta de ensino requer que o professor assuma o seu papel de
mediador entre o conhecimento científico e os alunos, consolidando sua
prática na relação dialógica, na valorização dos saberes prévios dos alunos
e na busca constante da inter-relação entre os conteúdos escolares e o
cotidiano dos estudantes. (VIECHENESKI; LORENZETTI; CARLETTO, 2012,
p. 861).
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Refletindo e corroborando com a ideia de Viecheneski, Lorenzetti e Carletto
(2012) sobre a prática na relação dialógica, a metodologia do “Tema de Pesquisa” utilizada
por Rêgo (1999) no NEI/CaP/UFRN, legitima essa prática, não só na relação aluno-professor,
mas também na relação escola-família, quando esta é convidada a participar do processo de
estudo das crianças.

3.2 Procedimentos metodológicos

Neste capítulo discorremos sobre o caminho traçado para a realização da
pesquisa, apresentamos os elementos básicos da investigação e a descrição dos
procedimentos metodológicos adotados para alcançar os objetivos propostos.

3.2.1 A abordagem de investigação

Definiu-se como objetivo geral desta pesquisa analisar a sequência didática
desenvolvida, com crianças do 2º período da Educação Infantil no Ensino de Ciências,
de uma Escola Municipal de Boa Vista/RR, por meio do “Tema de Pesquisa” – o que
demandou a consecução dos seguintes objetivos específicos:
a) Diagnosticar a partir do contexto em que vivem as crianças do 2º período
da Educação Infantil de uma Escola Municipal de Boa Vista/RR quais os conteúdos
na área de Ciências da Natureza elas tem mais interesse em estudar;
b) Analisar a sequência didática construída por meio do “Tema de
Pesquisa”, na turma do 2º período da Educação Infantil;
c) Averiguar se houve contribuições da sequência didática adotada para o
Ensino de Ciências da turma do 2º período da Educação Infantil;
d) Verificar qual foi a contribuição da sequência didática adotada em função
da aprendizagem que será feita por meio de desenhos, linguagem oral, linguagem
escrita e texto coletivo, da turma do 2º período da Educação Infantil; e por fim,
e) Produção de uma cartilha com orientações para utilização da
metodologia do “Tema de Pesquisa” para Educação Infantil”.
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Neste sentido, optou-se pela abordagem qualitativa de pesquisa, por
considerá-la a mais adequada para o referido trabalho. Do tipo descritivo, por buscar
“[...] coletar dados que mostrem um evento, uma comunidade, um fenômeno, feito,
contexto ou situação que ocorre.” (SAMPIERI; COLLADO; LÚCIO, 2012, p. 102).
Nessa abordagem, os sujeitos do estudo não são reduzidos a variáveis isoladas ou a
hipóteses, mas vistos como parte de um todo, no seu contexto natural.
Silva (1996), considera que, ao reduzirmos pessoas a agregados
estatísticos, perdemos de vista a natureza subjetiva do comportamento humano,
destacando que há possibilidades de conhecermos melhor os seres humanos e
compreendermos como ocorre a evolução das definições de mundo desses sujeitos,
fazendo uso de dados descritivos derivados de registros e anotações pessoais de
falas das pessoas e dos comportamentos observados. Nesse sentido, a pesquisa
qualitativa tem se apresentado como uma modalidade de pesquisa extremamente útil
para a Educação, visto que permite o estudo de experiências, sentimentos e emoções
da forma como são explicitados pelos sujeitos do estudo.
[...] a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja
examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para
constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais
esclarecedora do nosso objeto de estudo. (BOGDAN; BIKLEN (1994, p. 49).

Nos métodos qualitativos, o pesquisador é necessariamente envolvido na
vida dos sujeitos (ou participantes) visto que os procedimentos de investigação se
baseiam em ações como ouvir, conversar, permitir a expressão livre dos
interlocutores. Tais procedimentos possibilitam um certo clima de informalidade e o
simples fato dos sujeitos poderem falar livremente a respeito de um tema, sem que
um roteiro preestabelecido ou questões fechadas lhes tenham sido impostos, colabora
para diminuir o distanciamento entre o investigador e os investigados (SILVA, 1996).
Esta proximidade exige que o investigador se autoexamine constantemente
para não perder de vista o sentido inicial da pesquisa e conduzir os encontros com os
participantes na direção das respostas procuradas. Além disso, os pesquisadores têm
que ser cautelosos porque, segundo Lüdke e André (1986):
Os fatos, os dados, não se revelam gratuita e diretamente aos olhos do
pesquisador. Nem este os enfrenta desarmado de todos os seus princípios e
pressuposições. Ao contrário, é a partir da interrogação que ele faz aos
dados, baseada em tudo o que ele conhece do assunto – portanto, em toda
a teoria acumulada a respeito – que se vai construir o conhecimento sobre o
fato pesquisado. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 24).
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Dentre os vários métodos científicos, opta-se pelo método da observação
participante, pois se baseia na participação real do conhecimento, onde até certo ponto da
pesquisa, o observador assume o papel de um membro do grupo. Dessa forma, o observador
pode enfrentar grandes dificuldades em manter a objetividade por causa das influências do
grupo ou tentar influenciar, no entanto vivencia e trabalha conforme as referências desse
grupo (MARCONI; LAKATOS, 2003). “Daí por que se pode definir observação participante
como a técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida de um grupo a partir do interior
dele mesmo” (GIL, 2008, p. 103).

3.2.2 O locus da pesquisa e dos sujeitos

A Escola Municipal onde foi desenvolvido o trabalho é uma Instituição de
Ensino Básico e está situada na região Oeste de Boa Vista/RR, Bairro Pintolândia.
Regulamentada pelo Decreto nº 129/05, promulgado no dia 06 de junho de 2005 está
sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC.
A Instituição atende alunos da Educação Infantil (1º e 2º período) e Ensino
Fundamental (somente alunos do 1º e 2º ano), sendo 347 alunos no turno matutino e
333 alunos no turno vespertino, totalizando um número de 582 alunos, com a média
de 28 a 30 crianças por turma.
Além das salas de aulas a escola possui laboratório de informática, quadra
coberta para aulas de Educação Física e refeitório amplo.
Participaram da pesquisa 27 alunos de 1 turma do 2º período da Educação
Infantil do turno matutino, dentre estes, 1 aluno com diagnóstico de Autismo. A escolha
da turma, ocorreu de forma aleatória, de maneira que a professora teria que ser
voluntária em participar da pesquisa, disponibilizando algumas horas/momentos da
aula para a execução do projeto.
Diante das dificuldades em executar a pesquisa, como: uma escola
disponível para receber pesquisadores, visto o programa de trabalho IAB, que tem
cronograma a ser seguido com horários fixados na rede municipal, não pode ser
interrompido; como também professores dispostos a colaborar com a pesquisa. No
entanto, por intermédio de uma professora e mestranda do Programa de Mestrado do
Ensino de Ciências da UERR, contamos com a disponibilidade da direção e da
professora da turma para nos receber para a realização desta pesquisa.
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3.3 Organização e análise dos dados

Os dados da nossa pesquisa foram construídos na interação das
informações obtidas através da entrevista, da observação, da sequência didática
desenvolvida e dos registros realizados pelas crianças. Após a obtenção dos dados,
sistematizamos, no sentido de direcionar o nosso olhar para o conteúdo das falas mais
pertinentes quanto às questões de estudo.
Após essa organização, analisamos os dados a partir do que Lüdke e André
(1985) expõem:
[...] significa “trabalhar” todo o material obtido durante a pesquisa, ou seja, os
relatos de observação, as transcrições de entrevista, [...] e as demais
informações disponíveis. A tarefa da análise implica, num primeiro momento,
a organização de todo o material, dividindo-o em partes, relacionando essas
partes e procurando identificar nele tendências e padrões relevantes. Num
segundo momento, essas tendências e padrões são reavaliados, buscandose relações e inferências num nível de abstração mais elevado. (LÜDKE;
ANDRÉ, 1985, p. 45).

Por fim, queremos destacar a importância da vivência teórico-prática no
decorrer da feitura deste trabalho, o que se constituiu numa experiência ímpar para a
nossa formação como professora-pesquisadora, dada a possibilidade de conhecer
melhor a(s) teoria(s) em ação que se (re)faz(em) a cada dia.
Com esses cuidados e tendo como referência nosso objeto de estudo, a
questão de pesquisa e os objetivos do trabalho, metodologicamente, optou-se pelo
“Tema de Pesquisa” (anteriormente delimitada), que foi desenvolvido segundo as
seguintes etapas: 1) entrevista com a professora; 2) Aplicação da sequência didática
por meio do “Tema de Pesquisa” - Parte 1 – Estudo da realidade ; 3) Aplicação da
sequência didática por meio do “Tema de pesquisa” - Parte 2 e 3 - Organização do
conhecimento e Aplicação do Conhecimento; 4) Avaliação da Metodologia do Tema
de Pesquisa e as contribuições para o Ensino de Ciências na Educação Infantil,
realizada através de análise da produção feita pelos alunos, sejam elas, escrita,
desenho e relatos orais; e 5) Produção de uma cartilha com orientações para utilização
da metodologia do “Tema de Pesquisa” para Educação Infantil”. Sendo a descrição
das mesmas apresentadas no subitem a seguir.
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3.3.1 Formação e prática pedagógica da professora

Esta etapa consistiu em colher dados e verificar a formação e prática
pedagógica da professora da turma a ser pesquisada. Optou-se pela entrevista
semiestruturada por ser flexível, permitindo ao entrevistador retomar pontos ou
solicitar novos esclarecimentos a respeito de aspectos que não tenham ficado claros
sobre o trabalho em questão. Esta forma de abordagem, segundo Bogdan e Biklen
(1994):
O que se revela mais importante é a necessidade de ouvir cuidadosamente.
Ouça o que as pessoas dizem. Encare cada palavra como se ela fosse
potencialmente desvendar o mistério que é o modo de cada sujeito olhar para
o mundo [...]; faça perguntas, não com o intuito de desafiar, mas sim de
clarificar. Se não conseguir compreender, encare o defeito como seu [...],
volte atrás, ouça e pense um pouco mais. O processo de entrevista requer
flexibilidade [...]. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 137).

Neste trabalho, a entrevista semiestruturada foi realizada como a
professora da turma pesquisada através de uma sequência prévia de perguntas,
acrescentando outras questões, a fim de esclarecer ou aprofundar as respostas
obtidas, no decorrer de sua realização. Para evitar o desperdício de dados e contando
com a consentimento da professora, a entrevista foi audiogravada e, posteriormente,
transcrita.
O tema desenvolvido sobre “Animais Silvestres”, dentro do bloco de
conteúdos “Seres Vivos”, foi sugerido pela professora regente da sala, no momento
da entrevista, pois foi verificado anteriormente uma motivação para esse tema.

3.3.2 Aplicação de uma sequência didática – Parte 1 (estudo da realidade)53

Nesta etapa diagnóstica iniciamos o preparo e planejamento das ações,
buscando identificar os conhecimentos prévios sobre “Animais Silvestres”, assim
como também: os recursos materiais e ambientes da escola e fora dela, que seriam
utilizados; lista dos especialistas envolvidos (grupos sociais ou indivíduos envolvidos
na situação estudada) que poderíamos consultar etc.
Este foi o momento de compreender o outro e o significado que a proposta
tem em seu universo e, ao mesmo tempo, permitir-lhe pensar, com um certo
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distanciamento, sobre a realidade na qual estamos imersos. Foi o momento da fala
do outro, da decodificação inicial proposta por Paulo Freire, quando cabe ao professor,
ou ao organizador da tarefa, ouvir e questionar, entender e desequilibrar os outros
participantes, provocando-os a mergulhar na etapa seguinte. Este primeiro momento
constitui o Estudo da Realidade (ER). (PERNAMBUCO, 1994, p. 35-36).
Para esse momento, foi realizada a leitura da cartilha “Uma Visita ao
Bosque dos Papagaios”, que foi emprestada pela sala de leitura do Colégio de
Aplicação da Universidade Federal de Roraima – CaP/UFRR, e de publicação da
Prefeitura Municipal de Boa Vista, através da Secretaria Municipal de Gestão
Municipal Ambiental, que busca sensibilizar as crianças para a necessidade de
preservar o meio ambiente.
Após a leitura da cartilha, organizou-se dois momentos: primeiro, levantar
as questões iniciais, conhecimentos prévios, sobre o que as crianças sabem acerca
do tema “Animais Silvestres”. Em seguida, perguntamos o que elas queriam saber
sobre o tema. Realizamos esses momentos numa roda, pois, a roda é um momento
onde as crianças expressam seus sentimentos e desejos – é o lugar onde se faz a
rotina e os combinados da Educação Infantil para organização diária.

3.3.3 Aplicação de uma sequência didática – Partes 2 e 3 (organização e
aplicação do conhecimento)

A partir da fala das crianças sobre o tema proposto “animais silvestres”, foi
escolhido um animal, “a iguana”, para desenvolver as atividades de modo a
contemplar os conceitos científicos sobre: seu habitat natural, alimentação,
reprodução e os impactos ambientais que esses animais causam quando extintos da
região, corroborando para uma Alfabetização Científica cidadã.
No entanto, a iguana não foi o único animal trabalhado nas atividades da
sequência didática. Durante o Estudo da Realidade - ER, surgiu outro animal na fala
das crianças, “o

camaleão”. Diante

dos

questionamentos, compreendeu-se

pertinentes ao estudo, pois estava acontecendo uma confusão nas características dos
dois animais, e decidimos trabalhar os dois para comparar as semelhanças e
diferenças. Como também, sua importância na preservação ambiental.
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Foram realizadas atividades orientadas de desenho dos animais escolhidos
e os nomes das partes do corpo que compõe os animais. Também foram realizadas
atividades de discussão sobre vídeos, imagens apresentadas, textos coletivos, aula
de campo no Mini Zoológico do Comando de Fronteira RR/ 7º BIS 7º BIS, para fins de
aprofundamento no tema da nossa pesquisa (Parte 2 – Organização do
Conhecimento) e exposição (Parte 3 – Aplicação do Conhecimento) das atividades
realizadas para finalização da pesquisa.

3.3.4 A metodologia Tema de Pesquisa

Essa etapa consistiu na exposição do material que as crianças produziram:
desenhos, textos coletivo e apresentação dos mesmos para outra turma. Sendo
importante registrar que as análises dessa produção foram descritas com base no
pressuposto teórico da pesquisa.
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4 RESULTADOS E ANÁLISES

Os dados descritos a seguir foram organizados de acordo com cada etapa
apresentada anteriormente. A medida que apresentamos os dados resultantes da
pesquisa, fizemos também exposição das análises decorrentes de cada etapa, com
base em teóricos que tratam da temática correspondente.

4.1 A entrevista com a professora

Nesta etapa, buscamos conhecer a prática pedagógica que permeia o fazer
da professora titular da sala visando problematizar a reação das crianças com a nossa
proposta de estudo.
Organizamos nossa entrevista em duas partes, atuação profissional e
prática pedagógica. Em relação a primeira, registramos: a professora é graduada em
Pedagogia, com Especialização em Educação, atua na Educação Básica e Educação
Infantil há 4 anos, sendo efetiva da Rede Municipal de ensino de Boa Vista, com
regime de 25 horas semanais, onde trabalha com o 2º período da Educação Infantil,
e que reúne um total de 27 crianças na turma na idade de 5 anos.
Perguntamos como ela compreende “O que é ser criança”, em cuja
resposta destacamos: “[...] é acreditar que tudo é possível, fazendo de pequenas
coisas grandes momentos.” Oliveira (2011, p. 45) acredita que criança “[...] são
aquelas “figurinhas” curiosas e ativas, com direitos e necessidades, que precisam de
um espaço diferente tanto do ambiente familiar [...] quanto do ambiente da escola
tradicional”.
Pensando nesse espaço diferente de aprendizagem, as novas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI (2010), ressalta que a
proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve garantir:
O acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o
direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade,
à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças (DCNEI, 2010,
p. 10)
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Outra questão levantada, foi sobre a importância da Educação Infantil.
Segundo a entrevistada, a Educação Infantil é o lugar de: “[...] proporcionar, criar,
inventar e interagir, descobrindo movimentos novos, conhecendo seus limites e
reelaborando conceitos de ideias e ações.” De certa forma, o acesso aos processos
de aprendizagens citados pelo DCNEI está implícito na fala da entrevistada, quando
a mesma discorre em sua fala sobre a importância da Educação Infantil. Nesse
momento percebe-se que há uma tentativa de ampliar os conhecimentos das crianças
em busca de novas aprendizagens.
Em relação a prática pedagógica: A escola tem Projeto Político Pedagógico
(PPP) que permeia suas ações, mas a professora não participou da elaboração do
mesmo, pois quando assumiu sua função na escola o PPP “já estava pronto” e “todos
podem ter acesso”. Em relação ao planejamento, dentro da sua carga horário de
trabalho são disponibilizas 4 horas para o planejamento semanal. Ela tem
conhecimento do RCNEI e fez estudo sobre o mesmo há 5 anos atrás.
Perguntamos para a entrevistada, o que entende por Ciências: “Ciência é
um modo de conhecer o mundo”. Ela acredita que em “todos os momentos” a Ciência
faz parte da vida, “[...] pois a todo momento estamos conhecendo, descobrindo,
analisando e pesquisando.” Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) explicam:
Os fenômenos e eventos com que se convive desde a tenra infância já se
apresentam mediados não só por nomes, mas também por explicações do
grupo social a que pertencem os sujeitos. Por que chove, por que se adoece,
por que há estrelas no céu, por que as plantas precisam ser regadas ou
podadas, por que é necessário alimentar os animais domésticos ou criados
pelo homem [...] foram explicadas às crianças desde que elas começaram a
fazer indagações. (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p. 131 132).

Nessa perspectiva entendemos que é necessário que o ensino de Ciências
seja sistematizado, de forma que a criança entenda todo o processo e não somente o
produto. Ao indagarmos se havia alguma dificuldade em realizar a aula de Ciências
com a sua turma, a professora respondeu: “[...] não, eles são bastante participativos
e demonstram bastante entusiasmo em atividades práticas.”
Ao perguntarmos se já teria ouvido falar em Alfabetização Científica,
respondeu: “[...] acredito ser o conhecimento mínimo na área de Ciências, onde o ser
humano faça uso disso para compreender o que está a sua volta, tais como notícias
de jornais e noticiários.” Para Lorenzetti e Delizoicov (2001):
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A Alfabetização Científica no ensino de Ciências Naturais nas séries iniciais
é compreendida como o processo pelo qual a linguagem das Ciências
Naturais adquire significados, constituindo-se um meio para o indivíduo
ampliar seu universo de conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido
na sociedade. (DELIZOICOV; ANGOTTI, 2011, p. 43).

A respeito da proposta pedagógica, perguntamos se a mesma possibilita o
conhecimento científico (a saber: seres vivos e fenômenos da natureza) – respondeu:
“Trabalhamos com o ensino estruturado IAB, onde são trabalhadas todas as áreas do
conhecimento de forma integrada.” E quanto à estrutura a prática pedagógica a partir
do IAB6, como desenvolve os temas, a metodologia utilizada, tempo disponibilizado,
recursos e espaços utilizados: “Os temas são inclusos dentro da estrutura do IAB,
onde são aconselhados a serem aplicados de forma lúdica, ou através de projetos
complementares onde temas e formas de execução são escolhidas juntos aos alunos,
obedecendo as condições de ensino ofertadas.”
Oliveira (2011), discute que a definição da prática pedagógica para a
Educação Infantil deve considerar:
A atividade educativa como ação intencional orientada para a ampliação do
universo cultural das crianças, de modo que lhes sejam dadas condições para
compreender os fatos e os eventos da realidade, habilitando-as a agir sobre
ela de modo transformador. (OLIVEIRA, 2011, p. 48-49).

Nesta perspectiva, buscamos em nossa pesquisa conhecer a realidade das
crianças, partindo dos conhecimentos prévios, visando ampliar o repertório sobre os
seres vivos que faz parte do cotidiano e utilizando esse conhecimento para o uso
cidadã.
Refletindo sobre o Estudo da Realidade, perguntamos qual o tema que as
crianças tinham interesse ou estariam curiosos para estudar – cuja resposta foi:
“Sobre os temas, as crianças tinham começado a falar sobre os animais silvestre,
anteriormente, mas não houve tempo hábil para aprofundamento.” Assim, partindo de
sua fala, decidimos dar continuidade ao tema, visto que era interesse das crianças e
estava dentro do bloco de conteúdos proposto pela nossa pesquisa “Os Seres Vivos”.
O tema “animais silvestres” foi explorado na perspectiva da Alfabetização
Científica e desenvolvido por meio do Tema de Pesquisa. Durante toda a pesquisa

6

Segundo o IAB, o programa contém um conjunto de materiais do Programa Alfa e Beto Préescola que inclui livros para alunos e professores, além de ferramentas pedagógicas para toda
a classe e um Manual para a escola com orientações para a implementação adequada do
Programa. (IAB, 2016).
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exploramos as características dos animais escolhidos, pois o tema só tinha sido
apresentado superficialmente devido ao cronograma o sistema IAB.

4.2 O estudo da realidade

Nesta etapa, foram organizados dois encontros com as crianças.

No

primeiro encontro, iniciamos com uma conversa, numa roda, sobre Animais Silvestres.
Perguntamos para elas se sabiam o que eram esses Animais Silvestres. Algumas
crianças disseram que sabiam e outras disseram que não sabiam. Dentre as
respostas, destacamos: “mundo cabra”, “selvagem”, “um animal malvado”, “eles não
podem morar na casa senão eles morrem”.
Logo após, fizemos a leitura da cartilha “Uma Visita ao Bosque dos
Papagaios” (figuras 02 e 03) de publicação da Prefeitura Municipal de Boa Vista, que
através da Secretaria Municipal de Gestão Municipal Ambiental, que busca
sensibilizar as crianças para a necessidade de preservar o meio ambiente.
Figura 02 – Capa da cartilha

Fonte: Autora.
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Figura 03 – Contracapa da cartilha

Fonte: Autora.

A estória da cartilha se passa no Bosque dos Papagaios e, dentre os
personagens, temos o Sr. Caimbé, uma árvore centenária, o sábio conselheiro do
bosque, o qual descreve para os animais do bosque, como era antigamente (um lugar
sujo onde as pessoas jogavam lixo).
O Sr. Caimbé conta uma estória que ocorreu no bosque – Após a chegada
dos guardiões do bosque, eles fizeram um muro e ele passou a cuidar dos animais e
da limpeza do bosque. Assim, os visitantes do Bosque têm que o deixar limpo para
que os animais possam viver nesse lugar. Certo dia, alguns moradores deixaram lixo
perto do muro e atearam fogo. A coruja Juju ficou muito preocupada e foi avisar aos
animais, que fizeram uma reunião para falar com os guardiões. Os guardiões fizeram
uma campanha com os moradores do bairro, conscientizando sobre a limpeza do
bosque, pois é um lugar onde moram muitos animais e precisa de cuidados especiais.
No desenrolar da estória, foi possível apresentar vários aspectos que são
necessários para o cuidado como meio ambiente, tais como: não jogar lixo nas ruas,
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não atear fogo no lixo, não matar os Animais Silvestres e não criar e comprar animais,
sem autorização dos órgãos competentes.
Foi apresentado os animais que estavam na estória e seus respectivos
nomes (figuras 04 e 05). Essa leitura teve como objetivo mostrar às crianças alguns
animais silvestres para que as mesmas se familiarizassem com os possíveis animais
que iriam estudar, além de chamar atenção para a preservação e conservação do
ambiente.
Figura 04 – Personagens da cartilha

Fonte: Autora.
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Figura 05 – Personagens da cartilha

Fonte: Autora.

Durante a leitura, houve algumas intervenções, pois, as crianças já
conheciam o nome dos animais e queriam fazer o nome deles. Sendo que, após a
leitura, perguntamos a elas se os Animais Silvestres moram em casas ou na floresta,
ao que responderam que os Animais Silvestres moravam na floresta. Nesse momento,
todos queriam folhear a cartilha e ver o desenho dos animais da estória. Logo após,
solicitamos que fizessem o registro sobre a história contada através do desenho
(figuras 06, 07, 08 e 09). Desenhos feitos com lápis de cor sobre papel sulfite (2016),
por crianças de 5 anos.

63

Figura 06 – O gavião, o camaleão e o Sr. Caimbé

Fonte: Autora.

Figura 07 – A onça, camaleão, coruja, leão e o Sr. Caimbé (felizes)

Fonte:Autora.
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Figura 08 – O porco, o camaleão e a árvore

Fonte Autora.

Figura 09 – O leão, o camaleão e a árvore (tristes, por causa do fogo)

Fonte: Autora.
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O desenho é uma forma de registro muito comum na Educação Infantil, a
criança em seu desenho, segundo Sandes (2013), diz:
[...] algo, exprimi sensações, vontades e sentimentos. O desenho é para ela
uma brincadeira e até mesmo a percepção do real. Para a criança, o desenho
é pura expressão, é sua linguagem para se comunicar com o outro. O
desenho é na verdade, a sua primeira escrita. (SANDES, 2013, p. 67).

Além de ser uma ferramenta importante para a criança nessa fase da
Educação Infantil, o desenho é uma forma de expressar seu pensamento. Quando a
criança está em desenvolvimento, Moreira (1984, p.20) destaca que “[...] o desenho é
a sua primeira escrita. Para deixar sua marca, antes de aprender a escrever a criança
se serve do desenho.”
Sendo importante destacar que as crianças participantes desta pesquisa
estavam entre o nível pré silábico7 e silábico8, por isso utilizamos o desenho como
forma de registro. Assim, importa observar o que Smole (2000) descreve sobre o
desenho: “[...] o desenho é representação do real. Ao usar e fazer desenhos, a criança
desenvolve uma forma de utilizar substitutos para o real e de extrair propriedades da
realidade.” (SMOLE, 2000, p. 87).
Nessa perspectiva da substituição da realidade, comparamos os desenhos
anteriores (figuras 06, 07, 08 e 09), quando as duas primeiras mostram uma descrição
do Bosque no momento em que estava tudo bem; enquanto as duas últimas,
expressam as consequências da ação fogo naquele lugar, por causa do lixo queimado
– realidade que a criança conseguiu descrever em seu desenho, quando perguntamos
a ela sobre o desenho da árvore chorando e sem folhas.
No segundo encontro, como eles já conheciam alguns animais da estória
como a iguana, o tatu, a coruja, o papagaio, continuamos aplicando a metodologia
dos Tema de Pesquisa (Parte 1: Estudo da Realidade) – quando as crianças falaram
o que já sabiam sobre os Animais Silvestres, a maioria citou os nomes dos animais,

7

A criança não estabelece relação entre a escrita e a fala (pronúncia), ela exerce sua escrita
por meio de desenhos, rabiscos e letras utilizando -as aleatoriamente (NOGUEIRA; SILVA,
2014, p. 3).
8

A criança já começa a ter consciência de que existe uma relação entre fala e escrita, entre os
aspectos gráficos e sonoros das palavras, tentam dar valor sonoro às letras e sinais para
representar as palavras – para cada sílaba pronunciada, o indivíduo escreve uma letra (uma
letra para cada sílaba), ou para cada palavra numa frase dita (NOGUEIRA; SILVA, 2014, p. 4).
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outros falaram o que eles comiam. Algumas falas sobre O QUE SABEMOS serão
apresentadas na figura a seguir.
Figura 10 – Fala das crianças “O que sabemos”
Aluno 1 - O LEÃO COME CARNE CRUA.

Aluno 10 – ZEBRA

Aluno 2 - TEM COBRA GRANDE E COME
PESSOAS.

Aluno 11 – TIGRE

Aluno 3 - LEÃO COME CARNE.

Aluno 13 – ARARA

Aluno 4 - GAVIÃO COME PEIXE, O
PINTINHO E A CARNE, TIGRE.

Aluno 14 – CAMALEÃO

Aluno 5 - CORUJA COME PEIXE.
Aluno 6 - CAMALEÃO COMO PEIXE.
Aluno 7 - CAMALEÃO

Aluno 12 – ONÇA

Aluno 15 – JACARÉ
Aluno 16 – LEOA
Aluno 17- CACHORRO
Aluno 18 – TIGRE

Aluno 8 - GAVIÃO
Aluno 9 - LEÃO
Fonte: Autora.

Após o momento da fala das crianças, como foi citado vários animais, já
perguntamos para eles quais dos animais dentre os que eles tinham falado, que
queriam estudar (leão, gavião, tigre, arara, onça, jacaré, camaleão). Fizemos uma
votação: o leão e o camaleão obtiveram 5 pontos cada; o jacaré, 3 pontos; o tigre, 2
pontos; o gavião e a arara, 1 ponto; e a onça, nenhum ponto. O leão e o camaleão
ficaram empatados. Conversamos com a professora e com as crianças e optamos por
estudar o camaleão, por ser um animal mais “presente na região”.
Figura 11 – Representação do camaleão (Alycia)

Fonte: Autora.
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Após a escolha do Camaleão, perguntamos o que as crianças queriam
saber sobre ele. E sugiram algumas afirmações e indagações: O QUE QUEREMOS
SABER SOBRE O CAMALEÃO? Cujas respostas aparecem compiladas na figura a
seguir:
Figura 12 – Resposta a “O que queremos com o camaleão?”
Aluno 1 - VAI PARA TODOS OS LUGARES
Aluno 2 - DÁ UMA LAPADA EM NÓS
Aluno 3 - ELE BATE NA CARA DE TODO MUNDO
Aluno 4 - ELES CAÇAM COMIDA
Aluno 5 - COMO QUALQUER COISA, COME ATÉ CIGARRO
Aluno 6 - ELE PICA?
Aluno 7 - O QUE ELE COME?
Aluno 8 - ELE RODA? ELE MUDA DE COR, ELE É COLORIDO.
Aluno 9 - ELE SOBE NA MANGUEIRA.
Aluno 10 - ELE NASCE DO OVO.
Aluno 11 - ONDE ELE MORA? NA ARVORE, NA CAVERNA. ELE TEM ESPINHOS?
Fonte: Autora.

Nas falas (figuras, 10 e 12) e nos desenhos (figuras 11, 13, 14 e 15) das
crianças sobre o camaleão, percebemos uma mistura quanto às características do
camaleão e da Iguana. Com base nessas falas foi necessário reorganizar o
planejamento, e decidimos trabalhar o tema com os dois animais (camaleão e iguana)
partindo para as semelhanças e diferenças e a preservação no ambiente.
Figura 13 – Representação do camaleão (Thalles)

Fonte: Autora.
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Figura 14 – Representação do camaleão

Fonte: Autora.

Figura 15 – Representação do camaleão (Anderson Arthur)

Fonte: Autora.

Seguindo com o planejamento das ações para a terceira etapa,
construímos uma “rede antecipatória”, conforme Helm e Beneke (2005), para mapear
as possibilidades de abordagem do tema. Essa rede apresenta uma visão geral do
que está sendo trabalhado e o que ainda será desenvolvido no decorrer do estudo.
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Isso não quer dizer que ele não possa ser alterado, pelo contrário, à medida que se
desenvolve o tema, surgem outras possibilidades que poderão ser incluídas no
planejamento – ilustrado na figura 16, apresentada na página seguinte.

Figura 16 – Rede antecipatória [adaptação de Helm e Beneke (2005)

Animais
Silvestres:
A Iguana
O Camaleão

Modo de
nascimento

Anatomia

Hábitos e
comportamento

Alimentação

Meios de
preservação

Fonte: Autora.

4.3 A organização e aplicação do conhecimento
Baseado na fala das crianças, na parte 1 – ER, demos continuidade com o
planejamento no seguinte formato: 5 encontros. Organizamos os encontros da
seguinte maneira: 1º encontro – Apresentação e discussão sobre o Camaleão; 2°
encontro - Apresentação e discussão sobre a Iguana; 3° encontro – visita ao Mini-Zoo
do 7° BIS; 4° encontro – Retomada da visita ao Mini-Zoo e discussão sobre a
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preservação dos Animais Silvestres e o 5° encontro – Exposição dos trabalhos e
apresentação das crianças.

4.3.1 A conversa sobre o camaleão
Iniciamos a conversa sobre o camaleão dizendo que descobrimos outro
animal parecido com o camaleão. Levamos imagens e vídeos do site YouTube sobre
o camaleão. Apresentamos a imagem do camaleão, algumas crianças falaram que
era a Iguana. Perguntamos para eles se o camaleão era igual a Iguana, algumas
responderam que sim, outras não.
Então, iniciamos a conversa sobre algumas de suas características,
especialmente, destacando seu habitat natural e hábitos alimentres. Fizemos a
exposição de imagens e vídeos, mas sempre comparando o camaleão com a iguana
e chamando a atenção para a característica do camaleão.
Destacamos também que o camaleão pertence à família dos lagartos e
que, dependendo da espécie, sua cor pode variar de marrom ao verde; bem como
falamos a cerca de camaleões listrados e outro tipo de cor na espécie.
Dentre as características do desse animal, destacamos: seus olhos se
movem e podem olhar para lados diferentes independente um do outro. A pele tem
uma queratina (um óleo). Quando ele é filhote nasce com uma pele que é trocada
quando adulto. Gosta de passear durante o dia. Brinca com alguns animais de vez em
quando, pois gosta de viver sozinho. Só procura outro camaleão na época da
reprodução. O camaleão gosta de morar na floresta, na árvore, na montanha. Para se
comunicar com outro, solta um som específico. Pesa de 1 a 3 kg e mede de 40 à
70cm. Tem rabo cumprido e enrolado. O nome do rabo é cauda. Essa foi uma das
maneiras de explicar para as crianças as características do camaleão.
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Figura 17 – Imagem do camaleão capturada da internet

Fonte: Biocuriosidades. Disponível em: <http://www.ninha.bio.br/
biologia/camaleao.html>. Acesso em: 02.011.2016.

Apresentamos a “fábula do camaleão” e o nascimento do camaleão,
através de vídeos do YouTube, eles estavam eufóricos, pois nunca tinha visto um
animal nascendo. Após a visualização da imagem e do vídeo, retomamos as
explicações e escrevemos um pequeno texto coletivo sobre o camaleão.

Figura 18 – Texto coletivo sobre o camaleão

O CAMALEÃO MUDA DE COR
O CAMALEÃO MUDA DE COR. ELE GOSTA DE COMER BESOURO,
INSETOS E MOSQUITOS. O CAMALEÃO, ELE MORA NA FLORESTA, NO
TOPO DA ÁRVORE. ELE NASCE DO OVO. O SEU OLHO FICA GIRANDO
COMO UMA RODA GIGANTE. ELE MUDA DE COR PARA SE CAMUFLAR,
SE DEFENDER E NAMORAR. O RABO FICA ENROLADO.
TURMA 29
Fonte: Autora.

O professor como mediador da aprendizagem, tem o papel de escriba 9
nesse momento do texto coletivo, onde ele organiza a fala das crianças, fazendo uma
síntese de maneira clara e objetiva. O texto coletivo e os desenhos realizados pelas

9

Profissional que copiava manuscrito ou escrevia textos ditados. (HOUAISS, 2010, p. 315).
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crianças como forma de organizar e sistematizar o conhecimento sobre o tema
estudado. Nesse sentido, Rêgo (1995), acerca dessa prática, nos diz que:
O registro coletivo é garantido após cada acontecimento significativo, como
forma de síntese das informações relevantes acerca do tema estudado. Estes
registros escritos pelas professoras, a partir das falas das crianças, são
permeados de desenhos que permitem a criança fazer um pseudoleitura.
(RÊGO, 1995, p. 111).

No desenvolvimento do Tema de Pesquisa é comum a escrita do texto
coletivo para que as crianças percebam a importância da função social da escrita,
como também contribui para a oralidade, ampliando o vocabulário das crianças,
contribui para a alfabetização e na constituição de indivíduo letrado.
Logo, o texto coletivo é a sintetize do estudo, como também se faz o
registro por meio do desenho. Eles desenharam o camaleão, mas a iguana continuava
presente nos registros. Por isso a importância de apresentar os dois animais para
mostrar as diferenças e semelhanças.

Figura 19 – Representação do camaleão

Fonte: Autora.
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Figura 20 – Representação do camaleão (comendo uma maçã)

Fonte: Autora.

Figura 21 – Representação do camaleão (cheirando uma flor)

Fonte: Autora.
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Figura 22 – Representação do camaleão
(comendo frutas no quintal, o qual tem traços de uma iguana)

Fonte: Autora.

Figura 23 – Representação do camaleão (que mais parece uma iguana)

Fonte: Autora.
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3.3.2 A conversa sobre a iguana

O terceiro encontro retomamos o que eles tinham estudado sobre o
camaleão, suas características e fizemos a comparação das semelhanças e
diferenças com a iguana. Nesse momento, ficou nítido que as crianças tinham
sistematizado tudo o que haviam estudado no encontro anterior. Retomamos algumas
imagens das características físicas, habitat natural do camaleão e introduzimos um
documentário sobre as características.
Durante a exposição dessas características, fomos organizando as falas
das crianças e sistematizando para melhor entendimento- como mostra o quadro a
seguir:
Figura 24 – Fala das crianças no momento da discussão sobre o camaleão
Aluno 1 - a iguana se parece com o camaleão, mas não é;
Aluno 2 - o olho do camelão gira, o da iguana não;
Aluno 3 - a iguana tem espinhas caudais, o camaleão não tem espinha;
Aluno 4 - O camaleão tem cauda e a iguana também;
Aluno 5 - o camaleão usa a cauda enrolada e a iguana esticada, porque se vier
algum bicho ele dá uma rabada para se defender;
Aluno 6 - A iguana mora na floresta, não podemos derrubar as árvores porque elas
moram lá;
Aluno 7 - não podemos queimar as árvores senão eles morrem;
Aluno 8 - A iguana também pode morar na caverna;
Pesquisadora - Será???
Aluno 9 - Não, ela tem medo do morcego.
Fonte: Autora.

Sobre a alimentação, explicamos que os iguanas comem insetos,
pequenos roedores como o rato, peixes e lesmas (que não têm concha), assim como
gosta de comer vegetais (frutas e flores). Falamos que a língua da iguana não era
igual a do camaleão. A do camaleão é grande e do iguana pequena.
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Após o documentário sobre as características do iguana, mostramos um
vídeo sobre o nascimento. As crianças ficaram entusiasmadas com as características
e o nascimento. Aprenderam que não precisa ajudar a iguana e o camaleão para sair
do ovo, eles saem sozinhos. E que o nascimento de ambos é da mesma forma.
Durante o vídeo, fizemos algumas intervenções e as crianças responderam
as nossas perguntas, tudo relacionado ao documentário. O documentário explicava
que algumas pessoas criavam iguanas desde que elas tinham nascido e, assim, eram
domesticadas, mas, as que viviam na floresta eram selvagens e bravas, pois usavam
a calda para bater – coloquialmente falando, davam uma rabada quando alguém
mexia com elas (crianças). Suas patas são afiladas, compridas e afiadas, próprias
para agarrar nas árvores e subir. “A iguana gosta de viver sozinha igual ao camaleão”
(FALA DAS CRIANÇAS, 2016).
Nesse encontro não foi possível desenvolver nenhuma atividade, visto o
tempo que foi reduzido.
Figura 25 – Imagem da iguana capturada da internet

Fonte: Biocuriosidades. Disponível em: <http://www.ninha.bio.br/biologia/iguana.html>. Acesso em:
03.11.16.

77

Figura 26 – Painel com características do camaleão e da iguana

Fonte: Autora.

4.3.3 A visita ao mini zoo

Realizadas as devidas apresentações das características dos animais da
pesquisa, com suas semelhanças e diferenças, organizamos uma visita ao Mini Zoo
do 7º BIS para permitir às crianças novas possibilidades de conhecimento sobre os
Animais Silvestres.
Essa foi uma das formas de desenvolver atividades significativas para as
crianças e instigar o avanço do conhecimento sobre o tema. A metodologia do Tema
de Pesquisa nos dá possibilidades de organização das atividades de variadas
maneiras, dentre as quais, destacamos as visitas a espaços onde seja possível buscar
respostas aos questionamentos das mesmas.
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Para subsidiar nossa visita ao Mini Zoo, lançamos mão da técnica da “aula
passeio” de Freinet (1979), que é considerada uma ferramenta relevante para o
Ensino de Ciências nos anos iniciais. Quando a aula passeio é organizada com
objetivos concretos, torna-se uma aula de descobertas, pois, de acordo com Sampaio
(1996) essa prática permite à criança chegar a três objetivos importantes:
Uma maior autonomia vivendo situações reais e assumindo novas
responsabilidades, descobrindo suas próprias capacidades em situações
desconhecidas;
Ampliar o campo das investigações, chegando a descobertas múltiplas,
inesperadas e interessantes;
Privilegiar sobretudo o encontro com o outro de maneira diferente daquela do
dia-a-dia na escola. Encontro com o coleguinha que não brinca com ninguém,
com a professora sempre apressada, com os acompanhantes carinhosos e
os monitores atenciosos, promovendo uma troca afetiva e tomada de
consciência de valores sociais importantes para a vida de todos . (SAMPAIO,
1996, p. 179).

A visita ao Mini Zoo se deu como contextualização do tema pesquisado,
pois, desde 2005, o comando do 7º Batalhão de Infantaria de Selva 7º BIS de Roraima,
foi legalmente autorizado a abrigar Animais Silvestres sem condições de viverem ou
sobreviverem no seu habitat natural. Conhecido como Mini Zoo do 7º BIS, mantém
animais oriundos de apreensões, atropelamentos e doações. E fica localizado no
bairro 13 de Setembro, na Avenida General Sampaio, em Boa Vista/RR.
A aula foi um momento lúdico e de descontração, dado que saíram da
escola e puderam aprender de uma forma diferente, com novas possiblidades e
descobertas. Em todos os momentos da visita nos reportávamos à necessidade de
preservarmos o ambiente e o animais que nele vivem.
Para essa visita acontecer, foi necessário um planejamento antecipado, o
que incluiu o envio de ofício para agendamento da visita junto ao 7º BIS; ofício para a
Secretaria Municipal de Educação solicitando o transporte para fazer o translado; e
ainda, pedido de autorização dos pais para a saída da escola com as crianças.
Cabendo ressaltar, especialmente, a importância do planejamento com
antecedência para envio desses documentos para os responsáveis, pois demanda
tempo e disponibilidade da data prevista para a visita. Vale frisar que o Exército
também disponibiliza um ônibus para fazer os translado de ida e volta, desde que
solicitado, no mínimo, com 15 dias antes da data prevista para a visita.
Com a entrega dos ofícios, é hora de organizar o lanche das crianças, é
importante pensar em um lanche prático, que seja pronto e não demande muito tempo
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para a distribuição, dado que, depois da visita, as crianças ficam bastante eufóricas e
a demora as deixaria mais inquietas. Sem esquecer também de um item importante,
a água, e pedir para os mesmos levarem uma garrafinha com água e boné para
proteção solar.
Chegou o dia esperado pelas crianças, a turma inteira compareceu para a
visita, o que fugiu da normalidade, considerando que a frequência diária varia entre
16 e 20 crianças – naquele dia, vieram todas as 27 crianças.
Para o momento do planejamento da aula passeio (visita ao Mini Zoo do 7°
BIS), tomando em conta as orientações de Freinet (1979), organizou-se quatro
momentos: preparação, ação, prolongamento e comunicação. Sampaio (1996),
descreve que a preparação é a motivação inicial, onde as crianças participam de forma
integral, é a etapa para chegar na descoberta. A ação é a aula da descoberta, é o
momento que o professor registra as situações na hora do ocorrido, levanta questões
aguçando a imaginação, comparando com a realidade.
O prolongamento se dá por meio da comunicação e o registro, feitos no
mesmo dia da visita, é importante para que não se perca nenhum detalhe. A
comunicação é o momento de discussão de como será feita a apresentação da visita,
se em forma de teatro, painel, dentre outros. É a síntese para posteriores estudos em
outras disciplinas (SAMPAIO, 1996, p. 185).
Tomado todas as providências necessárias, chegamos ao Mini Zoo, onde
fomos recebidos pelo responsável, o qual designou um soldado para fazer o
acompanhamento da visita e também para explicar para as crianças quais os animais
que tinham lá, suas características e cuidados necessários para os mesmos.
Refletindo sobre Alfabetização Científica com crianças da Educação
Infantil, Lorenzetti e Delizoicov (2001) propõem um ensino de ciências que não forme
somente cientistas, mas que forneça elementos para que os alunos sejam capazes
de compreender e discutir assuntos científicos aplicando no mundo real. O que
queremos com nossa pesquisa é mostrar que é possível trabalhar questões científicas
com crianças pequenas de uma maneira natural, dentro do cotidiano delas.
Nos espaços observados do Mini Zoo existiam vários animais da fauna
regional como: repteis, aves e mamíferos. Segue tabela com nome dos animais:

80

Figura 27 – Tabela de animais do Mini Zoo
NOME COMUM LOCAL
REPTEIS

AVES

MAMÍFEROS

Jabuti-machado

Papagaio campeiro

Macaco aranha

Tartaruga da Amazônia

Arara vermelha grande

Periquito de cheiro

Tracajá

Arara vermelha pequena

Sagui de mão dourada

Cágado

Arara Canindé

Paca

Cabeçudo

Tucano

Cutia

Perema

Marreca

Onça pintada

Jabuti

Gavião

Onça parda

Jibóia

Mutum

Jaguatirica

Sucuri

Periquito santo

Guaxinim

Jandai sol
Fonte: Mantenedouro de Animais Silvestres do 7º BIS.

Eles ficaram encantados com os animais, em cada lugar que passávamos
ouvia-se um “ohhh”, “olha”. O tanque onde estavam os jabutis e cágados, foi o que
eles mais gostaram, pois tinham bastantes filhotes, eles nadavam, comiam e as
crianças ficaram muito interessadas em perguntar sobre eles, fizeram muitas
perguntas ao guia.
Figura 28 – Crianças apreciando as tartarugas e cágados A

Fonte: Autora.
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Figura 29 – Crianças no tanque apreciando as tartarugas e cágados B

Fonte: Autora.

Percebemos o quanto foi proveitoso e estimulante para as crianças essas
vivências em outro ambiente. Foi um momento de aguçar a imaginação das mesmas;
de indagações sobre cada animal que viam – um momento de grandes descobertas e
aprendizagem. Lorenzetti e Delizoicov (2001) discutem que o ensino não deve se
restringir à aprendizagem de vocabulário, é necessário trabalhar as habilidades dos
alunos no processo de construção do conhecimento científico.
Ao terminar a visita, foi feito um lanche no prédio do comando, em um
espaço reservado para melhor acomodação as crianças. Chegando à escola, as
crianças fizeram o registro da visita ao Mini Zoo através de desenho.
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Figura 30 – Representação a visita ao Mini zoo através de desenho

Fonte: Autora.

Figura 31 – Caminho feito ao Mini Zoo

Fonte: Autora.
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Figura 32 – Cobra tomando banho

Fonte: Autora.

Figura 33 – Animais: onça, tartaruga e cobra

Fonte: Autora.
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Figura 34 – Onça, tartarugas e araras

Fonte: Autora.

Figura 35 – Tanque das tartarugas e cágados

Fonte: Autora.
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4.3.4 A conversa sobre a preservação de Animais Silvestres

No encontro seguinte, retomamos sobre o passeio ao Mini Zoo, quando
indagamos a cerca do que eles teriam visto; perguntamos sobre os animais que viviam
lá e pedimos para as crianças desenharem o animal que mais tivesse gostado de ver
durante a visita.
Figura 36 – A cobra tomando banho

Fonte: Autora.

Figura 37 – A arara

Fonte: Autora.
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Figura 38 – O gavião

Fonte: Autora.

Estes desenhos configuram um registro mais elaborado, com uma reflexão
do animal que mais gostou e o pensar de como poderia registrar a visita ao Mini Zoo.
Segundo Luquet (1969) apud Augusto (2014, p. 82-83), “[...] o desenho pode ser visto
como um modo próprio utilizado pela criança para compreender o que a cerca,
registrar na memória e comunicar visualmente suas ideias.”
Feito o registro por meio do desenho, assumimos o lugar de escribas para
organizar o texto coletivo, como forma de sistematização do conhecimento da visita
ao Mini Zoo – que permitiu organizar um quadro dessas ideias, como a seguir.
Figura 39 – Texto coletivo sobre a visita ao Mini Zoo
PASSEIO NO ZOOLOGICO
NÓS FOMOS PARA O ZOOLOGICO DE ÔNIBUS. NÓS VIMOS O MACACO,
A ONÇA, O TUCANO, A COBRA SUCURI, A TARTATUGA, O JABUTI, A
ARARA, A COTIA, O GAVIÃO E O PAPAGAIO. DEPOIS DE VÊ OS ANIMAIS,
NÓS FOMOS LANCHAR. LANCHAMOS SUCO, REFRIGERANTE, BOLINHO
E BISCOITO DE CHOCOLATE. DEPOIS DE LANCHAR ASSISTIMOS UM
VÍDEO SOBRE O SOLDADO. DEPOIS VOLTAMOS PARA IR PARA A
ESCOLA E NO CAMINHO PARA ESCOLA NÓS VIMOS UM HELICOPTERO.
TODOS NÓS GOSTAMOS DO PASSEIOS DOS ANIMAIS.
26/10/16
TURMA 29
Fonte: Autora.
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Após o registro do texto coletivo, do que eles mais gostaram de ver na visita
ao Mini Zoo, apresentamos um vídeo dos animais que estão em extinção (do site
Youtube), o qual permitiu uma discussão sobre o tráfico desses Animais Silvestres,
assim como sobre as formas de preservação. Finalizando esse momento,
conversamos com as crianças a cerca de como seria o último dia da nossa pesquisa.
Decidimos junto com as crianças e professora da turma, que convidaríamos outra
turma para ver o painel com os desenhos que eles tinham feito de tudo o que
aprenderam sobre os Animais Silvestres.
Figura 40 – Conversa sobre o vídeo – animais em extinção

Fonte: Autora.

4.4 A aplicação do conhecimento

No último dia, fizemos uma retomada geral com as crianças de tudo o que
tinha sido realizado durante os encontros. Apresentamos a exposição dos trabalhos
em forma de painel, com os desenhos selecionados. Eles ficaram surpresos com seus
próprios desenhos, por estar lá no painel. Queriam pegar nos desenhos, passar a mão
– admirados com o que eles tinham feito. Foi também um momento de descontração
e, ao mesmo tempo, para relembrar a visita ao Mini Zoo, pois saíram da rotina de suas
atividades, pois tudo acontecera de uma maneira diferente.
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Figura 41 – Crianças, da turma, na mostra dos trabalhos realizados

Fonte: Autora.

Figura 42 – Crianças, de outras turmas, na mostra dos trabalhos realizados

Fonte: Autora.
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Figura 43 – Crianças convidadas, apreciando os trabalhos realizados

Fonte: Autora.

Convidamos outra turma do 2º período para visitar a exposição dos
trabalhos e assistir à apresentação das crianças. O momento da fala da Aplicação do
Conhecimento (AC), apresentar para as outras crianças como tinha sido a pesquisa,
todas ficaram envergonhadas. Apenas uma criança mais desinibida apresentou sobre
as diferenças e semelhanças dos animais estudados (Camaleão e a Iguana), e como
preservar esses animais no meio em que vivem.
Figura 44 – Painel exposto dentro da sala de aula

Fonte: Autora.
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Figura 45 – Painel exposto fora da sala de aula

Fonte: Autora.

Esse foi o momento de conclusão da pesquisa, onde as crianças
mostraram o que aprenderam sobre o tema estudado, apreciaram os desenhos das
outras crianças e tiveram a oportunidade de trocar experiências com as outras que
estavam observando seus painéis de estudo. De acordo com RCNEI (1998):
As crianças devem, desde pequenas, ser instigadas a observar fenômenos,
relatar acontecimentos, formular hipóteses, prever resultados para
experimentos, conhecer diferentes contextos históricos e sociais, tentar
localizá-los no espaço e no tempo. Podem também trocar ideias e
informações, debatê-las, confrontá-las, distingui-las e representá-las,
aprendendo, aos poucos, como se produz um conhecimento novo ou por que
as ideias mudam ou permanecem. (RCNEI, 1998, p.172).

Desse modo, o professor deve respeitar a curiosidade das crianças,
dando oportunidades de questionamentos, ampliar seus conhecimentos e exploração
do meio. “O confronto de ideias e informações possibilita novas descobertas no
território da cognição.” (DINIZ; VALE; SOUZA, 2012, p. 2).
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4.5 A avaliação da metodologia Pesquisa Tema

Considerando o interesse e a motivação do grupo pelos animais silvestres
apresentados anteriormente pela professora titular da turma, sugerimos que
estudássemos algum, daqueles animais avistados no Mini Zoo, como tema para
aprofundamento da pesquisa. Assim, realizamos um levantamento com as crianças
sobre qual o animal que eles gostariam de estudar. Fizemos uma votação na sala de
aula e, na eleição final, o mais votado foi o camaleão e o leão. Sendo o primeiro, o
mais votado, o que deve ter ocorrido por ser um animal muito presente na região. Ao
realizarmos a escolha do animal, motivamos as crianças a falarem sobre seus
conhecimentos prévios em relação ao camaleão.
Analisando as falas das crianças, percebemos que o conhecimento sobre
o camaleão não estava bem estruturado na experiência do grupo. Verificamos ainda
uma mistura quanto as características do camaleão e da iguana. Com base nessas
falas, foi necessário reorganizar o planejamento, e decidimos trabalhar o tema com os
dois animais (camaleão e iguana) partindo para as semelhanças e diferenças, bem
como sobre preservação no ambiente. Esses aspectos foram sendo trabalhados
progressivamente durante os encontros.
Partindo das orientações da proposta do RCNEI (1998) e da metodologia
do Tema de Pesquisa (RÊGO, 1999), construímos a rede antecipatória (figura 16,
página 60) como forma de direcionar nosso planejamento.
No desenvolvimento das etapas da metodologia utilizada, organizamos
atividades como: contação de histórias, informações em textos, vídeos etc. As
atividades tiveram o objetivo de explorar elementos como: grafismo (desenho), leitura
de imagens e construção do texto coletivo, sempre mediadas pelo diálogo entre as
crianças e pesquisadora.
A aula passeio (ao Mini Zoo) foi uma atividade relevante, por entendermos
que a mesma possibilitou incentivo aos alunos, despertando curiosidade, observação
e questionamentos. Entendemos também, que a avaliação da aprendizagem
apresenta diferentes funções, dentre elas: verificar as aprendizagens construídas, por
cada aluno e pelo grupo, ao longo do processo de ensino e aprendizagem, bem com,
da mesma forma, possibilitar uma reorientação na prática docente (DINIZ, 2004).
No que diz respeito à avaliação, percebemos os processos de interação
entre as crianças e a construção de conhecimentos, que ocorreu através da
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observação e de experiências vivenciadas nas situações pedagógicas apresentadas.
Assim, destacamos alguns aspectos da evolução do grupo em relação ao tema
proposto:
 Sobre as características dos animais, percebemos que houve ampliação
das noções sobre anatomia do camaleão e da iguana, especialmente,
quanto às semelhanças e diferenças, à medida que comparavam;
 Em relação

à

comportamentos

alimentação,

dos

animais

modo

de

estudados,

nascimento,

hábitos

houve

ampliação

uma

e

significativa no conhecimento, pois eram bem semelhantes um do outro e
facilitou para o entendimento;
 Conscientização na conservação do meio para preservação das
espécies de Animais Silvestres;
 Ampliação do desenvolvimento do grafismo e representações através do
desenho;
 Em relação ao desenvolvimento da linguagem oral e escrita, observamos
a ampliação de vocabulário e da percepção da função social da escrita
enquanto registro das ideias na construção dos textos coletivos;
Ao término das

etapas, eram retomados

os estudos de

forma

sistematizada, seja através de desenhos, textos coletivos ou até mesmo diálogos. E,
finalizadas todas as etapas, procuramos buscar uma resposta para a pergunta inicial
de nossa pesquisa: Quais contribuições o Tema de Pesquisa traz para o Ensino de
Ciências, em uma turma de 2º período da Educação Infantil?
Ao final da pesquisa, analisamos o processo, as etapas organizadas e os
resultados obtidos nas atividades propostas para os alunos, observamos que a
metodologia em questão apresenta inúmeras contribuições importantes para o
desenvolvimento de estudos para o Ensino de Ciências: por ser uma metodologia que
tem em seus momentos, uma dinamicidade continua, o professor tem a possibilidades
de retomar e avançar o estudo, quantas vezes forem necessárias; além de organizar
e aplicar o conhecimento para sistematizar cada momento do estudo. Assim, Rêgo
(1999) aponta que:
A todo o momento a professora está conhecendo a visão das crianças sobre
acerca do tema em estudo, questões estão sendo levantadas,
sistematizações e sínteses provisórias estão sendo elaboradas, e a partir
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delas novas questões surgem para serem investigadas.
73).

(RÊGO, 1999, p.

No entanto, é imprescindível que o professor, para êxito nos resultados,
planeje. Como sugestão, temos a rede antecipatória, busca de conhecimentos
científicos dos conteúdos abordados, fazer uso de textos, imagens e vídeos como
recursos que contribuam para o processo educacional das crianças.
Além desses materiais, também podem ser utilizados outras metodologias
dentro da metodologia Tema de Pesquisa, como por exemplo, aula passeio de Freinet
(1979), pois, uma complementa a outra e ajuda na organização do planejamento.
Deste modo, surge a necessidade de atualizações do professor e pesquisas
constantes, como forma de contribuir para o processo educacional de todos os alunos
da pesquisa proposta.

4.6 Produto
Como produto da pesquisa elaboramos uma cartilha, com informações
gerais sobre a metodologia do Tema de Pesquisa e a Educação Infantil, destacando
os objetivos desta etapa de ensino com ênfase no Ensino de Ciências.
Em especial, cabe destacar ainda, que a produção dessa cartilha teve
como público alvo os professores de Educação Infantil, acadêmicos do Curso de
Pedagogia e demais segmentos da comunidade escolar que assim demonstrarem
interesse pelo assunto.
Cabendo registrar que a mesma foi organizada com uma parte teórica e a
outra com as etapas desenvolvidas no projeto de pesquisa. Desta forma, acreditamos
que esse material poderá contribuir com o trabalho pedagógico dos professores que
pretendam dinamizar o Ensino de Ciências por meio da metodologia do Tema de
Pesquisa.
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5 CONCLUSÃO

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, essencial na
formação escolar da criança e do indivíduo. Assim, a criança deve ser vista em sua
totalidade. Refletindo nas especificidades do ser criança, tem-se apresentados alguns
trabalhos na área, levantando discussões a respeito das metodologias utilizadas no
Ensino de Ciências.
Na história da educação, têm-se percebido inúmeros movimentos de
metodologias e modismos que chegam ao Brasil, estes são utilizados de qualquer
jeito, sem uma base teórica sólida e eficaz. As metodologias para o Ensino de Ciências
na Educação Infantil, muitas vezes não se efetivam como um trabalho de qualidade,
avaliam vários autores.
As discussões surgem em sua maioria, em torno das áreas de linguagem
matemática, oral e escrita, permanecendo as demais áreas do conhecimento para um
segundo plano. Sabemos que o Ensino de Ciências instiga curiosidades,
questionamentos, experiências do cotidiano e constitui conhecimento vital para o
desenvolvimento humano.
Elegemos o Tema de Pesquisa como metodologia a ser desenvolvida, por
acreditar que a educação precisa ser repensada em suas ações de transformações
sociais sem negligenciar o conhecimento e as relações humanas estabelecidas,
fazendo assim, um trabalho significativo.
Assim, temos no Tema de Pesquisa o envolvimento efetivo dos professores
com a sua prática pedagógica, pois a utilização dessa metodologia pressupõe uma
postura de mudança sendo ele sujeito do processo educativo.
Através dos estudos que realizamos nesta pesquisa, constatamos que a
metodologia do Tema de Pesquisa contribui significativamente para o Ensino de
Ciências, pois, desenvolve habilidades que favorecem o aprendizado nesta e em
outras áreas do conhecimento.
Para que a sequência didática ocorresse de maneira efetiva, consideramos
a fala da professora da turma como ponto importante para o estudo da realidade.
Dentre vários conteúdos para o estudo, elegemos os Seres Vivos, e como delimitação
do tema, os Animais Silvestres, por ser de grande relevância para as crianças da
turma. Desta forma, foi possível observar, descrever e comparar dois animais
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similares, porem com suas

semelhanças

e

diferenças, relacionando

suas

características ao ambiente em que vivem.
Com a escolha do tema para o estudo, a partir de situações e interesses
das crianças, que é o ponto chave dessa metodologia, ficou nítido, ao final da
pesquisa, que um passo importante para uma prática pedagógica efetiva é a escolha
da metodologia, adequando a cada etapa da educação e levando em consideração
os critérios básicos para a escolha do tema.
Após a aplicação da sequência didática, observamos, por meio do Estudo
da Realidade, que não era detectada uma organização do pensamento das crianças
sobre o tema em questão – o que se tornou perceptível nas falas, registro dos
desenhos e textos coletivos, conhecimentos mais elaborados acerca do assunto.
Ao realizarmos as análises dos desenhos, após a apresentação dos dois
animais estudados, observamos que não houve uma mudança tão visível na
percepção das crianças quanto às características físicas dos animais, talvez por
serem tão parecidos. No entanto, na fala, percebemos uma organização mais nítida
em relação às características. Isso foi mais notório na construção dos textos coletivos.
Tal constatação, faz-nos perceber quanto a metodologia foi significativa
para as crianças, pois em seu caráter de dinamicidade, permitia o passeio entre os
três momentos pedagógicos em todos os encontros realizados. Dessa forma, era
possível retornar ao encontro anterior e realizar o estudo naquele momento.
Na atividade proposta no Mini Zoo, percebemos uma experiência
significativa para as crianças, pois aqueles animais faziam parte do seu cotidiano, por
ser uma região rica em sua fauna, dessa forma permitimos um melhor desempenho
nas discussões do estudo, além de possibilitar que as crianças realizassem a ponte
“entre o vivido e o estudado” a partir da “interrelação de múltiplas e variadas
experiências”. (FAZENDA, 1992, p. 42),
No desenvolvimento das atividades propostas, após a visita ao Mini Zoo,
observamos a riqueza de detalhes que as crianças conseguiram captar, desde o
caminho percorrido até aos detalhes nos desenhos dos animais menores. As
atividades realizadas após essa visita tiveram o intuito de fazer com que as crianças
expressassem tudo o que elas sentiram e viram naquele lugar. Uma forma de falar
dos seus sentimentos e de percebermos o quão foi significativo para elas.
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Nesse momento de expressão, através de desenho e fala, sistematizamos
o que foi visto e apreciado na visita ao Mini Zoo, e que possibilitou a reflexão de cuidar
e preservar o ambiente em que vivemos.
Outro momento importante, da metodologia utilizada, foi o último encontro,
no qual fizemos toda a sistematização do que foi estudado na sequência didática
aplicada. Observamos que a Aplicação do Conhecimento foi o ápice da pesquisa, em
que todas as crianças apreciaram o que foi realizado, seus desenhos e textos coletivos
expressaram tudo o que sabiam sobre o estudo, mesmo que de forma tímida.
Os resultados a que chegamos com a análise dos registros confirmam que
a metodologia utilizada, aliada a outras estratégias de ensino, como vídeos, imagens
e visita ao Mini Zoo, consiste num elemento valorizador da realidade das crianças
como ponto de partida para um estudo significativo.
Observamos ainda que a interação professor/aluno é fator imprescindível
no desenvolvimento cognitivo das crianças. A partir dessa interação, poderemos
ampliar as possibilidades de conhecimento, em suas trocas, e práticas de ensino que
expanda o seu fazer pedagógico.
A pesquisa em questão respondeu ao problema apresentado, pois a
metodologia utilizada apresenta resultados visíveis na aprendizagem das crianças. O
Tema de Pesquisa possibilita um trabalho pedagógico estruturado a partir da vida da
criança, dentro e fora da escola, dando voz a ela, na escolha do tema a ser estudado.
Assim, essa metodologia não só contribui para o Ensino de Ciências, mas
também, como um trabalho interdisciplinar com outras áreas do conhecimento,
possibilitando uma gama de alternativas no decorrer do estudo.
Entendemos que a contribuição dessa pesquisa se dá também pelo fato de
que para além do objetivo proposto para a investigação, a riqueza dos eixos:
Educação Infantil, Ensino de Ciências e Tema de Pesquisa possibilitam a continuidade
dos estudos, que poderão gerar projetos e discussões sobre a metodologia utilizada
na Educação Infantil em diversas áreas do conhecimento por meio do Tema de
Pesquisa.
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APÊNDICE A – Carta à professora

Cara professora:
Estamos iniciando uma pesquisa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências
com o objetivo de desenvolver uma sequência didática para o 2º período da educação
infantil no ensino de ciências por meio do Tema de Pesquisa. A pesquisa envolve um
diagnóstico sobre identificação, a formação inicial e prática pedagógica da professora,
analisando se a mesma favorece a Alfabetização Científica da criança. Desta forma,
agradecemos a sua contribuição com essa pesquisa respondendo às perguntas
elaboradas pela pesquisadora. Esclarecemos que suas informações são sigilosas e
serão utilizadas exclusivamente para responder aos objetivos da pesquisa.
Agradecemos sua rica e valorosa colaboração!

ENTREVISTA
I – IDENTIFICAÇÃO:
Nome: _______________________________
Idade: ___________

II – ATUAÇÃO PROFISSIONAL
1. (
2. (

) Graduação _____________________ Ano de formação _____________
) pós graduação ____________________

Especialização, mestrado ou doutorado
Ano de formação ___________
3. Há quanto tempo você atua na educação básica?
4. Há quanto tempo você atua no ensino infantil?
5. Qual o seu regime de contrato de trabalho?
6. Concursado 20h ou 40h, seletivo, outros?
7. Atualmente qual o período da educação infantil que você trabalha?
8. Qual a faixa etária das crianças desse período?
9. Quantas crianças tem em sua turma?
10. Como você compreende o que é ser criança?
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11. Qual a importância da educação infantil para as crianças?

II – PRÁTICA PEDAGÓGICA
1. Nesta escola existe o projeto político pedagógico?
2. Você participou de sua elaboração e / ou teve acesso ao mesmo?
3. Dentro da sua carga horaria semanal de trabalho, há dia e horário para o
planejamento?
4. Quantas horas são disponibilizadas para o planejamento?
5. Você conhece o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil RCNEI?
6. Realizou ou realiza algum estudo sobre o RCNEI?
7. O que você entende por ciências?
8. O ensino de ciências fez parte da sua vida escolar? Em que momento da
escolarização?
9. Existe alguma dificuldade em dar aulas de ciências para a sua turma da
educação infantil?
10. Você já ouviu falar em alfabetização científica?
11. Sua proposta pedagógica possibilita à crianças o conhecimento cientifico? (a
saber: surgimento da terra e do sistema solar, seres vivos, dos fenômenos da
natureza?
12. Em caso positivo, fale como estrutura sua prática e como desenvolve os temas, a
metodologia utilizada, tempo disponibilizado, recursos utilizados e espaços)
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APÊNDICE B - Carta de anuência para autorização de pesquisa na escola

Ilma Sra. Gestora:
Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada “Contribuições
pedagógicas para o Ensino de Ciências na Educação Infantil”, mestranda Adriana Carla
Oliveira de Morais Vale, sob orientação do Professor Dr. Josias Ferreira da Silva. Com o
seguinte objetivo: Entrevistar a professora titular do 2º período da educação infantil.
Necessitando, portanto, ter acesso de dados a serem colhidos mediante aplicação de
entrevista com a professora colaboradora da pesquisa e que atuam na Educação
Infantil da instituição. Ao mesmo instante pedimos autorização para que o nome dessa
instituição possa constar no relatório final bem como para futuras publicações na forma
de artigo científico.
Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo de acordo
com a resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/12 que trata da Pesquisa
envolvendo seres humanos. Salientamos ainda que tais dados serão utilizados somente para
a realização deste estudo. Na certeza de contarmos com a sua colaboração e empenho desta
diretoria, agradecemos antecipadamente atenção, ficando a disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessária.
Boa Vista, ____ de _____________ de ___________.

_____________________________________________________
Nome/assinatura e carimbo do responsável pela instituição

( ) Concordamos com a solicitação

( ) Não concordamos com a solicitação
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APÊNDICE C – Carta ao Comandante do Comando de Fronteira RR/ 7º BIS

Ofício n.º 01/16
Boa Vista (RR), 06 de outubro de 2016.

Ao Tenente Coronel João Roberto Bandeira Menezes
Comandante do Comando de Fronteira RR/ 7º BIS

Cumprimentando-o cordialmente, solicito a V. Sa. autorização para visitar o
Mini zoológico do Comando de Fronteira RR/ 7º BIS, no dia 19/10/16, no horário das
8:00 às 11:00, juntamente com 26 (vinte e seis) crianças da Escola Municipal
_______________________ com a finalidade de desenvolver estudos sobre os
“Animais Silvestres”. O estudo a ser realizado nesse local faz parte da Pesquisa de
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências sob orientação do Professor Doutor
Josias Ferreira da Silva.
Outrossim, solicitamos a reserva de um local destinado para o lanche das
crianças.
Certos de podermos contar com vossa colaboração, antecipadamente
agradecemos.

Atenciosamente,

Adriana Carla Oliveira de Morais Vale
Mestranda da Universidade Estadual de Roraima
Professora da Universidade Federal de Roraima/Colégio de Aplicação
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APÊNDICE D – Autorização para aula de campo no Mini Zoológico do 7 BIS,
Boa Vista/RR - 2º Período da Educação Infantil, turma 29

Boa Vista, 16 de outubro de 2016.
Senhores Pais,
Como parte constituinte das ações didático-pedagógicas, da pesquisa “As
contribuições pedagógicas para o Ensino de Ciências na educação infantil,
desenvolvida com os alunos da
turma 29 da Escola
Municipal
_____________________________, realizaremos uma aula de campo no dia 19 de
outubro de 2016, no MINI ZOOLOGICO DO 7 BIS. Sairemos às 8:00h da Escola com
retorno previsto para as 11h00min.
Solicitamos, por gentileza, o preenchimento do termo de autorização com a assinatura
do responsável. Esse deverá ser entregue à Professora da turma 29, até o dia 18 de
outubro (terça-feira).
OBS: Se possível trazer boné e uma garrafinha com água.
Atenciosamente,
Adriana Carla Oliveira de Morais Vale,
Pesquisadora do Projeto.
——————————————————————————————
TERMO DE AUTORIZAÇÃO
Eu, ______________________________________________________________,
RG: _____________, data de emissão:___/___/__, responsável pelo(a) aluno(a)
__________________________________________________,
autorizo
a
participação deste(a) a aula de campo no Mini Zoológico do 7º BIS, Boa Vista
(RR) no dia 19 de outubro de 2016, das 8h às 11h30min.
Assinatura do(a) responsável:
____________________________________________________.
Telefone(s):_________________________________________________________.

