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ANEXO N 
 

Continuação de conversa com professora do 6º ano do ensino 
fundamental sobre a unidade descobertas científicas. 
Data:17.11.2010  
Início: 10.00h 
Fim: 10:15h 

 

PROFESSORA DO 6º ANO 

O processo do trabalho sempre começa com uma avaliação diagnóstica, 

onde existem perguntas relacionadas a um tema, e algumas das 

perguntas, nessa unidade de pesquisa foram: qual a diferença entre uma 

descoberta e uma invenção; como as descobertas são realizadas; e pedi 

também pra que eles listassem as descobertas que eles conheciam, e o 

que eles sabiam a respeito delas. E, na opinião deles, havia sido a 

descoberta mais importante pra sociedade e por quê. Porque, na 

verdade, isso seria uma das três Lines of inquiry, ou seja, o caminho que 

a gente segue para chegar na idéia central. Então, após essa avaliação 

diagnostica, e uma discussão a respeito das respostas deles, eles foram 

para o laboratório de computação, e eu mostrei pra eles um website, que 

eram as cem maiores descobertas do mundo. E o legal desse website é 

que eles mostravam os diferentes campos da ciência. Porque nessa 

idade, esses falam ah, no colegial tem química, física, mas eles nem 

sabem bem o que é. Então, foi bem bacana para eles verem, na 

verdade, o que é que a ciência engloba. Então eles vêem o que tem em 

astronomia, o que tem em ciência – eu não sei como se diz em 

português, natural science. 

ALVARO 

Ciências Naturais.  

PROFESSORA DO 6º ANO 

Ciência natural da terra, enfim, que tem biologia, que tem química, 

ALVARO 

Ou Ciências da Natureza.  

PROFESSORA DO 6º ANO 

Que tem física, que tem a medicina – eles colocam como um campo à 

parte, botânica, então eles conseguiram entender, ter um panorama 

geral do quê que a Ciência trata.  

ALVARO 
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Mas eles identificaram essas partes dentro do todo, não? 

PROFESSORA DO 6º ANO 

Na verdade, o próprio site traz as partes. Aí quando você abre naquela 

parte, você vê as descobertas referentes àquela parte. Então, a partir do 

momento que eles começarem a investigar e ler, pra selecionar – e eu 

pedi que eles selecionassem duas descobertas de cada campo. Assim 

eles teriam que visitar cada um desses campos, para poderem entender. 

Bom, ah, então a física trata mais disso, a biologia mais daquilo, tem 

uma parte até que é só genética.  

Bom, uma vez feito isso, eles tiveram que resumir no caderno. Aí entra 

também língua, aprender a resumir uma informação, um pouquinho 

sobre cada uma dessas descobertas. E a gente fez uma linha do tempo, 

para entender cronologia. Eles conseguiram verificar que algumas 

descobertas, mais tarde levavam a outras descobertas.  

Daí eles tiveram que discutir entre eles, se eles fossem colocar essas 

descobertas num ranking, quais as 10 que eles considerariam mais 

importantes e o porque. Então, tinha que fundamentar. E pra 

fundamentar, obviamente eles tinham que descobrir mais sobre a 

descoberta. Então entra aí várias – o que a gente trabalha na escola, 

com research skills, as habilidades de pesquisa. Então, como é que você 

faz a coleta de dados, como é que você registra esses dados; no 

thinking skills – as habilidades de pensamento, como é que você analisa 

esses dados, como você sintetiza esses dados, e eles fizeram o ranking. 

E fizeram uma apresentação do seu ranking, e meio que sem querer, 

logicamente ocorreu um debate, porque a partir do momento que uma 

criança apresentava uma idéia do porque que aquele estava em primeiro 

ou segundo, começou a discussão, mas porque que então a descoberta 

da vacina é necessariamente mais importante do que a gravidade? 

Então, gerou um debate. Isso tudo é língua, a partir do momento que 

você tem que fundamentar, que você tem que coletar informação, entra 

compreensão de texto, que você tem que sintetizar, summarize que a 

gente diz, e apresentar oralmente, isso tudo envolve muito língua.  

ALVARO 

Eles reconhecem isso como da área de língua, ou eles simplesmente 

acabam apreendendo.  

PROFESSORA DO 6º ANO 

Não, eu não necessariamente disse que isso é área de língua, mas 

houve um exercício que tinha um texto sobre animais. Na verdade era 

como se fosse o registro de uma criança de notes, de tomar notas, e 
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eles tinham – a partir desse registro formar um parágrafo. E eu expliquei 

que aquilo era língua, porque você tinha que ver quais eram as 

conjunções que iam entrar, como é que você ia pontuar o texto, como é 

que você ia introduzir o parágrafo. Como é que você, qual seria o 

introductory sentence ou conclusion”. Nesse momento, nesse exercício 

específico sim.  

Depois a gente trabalhou com metodologia científica. Então, eu li pra 

eles um texto de como foi descoberto a febre amarela, a causa da febre 

amarela. E aí em língua e eles sabem que foi em línguas, a gente 

trabalhou com gêneros de instruções. Então, juntou instruções com 

procedimento cientifico, então tinha esse link. E a gente até comparou, a 

gente conversou, quando vocês escreviam instruções em anos 

anteriores, que tipos de instruções vocês já escreveram. E alguns 

citaram a gente já escreveu receitas, e o que tem em comum, o que tem 

diferente, porque na verdade tem a questão da pergunta, da hipótese, 

que é uma coisa que numa receita não tem, mas não deixa de ser um 

tipo de procedimento.  

ALVARO 

Você acha que na medida, que vocês observam ali no decorrer do 

trabalho que a língua ela está tendo uma função importante, 

PROFESSORA DO 6º ANO 

 Ela é uma ferramenta.  

ALVARO 

dentro da unidade, ou seja, a própria aprendizagem desses 

procedimentos, desse instrumentos  eles são mais, vamos dizer, assim, 

PROFESSORA DO 6º ANO 

 Significativos? 

ALVARO 

Mais significativos pros alunos, 

PROFESSORA DO 6º ANO 

 Sem duvida. 

ALVARO 

Você percebe isso?  

PROFESSORA DO 6º ANO 



 
4 

 Aliás, 

ALVARO 

Eles percebem. 

PROFESSORA DO 6º ANO 

Assim, pessoalmente, eu acho sempre muito mais fácil fazer o link ou 

transdisciplinalidade com a língua, porque a língua se presta para 

praticamente tudo. Do que matemática, porque matemática você entra 

muito na parte de estatística e coleta de dados. Só que você não vai 

fazer isso, você não vai ensinar só isso na matemática, então, claro, por 

exemplo, quando eles tiveram que criar, o seu próprio experimento, ou 

seja, ter uma pergunta que eles fizeram sem pesquisar criar uma 

hipótese, um procedimento entrou a língua, e na hora do registro dos 

resultados, você vai registrar como? numa tabela? Os seus resultados? 

Você vai fazer o gráfico para ilustrar melhor a sua conclusão, que 

acompanhei a sua conclusão entra a matemática. Claro que a 

matemática pode entrar. Tenho exemplos de outros níveis que a 

matemática entrou de uma maneira transdisciplinar. Eu posso citar como 

exemplo, quando a gente fez uma unidade de geografia, e entra 

coordenadas para poder aprender a ler mapas. Então, isso foi bastante 

útil.  Ou mesmo toda parte de ângulos, de leitura fuso de horário, então, 

agora é importante entender assim, que isso tem que ser uma cosia 

natural. Eu já observei muitos profissionais que tentam fazer o inverso, 

não, eu tenho que fazer a minha disciplina caber no Units e criam links 

artificiais, eu acho isso muito perigoso, e ai na verdade você acaba 

massacrando o aluno. E eu falo, mas eu só estou falando disso nessas 

seis semanas? Então, não pode ser assim, tem que ser realmente 

significativo e relevante em minha opinião. Então, a gente fez o 

experimento lá da batata que você chegou a ver para eles entenderem 

como é feito um procedimento cientifico e entrou língua ali. E depois eles 

é que tinham que decidir em um experimento. 

ALVARO 

Agora aquilo foi um exercício geral pra que todos pudessem se,  

PROFESSORA DO 6º ANO 

Como um modeling que a gente fala, o professor modelando. Sim 

porque acho que outro erro que existe nesse tipo de metodologia de 

ensino, é as pessoas acharem que você deixa o aluno, 

ALVARO 
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Solto. 

PROFESSORA DO 6º ANO 

Solto, e fazer tudo que ele quer. Não. 

ALVARO 

Ou que eles sabem fazer tudo ou que eles não precisam ser ensinados. 

PROFESSORA DO 6º ANO 

É, então, você tem que aprender como eu acho que eu já comentei com 

você, achar um equilíbrio entre o que você mostra o que você modela, 

porque eles são aprendizes eles não sabem fazer, e o que você os deixa 

fazerem por si, descobrirem por si. E o fim da etapa final do trabalhão é 

aquele experimento que eles criaram, eles tiveram que apresentar numa 

feira de Ciências pros alunos das outras series.  

ALVARO 

Eles tinham opção de fazer o experimento individualmente ou em 

pequenos grupos?  

PROFESSORA DO 6º ANO 

Exatamente, eu na verdade coloquei individual ou dupla. Eu achei que a 

complexidade não incluiria assim você botar três e você corre aquele 

risco de um fazer só o cartaz.  

ALVARO 

Certo.  

PROFESSORA DO 6º ANO 

Outra coisa que eu acho importante de falar na parte de 

transdisciplinaridade sobre as habilidades quando você fala sobre 

trabalho em grupo. É importante que os alunos entendam que todos eles 

têm que participar de todas as etapas do trabalho. E é claro se alguém é 

mais artístico vai pintar mais, vai desenhar mais, isso aí tudo bem. Agora 

o que não pode ocorrer é que um fique totalmente responsável pelo 

conteúdo e o outro pela apresentação. Então, agente tem que tomar 

muito cuidado com isso. Sempre verificar que eles estão fazendo parte 

das etapas do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Na parte da 

pesquisa, então, vamos supor que uma criança quer investigar porque é 

que numa superfície lisa, porque que quando você freia o carro, teu 

corpo vai para frente e o cinto de segura, que seria a parte da inércia. 

Todos têm que pesquisar o que é inércia. Todos têm que escrever. Aí 
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eles têm que sentar em grupo e chegar num consenso do que eles vão 

por no trabalho. Isso é muito importante.  

ALVARO 

E eles reconhecem nesse exercício, o porquê disso? 

PROFESSORA DO 6º ANO 

É. Mais eu acho que falta muitas vezes o professor explicitar. Eu não 

vejo problema nenhum eu acho que eu já coloquei isso também de você 

explicitar. A gente está fazendo isso por conta disso, a gente está 

fazendo isso por conta disso, a matemática entra aqui, e eu até já 

conversei com eles sobre isso, que você segmenta as disciplinas para 

melhor entende-las mais elas tem que entender a contribuição dessas 

disciplinas na vida. Para que é que serve? Para que eu aprendo isso? 

ALVARO 

É a ciência seguiu esse caminho na verdade. A gente está simplesmente 

refletindo no caminho que a ciência está segmentalizando, pra poder 

aprofundar o conhecimento, mas ele tem uma utilidade no mundo real, 

num todo. 

PROFESSORA DO 6º ANO 

Sem duvida. É mais a língua eu acho assim para quem está começando 

em minha opinião é o mais fácil de você trabalhar. E aí você tem só que 

assim, muito importante é, se você vai ensinar uma habilidade você tem 

que ter bem claro o que você vai assess, o que você vai avaliar, e ter os 

critérios claros dessa avaliação. Então, por exemplo, na apresentação 

de feiras de Ciências eles sabiam que eu estava avaliando. A qualidade 

do display, se o display tinha todos aqueles elementos que a gente tinha 

discutido. O quanto eles conseguiam explicar aquilo para o seu publico. 

Porque eu falei, vocês vão ter crianças de year 3 lá. Tinha um aluno 

querendo explicar eletromagnetismo, eu falei como é que você vai 

explicar uma coisa tão abstrata para uma criança. E é um aluno que eu 

sei que ele tem muito potencial, ele tem muito conhecimento, e ele pode 

falar num nível de um adulto, mais como é que ele ia abaixar isso pra 

falar com aquele publico. De novo você está entrando em línguas a partir 

do momento em que você discute como é que você vai adequar a sua 

língua para diferentes públicos entra a língua novamente.  

ALVARO 

E eles sabiam desses critérios e você conseguiu rodar em todas as 

estações? 
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PROFESSORA DO 6º ANO 

 Todas. 

ALVARO 

Com check list o que você usou? 

PROFESSORA DO 6º ANO 

Todas. Então, eu acho que isso de novo é muito pessoal de cada 

professor. Eu particularmente gosto de fazer anecdotal records então, eu 

tenho assim uns subtítulos e eu vou fazendo anotações das coisas 

relevantes, tanto dos pontos positivos, quanto dos pontos negativos. E o 

resto na minha cabeça, eu conto que bom está tudo bem 

ALVARO 

E depois você submete essas anotações e você vai bater com os 

critérios que você definiu ali pra eles?  

PROFESSORA DO 6º ANO 

 É, mais como é um processo,  

ALVARO 

Estou dizendo assim, já que você falou numa avaliação e eles sabem 

em que, eles estão sendo avaliados?  

PROFESSORA DO 6º ANO 

Eles sabem. Isso.Tanto é por exemplo, na Escola existe uma prática que 

a gente acha um pouco comportamental que é do merit stickers daquele 

adesivo, daqueles que vem no Diário quando aquele adesivo é dado ao 

aluno é explicado porque é que ele ganhou, e porque é que ele não 

ganhou. E isso tem que ficar claro pra eles também. Acho que é isso. Tá 

bom? 

ALVARO 

Thank you very much 

 

 

 


