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E aprendi que se depende sempre 

De tanta, muita, diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas 

E é tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá 

E é tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho por mais que pense estar 

É tão bonito quando a gente pisa firme 

Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos 

É tão bonito quando a gente vai à vida 

Nos caminhos onde bate, bem mais forte o coração. 

 (Gonzaguinha) 
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RESUMO 

 

O Projeto Mochileiros Científicos consiste em incentivar o Ensino de Ciências na Educação 

Infantil de forma lúdica e interdisciplinar, tendo como produto educacional uma “Mochila 

Científica”. Nela estão contidos objetos que possibilitam a inserção do lúdico neste processo 

de ensino-aprendizagem, trabalhando a curiosidade, experimentações, pesquisas e 

brincadeiras. O presente trabalho teve como local de pesquisa uma Creche do Município de 

Duque de Caxias, que atende crianças da pré-escola. Neste ambiente, concepções prévias dos 

docentes sobre o ensino de ciências foram levantadas, para nortear a escolha dos aparatos que 

iriam conter a “Mochila Científica”. Além disso, optou-se por promover encontros com os 

professores para discussão e reflexão sobre a aplicação da mochila em sala de aula. A 

participação dos professores nos Encontros de Ciências na Educação Infantil (ECEI) 

possibilitou uma maior interação deles com a pesquisa e, consequentemente, tornou-os mais 

familiarizados para a aplicação dos materiais lúdicos da “Mochila Científica”. Esse trabalho 

foi elaborado à luz do Cognitivismo, buscando uma interlocução entre o diálogo de Vygotsky 

e outros autores que discutem a educação infantil e o ensino de ciências. Como metodologia 

optou-se por um enfoque qualitativo, utilizando a observação participante e pesquisa-ação 

com os docentes da creche. A técnica adotada para análise de dados teve como referência a 

análise de conteúdo segundo a obra de Laurence Bardin. Assim, foi construída a mochila 

científica com três repartições para abrigar diferentes materiais lúdicos. As entrevistas foram 

efetivadas, anteriores e posteriores à realização das brincadeiras e experiências com a 

mochila.  Destarte, pode-se observar que a mochila e seus aparatos corroboraram na 

proeminência de modificar as concepções dos professores sobre práticas, sendo favorável para 

a construção do conhecimento tanto pelos docentes como pelas crianças. Pode-se 

proporcionar uma desmistificação sobre o ensino de ciências, permitindo seu trabalho com 

crianças da educação infantil. 

 

PALAVRAS CHAVE: Educação infantil. Ensino de ciências. Brincadeira. 

Interdisciplinaridade. Formação. 
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ABSTRACT 

 

The “Mochileiros Científicos” Project is to encourage the teaching of science in children's 

education in a playful and interdisciplinary way. Its educational product is the "Scientific 

Backpack", which includes objects that provide a playful feature to this teaching-learning 

process, addressing the curiosity, experimentation, research, and play activities. The research 

for this paper was carried out in a day care center that provides all-day care to pre-school 

children in the City of Duque de Caxias. In this setting, teachers’ previous conceptions on 

science education were then raised to guide the choice of the apparatus that would be put into 

the "Scientific Backpack". The researchers also decided to hold meetings with teachers to 

discuss and reflect on the use of the backpack in classroom. The participation of teachers in 

the ECEI events enabled their greater interaction with the research and, consequently, made 

them more acquainted with the use of the play materials of the "Scientific Backpack”. This 

paper was developed in the light of Cognitivism, pursuing a dialogue between the works of 

Vygotsky and other authors referred to in this paper who discuss about children's education  

and science education. A qualitative approach method was chosen for this research, using 

participation and action research with day care teachers. The data analysis was based on the 

work of Laurence Bardin. Thus, the scientific backpack was built with three offices to house 

different play materials. The interviews were carried out, before and after the play and 

experiences with the backpack. From this, it can be observed that the backpack and its 

apparatuses corroborated in the prominence of modifying the teachers' conceptions about 

practices, being favorable for the construction of knowledge by both teachers and children. A 

demystification of science education can be provided, allowing for its work with children in 

early childhood education. 

 

Key words: Children's Education, Science education, Just kidding, interdisciplinarity, 

formation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As cem linguagens da criança 

 

A criança é feita de cem. 

A criança tem cem mãos 

cem pensamentos 

cem modos de pensar, 

de jogar e de falar. 

Cem sempre, cem modos de escutar, 

de maravilhar e de amar. 

Cem alegrias para cantar  e compreender. 

Cem mundos para descobrir. 

Cem mundos para inventar 

Cem mundos para sonhar. 

A criança tem cem linguagens 

(e depois cem. cem. cem).  

mas roubaram-lhe noventa e nove. 

A escola e a cultura lhe 

separam a cabeça do corpo. 

Dizem-lhe: de pensar sem as mãos 

de fazer sem a cabeça 

de escutar e de não falar 

de compreender sem alegrias 

de amar e de maravilhar-se 

só na Páscoa e no Natal. 

 

Dizem-lhe: 

de descobrir um mundo que já existe 

e de cem roubaram-lhe noventa e nove. 

Dizem-lhe: 

que o jogo e o trabalho 

a realidade e a fantasia 

a ciência e a imaginação 

o céu e a terra 

a razão e o sonho 

são coisas que não estão juntas. 

Dizem-lhe enfim 

que as cem não existem. 

A criança diz: 

ao contrário, as cem existem. 

(Loris Malaguzzi) 

 
 

1.1. UM OLHAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O poema de Loris Malaguzzi revela-nos que a infância persiste em seus modos de ser. 

O criar, o brincar, o sonhar, o estar com o outro, e tantas outras expressões contínuas das 

crianças esbarram nos mandos e desmandos dos adultos, no entanto, as crianças transgridem, 

vão além, para nos dizer que as “cem linguagens” existem e que devem ser consideradas, 

especialmente na educação infantil. (GONÇALVES; ANTÔNIO, 2008) 
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O presente trabalho é o resultado de uma inquietação que surgiu há alguns anos atrás 

quando fui convidada para integrar a equipe da Coordenadoria de educação infantil (CEI) da 

Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias (SME), com experiência de 22 anos 

como professora deste segmento e sete anos lecionando para o curso médio normal. Neste 

cargo uma das minhas funções é assessorar a Proposta Curricular Pedagógica da educação 

infantil das creches e escolas no Município de Duque de Caxias.  

Em visitas às creches pude perceber o ensino fragmentado e descontextualizado com 

crianças muito passivas, sendo pouco estimuladas a pensar, observar, descobrir, analisar, 

perguntar e expor suas ideias. Professores priorizando os eixos de linguagem oral e escrita e 

matemática em detrimento dos outros eixos. 

Segundo Weissmann (1998 apud AUGUSTO; DO AMARAL, 2016), “Um dos 

principais obstáculos no momento de querer ensinar é a falta de domínio e atualização dos 

professores no que se refere aos conteúdos escolares. Não há proposta didática inovadora e 

eventualmente bem sucedida que possa superar a falta de conhecimentos do professor”. Mas é 

claro que o professor não tem que saber tudo e muito menos levar tudo pronto para a sala de 

aula, mas estar aberto a apreender, buscar conhecimentos novos e se atualizar. 

 A educação infantil é o momento em que a criança deve começar a criar vínculo com 

a ciência e o professor deve apresentar situações que a façam refletir e formular novos 

conceitos através da ludicidade. Nas reuniões de equipe da CEI pensamos em construir um 

projeto que desafiasse os professores a pensar em uma maneira diferente de aprendizagem, 

buscar novas metodologias para qualificar a prática docente e tornar o ensino mais prazeroso, 

mais interessante, com mais descobertas e levantamento de hipóteses e com formulações de 

conceitos feitos pelas próprias crianças.  

No ano de 2010 iniciamos a elaboração e concretização do Projeto “Cientistas Mirins” 

envolvendo todas as creches da rede municipal. Esse projeto surgiu com a necessidade de que 

todas as unidades participassem de uma discussão sobre o meio ambiente e a reutilização de 

materiais. O projeto foi realizado pelas creches e teve a durabilidade de um ano; ao final foi 

feita uma culminância com a participação de todas as unidades.  No entanto, não conseguimos 

trabalhar os conhecimentos científicos de maneira interdisciplinar.   

O Mestrado Profissional em ensino de ciências está me proporcionando à 

possibilidade de desenvolver um projeto que já havia sido pensado em 2010, mas que não 

atingiu todos os objetivos iniciais. Este projeto: “Mochileiros científicos: o ensino de ciências 

na educação infantil” tem como produto educacional a construção de uma mochila científica 
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que contém materiais lúdicos, um recurso que possibilitará a inserção da ludicidade no ensino 

de ciências para este público
1
. Chegara o momento de superar o desconhecido, como 

Werneck (1996) indica: 

Quem se rende à tentação do ninho, jamais aprende a voar. Quem não 

se aventura pelos mares, verá o casco do seu barco apodrecer em 

pleno cais. Quem não ousar na vida profissional, ficará superado 

porque não foi capaz de dialogar com as mudanças que o tempo 

ofereceu. 

 

 

1.2. BREVE PANORAMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Primeiramente a educação infantil tem uma dimensão assistencialista e surge a partir 

do processo de urbanização e industrialização, onde a preocupação era apenas alimentar e 

cuidar da criança nas creches e pré-escolas (tradição médica-higienista), que se dá com o 

ingresso da mulher no mercado de trabalho (visão utilitária das creches). 

No final dos anos de 1990, a educação infantil brasileira vive intensas transformações. 

No Brasil, essa mudança vai se dar a partir do fim do regime militar e teve como marco de 

consolidação nas definições da Constituição de 1988 e na tardia Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, de 1996. A legislação nacional passa a reconhecer que as creches e pré-

escolas, para crianças de 0 a 6 anos, são parte do sistema educacional, primeira etapa da 

educação básica. 

No Brasil e no mundo, podemos observar como a educação infantil teve uma grande 

expansão, não apenas por conta das mudanças ocorridas na sociedade contemporânea, tais 

como a intensificação da urbanização e a participação da mulher no mercado de trabalho, mas 

também, porque começou a ser reconhecida a importância das vivências e experiências deste 

segmento para o desenvolvimento humano.  

Sem querer esgotar e aprofundar o tema infância ao longo dos tempos, pontuaremos 

aqui algumas visões em épocas distintas. Locke (1632-1704) entende a construção da criança 

como um reprodutor de conhecimento, identidade e cultura, esta é entendida como iniciando a 

vida sem nada e a partir de nada – como uma folha de papel em branco, uma tábula rasa. O 

desafio é fazer com que ela fique pronta para aprender, quando chegar a época da escola 

(ensino obrigatório). Por isso, durante a primeira infância, a criança pequena precisa passar 

                                                     
1
 Esse projeto foi apresentado em trabalho completo no Encontro Regional de Ensino de Biologia (EREBIO) em 

setembro de 2017 e na I Jornada de Pós-graduação (IFRJ) em junho de 2017. 
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por um processo de reprodução de conhecimentos já predeterminados, e assim, já estar 

treinada para se adaptar ao que for estabelecido no ensino obrigatório (DAHLBERG; MOSS; 

PENCE, 2003). 

Para Rousseau (1712- 1778), a imagem da criança era de um ser inocente, refletindo a 

ideia da infância como o período inocente da vida de uma pessoa e a sociedade corrompe essa 

bondade com a qual todas as crianças nascem. Mais a frente o desenvolvimento da criança 

começou a ser percebido como um processo biologicamente determinado. A teoria dos 

estágios de Piaget (1896-1980) tenta explicar essa concepção de que a criança pequena é mais 

natural do que social, descontextualizada e definida pela maturidade ou por meio dos estágios 

do desenvolvimento, sem sofrer influência da cultura. (POPKEWITZ, 1997) 

Atualmente, é produzida uma construção da primeira infância e da criança pequena 

muito diferente das concepções descritas anteriormente. A criança participa da construção do 

seu desenvolvimento, desde o início da vida, da sua identidade, sofrendo influência da 

cultura; é um sujeito único, complexo e individual (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003). A 

criança está inserida em um mundo contemporâneo, vivendo em uma cultura letrada, 

globalizada e informatizada e é preciso pensar nas relações que ela estabelece com a cultura 

existente. 

 Hoje, a educação infantil é direito das crianças e isso demanda todo um propósito na 

elaboração de uma educação institucional com qualidade, onde todas as crianças têm o direito 

à infância e essa discussão foi feita por educadores e pesquisadores na formulação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 9394/96, art. 29, que dispõe: 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996). 

 

 

  

Com o passar dos anos as formações para este segmento da Educação Básica foram 

sendo cada vez mais frequentes, pois é importante que os professores e todos os envolvidos 

tenham clareza das concepções de infância e de como a criança aprende. As crianças dessa 

faixa etária são naturalmente curiosas, investigativas e observadoras, demonstram bastante 

interesse em conhecer o mundo que a cerca. 

É necessário garantir que a criança seja vista e pensada como um sujeito, um cidadão, 

e o professor vem contribuir para a sua formação integral. Este deve alimentar o pensamento 
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infantil, propondo questões que a ajudem a consolidar as ideias que já possui e a construir 

hipóteses. Deve interagir observando, documentando, apoiando, questionando, respondendo 

suas indagações, oferecendo materiais diversos, apresentando e coordenando situações-

problema, novos desafios, entre outros.  Isso envolve muita ação, mas também análise, estudo 

e reflexão. 

 

Só é possível concretizar um trabalho com a infância, voltado para a 

construção da cidadania e a emancipação... se os adultos envolvidos 

forem dessa forma considerados. Isso implica no entendimento de que 

os mecanismos de formação sejam percebidos como prática social 

inevitavelmente coerente com a prática que se pretende implantar na 

sala de aula e implica em salários, planos de carreira e condições de 

trabalho dignas (KRAMER, 1982). 

 

 

 

É esperado que as aulas proporcionassem situações de aprendizagem que permitam a 

participação ativa dos alunos, instigue a investigação e confronte o conhecimento do 

cotidiano e formal. Onde o professor estimule as crianças a construir novas significações e a 

relacionar o que está aprendendo com outras experiências do seu dia-a-dia. 

Para Vygotsky (1987), a interação social é fundamental para que ocorra a 

aprendizagem dos conhecimentos. Neste caso, o professor tem um papel importante como 

mediador do processo de aprendizagem. No entanto, para que possa mediar e interagir nessa 

construção é necessário que tenha uma referência do contexto social e cultural no qual está 

inserido, até porque os alunos trazem conhecimentos prévios do seu cotidiano para a sala de 

aula, que poderão ajudá-los a assimilação de novos saberes, visto que, necessitam que suas 

estruturas mentais deem conta de novas complexidades.  

Esses conhecimentos são construídos principalmente através da experimentação e das 

descobertas, a criança é uma grande multiplicadora de informações desde que seja motivada, 

incentivada e exposta a situações de aprendizagem. 

É necessário perceber a criança como um ser ativo, criativo, capaz de participar da 

construção do seu conhecimento e com posturas de cidadania, e como diz Freire (1996), o 

aluno deve se tornar sujeito do seu próprio desenvolvimento, ativo na transformação da 

sociedade. Não tem como falar do professor neste processo de conhecimento, sem levar em 

consideração essa criança, portadora de vários saberes inserida em uma cultura. Torna-se 

imprescindível uma constante atualização com estudo e reflexão do seu trabalho, pesquisar 

pode ser um jeito todo especial de brincar.  

Nesse sentido ensinar a partir de atividades lúdicas, nas palavras de Negrine (1994) é 
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um ato planejado e consciente e seu uso vem contribuir para uma melhoria na aprendizagem 

do aluno.  

Segundo Amaral (2005), entre os professores das séries iniciais, é comum a crença de 

que, para se ensinar ciências, é necessária a disponibilidade de laboratórios e materiais 

sofisticados. Acreditam que ciências é uma disciplina difícil de ser ensinada, não apenas pelas 

limitações de sua formação, mas, sobretudo, porque a atividade científica seria desenvolvida 

por pessoas especiais, ou seja, de acordo com o autor, “por gênios”.  

Desta forma, o Projeto “Mochileiros Científicos” pretende trabalhar com as 

curiosidades, experimentações, pesquisas e brincadeiras, baseados nos interesses da criança e 

da turma, focando o processo ensino-aprendizagem em ciências, assim como sugerindo uma 

necessária formação continuada dos professores. Este projeto foi aplicado em uma creche da 

rede municipal de Duque de Caxias com turmas de 4 e 5 anos. Da forma que foi realizado, em 

um curto espaço de tempo, percebeu-se a necessidade de que o produto não fosse entregue 

sozinho aos docentes da escola, mas que estes tivessem uma rápida formação para manuseá-

lo, contudo, com o caderno de orientações que segue no produto, e com um pouco mais de 

tempo para preparar as atividades, é perfeitamente possível que o professor consiga, por ele 

próprio utilizar adequadamente o produto. Mas, no caso desse projeto de pesquisa, adaptado 

para acontecer na creche no período de seis meses, foram oferecidos encontros com os 

professores para discussão e reflexão sobre a utilização da Mochila em sala de aula. Acredita-

se que, com a participação dos professores nos Encontros de Ciências na Educação Infantil 

(ECEI), estes estarão mais preparados para a aplicação dos materiais lúdicos valorizando o 

ensino de ciências no processo ensino-aprendizagem. 

 

 

1.3 CONHECENDO UM POUCO A EDUCAÇÃO INFANTIL DE DUQUE DE CAXIAS  

 

 

Duque de Caxias é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, integrante 

da Região Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, situado na região da Baixada 

Fluminense. Possui uma população estimada em 886.917 habitantes (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, 2016 e o 2º município em arrecadação de impostos e no PIB.  O 

município é dividido em 4 distritos: Duque de Caxias, Campos Elíseos, Imbariê e Xerém e a 

creche onde está sendo desenvolvida a pesquisa está localizada no 1º distrito. Possui 33 

creches que atendem crianças de 1 a 5 anos. A seguir o mapa de Duque de Caxias (Figura 

1.1), que por ser às margens da Bahia de Guanabara teve grande importância na história do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixada_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixada_Fluminense
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Brasil, servindo de rota e entrada para o comércio de mercadorias. 

 

 

Figura 1.1 – Mapa do município de Duque de Caxias  

Fonte IBGE http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=330170 

 

 A realidade da educação infantil no município de Duque de Caxias acompanha as 

mudanças e conquistas históricas desse campo em todo país. De uma concepção 

assistencialista – em que mães e crianças são colocadas em um lugar subordinado às ações 

higiênicas e filantrópicas – a uma perspectiva de trabalho pautada no direito das crianças à 

qualidade nas relações ao exercício da cidadania, a educação infantil ganha espaço e 

importância no cenário social. 

Começa, nos anos de 1970, no Município de Duque de Caxias, a preocupação com o 

atendimento às crianças de 5 e 6 anos, realizado dentro de algumas Escolas Municipais da 

época, com caráter assistencialista. 

Na década de 1980, ocorre uma expansão significativa na educação infantil o que se 

refere às crianças de 0 a 3 anos. No entanto, para essa faixa etária, o enfoque da educação era 

a proteção, a prevenção, no que diz respeito aos cuidados em relação à saúde, à higiene e a 

alimentação.  Na faixa etária de 4 a 6 anos, a educação era concebida como preparatória pra 

ingressar no ensino fundamental. 

No período de 1982 a 1989, surgem as primeiras creches pertencentes ao Município de 

Duque de Caxias, no total de quatro, que eram gerenciadas pela Secretaria Municipal de 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=330170
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Desenvolvimento Social. Essas creches foram criadas com o objetivo de atender as crianças 

carentes de 2 a 6 anos de idade, cujos pais possuíam baixa renda e necessidade de trabalhar. 

As instituições tinham como finalidade a valorização dos aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social. 

Em virtude das mudanças trazidas pelo artigo 227º da Constituição Federal, as creches 

– antes gerenciadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – passam, em 1989, 

a serem acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde e, em maio do mesmo ano, 

passam a pertencer à Secretaria Municipal de Educação. 

Em 31 de março de 1989, para orientar o trabalho pedagógico e organizar o 

atendimento nas creches e escolas municipais que trabalham com as crianças da educação 

infantil, foram criadas, na Secretaria Municipal de Educação, Coordenadorias de Ensino, pois 

acreditava-se que era de suma importância considerar a criança como um todo e promover seu 

desenvolvimento integral e sua inserção na sociedade.  

Na década de 1990, desenvolveram-se, em todo o Brasil, lutas pela garantia do direito 

assegurado na Constituição Federal (1988). Em seu artigo 208º, a Constituição prevê a 

educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 anos de idade; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). Essa conquista foi reforçada pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei n°8.069, de 1990), que afirma os direitos das crianças e as 

protege; e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), que, em um 

capítulo próprio, reconhece a educação infantil como uma fase de significativa importância no 

desenvolvimento humano e como primeira etapa da Educação Básica.  

A partir de 2000, a educação infantil tornou-se pauta de diferentes fóruns de debates e 

com a revisão e atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil, as 

práticas pedagógicas passaram a ter como eixos norteadores as interações e brincadeiras 

(BRASIL, 2010). Nessa época, outras 17 novas creches foram inauguradas.  

Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias
2
 tem 33 

unidades de atendimento educacional exclusivamente às crianças de 0 a 5 anos. Dessas, 26 

unidades oferecem creche e pré-escola e 7 unidades são Centros de Atendimento à Infância 

Caxiense (CCAICs), que – além do atendimento educacional de 0 a 5 anos, como nas creches 

– acompanham o desenvolvimento de crianças com baixo peso. Além disso, existem 104 

escolas municipais onde há atendimento na idade pré-escolar, ou seja, possuem turmas de 4 e 

5 anos. 

                                                     
2
 Os dados fornecidos foram retirados da Proposta Curricular da Educação Infantil de Duque de Caxias. 

(CAXIAS, 2012) 
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Objetivando o atendimento à demanda de educação infantil, especificamente na idade 

Pré-Escolar, buscam-se assegurar a Resolução nº 5 de 17 de dezembro de 2009, artigo 5º, 

parágrafo 2º: “É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 

5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.” Houve, em 2011 e 2012 uma 

expansão considerável no atendimento a essas faixas etárias, especialmente no que se refere à 

criação de turmas de 4 anos e expansão de turmas de 5 anos. 

A criança na faixa etária de 4 a 5 anos apresenta uma curiosidade natural em relação 

aos fenômenos do mundo físico e biológico com o qual interage cotidianamente. Contudo, os 

professores dessa etapa da educação básica, com uma formação polivalente, muitas vezes, 

encontram dificuldades para ensinar ciências devido a sua formação com pouca ênfase nessa 

área. Privilegiam, amplamente, a alfabetização e o ensino de matemática por julgá-los mais 

relevantes (DELIZOICOV; ANGOTTI, 2000; MONTEIRO; TEIXEIRA, 2004; ROSA; 

PEREZ; DRUM, 2007). 

A pesquisa nesse tema é relevante já que busca estimular outras habilidades e 

competências, enfatizando, assim, a necessidade de se trabalhar o ensino de ciências para 

fomentar noções de cidadania na educação infantil. Baseado nessa perspectiva surgem alguns 

questionamentos: A brincadeira, a experimentação e a interdisciplinaridade podem ser 

estratégias para aperfeiçoar o ensino de ciências na educação infantil? Em caso afirmativo 

para essa primeira questão proposta, pode-se dar continuidade a essas preocupações com 

outra questão: Os professores da educação infantil são formados adequadamente para este tipo 

de trabalho?  

A partir desses questionamentos buscou-se direcionar essa pesquisa.  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Compreender as necessidades dos  professores para o ensino de ciências na educação 

infantil e desenvolver materiais lúdicos por meio do uso de brincadeiras, experiências e 

interações para promover a construção de conhecimentos científicos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar, as concepções prévias dos professores da educação infantil sobre o 

ensino de ciências, por meio das entrevistas realizadas durante o Encontro de Ciências na 

Educação Infantil; 

- Selecionar e construir materiais lúdicos e interdisciplinares, que estimulem a 

aprendizagem de ciências, através de brincadeiras e interações; 

- Construir uma “Mochila Científica” que comporte tais materiais e outros, de acordo 

com a necessidade do professor; 

- Promover encontros de ciências nas creches, a fim de fomentar a utilização dos 

materiais propostos pelos professores, bem como discutir as dificuldades encontradas durante 

o uso.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A alegria não chega apenas no encontro do 

achado, mas faz parte do processo da 

busca. E ensinar e aprender não pode dar-

se fora da procura, fora da boniteza e da 

alegria. (Paulo Freire) 

 

 

Este capítulo objetiva apontar caminhos e os autores que irão dialogar nessa pesquisa, 

trazendo as contribuições de Vygotsky para entender como se dá a aprendizagem e a 

construção do conhecimento científico pelas crianças da educação infantil de forma lúdica, 

investigativa e prazerosa.  Além de Vygotsky, foi trazido para dialogar com esta pesquisa, 

autores como Tardif, Fazenda, Kishimoto, Freire, entre outros, com olhares e abordagens 

distintas, mas profundas contribuições para essa investigação.  

 

 

3.1 PESQUISA E TRABALHO DOCENTE – RELAÇÃO ENTRE SUJEITOS CUJAS 

PRÁTICAS SÃO PORTADORAS DE SABERES 

 

A relação entre a pesquisa acadêmica e o trabalho docente nunca é uma relação entre 

uma teoria e uma prática, mas uma relação entre atores, entre sujeitos cujas práticas são 

portadoras de saberes (TARDIF, 2002). 

O grande desafio, para a formação de professores, é abrir um espaço maior para os 

conhecimentos práticos dentro do próprio currículo, o que não significa esvaziar a lógica 

disciplinar dos programas de formação para o ensino, mas abrir um espaço maior para a 

lógica de formação profissional (TARDIF, 2002). 

Para Maurice Tardif (ibdem), os saberes precisam ser renovados constantemente e a 

formação desses saberes perpassa pelos educadores, pesquisadores, o corpo docente e a 

comunidade científica. No entanto, estes sujeitos se tornam grupos cada vez mais distintos, 

destinados a tarefas especializadas de produção dos saberes sem nenhuma relação entre si. 

Todo saber implica em um processo de aprendizagem e de formação. 

A construção de um campo teórico que investiga a formação, o trabalho e a 

profissionalização docente tem avançado nos últimos anos, realizando incursões sobre 

diversos campos, entre eles a epistemologia da prática. Destarte a questão dos saberes da 

experiência deve ser um dos aspectos investigados nos estudos sobre constituição da 



25  

identidade profissional docente (TARDIF, 2002; LESSARD & TARDIF, 2005; SCHÖN, 

1997). A dissociação entre formação e prática cotidiana, não enfatizando a análise dos saberes 

da experiência, dos saberes originais, nos remete à dicotomia entre teoria e prática 

(SIMIONATO, 2008). 

Segundo Tardif (2002), o professor de profissão é um sujeito que assume sua prática a 

partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um 

saber-fazer provenientes de sua própria atividade e a partir das quais ele a estrutura e a 

orienta. Portanto, toda pesquisa sobre o ensino tem, por conseguinte, o dever de registrar o 

ponto de vista dos professores, assim como, os seus conhecimentos e o saber-fazer na ação 

cotidiana. O trabalho dos professores de profissão deve ser considerado um espaço de troca, 

de reconstrução, de saberes e do saber fazer.  

Nessa perspectiva é necessária uma mudança em algumas concepções, é importante 

que os professores sejam participantes da construção do conhecimento, é preciso abrir espaço 

para que as formações tenham espaço oportuno para reflexões para que possam agir como 

atores autônomos de suas próprias práticas.  

Menezes (2001) retrata, assim como algumas pesquisas comprovam que os cursos de 

formação de professores contemplam pouco o cotidiano e a realidade da escola. Os 

professores enfatizam a dificuldade em transformar o conhecimento científico em 

conhecimento escolar, saber teórico transportado para a prática e transformado por ela. Os 

relatos afirmam que os cursos de Pedagogia não atendem a real necessidade do trabalho 

educativo da escola, assim como o curso normal A pesquisa aponta de forma similar à 

discussão levantada por Bujes (2008), o descompasso entre a produção de conhecimento na 

área da educação e os problemas vividos por algumas instituições da educação básica. 

Para Schön (2009), na formação de professores, há impedimentos para a prática 

reflexiva, pois a epistemologia acadêmica dá ênfase primeiramente aos saberes e depois a sua 

aplicação, conforme falado anteriormente. Muitas vezes deixa de lado os demais 

conhecimentos em detrimento dos princípios da ciência aplicada. Esse ensino prático-

reflexivo tem como principais características o aprender fazendo e o diálogo de reflexão-na-

ação entre o professor e o aluno. Deveras, o ensino ainda está um pouco distante de ser visto 

como algo dinâmico, que deve ser construído pelos sujeitos envolvidos, mas entendido como 

a transmissão de informação e a aprendizagem como o recebimento de informações. 

(AUTOR) 

Assim como Tardif (2002), Schön (2009) retrata sobre o distanciamento entre a 
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ciência e a prática, separando a ciência que produz o novo conhecimento da prática que o 

aplica. Os espaços para a pesquisa na prática, ou como o autor prefere dizer, para a reflexão 

sobre a reflexão-na-ação, não são propostos ou pouco incentivados.   Esse tipo de ensino está 

fora do currículo normativo das instituições de ensino e o professor por sua essência e 

formação, e dito novamente, deveria ser um pesquisador. 

Articulando um diálogo com a formação do professor da educação infantil, há algum 

tempo vêm sendo discutido esses problemas, qual perfil deve ter esse professor? Qual a 

melhor formação para este segmento? A formação para este segmento da educação básica 

deve atender as suas especificidades? Segundo Kishimoto (2009) os cursos de formação, 

atendem profissionais com o objetivo de educar crianças de 0 a 10 anos, e representam 

desencontros de concepções e de ações, conduzindo a educação infantil atada às series iniciais 

do Ensino Fundamental. Essa junção de forma inoportuna cristalizou práticas conhecidas 

como a “escolarização” da educação infantil. 

É primordial que na formação desse professor haja aproximação entre os 

conhecimentos pedagógicos e os conteúdos para uma maior visão do mundo, caso contrário, 

acontece vários desencontros. Entre eles Kishimoto (2002), destaca: 1) cursos de formação 

teóricas com ausência da prática reflexiva e 2) perfil profissional que ignora o profissional 

pesquisador da prática pedagógica. 

Mas que perfil deve ter esse profissional? A construção desse novo perfil profissional 

deve atribuir à formação pedagógica, conhecimentos científicos que priorizem a investigação 

na estrutura curricular, formando um professor pesquisador. Segundo o Art. 62 da Lei 

9394/96, com nova redação dada pela lei nº 13.415, de 2017: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 

e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 1996). 

 

Perrenould (2002) faz críticas relevantes aos currículos dos cursos de formação, pois 

não conseguem refletir e repensar a prática pedagógica, as disciplinas restringem-se às teorias 

sobre como fazer pesquisa, sem pesquisar aspectos do cotidiano, da aprendizagem e da 

interação do professor com o aluno. Tem-se feito alguns estudos sobre o assunto, mas 

investigam muito pouco sobre como se dá os contextos da aprendizagem nas atividades 

infantis. É preciso romper com uma escala de prioridade entre as disciplinas científicas e 
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pedagógicas. Esse modelo fragmentado deve ser discutido e buscar um novo conceito de 

prática pedagógica e trazê-la para a formação. 

Esse professor deve ter um perfil de investigador e precisa compreender o processo de 

produção de conhecimentos pelas crianças e levar para esse trabalho a riqueza do mundo 

social (FARIA, SALLES, 2012).  O Referencial Curricular Pedagógico da Educação Infantil 

(RCNEI, 1998), como modelo pedagógico, já está um pouco desatualizado e não atende mais 

a essa complexidade. As novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 

(BRASIL, 2010) já abordam melhor essa questão e estão mais atualizadas. 

Os cursos de formação teórica, segundo Kishimoto (1999), devem instigar e levar o 

professor a conceber que a criança pequena não aprende de forma fragmentada, mas sim 

integrada, no todo, de forma global. É importante considerar a criança como sujeito ativo e  

pensante das suas relações, relação essa que tem dois lados, o da criança e o outro do adulto, e 

sendo assim, essa relação é dialógica, com toda a subjetividade para que seja necessária para a 

construção de novos conhecimentos.   

O grande desafio, para a formação de professores, é abrir um espaço maior para os 

conhecimentos da prática pedagógica do professor dentro do próprio currículo, não significa 

tirar os embasamentos teóricos dos programas de formação para o ensino, mas promover um 

ambiente que favoreça a formação profissional do professor. 

Para dialogar sobre o ensino de ciências no Curso Médio Normal, é primordial 

elucidar sobre a Matriz Curricular do curso e suas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

ensino médio (DCNEM, 2012), a fim de ponderar sobre a formação que esses professores 

estão recebendo.  

Podemos destacar como proeminente estes documentos que validam o curso normal, 

que possuem uma base nacional comum de formação básica, outra parte diversificada, a 

formação profissional com competências e habilidades para a formação dos futuros 

professores e a parte da prática que tem por objetivo promover o contato com situações e 

momentos de aprendizagem. Permitindo ao aluno vivenciar situações que irá vivenciar 

como professor e a partir daí construir conhecimentos através de uma discussão permanente 

sobre a prática. 

 O planejamento dessas práticas pedagógicas deve constar no currículo do curso e 

deve fazer um diálogo com a iniciação à pesquisa. Destarte, é indispensável que essa ação 

tenha uma fundamentação teórica que embase esse conceito. As diretrizes (2012) trazem a 
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necessidade de que o curso normal abra espaços de pesquisa, local de construção e 

utilização de recursos metodológicos que ajudarão os alunos em suas atividades práticas nos 

estágios curriculares, ambiente de troca, de processo formativo de futuros professores. 

 

 

3.1.1 Formação continuada, para que serve? 

 

No momento que se reflete sobre formação continuada, nos vêm à mente diferentes 

autores com suas falas específicas e marcantes sobre o ensinar e aprender. A seguir algumas 

delas: 

 

 O professor só pode ensinar quando está disposto a aprender (Janoí Mamedes)  

 O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança descobrir. Cria 

situações-problemas. (Jean Piaget) 

 Um professor dedicado leva o aluno a pensar e a não se contentar com assunto 

acabado. (Pádua Gomes Gorrion) 

 O professor medíocre descreve, o professor bom explica, o professor ótimo demonstra 

e o professor fora de série inspira. (William Arthur Ward) 

 Um professor que tenta ensinar, sem inspirar o aluno com o desejo de aprender, está 

martelando em ferro frio. (Horace Mann) 

 

A partir do que é colocado por distintos pesquisadores na área de ensino, e, de épocas 

tão diferentes, percebe-se a importância de uma formação adequada ao profissional docente. 

Esta formação precisa ser de base sólida por uma competente formação inicial e de 

transformações constantes, por necessárias formações continuadas provenientes de suas 

vivências ou por estudos externos.  

Destarte, trata-se de profissionais em formação no lugar onde trabalham, sendo que 

muitos desses estudos podem ser fornecidos até mesmo pela própria instituição. Pode ser 

chamada por vários outros nomes, capacitação, assessoria, reciclagem, grupo de estudo, entre 

outros. Mas todos devem propor possibilidades de estudos teóricos e reflexão sobre a prática 

pedagógica, com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), 

assegurando que a proposta curricular da educação infantil deve ter como eixos norteadores as 

https://www.pensador.com/autor/janoi_mamedes/
https://www.pensador.com/autor/jean_piaget/
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interações e brincadeiras e, portanto, as práticas pedagógicas devem ter estas como ação e 

metas para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. 

Está prevista na Lei 9.394/96, com a inclusão no Art. 62 dos incisos 1º e 2º pela Lei nº 

12.056, de 2009, que assegura:  

 

Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se 

refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação 

básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos 

superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. 

§1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em 

regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a 

continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. 

§2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de 

magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à 

distância. (BRASIL, 1996) 

 

 

 
Pela primeira vez na história da educação brasileira, foi formulada uma política 

nacional de educação infantil, com diretrizes para a formação dos profissionais. (DCNEI, 

2010) 

Mas, a fim de que a educação infantil de qualidade seja de fato direito de todos coloca-

se como desafio urgente, a formação profissional de todos os professores: formação como 

direito à educação, de todos; formação nas áreas básicas do conhecimento (língua, 

matemática, ciências naturais e ciências sociais); e formação cultural, com oportunidade de se 

discutir valores, preconceitos, experiências e a própria história. Essas formações devem ser 

entendidas como apropriação na melhoria da qualidade do seu trabalho em sala de aula, e de 

uma profissionalização tendo como garantia o avanço na escolaridade, carreira e salário. 

Formação que seja continuada (com novas propostas pedagógicas), seja inicial (em escolas de 

formação de magistério e também na universidade), com a garantia de espaços que promovam 

a diversidade, discussão e troca de experiência entre os professores sobre práticas e trajetórias 

vivenciadas, entendendo a sua própria história, ampliem seu saber e seu saber fazer. 

(KRAMER, 1999) 

Atualmente, existem algumas formações elaboradas pelo Ministério da Educação 

(MEC), como podemos ver abaixo. No ANEXO A, encontra-se o documento original. 

 PNAIC - Formação no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade certa; 

 ProInfantil;   

 PARFOR - Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica; 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12321:proinfantil-apresentacao&catid=288:proinfantil&Itemid=548
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor
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 ProInfo Integrado - Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia 

Educacional; 

 e-ProInfo - Ambiente Colaborativo de Aprendizagem; 

 Pró-letramento; 

 Gestar II; 

 Rede Nacional de Formação Continuada de Professores.  

 

Para o segmento da educação infantil tem o ProInfantil, que é um curso em nível 

médio, a distância, na modalidade Normal. Destina-se aos profissionais que atuam em sala de 

aula da educação infantil, nas creches e pré-escolas das redes públicas e da rede privada, sem 

fins lucrativos, que não possuem a formação específica para o magistério. Este ano o PNAIC 

ampliou sua abrangência e está atendendo à educação infantil. 

Diante das evidências de que uma das estratégias mais eficazes para a melhoria da 

qualidade das práticas educativas é a formação dos profissionais, é de fundamental 

importância que as secretarias assumam essa tarefa, e não apenas em sua rede, mas também 

estabelecendo articulações para que a rede privada tenha acesso a processos de formação. 

(FARIA; SALLES, 2012) 

Voltados para a formação continuada de professores da educação infantil têm os 

Fóruns, que acontecem em muitos Estados, reunindo instâncias e instituições que atuam nessa 

área para discutir, conhecer a realidade deste segmento e propor saídas que contemplem um 

atendimento com maior qualidade às crianças da faixa etária de 0 a 6 anos. (KRAMER, 2002) 

 Muitas vezes a formação continuada acontece para reparar um trabalho que não foi 

realizado como deveria na formação inicial dos professores. É preciso que a formação inicial 

do professor propicie a relação entre teoria e prática, onde os conhecimentos adquiridos sejam 

contextualizados para promover uma permanente construção de significados com referência a 

sua aplicação, sua pertinência em situações reais, sua relevância para a vida pessoal e social.  

Se a profissão do professor não é apenas ensinar, mas fazer a criança aprender, supõe-

se que, o professor entenda como o aluno adquiriu o conhecimento e como se dá construção 

da aprendizagem. Esse domínio deve estar na aplicação dos princípios de aprendizagem na 

sala de aula, na compreensão das dificuldades dessa criança, na contextualização do estudo, 

conforme as representações e os conhecimentos prévios trazidos por ela. De fato, o professor 

deve instigar a criança a querer aprender, conhecer coisas novas, pesquisar sobre assuntos 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13156&Itemid=823
http://e-proinfo.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12346&Itemid=700
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12380&Itemid=811
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=231&option=com_content&view=article
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diversos, ensinar a pesquisar e se envolver na sua própria aprendizagem.  O professor deve ter 

características de investigador para problematizar uma situação e oferecer o conhecimento 

necessário para que as crianças sejam capazes também de investigar e levantar hipóteses, 

analisar a situação problema e pesquisar sobre o assunto. O ensino não deve vir pronto e 

acabado. 

Para finalizarmos neste momento essa discussão, trazemos uma frase de Paulo Freire 

que tenta de forma bem simples e poética explicar a complexidade sobre a formação docente:  

 

A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do 

processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da 

procura, fora da boniteza e da alegria. 

 

 

3.1.2 E o ensino de ciências na educação infantil? 

 

A ciência, nos primeiros anos de vida, deve provocar um encontro com o 

desconhecido, convidando as crianças a navegar nesse mundo utilizando as ferramentas com 

as quais poderão enfrentar a ciência com um olhar mais aguçado, que as incentivará a buscar 

respostas e a compreender o porquê das coisas e das ações que há por trás delas. De certa 

maneira, temos de produzir rebeldes criativos capazes de intervir e de mudar a sociedade 

(DEMO, 2000).  

É essencial entender que a pesquisa está entre a teoria e a prática do professor, 

permitindo a troca de informação e interação entre elas. 

O objetivo das ciências na educação infantil é incentivar a curiosidade, investigação e 

oralidade, além do desenvolvimento como um todo que é prioritário, e não fragmentado. A 

criança pequena apresenta características de pesquisador, é curiosa, criativa e observadora 

despertar o interesse e a vontade de querer aprender é o elemento chave e ao mesmo tempo 

tão simples no processo da aprendizagem de ciências. A maioria das vezes é ensinado às 

crianças o conteúdo de higiene, onde devem escovar os dentes após as refeições, lavar as 

mãos para evitar bactérias sem que entendam o que isso quer dizer, sem ampliar os conceitos 

do que é uma bactéria, quais doenças podem surgir, caso não façam as orientações que estão 

sendo dadas.  Segundo Delizoicov e Angotti, (2000), o ensino de ciências é colocado como, 

uma série de conhecimentos a serem memorizados, como regras a serem estabelecidas sem 

que exista uma reflexão sobre o que é ensinado, ao invés de oportunizar a criança explorar o 
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mundo natural e social no qual está inserida.  

Os eixos do currículo da educação infantil nas DCNEI em seu art. 9º - VIII garantem 

uma prática pedagógica que incentivem à curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e 

social, ao tempo e à natureza (BRASIL, 2010).  

A importância de oportunizar e conduzir a criança pequena a uma interação com a 

ciência, deve estar presente no currículo da educação infantil, de acordo com as DCNEI: 

Conjunto de práticas que buscam articular as experiências, 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. (BRASIL, 2010)  

 

 

Carvalho e Gil-Perez, (2011) elencam alguns aspectos que podem ser considerados 

desafios para o ensino das ciências, tais como: ruptura das visões simplistas, adquirir 

conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das ciências e saber preparar atividades capazes 

de gerar uma aprendizagem efetiva.  

A formação do professor para os anos iniciais do Ensino Fundamental deve 

possibilitar aos futuros docentes reconhecer que o ensino de ciências deixou de ser um ensino 

para poucos e deve ser mais democrático, atingindo a todos os alunos sem discriminação 

social ou cognitiva (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009). 

Demo (2001) desafia os professores a assumirem a pesquisa como atitude cotidiana, 

onde o questionamento reconstrutivo ganha espaço em sala de aula. Significa dizer que o 

espaço pedagógico em sala de aula precisa ganhar vida, ser redimensionado para constituir-se 

em um lugar onde o educador e educandos possam refletir, discutir, reconstruir seus saberes, 

gerar aprendizagens significativas. Poderíamos dizer que a sala de aula pode e deve se 

constituir em um laboratório de aprendizagens. 

Na medida em que a criança vai se apropriando de conhecimentos relativos à ciência e 

sistematiza ela reconstrói novos conceitos e aprendizagens que refletem na sua visão de 

compreender o mundo, pois assim de fato conseguiu compreender.  Assim, para expressarem 

esse conhecimento adquirido, fazem uso de diferentes linguagens (fala, escrita, desenho, 

corporal, ente outros) e o professor deve estar atento a essas expressões. 

Vizentin e Franco (2009) defendem que o trabalho do professor de ciências é criar um 

ambiente investigativo na sala de aula, envolvendo afetivamente os estudantes para as 
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descobertas e a busca de informações.  

Alguns autores (DELIZOICOV, 1991; DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2009), fazem uma importante reflexão de como o professor deve conduzir as atividades de 

forma simples, complexa e que tenha significado, considerando os conhecimentos que a 

criança possui do seu dia-a-dia para dialogar com a construção do conhecimento científico. 

Os autores apresentam três momentos pedagógicos, problematização inicial, organização do 

conhecimento e aplicação do conhecimento. 

1. Problematização inicial - caracteriza-se por apresentar situações reais que os alunos 

conhecem e vivenciam, é nesse momento que os estudantes são desafiados a expor os seus 

entendimentos sobre determinadas situações significativas que são manifestações de 

contradições locais e que fazem parte de suas vivências (FREIRE, 1987).  É essencial 

propiciar um distanciamento crítico do aluno ao se defrontar com as interpretações das 

situações propostas para discussão e fazer com que ele reconheça a necessidade de se obterem 

novos conhecimentos, com os quais possam interpretar a situação de maneira mais oportuna. 

É basilar formular perguntas nesse primeiro momento, que buscam trazer à tona as 

concepções dos estudantes acerca de determinada situação, são decorrentes de um problema 

que fundamenta todo o processo de aprendizagem e assim, fica posta a necessidade de obter 

novos conhecimentos (MUENCHEN; DELIZOICOV, 2014). 

2. Organização do conhecimento – nesta etapa são estudados os conhecimentos 

científicos necessários para a melhor compreensão dos temas e das situações significativas. 

Nesse momento os conhecimentos científicos são o ponto de chegada: 

 

A abordagem dos conceitos científicos é ponto de chegada, quer da 

estruturação do conteúdo programático quer da aprendizagem dos 

alunos, ficando o ponto de partida com os temas e as situações 

significativas que originam, de um lado, a seleção e organização do 

rol de conteúdos, ao serem articulados com a estrutura do 

conhecimento científico, e, de outro, o início do processo dialógico e 

problematizador (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2009). 

 

 

Para Delizoicov (1991), o processo de produção de conhecimento tanto do aluno 

quanto da ciência não pode ser desconsiderado pelo professor durante o planejamento, a 

organização e o desenvolvimento da atividade pedagógica. Delizoicov (ibdem) explora a 

relação entre o conhecimento do aluno e o conhecimento científico. O aluno, ao se apropriar 

do conhecimento produzido pela ciência, tem a possibilidade de transitar entre esse 
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conhecimento e o seu conhecimento prevalente. Para que os alunos compreendam 

cientificamente as situações problematizadas, o papel do professor na organização do 

conhecimento consiste em desenvolver diversas atividades que atendam às necessidades. É 

plausível fazer um diálogo entre os momentos pedagógicos de Delizoicov e a zona de 

desenvolvimento proximal de Vygotsky, pois ambos possuem um discurso bem próximo em 

relação à construção da aprendizagem. É bastante significativa a presença do pensamento 

Vygotskyano em diferentes contextos e leituras, utilizando-a como aporte teórico na pesquisa 

em educação em ciências. (GEHLEN, 2009) 

3. Aplicação do conhecimento – Este momento destina-se a empregar o conhecimento 

do qual o aluno vem se apropriando para analisar e interpretar as situações propostas 

na problematização inicial e outras que possam ser explicadas e compreendidas pelo mesmo 

corpo de conhecimentos.  O papel do professor consiste em desenvolver diversas atividades 

para capacitar os alunos a utilizarem os conhecimentos científicos na perspectiva de formá-los 

para articular constantemente a conceituação científica em situações que fazem parte de sua 

vivência. (MUENCHEN; DELIZOICOV, 2014) 

 Destaca-se, nesse momento, a busca pela "generalização da conceituação", isto é, a 

identificação e o emprego da conceituação científica envolvida, em que "é o potencial 

explicativo e conscientizador das teorias científicas que deve ser explorado" (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009). A partir disso, o estudante tem a potencialidade de 

compreender cientificamente as situações abordadas na problematização inicial, motivo pelo 

qual, nesse terceiro momento, volta-se às situações iniciais, que agora passam a ser entendidas 

a partir do olhar da ciência. 

Ocorre uma discussão mais sistemática em torno da relação entre os conceitos 

científicos e cotidianos, a argumentação de Delizoicov (1991) acerca da ruptura entre o 

conhecimento do aluno e o conhecimento científico está muito próxima do conceito 

verdadeiro - resultado do movimento entre os conhecimentos científico e cotidiano em 

Vygotsky (2001) - que caracteriza a função de elaboração e compreensão conceitual. Tal 

relação é possível, porque, em ambas, o foco é a apreensão dos conhecimentos historicamente 

construídos, por parte dos alunos. (TORMÖHLEN GEHLEN; MALDANER; DELIZOICOV, 

2012). 
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3.1.3 Conhecimentos sobre as ciências, por meio das brincadeiras e experiências  

 

Como já apontado, as crianças são muito curiosas para conhecer o mundo que a cerca, 

por isso, é de extrema importância oferecer possibilidades de explorar diversos objetos, seres, 

natureza, fenômenos físicos, químicos e biológicos, bem como o meio ambiente e sua 

sustentabilidade. (FARIA; SALLES, 2012)  

A criança está imersa em descobrir o “por que” de tudo, principalmente do mundo 

físico e natural, querendo conhecer, experimentar e transformar, carecendo que alguém 

possibilite e aponte os caminhos necessários para tal descoberta. E aí entra o adulto 

(professor), como mediador desse processo, como facilitador de organizar espaços, tempos, 

materiais e metodologias. Essas intervenções podem ser, conforme a necessidade, simples, 

como apenas, observar, tocar e experimentar ou complexas, envolvendo levantamento de 

hipóteses, realização de pesquisas, experiências, invenções, que vão necessitar de um maior 

comprometimento e preparação do professor. (FARIA; SALLES, 2012)  

Quanto mais objetos, brincadeiras, materiais a criança tiver acesso, maiores são suas 

possibilidades de aprendizagem. Ficam mais instigadas a perguntar e a descobrir, nessa faixa 

etária, está muito presente a subjetividade, o pensamento egocêntrico e as emoções 

extrapolam em relação a razão, com a mediação do professor vão tentando formular hipóteses 

na tentativa de encontrar respostas para aquilo que desconhece. As superações vão sendo 

ultrapassadas, na medida em que vão conhecendo seu próprio corpo, o ambiente e os 

fenômenos, a brincadeira é uma atividade que deve estar presente em todos os momentos, e 

com diferenciados pares. (KISHIMOTO, 2002)  

Importante ressaltar que a dificuldade em se chegar a uma definição consensual sobre 

a brincadeira vem da falta de critérios para se classificar uma atividade, assim, em alguns 

contextos ou momentos uma atividade pode ser considerada brincadeira, e deixar de sê-lo em 

outros, vai depender da relação estabelecida entre os pares, do significado que assume para 

quem brinca. (SPODEK; SARACHO, 2008) 

Em um esforço para compreender a importância da atividade do brincar para o 

desenvolvimento infantil, pode-se considerar que a criança, desde seu nascimento, se integra 

em um mundo de significados construídos historicamente. É por meio da interação 

estabelecida com seus pares que concebe significados e redefine-os para situar novas 

parcerias em situações diversas. (NERIS DE QUEIROZ; ALBUQUERQUE MACIEL, 2006). 



36  

Sendo assim, as oportunidades são muitas, mas é essencial que o professor esteja 

envolvido e comprometido com o trabalho, pois vai precisar pesquisar e buscar 

conhecimentos sobre o mundo físico e natural, em diferentes tempos e espaços (FARIA, 

SALLES, 2012). É relevante que ele saia da zona de conforto, onde o seu planejamento já 

está organizado e pré-determinado com o que as crianças vão aprender, para planejar 

situações que propiciem o interesse das crianças por novos conhecimentos, conhecimento este 

que o próprio professor vai precisar pesquisar.  

 

3.2 TECENDO DIÁLOGOS SOBRE O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

O currículo sempre foi uma preocupação bem antiga, mesmo antes de a educação 

infantil ocupar um papel de maior destaque dentro do cenário atual. Questionamentos como: 

O que ensinar? Para que ensinar? Como ensinar? Onde ensinar? Quando ensinar? Sempre 

estiveram presentes nas discussões na área da educação. Essas questões foram tomando novos 

rumos, mas sem esquecer a história que construíram, com seus avanços e retrocessos, 

dificuldades e acertos, e sem desconsiderar as normas instituídas pelo poder público.  

As conquistas da educação infantil, foram sendo estabelecidas, fruto de uma história 

de lutas e reivindicações de grupos diferenciados de nossa sociedade e à medida que foram 

considerando a inclusão da criança pequena nas determinações legais. 

Assim, começou a inserção da educação dessa criança na Constituição de 1988
3
, no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB)
4
, em 1999 foi instituído as DCNEI, essas diretrizes foram revisadas pelo 

Conselho Nacional de Educação em 2009, com a incorporação do que se tem de mais recente 

relativo à educação infantil. As diretrizes estabelecem parâmetros para que se estabeleça uma 

educação de qualidade. A seguir a Resolução nº 5, de 17 de dezembro, no seu artigo 2º: 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil 

articulam-se com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos 

pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, 

para orientar as políticas públicas na área e a elaboração, 

planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e 

curriculares. (BRASIL, 2010) 

                                                     
3
 Aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de 

outubro de 1988, é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais 

espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. 
4
 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define e regulariza a organização da educação brasileira com 

base nos princípios presentes na Constituição. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_Constituinte_de_1987
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_fundamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordenamento_jur%C3%ADdico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
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Historicamente, entendia-se por currículo à definição de conteúdo, atividades e 

metodologias a serem trabalhadas pela escola, estabelecidas por faixa etária. 

Moreira e Candau (2007) definem currículo “como as experiências escolares que se 

desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e contribuem para a 

construção de identidades dos estudantes. Currículo associa-se, assim, ao conjunto de esforços 

pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas”. 

As DCNEI, em seu art. 3º, define currículo da educação infantil como: 

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. 

(BRASIL, 2010) 

 

Não é mais possível tratar o currículo de forma isolada, uma vez que ele é parte 

integrante de um conjunto maior, que é denominado “Proposta Pedagógica” ou “Projeto 

Político Pedagógico”.  

A Coordenadoria de educação infantil (CEI) do município de Duque de Caxias em 

2012 retomou a Proposta Curricular iniciada em 2002, para apresentá-la aos educadores em 

um novo momento de reflexão sobre aspectos teóricos e práticos da educação infantil. A 

releitura possibilitou a apropriação de concepções e a reestruturação de conceitos básicos, 

fundamentados na intencionalidade de educar e cuidar – ações indissociáveis na educação da 

criança de 0 a 6 anos. A Proposta Curricular da educação infantil (2002) se situa no quadro de 

alternativas e na busca constante de construir uma concepção de currículo que viabilize 

atender os direitos das crianças e a vivência de ações favoráveis ao pleno desenvolvimento, 

em complementaridade com a educação familiar. Com esse propósito, o documento discute o 

cenário da educação infantil no município de Duque de Caxias, entrelaçado com parte da 

história do atendimento em creches e pré-escolas no Brasil. Busca redimensionar as ações 

nessa área e atuar no sentido da efetiva prática pedagógica com a criança pequena – ser 

imersa na cultura e produtora de cultura.  

A proposta traz considerações sobre os processos de apropriação do conhecimento e 

indica caminhos para compreendermos o desenvolvimento integral das crianças. Destaque é 

dado à elaboração de projetos, como metodologia pedagógica e através dos quais vários 

aspectos do desenvolvimento infantil podem ser atendidos. Aponta dois eixos norteadores a 
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serem considerados: a brincadeira, como atividade cultural que deve ser incorporada ao 

currículo da educação infantil, e o trabalho com projetos, como caminho de escuta e 

expansão da experiência das crianças.  

O currículo não pode ser entendido como um plano individual predeterminado. É um 

projeto coletivo, uma obra aberta, criativa e apropriada para o “aqui-e-agora” de cada 

situação educativa. (OLIVEIRA, 2011) 

A formulação de um currículo requer que o professor amplie sua noção acerca do que 

constitui um meio de desenvolvimento, ligando-os em práticas cotidiana. (OLIVEIRA, 2011) 

O currículo deve dar conta de responder questões, tais como: quais são as concepções de 

criança e de educação infantil, as formas de organização e gestão e as questões curriculares 

que devem servir de base para a formação do profissional de educação infantil.  

 
Esta definição de currículo foge de versões já superadas de conceber 

listas de conteúdos obrigatórios, ou disciplinas estanques, de pensar 

que na Educação infantil não há necessidade de qualquer 

planejamento de atividades, de reger as atividades por um calendário 

voltado a comemorar determinadas datas sem avaliar o sentido e o 

valor formativo dessas comemorações, e também da ideia de que o 

saber do senso comum é o que deve ser tratado com crianças pequenas 

(OLIVEIRA, 2010). 

 

 

A reorganização curricular deve criticar o tempo desperdiçado em atividades sem 

significado para a criança ou sem coerência com uma pedagogia transformadora. 

(OLIVEIRA, 2011) 

Deve-se fazer um convite a cada professor e equipe pedagógica para que tenha um 

olhar mais cuidadoso e uma escuta mais atenta no sentido do aprimoramento das experiências 

vividas pelas crianças, percebendo-as como uma prática pedagógica incisiva de aprendizagem 

e desenvolvimento. 

 

3.3 EDUCAÇÃO INFANTIL: ESPAÇO DE INTERAÇÃO E BRINCADEIRAS À LUZ DO 

COGNITIVISMO  

Uma palavra desprovida de pensamento é 

uma coisa morta, e o pensamento não 

expresso por palavras permanece uma 

sombra.   

(Vygotsky) 
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Ao pensar no desenvolvimento e aprendizagem infantil é necessário garantir a 

interação das crianças com outras crianças e com o professor, considerar o conhecimento 

prévio que traz consigo, um ambiente educacional que contribua para incentivar o 

conhecimento, só assim, será possível falar de iniciação científica desde os pequenos. 

Considerando que, segundo Freire (1987), a leitura do mundo precede a leitura da palavra, 

pode-se afirmar que, antes mesmo de chegar à escola, a criança já fez uma leitura do seu 

percurso, explorando o seu entorno.  

Como colocado por Bizzo (2010), o incentivo do ensino de ciências nos anos iniciais 

do ensino fundamental apontam para a importância de oportunizar à criança o contato com o 

universo das ciências nos primeiros anos de escolarização. 

Os alunos chegam à escola com conceitos cotidianos que se diferem dos conceitos 

científicos, conceitos esses de base puramente empírica, fruto das vivências e das experiências 

comuns às crianças. Salientamos crianças, pois trabalhamos nesta pesquisa com as práticas 

docentes junto às crianças da educação infantil. 

A brincadeira possibilita uma aprendizagem construída, reflexiva, pensada e sai da 

memorização. De acordo com o conhecimento que o professor tem do conteúdo dado, da 

prática pedagógica utilizada por ele para motivar o interesse em querer aprender e a mediação 

dele no processo de aprendizagem, as crianças poderão estabelecer uma relação de significado 

desse conhecimento apreendido com o seu cotidiano. Preceito esse fundamental para a 

apropriação do conhecimento, onde o aprendizado se torna real quando o que foi aprendido 

traz algum significado para o aluno, e este foi capaz de realizar alguma transformação interna 

deste conhecimento. (MOREIRA; MASINI, 2006) 

A experimentação dos materiais lúdicos pelos professores em suas aulas e o registro 

destas no diário de bordo como material de discussão e reflexão coletiva dos processos de 

ensino e aprendizagem concebe a prática pedagógica cotidiana como objeto de investigação 

da pesquisa. Sendo assim, serve como ponto de partida e de chegada de reflexões e ações 

pautadas na articulação teoria prática (CARVALHO; GIL PEREZ, 1993; CARVALHO; 

GONÇALVES, 2000).  

Para Vygotsky (1987) a aprendizagem permite despertar processos internos do 

indivíduo, conjuga o desenvolvimento adquirido a relação que estabelece com o ambiente 

sociocultural em que vive e com o outro, adquirindo novos conhecimentos.  Essa importância 

ao papel do outro social no desenvolvimento do indivíduo, traz um conceito formulado por 
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ele que compreende essa relação entre desenvolvimento e aprendizado, conceitos inerentes no 

segmento da educação infantil e como aqui relatado, nas brincadeiras, que ele denominou de 

Zona de desenvolvimento proximal (OLIVEIRA, 1993). 

A Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), segundo Vygotsky é: 

 

A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com os 

companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1987) 

 

 

A criança em cada momento tem um nível de desenvolvimento real e um nível de 

desenvolvimento potencial. O primeiro, como foi dito anteriormente, representa a 

competência que a criança tem de conseguir realizar as atividades com autonomia, é o 

decorrência de situações vividas, conceitos apreendidos e conceitos já consolidados, enquanto 

que o nível de desenvolvimento potencial seria a capacidade de desempenhar tarefas com 

ajuda e intervenções de pares. À distância entre esses dois níveis é a zona de desenvolvimento 

proximal. Quando o docente interfere nessa zona, ele estará colaborando para ressignificar os 

processos já estabelecidos nas funções mentais complexas da criança e essa interferência é 

transformadora. A zona de desenvolvimento proximal é uma metáfora criada para explicar 

como ocorre a aprendizagem. É a distância entre o nível real e o nível potencial da criança.  

São as aprendizagens estabelecidas durante a ZDP que fazem com que a criança se 

desenvolva ainda mais, ou seja, adquira novos conhecimentos e um maior desenvolvimento 

da aprendizagem, por isso, o autor afirma que tais processos são indissociáveis. Esses 

processos podem ocorrer no brincar, em casa, no pátio, na sala de aula, independentemente do 

contexto, o importante é a interação social (DRISCOLL, 1995).  

Um indivíduo não reflete o nível de desenvolvimento do outro, mesmo estando com a 

mesma idade e nível de escolaridade. Cada um percorreu caminhos diferentes de 

aprendizagem de mundo até chegar num ponto comum. Vygotsky diz: 

 

Em essência a escola nunca começa do vazio. Toda a aprendizagem 

com que a criança depara na escola sempre tem uma pré-história. Por 

exemplo, a criança começa a estudar aritmética na escola. Entretanto, 

muito antes de ingressar na escola ela já tem certa experiência no que 

se refere á quantidade: já teve oportunidade de realizar essa ou aquela 

operação, de dividir, de determinar a grandeza, de somar e diminuir 

[...] aprendizagem escolar nunca começa no vazio, mas sempre se 
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baseia em determinado estágio de desenvolvimento, percorrido pela 

criança antes de ingressar na escola (Vygotsky, 2001). 

 

E sendo assim, é necessário que os educadores percebam as expectativas da criança e 

sejam sensíveis quanto à forma de ensinar.  O lúdico é uma conexão que auxilia o professor 

que tem a vontade de estabelecer mudanças em sua prática, permitindo um desenvolvimento 

global e uma visão de mundo mais próxima do real. Por meio das descobertas e da 

criatividade, a criança pode se expressar, analisar, criticar e transformar a realidade. Se bem 

aplicada e compreendida, a atividade lúdica poderá contribuir para a melhoria do ensino, quer 

na qualificação ou formação crítica do educando, quer para redefinir valores e para melhorar o 

relacionamento das pessoas na sociedade (DALLABONA; MENDES, 2004).  

A criança produz cultura, faz parte de um determinado lugar, em uma época, e isto 

precisa ser reconhecido e respeitado pela escola. Por intermédio dos jogos e brincadeiras a 

criança pode interagir de maneira mais prazerosa, exercitando a imaginação, e com isso, 

vivenciando outras culturas advindas de outros pares e refletindo a sua própria nas atividades 

vivenciadas. Na abordagem Vygotskyana, o indivíduo é visto como alguém que transforma e 

é transformado nas relações que acontecem em uma determinada cultura. O que ocorre não é 

a soma de culturas ou conhecimentos simplesmente adquiridos, contudo se institui uma 

interação dialética
5
 que acontece desde o primeiro momento de vida e o meio social e cultural 

em que está inserido. Vygotsky (1999) afirma que entende que existe diferença entre os seres 

humanos, que uns estejam mais dispostos a algumas atividades do que outros, em razão dos 

fatores físicos ou genéticos.  

A intervenção pedagógica é fundamental para o desenvolvimento da criança, 

principalmente para os conceitos científicos, pois é o mediador que deve instigar e fornecer 

dados que a levem a construir esses conceitos. Ela provoca avanços que não ocorreriam 

espontaneamente. Segundo Vygotsky (2001), “O que a criança é capaz de fazer hoje em 

colaboração, conseguirá fazer amanhã sozinha”. 

O professor deve propor à criança questões que ajudem-na a consolidar as ideias que 

já possui e a construir hipóteses, pois esta não é um ser passivo que apenas recebe as 

informações que lhes são dadas, mas participa ativamente deste processo. Ele tem o papel de 

estimular as crianças a construir novas significações e a relacionar o que estão aprendendo 

                                                     
5
 É um método de diálogo cujo foco é a contraposição e contradição de ideias que levam a outras ideias e que 

tem sido um tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos. A tradução literal 

de dialética significa "caminho entre as ideias" 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_oriental
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dentro da creche com outras experiências fora dela. Deve observar, registrar, oferecer 

material, mediar situações e projetos e a interagir com elas nessas situações.  O percurso do 

desenvolvimento humano se dá “de fora para dentro”, por meio da internalização de processos 

mentais. (OLIVEIRA, 2011). 

A abordagem histórico-cultural de Vygotsky sofre grande influência do marxismo
6
 e 

aponta a construção do conhecimento na união entre a teoria e a prática, relação que vem 

sendo muito utilizada como aporte teórico de trabalhos relacionados ao ensino de ciências.  

O quadro 3.1 discorre uma síntese dos principais estudos do autor.  

 

 

 

Quadro 3.1 – Teoria de Vygotsky 

Fonte: http://alunosdeletrasuerj.blogspot.com.br/2012/09/esquema-de-piaget-e-vygotsky.html 

 

 

 

                                                     
6
 É um método de análise socioeconômica sobre as relações de classe e conflito social, que utiliza 

uma interpretação materialista do desenvolvimento histórico e uma visão dialética de transformação social. A 

metodologia marxista utiliza inquéritos econômicos e sociopolíticos e que se aplica à crítica e análise do 

desenvolvimento do capitalismo e o papel da luta de classes na mudança econômica sistêmica. Na segunda 

metade do século XIX, os princípios intelectuais do marxismo foram inspirados por dois filósofos alemães: Karl 

Marx e Friedrich Engels. Análises e metodologias marxistas influenciaram várias ideologias políticas e 

movimentos sociais. O marxismo engloba uma teoria econômica, uma teoria sociológica, um método filosófico e 

uma visão revolucionária de mudança social. 

 

http://alunosdeletrasuerj.blogspot.com.br/2012/09/esquema-de-piaget-e-vygotsky.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Materialismo_hist%C3%B3rico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luta_de_classes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_alem%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_marxiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia_marxista
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3.4 PROPONDO A INTERDISCIPLINARIDADE POR MEIO DE PROJETOS 

 

Um projeto para ser interdisciplinar deve posicionar a relação das disciplinas e dos 

diferentes saberes nas várias áreas do conhecimento. É imprescindível que o professor 

possibilite e instigue o acesso à pesquisa, para que juntos busquem novos conhecimentos 

sobre o tema, problema ou questão (NOGUEIRA, 2001). 

Fazenda (2002), parte do pressuposto da interdisciplinaridade do Ensino, para que a 

aprendizagem seja mais significativa. 

 

Organizar as áreas de conhecimento de uma maneira que garanta a 

interdisciplinaridade é romper com a visão estanque, fragmentada, de 

que a criança vai entender o mundo abrindo gavetinhas. Isso decorre 

da visão do homem e mundo que eu tenho, o homem é um todo. 

(FAZENDA, 1991) 

 

 

Segundo Fazenda (2008), se definirmos interdisciplinaridade como junção de 

disciplinas, compete pensar currículo somente na sua formatação de matriz curricular. 

Destarte, se conceituarmos interdisciplinaridade como atitude de ousadia e de procura do 

conhecimento, não podemos deixar de pensar e conceber os aspectos que abrangem a cultura 

em que docentes e discentes estão imersos. 

A necessidade de que as intervenções pedagógicas evidenciem a interdisciplinaridade 

tem sido constante preocupação entre os professores dos diferentes segmentos, sendo que nas 

últimas décadas esse assunto tem estado em pauta nos estudos e pesquisas realizados na área 

da educação. 

 

“Um olhar interdisciplinar atento recupera a magia das práticas, a 

essência de seus movimentos, “O conhecimento nasce dos 

movimentos contidos nas dúvidas, nos conflitos, nas 

perguntas/respostas, nas certezas/incertezas que são vivenciadas na 

solução e ou/propostas, alternativas em superar, assumir, atuar, agir 

nessa ambiguidade do ser” (FAZENDA, 1991). 

 

 

 

Para Rios (2002) a interdisciplinaridade influenciou na legislação e nas propostas 

curriculares, ganhando influência nas escolas, principalmente no discurso e na prática de 

professores dos diversos segmentos. Apesar disso, estudos têm revelado que a 

interdisciplinaridade ainda é pouco conhecida. 
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A interdisciplinaridade perpassa todos os elementos do conhecimento, 

pressupondo a integração entre eles. Porém, é errado concluir que ela 

é só isso. A interdisciplinaridade está marcada por um movimento 

ininterrupto, criando ou recriando outros pontos para discussão. Já na 

ideia de integração, apesar do seu valor, trabalha-se sempre os 

mesmos pontos, sem a possibilidade de serem reinventados. Busca-se 

novas combinações e aprofundamento sempre dentro de um mesmo 

grupo de informações (FAZENDA, 1991). 

 

 

 

Na escola atual, acontece a divisão das disciplinas, onde o aluno participa desse 

processo de montagem, mas não tem acesso a todas as informações, onde o conhecimento 

aparece em partes isoladas e sem significado.  

Na educação infantil, é preciso que o ensino de ciências aconteça interdisciplinar às 

demais áreas do conhecimento com possibilidades de ser explorado pelas crianças e não como 

um conhecimento estanque. De outra forma, o que vemos é a ciência ficando esquecida, 

sendo dadas outras prioridades.  

Na educação infantil, é possível trabalhar de forma interdisciplinar, através da 

pedagogia de projetos, a maior parte dos temas dos projetos parte de questionamentos e 

curiosidades das crianças sobre aquilo que vivenciam no seu cotidiano e na sua maioria estão 

relacionados ao ensino de ciências.  

Os projetos não têm uma durabilidade fixa, podendo durar dias, meses ou até um ano, 

tudo vai depender do planejamento e direcionamento que se propõe ou do tempo de 

envolvimento do grupo.  

De acordo com Barbosa e Horn (2009) são três os momentos decisivos na elaboração e 

concretização de um projeto pedagógico na educação infantil, sempre a partir de um trabalho 

conjunto dos professores com as crianças. 

 

 Inicialmente a definição do problema, seja a partir de um fato 

inusitado e instigante, de um relato de um colega ou de uma 

curiosidade manifestada por uma criança ou por um pequeno grupo. 

Definindo-se o problema parte-se para o segundo passo, que envolve o 

planejamento do trabalho e a concretização do projeto. Neste 

momento acontece o levantamento de propostas de trabalho, o que 

precisa ser feito? Como o trabalho pode ser desenvolvido? Como 

obter o material? Feito isso se inicia a coleta dos dados, organização e 

registro das informações. O professor e as crianças buscam 

informações em diferentes fontes, que podem ser: entrevistas, 

conversas, passeios, visitas, observações, explorações de materiais, 

experiências, pesquisas e uso de diferentes espaços(BARBOSA; 

HORN, 2009). 

 

 
De acordo com as autoras, o último passo no trabalho com projetos é a sistematização, 
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reflexão sobre as informações e documentação coletadas e produzidas. 

O trabalho com projetos envolve todo o grupo e proporciona trabalhar a 

interdisciplinaridade, mas é necessário que a equipe esteja envolvida e dê o suporte necessário 

para o seu desenvolvimento. É indispensável o planejamento prévio das atividades que serão 

desenvolvidas, para que não se perca de vista os objetivos a serem alcançados. O registro e a 

avaliação devem ocorrer durante o desenvolvimento, refletindo sobre a prática em busca de 

uma aprendizagem com significado e contexto para a criança.  
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4 METODOLOGIA 

 

“A tarefa não é tanto ver aquilo que 

ninguém viu, mas pensar o que ninguém 

ainda pensou sobre aquilo que todo mundo 

vê.”  

(Arthur Schopenhauer) 

 

 

Nesta pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa, utilizando a observação 

participante e pesquisa-ação com professoras de uma creche municipal em Duque de Caxias. 

Segundo BOGDAN e BIKLEN (1994) a pesquisa-ação exige dos pesquisadores o 

desenvolvimento e a empatia com os participantes no estudo e que é necessário estarem 

concentrados para compreenderem vários pontos de vista.  

O projeto atendeu ao segmento da Pré-escola na educação infantil que abrange as 

turmas de 4 e 5 anos. Na creche municipal onde foi realizada a pesquisa tinha duas turmas de 

4 anos e 2 turmas de 5 anos.  E aconteceu nos seguintes passos metodológicos: 

 A Mochila Científica (produto educacional) foi construída juntamente com 

alguns materiais, entre eles, caleidoscópio, lupa, potes com tamanhos diferentes, formas 

diferentes, pesos diferentes, balança, histórias infantis que incentivem o interesse do ensino de 

ciências, caixa surpresa, tapete das sensações, fita métrica, binóculo, balança, entre outros. 

Além disso, dentro da mochila tem um Caderno Orientador de Brincadeiras (COB) para 

nortear e trazer sugestões de atividades lúdicas para a iniciação científica com as crianças da 

pré-escola.   

 Aconteceram três ECEI com os professores da creche para a apresentação da 

mochila e a aplicação dos materiais em sala de aula, trazendo novas perspectivas e solicitando 

dos professores a apropriação da pesquisa e a reformulação de seus próprios discursos, 

perspectivas, interesses e práticas.  

1. No 1º ECEI foi feito o reconhecimento do produto pelos professores, realizou-se 

anotações sobre o relato dos professores. Em seguida foi feita uma entrevista semiestruturada 

para levantar os conhecimentos prévios dos professores.  

Minayo (1996) define a entrevista semiestruturada como uma atividade científica que 

permite aproximarmos os fatos ocorridos na realidade da teoria existente sobre o assunto 

analisado, a partir da combinação entre ambos. 
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2. No 2º ECEI, foi feito uma oficina para a orientação do manuseio dos materiais 

lúdicos e das orientações acerca do diário de bordo. Durante o encontro, os professores 

apresentaram resistência em aplicar sozinhos a mochila, e ainda terem que fazer os registros 

em um período curto de tempo, pois teve um entrave nesse período, encurtando assim, o 

período que tinham para essa prática pedagógica. Sendo assim, modificamos a metodologia 

inicial e a pesquisadora esteve junto com o professor na aplicação do produto e fez as devidas 

anotações no diário, assim como registro através de fotos.  

Sendo assim, o pesquisador utilizou o diário como prática da reflexão na ação, 

constituído pelos relatos dos alunos quando aplicaram o produto educaconal em sala de aula, 

e as anotações foram discutidas no próximo ECEI. 

A construção do diário de bordo é um instrumento que o professor-pesquisador deve 

usar de forma regular para registrar ao longo de toda a aplicação do produto educacional a 

fala dos envolvidos. É uma técnica que tem por base o exercício da observação direta dos 

comportamentos culturais de um grupo social, (método que se caracteriza por uma 

investigação singular que teve Bronislaw Malinowski como pioneiro e que perdura na obra de 

Marcel Maget, 1953 (WEBER, 2009)). 

3. No último ECEI, foi realizado um fórum de debates onde os professores relataram 

suas experiências em relação à aplicação da mochila. Em seguida, foi feita uma nova 

entrevista com os docentes para analisar uma possível mudança em suas respostas e 

concepções em relação ao ensino de ciências na educação infantil. Todo esse material foi 

analisado, de acordo com os estudos de Bardin (1977).  

 Para coleta de dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, APÊNDICE 

A, no primeiro Encontro de Ciências na Educação Infantil (ECEI) e, repetidas no último 

encontro, para fazer uma análise diagnóstica das concepções prévias e posteriores dos 

professores sobre o ensino de ciências na educação infantil. As entrevistas transcritas com as 

professoras encontram-se no APÊNDICE B; 

O percurso adotado para análise de dados neste trabalho vai ter como referência a obra 

de Laurence Bardin, a autora tem a análise de conteúdo como uma técnica para analisar os 

dados para as pesquisas.  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. Mas isto não é suficiente para definir a especificidade da 

análise de conteúdo... A intenção da análise de conteúdo é a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção (ou 

eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não).  (BARDIN, 1977) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
7
  

 

De alguma forma continuamos a viver 

naqueles cujos olhos aprenderam a ver o 

mundo pela magia da nossa palavra. 

(Rubem Alves) 

 

 

5.1 CONSTRUÇÃO DO PRODUTO 

 

Iniciaremos a descrição desta construção com uma narração pessoal da autora que 

busca situar o leitor de suas expectativas iniciais sobre o produto. 

Tudo começou quando fui fazer a inscrição para o Mestrado Profissional e teria que 

pensar em um produto educacional. A pesquisa era sobre o ensino de ciências na educação 

infantil. Como isso seria viável sem que fosse apresentado aos professores possibilidades que 

os auxiliassem na experimentação das crianças, através de brincadeiras? Veio-me a memória 

um livro que li na infância e ficou marcada em minha memória, A bolsa amarela (figura 5.1), 

de Lygia Bojunga
8
.  

 

 

Figura 5.1: Livro A bolsa amarela. 

 

                                                     
7
 Essa pesquisa foi apresentada e publicada parcialmente na I Jornada de Pós-graduação do IFRJ/2017 (anexo 

D); VIII EREBIO RJ/ES, 2017 (anexo E); e submetida para a revista Zero a seis (anexo F). 

 
8
 Lygia Bojunga (1932) é uma escritora brasileira de literatura infanto-juvenil, nasceu em Pelotas, Rio Grande do 

Sul. Em 1972 publicou seu primeiro livro “Os colegas”. A produção literária de Lygia Bojunga se caracteriza 

pela fantasia e pela realidade, onde aborda questões sociais com lirismo e humor, entre suas publicações 

destacam-se: “Angélica” (1975), “A Bolsa Amarela” (1976), “A Casa da Madrinha” (1978) e “O Sofá 

Estampado” (1980).  
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O livro conta a história de uma garota (Raquel) que, sente-se extremamente só, pois é 

a filha mais nova entre irmãos bem mais velhos. Eles a consideram uma criança, alguém 

sem conhecimento de nada, e não lhe dão atenção, o que a leva a guardar dentro de si mesma 

três desejos secretos! A protagonista ganha uma bolsa amarela de sua tia Brunilda e, então, 

passa a guardar em seu interior tudo que se tem em sua alma, suas vontades e expectativas 

mais intensas. Daí em diante, muitos acontecimentos imaginários e concretos, mesclados uns 

aos outros, passam a ocorrer com muita frequência. Raquel desenvolve o hábito de se 

corresponder com companheiros invisíveis e fictícios e com a bolsa amarela em mãos, ela 

agora tem onde depositar tudo que se passa em seu íntimo, pois na bolsa amarela há espaço 

para tudo, desde alguns galos até uma sombrinha representada por uma personagem 

feminina… Além de outras tantas narrativas criadas pela protagonista.  

Ao pegar o livro e folhear, achei a resposta para as indagações sobre o meu produto, 

como apresento a seguir:  

 

Comecei a pensar em tudo que ia esconder na bolsa amarela. Puxa 

vida, estava até parecendo o quintal da minha casa, com tanto 

esconderijo bom, que fecha, que estica, que é pequeno e que é grande. 

E tinha uma vantagem: a bolsa eu podia levar sempre a tiracolo, o 

quintal não. (BOJUNGA, 1976) 

 

 

 

Era isso que eu queria um lugar onde o professor pudesse colocar vários objetos, 

livros, brincadeiras, entre outras coisas e pudesse levar para qualquer espaço da escola. Um 

lugar de fantasia e encantamento, de procuras e descobertas, de mistério e suspense, onde a 

imaginação da criança fizesse parte da aprendizagem, onde a ciência não fosse o bicho papão, 

mas sim, a resposta para muitos “porquês”. E assim, nasceu a ideia da mochila, a “Mochila 

Científica”. 

Em seguida, encontrei o modelo da mochila que havia pensado, era preciso fazer 

algumas modificações no formato e na cor, mas essa seria a mochila. (Figura 5.2) 
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                                                        Figura 5.2: Modelo da mochila 

Fonte: Acervo da autora 

 

 

Na frente da mochila precisava de um logotipo para o Projeto Mochileiros Científicos. 

Foi necessário procurar um profissional em design gráfico que entendesse a proposta para 

fazer o logotipo, foram necessários vários ajustes até chegar à arte final.  (Figura 5.3) Em 

seguida, foi escolhido o tecido e a cor e encaminhado à costureira, para a confecção da 

mochila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Logotipo do projeto: Mochileiros Científicos 

Fonte: Acervo da autora 
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  A Mochila tem vários materiais lúdicos e um Caderno Orientador de Brincadeiras 

(COB) com sugestões de brincadeiras e experiências para inserir de forma lúdica o ensino de 

ciências neste segmento. As atividades propostas foram elaboradas com embasamento nas 

DCNEI, último documento da educação infantil e que faz muitas referências em relação a 

iniciação científica desde os pequenos. 

A importância de oportunizar e conduzir a criança pequena a uma interação com a 

ciência, deve estar presente no currículo da educação infantil. Pensando nisso selecionou-se 

alguns materiais para comporem a mochila. O COB encontra-se no APÊNDICE C, com as 

explicações e procedimentos dos materiais lúdicos. 

 

1. Caleidoscópio; 

2. Lupa; 

3. Imã; 

4. Livros e revistas; 

5. Potes com tamanhos diferentes, formas diferentes, pesos diferentes;  

6. Balança; 

7. Tapete das sensações; 

8. Caixa mágica; 

9. Fita métrica; 

10. Réguas; 

11. Binóculo; 

12. Lanterna; 

 

Esses são alguns materiais que se encontram dentro da mochila, neste momento 

inicial, pois a ideia do projeto é que os objetos sejam colocados, tirados e trocados, conforme 

a necessidade da aula.  

A mochila científica (figura 5.4) possui três repartições para abrigar materiais 

diferentes, alguns bolsos para aparatos menores, o COB (figura 5.5). 
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                Figura 5.4 – Mochila científica                      Figura 5.5 – Caderno Orientador de brincadeiras - COB  

Fonte: Acervo da autora 

 

 

 

5.2 ENCONTROS DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

"Quem caminha sozinho pode até chegar 

mais rápido, mas aquele que vai 

acompanhado, com certeza vai mais 

longe."  

(Clarice Linspector) 

 

 
 

 1º ECEI 

 

No 1º ECEI foi apresentada aos professores a Mochila Científica com seus materiais 

lúdicos.  

A princípio, as professoras olharam tudo, gostaram e disseram que estava apropriado 

para as crianças daquela faixa etária e que ajudaria muito na aprendizagem, pois não tinham 

aqueles materiais na creche. Foi indagado para que serviria e responderam que era para 

trabalhar com ciências.  

Em um segundo momento do encontro foi apresentado ao grupo o Projeto Mochileiros 

Científicos, as professoras interagiram com o projeto e demonstraram grande interesse em 
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trazer o ensino de ciências de forma mais lúdica e interdisciplinar para a educação infantil. 

Conseguiram entender o verdadeiro objetivo da Mochila e de seus materiais lúdicos (figura 

5.6A, 5.6B, 5.6C e 5.6D).  

 

 

  

                   Figuras: 5.6A                                           Figura: 5.6B 

  

 

                                Figura 5.6C                                           Figura: 5.6D 

Figura 5.6 – Materiais lúdicos da mochila científica 

Fonte: Acervo da autora 

 

 

Ao final, foi realizada individualmente a entrevista semiestruturada com cada 

professora (total de 4), duas professoras que trabalham com turmas de 4 anos no turno da 

tarde e outras duas com turmas de 5 anos no turno da manhã de uma creche do Município de 

Duque de Caxias. Esse 1º ECEI teve por embasamento autores como Delizoicov (1991) e 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) eles elucidam sobre o primeiro momento 

pedagógico, designado por eles de problematização inicial, assim como o nível de 

desenvolvimento real (VYGOTSKY, 1987). Ambos dialogam entre o conhecimento real que 
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o indivíduo detém e vivencia e propõem situações problemas para fomentar o anseio de lograr 

novos conhecimentos. 

 As perguntas formuladas nesse primeiro momento buscam trazer à tona as concepções 

dos professores acerca de como o ensino de ciências é visto e empreendido em sala de aula.  

As figuras 5.7A e 5.7B representam o momento em que as professoras tiveram acesso 

ao material lúdico da Mochila. 

 

 

Figura 5.7A 

 

 
 

 Figura 5.7B 

Figuras 5.7 - As professoras com os materiais lúdicos no 1º ECEI 

 Fonte: acervo da autora 

 

 



55  

A coleta de dados na entrevista foi norteada por dois eixos, o perfil do professor e o 

seu olhar para a educação infantil. No primeiro eixo podemos destacar alguns resultados 

interessantes:  

Nas perguntas relacionadas ao tempo de magistério, todas tinham mais de 19 anos 

trabalhados como professora e apenas uma com 9 anos na educação infantil, as outras tinham 

por volta de 4 anos.  

A formação das professoras entrevistadas foi bem diversificada, a professora 1 fez 

Odontologia e atualmente cursa Biologia, a professor 2, cursou História, a professor 3, fez 

Psicologia e a professora 4, Geografia. Apenas a professora 4 não fez pós-graduação, as 

demais se especializaram em educação infantil ou Letramento. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI, 1998) os 

eixos curriculares podem ser divididos em cinco eixos: Arte, Linguagem oral e escrita, 

Matemática, Movimento e Natureza e Sociedade. Através da pergunta sobre quais os eixos 

que mais é usado em sala de aula, foi possível perceber que as professoras 2 e 3 abordam mais 

sobre a Natureza e Sociedade. No entanto, as professoras 1 e 4 consideram a Natureza e 

Sociedade como assunto menos abordado em sala de aula. A Linguagem oral e escrita se 

manteve pelas professoras como o eixo mais utilizado, ou quando não estava como mais 

utilizado encontrava-se em segundo lugar, como podemos verificar no quadro 5.1.  

 

 

Entrevistadas 

DO EIXO 

MAIS 

ABORDADO 

   PARA O 

EIXO 

MENOS 

ABORDADO 

Professora 1 

(P01) 

Linguagem 

oral e escrita 

Artes Matemática Movimento Natureza e 

sociedade 

Professora 2 

(P02) 

Natureza e 

sociedade 

Linguagem 

oral e 

escrita 

Matemática Artes Movimento 

Professora 3 

(P03) 

Natureza e 

sociedade 

Linguagem 

oral e 

escrita 

Artes Matemática Movimento 

Professora 4 

(P04) 

Linguagem 

oral e escrita 

Artes Matemática Movimento Natureza e 

sociedade 
Quadro 5.1: Eixos mais e menos abordados na educação infantil 

Elaborado pela autora 

 

Na pergunta sobre a importância de iniciar o ensino de ciências na educação infantil as 

professoras deixaram bem claro que consideram de suma importância que o ensino de 



56  

ciências seja iniciado na educação infantil, apesar de terem dificuldade em sistematizar o eixo 

Natureza e Sociedade, sendo ensinado na maioria das vezes nos momentos da roda de 

conversa ou para sanar alguma curiosidade das crianças. Na maioria das vezes são abordadas 

superficialmente, sem estar presente de forma efetiva no planejamento.  

Quando questionadas sobre o porquê dessa dificuldade com o ensino de ciências, 

destacaram alguns pontos, como se observa na figura 5.8: 

Figura 5.8: Dificuldade do ensino de ciências  na educação infantil. 

Elaborado pela autora. 

 

O gráfico 5.1 aponta os assuntos de ciências que estão incluídos no planejamento: 

 
Gráfico 5.1 – Assuntos de ciência 

 Elaborado pela autora 

 

 

 A professora 1, por estar cursando a graduação de Biologia, demonstra maior 

interesse e maior abordagem ao ensino de ciências  nas suas aulas, e relatou que “há uns dois 

anos vêm me incomodando e quero modificar, montar, sistematizar como vai ser isso daqui 

para frente”, citou alguns exemplos de assuntos abordados pelas crianças nestes últimos 

Cobrança externa dos pais com a Leitura e Escrita (P01) 

Receio de que não tenham entendimento sobre os assuntos abordados (P01) 

O Município não investe em formações sobre o ensino de ciências  (P02) 

As disciplinas do Curso Médio Normal falam pouco sobre o ensino de ciências (P02)  

Falta de materiais que comprovem o que está sendo falado (P03) 

Nunca tinha parado para pensar sobre a importância do ensino de ciências (P04)  

A maior dificuldade é o professor sair da sua  zona de conforto e pesquisar sobre o assunto (P04) 

Alimentação

Higiene

Meio ambiente

Partes da Planta

Animais

Sentidos

Corpo humano
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meses desse ano, que apesar de ter respondido a curiosidade delas, trazendo a informação, 

ainda ficou muito no âmbito superficial, sem um maior aprofundamento  e de modo informal, 

sem ser planejado. Como por exemplo, essas perguntas: 

  O que é arroto? 

  A borboleta já nasce borboleta? 

  A girafa nasceu no zoológico? 

  Por que fico com soluço? 

  Por que quando corro minha barriga dói?  

 

Os quadros 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, retratam algumas falas das professoras entrevistadas.  

 

Pergunta 

analisada 

Categorias Nº Exemplos de sentenças 

D
e 

q
u
e 

fo
rm

a
 é

 t
ra

b
a
lh

a
d
o
 

 o
 e

n
si

n
o
 d

e 
ci

ên
ci

a
s?

 

Superficialmente  

03 

Acabo não aprofundando o assunto abordado. P 01 

Não é uma coisa que eu fique elaborando muito. P 

04 

Eu trabalho dentro de uma história. P 02 

Pela curiosidade  

03 

Sempre procurei responder as curiosidades das 

crianças. P 01 

Fica mais para saciar a curiosidade deles. P 02  

Quando estamos lá no pátio eles perguntam algumas 

coisas. P 04 

Não é uma 

prática  

01 Trabalhar ciências não é uma prática comum na 

educação infantil, e isso há uns dois anos vem me 

incomodando. P 01 

Não é planejado  

 

 

04 

Há uns dois anos vem me incomodando e estou 

tentando mudar e sistematizar o ensino de ciências 

daqui para frente. P 01 

Ainda fica muito no oral, não fica muito 

esquematizado no planejamento. P 02 

A gente plantou a sementinha de girassol, falando 

sobre as partes da planta, mas não tem uma coisa 

muito sistematizada. P 03 

Não é uma coisa muito planejada. P 04 

Quadro 5.2 – Ensino de ciências na educação infantil 

Elaborado pela autora 

 

 

Superficialmente – Essa categoria significa que o conhecimento de ciências está sendo 

realizado de maneira vaga, sem profundidade. 

Pela curiosidade - Vontade de ver, de conhecer, o trabalho pertinente aos conhecimentos de 

ciências deve estar direcionado para ampliação das experiências e construção de 
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conhecimentos diversificados, que instigue a criança a querer conhecer e aprender mais e 

mais, instigando a curiosidade dela. 

Não é uma prática – Nesta categoria falta a concepção de ciências assumida como prática 

docente e no próprio domínio de conteúdo. O ensino de ciências não costuma ser trabalhando 

no início da escolarização deixando-a em segundo plano, pois acabam priorizando a 

alfabetização. 

Não é planejado - O ensino de ciências acaba sendo dado apenas para responder perguntas e 

curiosidades das crianças, efetivamente não é ampliado o conhecimento e nem é incentivado a 

pesquisa como fonte de conhecimento. É necessário que seja pensado, pesquisado, 

experimentado e registrado para que o conhecimento científico seja de fato compreendido. 

Pode-se dizer, através das respostas das professoras que o ensino de ciências ainda 

acontece de forma bastante embrionária e não planejado, como visto no quadro 5.2. 

Estabelecendo um contato superficial de modo que apenas responda as curiosidades das 

crianças e muitas vezes baseadas no senso comum, sem ampliar o conhecimento e incentivar 

a pesquisa como fonte de conhecimento. 

 

Pergunta 

analisada 

Categorias Nº Exemplos de sentenças 

Q
u
a
l 

a
 d

if
ic

u
ld

a
d

e 
em

 f
a
la

r 
so

b
re

 o
 

 e
n
si

n
o
 d

e 
ci

ên
ci

a
s 

n
es

te
 s

eg
m

en
to

?
 

 

 

Conteúdos 

determinados 

 

 

03 

Os conteúdos de ciências ficam muito restritos ao 

corpo humano, higiene e alimentação. P 01 

Trabalhamos higiene, sentidos, alimentação, meio 

ambiente e corpo humano. P 02 

No planejamento são traçados alguns conteúdos, como 

por exemplo: o meio ambiente. P 03 

 

Material 

 

01 

Acho que ciência exige material, é preciso planejar e 

preparar. Já trabalhei com água nas diversas fases e 

tive que preparar o material antes para que ocorra a 

experimentação e observação. P 04 

 

Difícil  

 

02 

As crianças trazem perguntas dificílimas de responder. 

P 02 

Eu preciso me sentir muito segura ali naquele momento 

em que estou trazendo um conteúdo. P 02 

 

 

Falta de 

incentivo 

 

 

 

02 

Ás vezes acaba caindo no esquecimento. P 01 

Eu acho que nós não paramos para ver a importância 

até agora, pode ser que daqui para frente isso vai 

mudar, porque se a gente trabalhar o ensino de ciências 

com certeza vamos trabalhar junto outras coisas. P 03 

 Formação  01 Acho que temos pouca formação no curso normal, são 

mais as didáticas. P 04 
Quadro 5.3 – Dificuldade do ensino de ciências 

Elaborado pela autora 
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Conteúdos determinados – Os conteúdos já determinados ano após ano como importantes 

para aquele segmento, já não são suficientes para atender a curiosidade e anseio das crianças. 

Oliveira (2010) pensa o currículo da educação infantil pelas orientações das diretrizes 

curriculares foge de versões já superadas de conceber listas de conteúdos obrigatórios.  

Material – A experimentação no ensino de ciências é complementar e necessária ao processo 

educacional. É importante entender a experimentação como parte integrante do processo 

ensino-aprendizagem de ciências, desde a educação infantil. 

Difícil – Os professores mostraram-se inseguros em abordar assuntos relativos às ciências, 

por acumularem problemas em sua formação inicial, Kishimoto (1999) dialoga sobre a 

necessidade que a formação inicial e a continuada deem a pesquisa e a investigação e que 

levem ao professor a compreensão de que a criança pequena aprenda de modo integrado. 

Falta de incentivo – Não se espera que o professor tenha domínio da literatura acadêmica 

sobre pesquisa e ensino de ciências, no entanto ele precisa incentivar o interesse do aluno, 

mostrando-lhe a importância da pesquisa, de aprender cada vez mais. 

Formação - Existem lacunas na formação de professores, atribuídas à sua formação inicial e 

continuada, articulando-as com experiências e conhecimentos da prática pedagógica. 

 Esta pergunta trouxe vários pontos a serem comentados. Primeiramente em relação 

aos conteúdos determinados (quadro 5.3) ao planejamento e que são abordados todos os 

anos como fixos, tais como: higiene, alimentação, corpo humano, entre outros. E por conta 

disso, na maioria das vezes, o professor considera já ter trabalhado o ensino de ciências na 

sala de aula, até porque não se sentem seguros em abordar conteúdos científicos, visto que, a 

formação inicial que obtiveram não foi suficiente para obterem conhecimento na área. 

Podemos observar uma lacuna tanto na formação inicial quanto na continuada, visto que, 

existe pouco incentivo. Pensar o currículo da educação infantil pelas orientações das diretrizes 

curriculares foge de versões já superadas de conceber listas de conteúdos obrigatórios 

(OLIVEIRA, 2010). 
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Pergunta 

analisada 

Categorias Nº Exemplos de sentenças 

A
s 

cr
ia

n
ça

s 
d
em

o
n
st

ra
m

 i
n
te

re
ss

e 
em

 

a
p
re

n
d
er

?
 

Roda de 

conversa 

01 Todo dia tem uma coisa nova na roda de conversa. P 02 

 

 

 

Curiosidade 

 

 

 

03 

O tempo todo, eu acho que isso é o que mais me fascina, 

essa curiosidade, pois eu posso responder essas 

perguntas. P 02 

As crianças são muito curiosas e o que aprenderem agora 

vão levar para a vida toda. P 03 

A maioria é curiosa, mas é uma curiosidade rápida, tem 

que ser saciada de forma rápida. P 04 

 

 

 

Professor 

 

 

 

02 

A figura do professor nessas series iniciais é essencial e 

cada vez mais se torna mais importante, pois as mães 

estão mais ocupadas e não têm tempo para responder as 

perguntas que as crianças fazem. P 02 

O professor não pode ficar demorando ou enrolando para 

responder a curiosidade, se ficarem eles não querem mais 

saber de nada. P 04 
Quadro 5.4 – Interesse das crianças em aprender 

Elaborado pela autora 

 

 

Roda de conversa - O papel do professor de ciências é o de levar a criança a entender que na 

natureza os fenômenos não ocorrem de forma isolada e nem por acaso. As perguntas feitas 

nesse momento da rotina em sala de aula devem ter respostas lógicas e com embasamento 

científico. 

Curiosidade - A criança sempre mostra curiosidade pelo ambiente em que vive. Além disso, 

ao estudar o ambiente, a criança estará se envolvendo em situações reais, com as quais está 

familiarizada, tornando a aprendizagem mais fácil e prazerosa. Por outro lado, esta 

curiosidade da criança perde-se à medida que avança na escolaridade. O entusiasmo e o gosto 

por querer aprender, especialmente relacionado com as coisas da ciência, vão diminuindo. O 

gosto pela ciência vai diminuindo e frequentemente se extingue. Muitas vezes aquilo que era 

gosto inerente ao jovem, acaba por se transformar em aversão (CANIATO, 1997). 

Professor – Essa categoria engloba a ideia do professor muitas vezes acreditar que a criança 

só tem condições de pensar sobre aquilo que está mais próximo a ela, ou seja, o que é 

materialmente acessível e concreto, desconsiderando o interesse, imaginação e a capacidade 

da criança em lidar com informações diferenciadas, além de não valorizar as ideias e 

conhecimentos que ela já possui.  

Nesta categoria foi unânime a resposta das professoras, que relataram uma vontade de 

apreender conhecimentos científicos das crianças, mesmo que estas não tenham noção disso, 
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demonstram grande interesse pelos assuntos da natureza. Por sua própria característica, a 

criança é curiosa e está sempre pronta a querer saber o porquê de tudo e o professor deve ser 

esse mediador do conhecimento. 

 

 

 

Pergunta 

analisada 

Categorias Nº Exemplos de sentenças 
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Mochila 

científica 

 

03 

Você trouxe alguns muito interessantes. P 01 

Achei muito interessante o que você trouxe na 

mochila. P 03 

Os que você trouxe na mochila são bem legais. P 04 

Acesso à 

internet 

01 Hoje com o avanço da tecnologia a gente consegue ter 

acesso a internet, é muito mais fácil pesquisar. P 01 

 

Recicláveis 

 

02 

Acho legal coisas recicláveis, materiais, não 

precisamos comprar muita coisa. P 03 

Gosto de trabalhar com folhas secas, material de 

sucata, gravetos, sementes diversas. P 04 
Quadro 5.5 – Materiais de ciências  

Elaborado pela autora 

 

Mochila científica – Foi o produto educacional apresentado a eles nos ECEI, foi colocado 

nesta apresentação que tal produto tem por objetivo trazer o ensino de ciências de forma 

lúdica para a educação infantil, essa categoria corrobora com o que Silva e Zanon (2000) 

colocam que as atividades práticas podem assumir uma importância fundamental na 

promoção de aprendizagens significativas em ciências e, por isso, consideramos importante 

valorizar propostas alternativas de ensino que demonstrem essa potencialidade da 

experimentação: a de ajudar os alunos a aprender através do estabelecimento de inter-relações 

entre os saberes teóricos e práticos inerentes aos processos do conhecimento escolar em 

ciências.  

Acesso à internet - A Internet está trazendo inúmeras possibilidades de pesquisa para 

professores e alunos, dentro e fora da sala de aula, o professor precisa utilizar essa ferramenta 

para fomentar o uso da pesquisa desde os pequenos.  Moran (1997) discorre que a facilidade 

de, digitando duas ou três palavras nos serviços de busca, encontrar múltiplas respostas para 

qualquer tema é uma facilidade deslumbrante, impossível de ser imaginada há bem pouco 

tempo.  

Recicláveis - materiais utilizados são recicláveis, o que acaba direcionando uma abordagem a 

conteúdos pertinentes a área de ciências, assim como temas relacionados ao meio ambiente, 
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sustentabilidade, conscientização ambiental, etc. 

Em uma das perguntas feitas às professoras, colocaram como resposta que uma das 

dificuldades em falar sobre ciências em sala de aula é a falta de material existente nas escolas. 

A mochila científica teve uma grande aceitação, como observado no quadro 5.5, pois vem 

com objetivo de ser um material lúdico e cientifico que auxilie na prática pedagógica do 

ensino de ciências. Sugeriram que a mochila também se abriga materiais recicláveis e dessa 

forma, como na proposta inicial, seus materiais sejam trocados conforme a necessidade. As 

atividades práticas podem assumir uma importância fundamental na promoção de 

aprendizagens significativas em ciências e, por isso, consideramos importante valorizar 

propostas alternativas de ensino que demonstrem essa potencialidade da experimentação: a de 

ajudar os alunos a aprender através do estabelecimento de inter-relações entre os saberes 

teóricos e práticos inerentes aos processos do conhecimento escolar em ciências. (SILVA; 

ZANON, 2000) 

Na análise destes quadros, de acordo com a metodologia de Bardin (1977), observa-se 

a presença dos descritores que são construídos com os exemplos de frases dadas pelos 

professores que participaram do encontro, a partir de agrupamento de ideias semelhantes. A 

mochila científica corrobora com a necessidade de se proporcionar junto aos docentes para 

que estes tragam para suas aulas ensino de ciências de forma adequada a tal faixa etária, com 

o lúdico associado e proporcionando sempre o desenvolvimento cognitivo do aprendiz.  

Tal interpretação é reforçada pelas respostas da pergunta que discorria sobre a 

utilização de materiais lúdicos: A professora 2 relata que os materiais lúdicos devem ter 

direcionamento, para que não se perca o objetivo de sua utilização. A professora 4, afirmou 

que utiliza ás vezes materiais lúdicos. O gráfico 5.2 mostram os materiais mais usados: 

 

 
Gráfico 5.2 –  Materiais lúdicos mais usados 

Elaborado pela própria autora 

 
 

 

 

Blocos lógicos

Peças de encaixe

Dados dos sentimentos

Brinquedos

Massa de modelar
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Durante a entrevista, como esta tinha uma característica semiestruturada, houve a 

necessidade de saber se a Secretaria Municipal de Educação do município onde está 

localizada a escola pesquisada incentiva e capacita os professores da educação infantil a 

trabalhar o ensino de ciências, através de formações, palestras, assessorias e oficinas, ente 

outras modalidades. Obteve-se como respostas as seguintes frases:  

“Não, nenhuma. Estou aqui há anos e nunca participei, já fiz de Matemática e 

linguagem.” (P01) 

“Se participei, não lembro. As formações são basicamente voltadas para a linguagem 

e matemática. Ah, lembrei de uma que falou sobre os eixos.” (P02) 

“Não, que eu me lembre. As que lembro foram de leitura e escrita, matemática.”(P03) 

“Desde que estou aqui nessa creche, há 4 anos, ainda não tive nenhum tipo de 

formação ou nada parecido. Mas antigamente tinham sempre formações, mas eram 

todos voltados para a matemática, movimento e brincadeiras.”(P04) 

 

Assim, a resposta das professoras foi unânime em dizer que nunca participaram de 

nenhuma formação para o ensino de ciências, apenas nas áreas de Movimento, Matemática e 

Linguagem Oral e Escrita. A professora 2 lembrou que em uma formação há alguns anos atrás 

falaram sobre todos os eixos de forma bem rápida 

Desta forma, o trabalho realizado nos ECEI pretende reverter ou ao menos minimizar 

o distanciamento entre os teóricos/pesquisadores dos professores do meio escolar. A relação 

entre esses dois grupos, retrata, de forma geral, a dois grupos distintos de uma divisão do 

trabalho entre produtores do saber e executores técnicos. Segundo TARDIF (2002) essas 

múltiplas articulações entre a prática docente e os saberes fazem dos professores profissionais 

com capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais saberes enquanto condições para a sua 

prática. Isso foi percebido já nesse primeiro encontro quando os professores relataram que 

trabalham muito pouco ciências com as crianças, mas que já estavam, através desse nosso 

primeiro encontro, vendo várias possibilidades viáveis de reverter essa situação.  

 

 

2º ECEI 

 

O 2º ECEI iniciou com uma oficina para a orientação e manuseio dos materiais lúdicos 

na realização das experiências e explicações sobre o preenchimento dos registros no diário de 
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bordo. Devido ao tempo restrito que as professoras teriam para executar tais atividades, elas 

se mostraram apreensivas na realização das experiências sugeridas no COB e em fazer os 

registros no diário de bordo.  

Sendo assim, foram feitas algumas modificações e a autora esteve sempre junto com 

as professoras na aplicação do produto, realizando as experiências e fazendo as devidas 

anotações no diário, assim como o registro através de fotos.  

 

O DIÁRIO DE BORDO  

 

O diário de bordo foi um registro presente na prática pedagógica para nomear e 

significar as experiências vividas com a mochila científica, descrevendo e analisando a 

aplicação do produto educacional com a turma.  Para além de uma tarefa a ser executada, o 

registro, se feito com significado, deve ser compreendido como espaço privilegiado da 

reflexão do professor, sendo articulado ao planejamento e à avaliação. (OSTETTO, 2008)  

Ostetto (2008) nos diz que atualmente, a discussão acerca do valor e da importância do 

registro como documentação do professor e da instituição tem uma ampla bibliografia vinda 

do norte da Itália.   

Esse diário de bordo tem como um dos objetivos traçados no trabalho o de não se 

perder a riqueza da fala, descobertas, hipóteses e experiências vivenciadas pelas crianças com 

a Mochila Científica.  

Centrada no olhar da criança em suas interações, a documentação é processo 

cooperativo que contempla não apenas o levantamento e o recolhimento dos dados, mas, 

sobretudo, a análise do que foi observado (GANDINI e GOLDHABER, 2002). No caso da 

pesquisa, esse momento aconteceu no 3º ECEI, com a realização do Fórum de debates onde 

os professores relataram suas experiências em relação à aplicação da mochila e puderam 

acontecer trocas de experiências entre eles, o que será analisado mais adiante.  

Ainda sobre a importância do registro, é possível que ele proporcione uma reflexão 

com a prática, em uma busca incessante de idas e vindas, procurando respostas para as 

indagações que possam surgir com a escrita. As anotações no diário de bordo foram feitas 

pelo autor durante a utilização dos materiais da Mochila Científica, que aconteceu no 2 º 

ECEI. No 3º ECEI, com o Fórum de debates, os professores poderão relatar sobre as 

experiências anotadas no diário de bordo (Figura 5.9). 
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Figura 5.9: Diário de bordo da Mochila Científica 

Fonte: Acervo da própria autora 

 

Essa relação entre a prática e a teoria, corrobora com o que os educadores de Reggio 

Emília
9
 dizem que a teoria que sustenta uma proposta pedagógica advém da observação e da 

pesquisa dos próprios educadores sobre o trabalho cotidiano construído e compartilhado com 

as crianças. (OSTETTO, 2008) 

 

 

BRINCANDO COM A MOCHILA CIENTÍFICA 

 

Nesta etapa da pesquisa objetivou-se estimular o professor a utilizar os aparatos da 

mochila de acordo com a curiosidade e necessidade de seus alunos. Como ressaltado no 

objetivo geral deste trabalho. O objetivo do uso pela curiosidade foi para que o professor 

pudesse perceber que a mochila, assim como os aparatos, podem ser utilizados para incentivar 

o ensino de ciências na educação infantil.  

Para tanto, como início das atividades, foi apresentada a mochila científica para as 

crianças e perguntado o que era aquilo, elas deram várias sugestões, das quais podemos 

destacar algumas delas no quadro 5.6. 

                                                     
9
 Reggio Emilia é uma cidade na região de Emilia Romagna, no Nordeste da Itália. Seu sistema municipal de 

educação para a primeira infância tornou-se reconhecido e aclamado como um dos melhores sistemas de 

educação do mundo.  Um dos pontos-chave da proposta reside na afirmação da imagem de criança positiva, que 

produz cultura, que é capaz e se expressa por meio de múltiplas linguagens. Dessa forma, o trabalho lá 

desenvolvido privilegia uma abordagem que incentiva o desenvolvimento intelectual da criança por meio de um 

foco sistemático sobre a representação simbólica. A experiência italiana, cada vez mais conhecida pelos 

educadores brasileiros por meio de bibliografias traduzidas e publicadas aqui no Brasil. 
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Quadro 5.6 – Apresentação da mochila. 

Elaborado pela autora. 

 

Em seguida, foram expostos os materiais que tinham dentro da mochila e que ela era 

científica porque tinha objetos dentro dela que ajudariam eles a aprender assuntos 

interessantes sobre a natureza, o planeta, descobrir muitas coisas e encontrar respostas para 

muitas perguntas. Diante disso, as crianças ficaram bastante entusiasmadas. 

A seguir serão descritas algumas atividades que ocorreram por meio do manuseio dos 

aparatos presentes na mochila: 

 

1. Lupa, binóculo e lanterna 

 

Na turma da P01 o trabalho foi realizado em parceria com a professora da AEE 

(Atendimento educacional especializado) que trouxe orquídeas para fixar nas árvores da 

creche, ela já havia falado com a turma sobre a atividade que iriam fazer na aula anterior. Em 

seguida, perguntamos as crianças quais objetos da mochila poderiam ser usados com as 

orquídeas e responderam a lupa, binóculo e lanterna. Como mostram as figuras 5.10A, 5.10B, 

5.10C e 5.10D, foram colocadas as flores em cima das mesas e eles começaram a observá-las 

com os objetos da mochila.  

Crianças da P 01 

É uma mochila 
de estudar 

É bem grande e 
verde 

Tem roupas 

Deve ter jogos 
legais 

Estou curiosa 

Criancas da P02 

É verde 

Tem muitas 
coisas dentro 

Está cheia de 
coisas legais 

Tem brinquedo 

Quero ver logo o 
que tem aí 

Crianças da P 03 

É uma mochila 
diferente 

Tem muitos 
brinquedos 

Dev e ser uma 
coisa legal 

Coisas para 
estudar 

Crianças da P04 

Quero ver logo, 

estou curioso 

 

Ela é grande 

 

Ela é grande, 

verde e bonita 
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                  Figura 5.10A                                                                    Figura 5.10B 

Figura 5.10C                                                                             Figura 5.10D 

 

Figura 5.10 – Brincadeira com a lupa, binóculo e lanterna na sala. 

Fonte: Acervo da autora 

 

Com esta atividade sucedeu-se o diálogo de algumas crianças da turma da P01 durante 

a atividade realizada. A criança 1, por exemplo, perguntou o que eram uns carocinhos que 

tinham no caule da planta e a professora da AEE respondeu que eram brotinhos e perguntou 

quem sabia o que era. As crianças responderam: são folhas, são flores que ainda vão nascer e 



68  

estão guardadas, isso é uma flor filhote, um botão, a pesquisadora perguntou o que iria 

acontecer com a flor filhote e responderam que ela iria abrir e virar uma flor. 

Todas as crianças interagiram nessa atividade, em seguida, saímos da sala e fomos 

fixar as orquídeas nas árvores do pátio (Figuras 5.11A, 5.11B, 5.11C). 

 

                                   Figura 5.11A                                                                 Figura 5.11B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Figura 5.11C 

Figura 5.11 – Brincadeira com a lupa, binóculo e lanterna no pátio. 

Fonte: Acervo da autora. 
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 Imbuídos desses aparatos as crianças ficaram muito estimuladas a procurar e buscar 

algo que ainda não conheciam. Mostraram muita curiosidade em olhar cada parte da flor e ver 

onde iam ser plantadas. A ida ao pátio para explorar o desconhecimento imbuiu as crianças de 

um sentimento de investigação e de exploração que pôde ser refletido nas professoras, pois 

estas fizeram questão de acompanhar este momento e ficaram instigando às crianças a dizer o 

que estavam vendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

    

                            5.12A                                                                         5.12B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   5.12C                                                            5.12D 

Figura 5.12 – Brincadeira com a P03 no pátio com a lupa, binóculo e lanterna. 

Fonte: Acervo da autora. 
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Como a lupa e o binóculo são instrumentos de observação, eles se completaram nesta 

atividade, favorecendo um ambiente de investigação e busca em aprender e ver algo novo. Os 

dois promovem uma melhor visão dos objetos, assim como a lanterna que ilumina os 

ambientes e partes com menos luz.  

Analisando as figuras 5.12A, 5.12B e 5.12C, elas falam por si e desconstroem toda 

aquela imagem caricata do cientista em seu laboratório com jaleco branco. A partir da 

observação dessas figuras percebe-se que a criança pode desafiar os adultos porque ela tem 

uma lógica muito peculiar e original de se expressar.  

O quadro 5.7 relata a fala de algumas crianças durante a atividade. 

 

Professores Situação Falas das crianças Ilustrações 

 

Professor 1 

(P01) 

 

Observação 

da orquídea 

Por que estou vendo tudo grande? 5.10A 

5.10B 

5.10C 

5.10D 

Por que a planta está úmida? 

As flores estão secas. 

Está cheio de carocinhos no vaso. 

 

 

Professor 1 

(P01) 

 

 

Fixação da 

orquídea na 

árvore 

O que são esses pedacinhos que estão 

caindo do tronco? 

 

5.11 A 

5.11 B 

5.11C 

Vou colocar esse substrato que está no 

chão no vasinho da orquídea. 

Por que essa flor tem que ficar na árvore? 

 

 

Professor 4 

(P04) 

 

 

Explorando 

o pátio 

Fica tudo grande com isso.  

 

5.12A 

5.12B 

5.12C 

5.12D 

 

A árvore é muito grande. 

Tem uma flor. Qual o nome dessa flor? 

Eu vi uma formiga, ela tem muitas 

perninhas e está com um pedaço de folha. 

Achei um substrato. 

Achei duas formigas, uma maior que a 

outra. 

Quadro 5.7 – Relato das falas na atividade da lupa, binóculo e lanterna. 

Elaborado pela autora. 

 

Cabe ao professor propor experiências diversificadas e enriquecedoras a fim de que as 

crianças possam desenvolver suas habilidades e potencialidades (CRAIDY; KAERCHER, 

2009).  
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Durante a realização das experiências a autora e as professoras foram 

problematizando, através da fala das crianças e instigando a novos raciocínios. 

 

 

2. Tapete das sensações 

 

As crianças através da exploração ao tapete vão experimentar e suas capacidades 

motoras, sensoriais, cognitivas, simbólicas e sociais, aguçando a percepção por texturas, 

formatos e sons diferentes. 

Nesta atividade as crianças foram escolhidas de forma aleatória, e com os olhos 

vedados foram dizendo o que estavam sentindo, através dos seus pés, como na figura 5.13A e 

5.13B.        

            Figura 5.13A                                                                     Figura 5.13 B                         

Figura 5.13 – Brincadeira com o tapete das sensações 

Fonte: Acervo a autora 
 

Uma criança com deficiência da P02 também pôde participar, descobrindo as 

sensações através de suas mãos, visto que não podia usar os pés. Segue o relato das crianças 

das turmas P01, P02, P03 no quadro 5.8 sobre o que estavam sentindo quando pisavam no 

tapete. 
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Quadro 5.8 – Fala das crianças na brincadeira do tapete das sensações. 

Elaborado pela própria autora 

 

Foi selecionada apenas uma foto de cada turma para compor o quadro 5.8, uma vez 

que este tem o intuito de mostrar como foi desenvolvida a atividade.  Durante a atividade, foi 

notório perceber como as crianças exploraram e demonstraram sensibilidade para 

experimentar as suas capacidades motoras, sensoriais, cognitivas, simbólicas e sociais, 

aguçando a percepção por texturas, formatos e sons diferentes. 

Algumas crianças fizeram de tudo para ver o que estavam fazendo, inclusive uma 

criança conseguiu olhar por baixo do pano, que cobria seus olhos e descobrimos por suas 

falas: são bolas de aniversário na cor verde, azul, preta e amarela. Esse relato gerou risos das 

professoras por ser um misto de astúcia e ingenuidade.  

P01 
- Coisas grudentas 

- Alguma coisa que 
eu não consigo 

explicar 

- Parece alto e baixo 

- Faz cócega nos pés 

- Tem lugares altos e 
outros baixos 

- Tem bolinhas 

- É mole  

P 02 
- É liso 

- Faz cosquinha 

- Sentindo pêlos 

- Não espeta 

- É macio 

- Fofinho 

- Peludo 

P 03 
- É áspero 

  - Escorrega 

- É grosso 

- Faz cosquinha 

- Gruda no pé 

- Espeta 
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Com algumas crianças foi realizada a atividade utilizando duas peças do tapete, o que 

colaborou para que fizessem comparações entre ambos, com alguns relatos: Esse é mais 

macio que o outro, esse arranha o pé, esse não tem algodão, esse dava para dormir e o outro 

não, mais gostoso de passar a mão, entre outros. 

Foi notório que as crianças conseguiram adquirir alguns conhecimentos e ampliar os 

que já possuíam. Conseguiram separar e classificar alguns materiais de acordo com sua 

textura e tipo. O conhecimento real é ampliado e percorre um caminho com a ajuda de um 

mediador para chegar a um nível de desenvolvimento potencial.  

Ao oferecer às crianças essa experiência lúdica e ao me debruçar sobre suas reações, 

foi possível entender as diversas explorações realizadas, suas reações de curiosidade ao sentir 

sem poder ver, em tocar sem saber o que era, levaram-nas a tocar cada vez mais devagar para 

conseguir levantar hipóteses acerca do que era o objeto. Objeto esse que através do manuseio, 

colabora no desenvolvimento da coordenação motora, percepção tátil, criatividade, 

imaginação, entre tantas outras, propondo uma educação dos sentidos. 

 

 

3. Caleidoscópio 

 

A atividade foi iniciada sem a explicação de como era feito o caleidoscópio, apenas foi 

falado o nome e como deveriam fazer para usá-lo. No início, tiveram certa dificuldade em 

olhar dentro do orifício, fechavam os olhos, não conseguiam mantê-los abertos, mas depois de 

algumas orientações conseguiram ficar de olhos abertos para enxergar o que tinha dentro 

daquele caleidoscópio. 

Nessa atividade participaram todas as crianças das turmas, P01, P02 e P04 e puderam 

falar o que estavam vendo quando olhavam pelo orifício do caleidoscópio. Nas figuras 5.14A, 

5.14B, 5.14C e 5.14D podemos ver  algumas dessas imagens.  
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Figura 5.14A                                                                       Figura 5.14B 

 

                                Figura 5.14C                                                                  Figura 5.14D 

5.14 – Brincadeira com o caleidoscópio. 

Fonte: Acervo da autora 
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Durante a atividade do caleidoscópio a autora foi anotando o que as crianças diziam no 

diário de bordo, para servir de análise para a pesquisa e a professora foi escrevendo no 

quadro, fazendo uma lista. As figuras 5.15A e 5.15B são listas do que as crianças falaram 

enquanto viam o que estava dentro do caleidoscópio. A docente serviu de escriba para que as 

crianças pudessem visualizar o que estava sendo relatado por cada um dos colegas.   

 

                                    Figura: 5.15A                                                                        Figura 5.15B 

Figura 5.15 – Fala das crianças na brincadeira do caleidoscópio. 

Fonte: Acervo da autora 

 

Durante a atividade as crianças perceberam que tinha alguma coisa dentro do 

caleidoscópio que refletia, perguntaram se era espelho, respondeu-se que sim e explicou-se 

como era feito o caleidoscópio. 

Foi explicado que era um aparelho óptico formado por três espelhos planos, com 

pequenos fragmentos de vidro colorido, que, através da luz que vem de fora, que atravessa o 

orifício por onde vemos, reflete nos espelhos, a cada movimento nos permite observar um 

número infinito de formas, cores e efeitos fantásticos, é só ir rodando e virando-o para a 

claridade.  

 

 



76  

4. Balança 

 

A atividade foi iniciada mostrando a balança e perguntando para que servia aquele 

objeto. Após algumas respostas, como a balança da mochila tem um formato diferente da que 

estão acostumados a ver, demoraram a descobrir, mas foi explicado que existem vários 

modelos, dependendo do que vai ser pesado e que todas servem para o mesmo objeitvo. A 

balança é um instrumento de medida empregado para medir massa. 

Foi informado que o grama é uma unidade de medida que aparece muito em receitas, e 

que o quilograma é uma medida usada para medir a massa do corpo de uma pessoa ou objetos 

mais pesados. Em seguida, foram feitas algumas indagações: 

- Quem já se pesou? 

- O que compramos que são pesados? 

- Já ouviram a palavra quilograma ou quilo? 

- Quais produtos são vendidos de acordo com seu peso? 

- Você já viu uma balança? 

 

Após as respostas das crianças, foram mostrados os objetos que seriam pesados na 

balança (figura 5.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 – Objetos pesados na balança. 

Acervo da própria autora 
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Durante essa atividade, foram sendo feitas perguntas para que as crianças pudessem ir 

levantado hipóteses. Elas tinham que escolher um objeto que considerassem o mais leve e 

outro o mais pesado. Os quadros 5.9 e 5.10 retratam alguns diálogos entre a mediadora e as 

crianças. 

 

 

Quadro 5.9 – Fala das crianças. 

Elaborado pela própria autora 

 

 

Quadro 5.10 – Fala das crianças. 

Elaborado pela própria autora 

 

As figuras 5.17 A, 5.17B e 5.17C exibem como foi realizada a atividade com a 

balança. A criança deveria escolher o objeto mais pesado e o mais leve, e em seguida, era 

pesado a massa dos objetos na balança para que pudesse ser feita a comparação entre eles.  

P
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Porque o pote tem muitas pecinhas 

Porque tem muitas  bolinhas 

Porque tem muito papel picado   

Porque o pano é muito grande  

Porque é difícil de segurar 

Po
r 

q
u

e 
vo

cê
 a

ch
a 

es
se

 o
b

je
to

 m
ai

s 
le

ve
? 

Porque tem só um macaco 

Porque as pecinhas são pequenas 

Porque esse livro é fino 

Porque é fácil de segurar 
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Figura 5.17A                                                                            Figura 5.17B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17C  

Figura 5.17 – Brincadeira com a balança. 

Fonte: Acervo da autora 

 

 

Durante a pesagem a autora anotava no quadro e montava um gráfico com a massa de 

cada objeto (gráfico 5.3) 
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Gráfico 5.3 – Objetos pesados na balança. 

Elaborado pela autora 

 

 

O gráfico 5.3 retrata os objetos utilizados nesta atividade e a massa correspondente, 

assim como foi feito em sala de aula no quadro branco. 

As hipóteses que as crianças levantaram em relação à atividade foram pelo tamanho e a 

quantidade dos objetos, eles consideraram mais pesados os objetos maiores e com maior 

quantidade. Como pode ser visto no quadro 5.11: 

 

Mais pesado Mais leve 

Livro Pano 

Pano Livro 

Bolinhas de natal Lenço umedecido 

Pecinhas Garrafa de água 

Bolas de gás Copo 

Capacete Bolsa  

Quadro 5,11 – Objetos pesados na balança.  

Elaborado pela autora 

 

Percebeu-se que os objetos listados como mais pesados estão dentro das duas 

categorias relatadas acima (maior tamanho e mais quantidade), enquanto que os mais leves 
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são considerados os menores e com apenas uma quantidade. Ainda é possível ressaltar que o 

livro e o pano apareceram na tabela como mais pesado e mais leve. Analisando as respostas, 

esses dois objetos enquadram-se em ambas as categorias, de acordo com as hipóteses 

formuladas pelas crianças dessa faixa etária, onde os dois só tinham 1 de cada, portanto, 

tinham uma quantidade pequena, mas eram grandes (tamanho). 

A criança elabora hipóteses em silêncio e cria estratégias a partir do que já conhece, 

usa sua imaginação que, movida pela curiosidade e assegurada pelos adultos naquele 

ambiente, que vão fazendo perguntas e propondo novas hipóteses dando-lhes base para 

formulações cada vez mais complexas onde o conhecimento prévio torna-se um novo. 

Vygotsky, afirma que:  

 

A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa, em 

que todas as funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o 

processo não pode ser reduzido à atenção, à associação, à formação de 

imagens, à inferência, ou às tendências determinantes. Todas são 

indispensáveis, porém insuficientes sem o uso do signo, ou palavra, 

como meio pelo qual conduzimos as nossas operações mentais, 

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

problema que enfrentamos (VYGOTSKY, 1987).  

 

 

Nesta perspectiva rompe-se com a falsa verdade de que o aluno deve sozinho, 

descobrir suas respostas, o papel do professor neste processo de aprendizagem é basilar como 

mediador no desenvolvimento do aluno.  

 

5. Potes com volumes diferentes 

 

Esta atividade foi iniciada expondo em uma mesa potes de diferentes tamanhos e 

formatos e um copo medidor com 400 ml de água na mesa.  O copo medidor foi passado por 

todas as crianças para que pudessem perceber o que o diferencia dos outros copos.  Foi 

perguntado para que serviria e as respostas foram: ele serve para tomar remédio e serve para 

ver a quantidade da água. Uma criança falou que tinha números para marcar a água e foi 

explicado que aqueles números servem para medir a capacidade de líquido que tem dentro 

dele. Em seguida, foi listado no quadro a sequência de números que tinha no copo e uma 

criança falou o número onde a água terminava e foi explicado que era 400 ml de água. Alguns 

exemplos do que pode ser comprado por essa medida foi falado. Ao mostrar os potes as 

crianças, foi indagado se eram iguais e eles disseram que tinha grande e pequeno e eram 
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diferentes.  

Uma criança foi até a mesa e olhou para a quantidade de água no copo e escolheu um 

pote que considerava ser do tamanho correto daquela quantidade. Somente um pote caberia à 

quantidade certa. O primeiro pote escolhido foi muito grande para a quantidade de água. A 

atividade foi realizada com 3 crianças das 2 turmas que escolheram realizar essa atividade. 

Questionamentos feitos após a escolha do pote: 

 Esse era o pote correto? 

 Por que não? 

 O pote correto precisa ser como? 

As figuras 5.18A e 5.18B apontam o momento da escolha do pote e a tentativa de 

colocar a água no pote correto. 

 

              Figura 5.18A                                                                   Figura 5.18B 

Figura 5.18 – Brincadeira com os potes. 

Acervo da autora 

 

Os questionamentos foram importantes para que as crianças chegassem à formulação 

de alguns conceitos, tais como: percepção de espaço; quantidade; tamanho; coordenação 

motora; capacidade, entre outros. 

Segundo as diretrizes da educação infantil: 
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Disponibilizar objetos com diferentes atributos e usos sociais é uma 

forma de garantir às crianças de 0 a 5 anos experiências que 

incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em 

relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza (BRASIL, 

2010).  

 

 

Destarte, a mochila e seus objetos procuram proporcionar essas novas experiências, 

através das atividades realizadas e vivencias com significado para as crianças.  

A figura 5.19A e 5.19B retratam o momento em que uma das crianças que realizou 

essa atividade, conseguiu acertar o pote certo para a quantidade da água (400 ml). 

 

               Figura 5.19A                                                                  Figura 5.19B 

Figura 5.19 – Brincadeira com os potes 

Acervo da autora 

 

O professor poderá avaliar durante o processo, não somente o nível das propostas que 

estão sendo feitas, mas, sobretudo, o nível de desenvolvimento real do aluno, revelado 

inicialmente e com as interferências avance para um nível de desenvolvimento potencial, 

quando este já consegue fazer a escolha correta. Para que todo este processo tenha condição 

de se consolidar, o diálogo deve permear constantemente durante a atividade realizada, para 



83  

Vygotsky a linguagem é uma ferramenta importante, desde as crianças pequenas que podem 

se expressar de diferentes formas. 

Este momento para Delizoicov (1991) seria o de processo de produção de 

conhecimento tanto do aluno como do professor na ampliação da ideia de ciência durante o 

planejamento, a organização e o desenvolvimento da atividade pedagógica. O autor explora a 

relação entre o conhecimento do aluno e o do conhecimento científico. O aluno, ao se 

apropriar do conhecimento produzido pela ciência, tem a possibilidade de transitar entre esse 

conhecimento e o seu conhecimento prevalente. Para que os alunos compreendam 

cientificamente as situações problematizadas, o papel do professor na organização do 

conhecimento consiste em desenvolver diversas atividades que atendam as necessidades. 

Ao final do 2º ECEI foi possível perceber que através da oficina realizada com as 

professoras e após a aplicação da mochila em sala de aula, houve uma mudança de concepção 

em relação ao ensino de ciências na educação infantil pelo discurso das professoras na 

condução da prática.  

 

3º ECEI 

 

No último ECEI foi realizado um momento de reflexão e troca onde os professores 

descreveram suas experiências em relação às brincadeiras realizadas com a mochila. Em 

seguida, foi feita uma nova entrevista com os professores, para analisar se houve alguma 

mudança nas suas resposta e concepções em relação ao ensino de ciências na educação 

infantil. A entrevista foi realizada individualmente e manteve a característica semiestruturada 

com cada professora (total de 4). A coleta de dados nessa entrevista foi norteada por apenas 

um perfil, o do olhar do professor para a educação infantil.  

Na pergunta sobre quais dos 5 eixos estabelecidos pelo RCNEI são mais trabalhados 

em sala de aula, foi destacado no quadro 5.12 o eixo sobre natureza e sociedade. 

 

 

 

Entrevistadas 
DO EIXO 

MAIS 

ABORDADO 

   PARA O 

EIXO 

MENOS 

ABORDADO 

Professora 1 

(P01) 

Linguagem 

oral e escrita  

(1ª entrevista) 

 

 

Movimento 

 

 

Matemática 

 

 

Artes 

Natureza e 

sociedade  

(1ª entrevista) 
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Linguagem 

oral e escrita  

(2ª entrevista) 

Natureza e 

sociedade 

(2ª entrevista) 

Professora 2 

(P02) 

Hoje eu posso dizer que trabalho todos os eixos, talvez a ciência fique um 

pouco para trás. 

Professora 3 

(P03) 

Natureza e 

sociedade  

(1ª entrevista) 

 

 

Movimento 

 

 

Matemática 

 

 

 

Artes 

Movimento 

(1ª entrevista) 

Linguagem 

oral e escrita  

(2ª entrevista) 

Natureza e 

sociedade  

(2ª entrevista) 

Professora 4 

(P04) 

Linguagem 

oral e escrita  

(1ª entrevista) 

 

 

Artes 

 

 

Linguagem 

oral e 

escrita 

 

 

Matemática 

Natureza e 

sociedade 

 (1ª entrevista) 

Movimento 

(2ª entrevista) 

Natureza e 

sociedade  

(2ª entrevista) 
Quadro 5.12: Eixos mais e menos abordados em sala de aula 

Elaborado pela própria autora 

 

Houve uma mudança na resposta das professoras em relação ao eixo natureza e 

sociedade, no qual nos interessa nessa pesquisa. Na primeira pesquisa, como podemos 

acompanhar pelo quadro 5.12, o eixo natureza e sociedade revelou-se como o mais utilizado 

por duas professoras e menos utilizado por duas professoras, sendo que na 2ª entrevista ele 

aparece como o menos utilizado por 3 professoras, embora a P02 relate que trabalha 

atualmente versando os eixos de forma interdisciplinar, considera que o ensino de ciências 

ainda seja menos abordado.  

Pode-se concluir que depois do contato das professoras com o ensino de ciências, elas 

ficaram mais exigentes com os assuntos que estavam sendo abordados e vai muito mais além 

do que responder às curiosidades das crianças nas rodas de conversa ou atender a alguns 

conteúdos listados no início do ano. Perceberam que as ciências precisam de um tempo maior, 

deixando bem claro que as mudanças já iniciaram, visto que, este ano 2017, o projeto 

institucional da creche e sobre a água no planeta. O trabalho com projetos oportuniza chegar 

ao entendimento, como o da P02, em que os eixos ou áreas do conhecimento sejam tratados 

de forma interdisciplinar, onde não exista fragmentação! 

Nas perguntas referentes ao uso da mochila científica na sala de aula, tiveram 

respostas relevantes à discussão. 

 

Perguntas Categoria Fala das professoras 

  Está tudo pronto ali. (P01) 
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A mochila científica pode 

promover mudança na 

prática pedagógica? 

 

 

 

 

 

 

Facilitador 

Vai ajudar sim, podendo experimentar 

o que tem dentro. (P02) 

Eu acho que se você tem um material 

para ser utilizado, é mais fácil do que 

você ter que ficar buscando. (P03) 

A falta de material para tudo. (P03) 

É um material que ajuda bastante na 

sala de aula. (P04) 

 

 

 

Projeto 

Só tem que adequar ao que vai 

precisar e ao projeto que está 

trabalhando. (P01) 

Eu acho que pode ajudar bastante, se 

tivéssemos colocado junto com o 

projeto, íamos utilizar muito mais. 

(P04) 

 

 

 

 

 

 

As crianças 

demonstraram 

curiosidade e interesse 

com a mochila? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosos 

Queriam saber o que tinha dentro, 

queriam mexer para descobrir. (P01) 

Demonstraram, são muito curiosos! 

Eles gostam, são espertos, 

inteligentes, gostam de participar. 

(P02) 

Elas demonstraram interesse. Queriam 

ficar pegando a mochila para fazer as 

atividades, estavam se sentindo os 

cientistas. (P03) 

Eles ficaram bem interessados em 

usar. E o retorno é bem bacana, eles 

gostaram muito das atividades que 

você fez. (P04) 

E com certeza vamos continuar 

usando a mochila aqui na creche. 

(P04) 

 

 

 

 

 

Quais materiais da 

mochila considerou mais 

interessante? 

 

 

 

 

 

 

Materiais 

Caleidoscópio, apesar de achar mais 

difícil montar. (P01)  

Lupa, simples, mas aguça a 

curiosidade e a investigação. (P01) 

 

Balança, o tapete e os potes. (P02) 

 

A lupa, o tapete, na verdade todos, os 

potes, para falar sobre o volume da 

água. (P03) 

O tapete, a lupa e o caleidoscópio. 

(P04) 
Quadro 5.13 – 2ª entrevista com as professoras. 

Elaborado pela autora 
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Diante das respostas em relação à utilização da mochila científica nas turmas (quadro 

5.13), as professoras foram unânimes em afirmar que ela servirá como um facilitador nas 

suas práticas pedagógicas e na condução do ensino de ciências. Dentro dela têm materiais que 

auxiliam nas brincadeiras e experiências na promoção do desenvolvimento das capacidades 

de interação, criatividade, imaginação, autonomia, resolução de problemas, raciocínio-lógico, 

entre outras. Atenuando as dificuldades encontradas no dia-a-dia, tanto por falta de tempo, 

como por falta de um planejamento do professor, servindo como um material lúdico de fácil 

acesso a prática pedagógica. Abordaram a necessidade de inserir as brincadeiras realizadas 

através dos materiais da mochila no desenvolvimento do projeto da turma, pois enriquecerá o 

currículo.  

Foi notório perceber nas respostas dos docentes (quadro 5.13), que a mochila incitou a 

curiosidade e o interesse das crianças em conhecer o que tinha dentro e em participar das 

brincadeiras. Dando destaque a algumas falas, tais como: são espertos, inteligentes, gostam de 

participar; estavam se sentindo os cientistas; queriam mexer para descobrir, percebemos que 

muitas vezes a criança pequena é subestimada a conhecer alguns assuntos, em que o adulto 

decide como sendo “difícil para os pequenos”. E eles se mostram tão receptíveis a novos 

conhecimentos. 

Destaca-se a seguir algumas falas das professoras que fugiram das perguntas feitas 

durante a entrevista, mas que são valiosas para discussão. 

Acho que qualquer aula requer um planejamento, seja de ciências ou não. 

Às vezes o professor não tem esse tempo todo para pesquisar e até mesmo vontade. 

Um deles fez uma pergunta interessante sobre os estados da água: Por que minha mãe 

bota a roupa no varal molhada, pingando e logo depois estão secas? 

É preciso dar exemplos cotidianos, para que possam entender de forma tranquila e 

legal. 

Vou registrar a atividade que dei sobre os estados físicos da água para poder estar 

ensinando a linguagem oral e escrita, durante uma atividade de ciências. 

Vale ressaltar que quanto mais o adulto vivenciar sua ludicidade, maior será a chance 

desse profissional trabalhar com a criança de forma prazerosa. Ou seja, a formação lúdica 

possibilita ao educador conhecer-se como pessoa, saber de suas possibilidades, desbloquear 

resistências e ter uma visão clara sobre a importância do jogo e do brinquedo para a vida da 

criança, do jovem e do adulto.
 
Através do lúdico, o professor deve desafiar à criança a 

adquirir novos conhecimentos. (SANTOS 1999) 
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O quadro 5.14 revela algumas perguntas da 2ª entrevista realizada com os professores, 

estas perguntas também foram feitas na 1ª entrevista. 

Perguntas Categoria 2ª entrevista 

 

 

 

 

Importância do 

ensino de ciências na 

educação infantil 

 

Estímulo à 

curiosidade 

As crianças questionam muito, querem 

saber os “porquês” de tudo. (P01) 

A ciência está presente no dia-a-dia deles, 

e através da experiência vai ficar na 

memória das crianças. (P04) 

 

Incentivo com 

adequação do ensino 

Tudo pode ser ensinado, utilizando uma 

linguagem adequada para o nível da faixa 

etária. (P02) 

Temos que estar sempre incentivando. 

(P03) 

 

 

 

 

 

 

Dificuldades com 

o ensino de ciências 

 

 

Preparação do 

material 

A organização e o preparo do material, 

pois o ensino de ciências tem muito a ver 

com as experiências, com o concreto. 

(P01) 

Talvez por ser muito dinâmico seja mais 

difícil de conduzir. (P04) 

 

 

 

 

Professor-pesquisador 

O problema maior somos nós professores, 

precisamos pesquisar e aprofundar mais o 

assunto, isso vai ampliar nossos 

conhecimentos. (P02) 

Agora estou tendo menos dificuldade que 

antes. Essa questão da experimentação é 

muito legal e é um ensino muito dinâmico. 

(P04) 

 

 

 

 

 

 

 

Como é trabalhado o 

ensino de ciências 

 

Negligenciado e/ou 

conteúdos pré-

determinados 

Negligenciado, até por parte das 

formações. Tem maior ênfase na 

linguagem e matemática. (P01) 

Na higiene, cuidado com o corpo e 

alimentação. (P01) 

 

 

 

Projeto 

 

 

 

Através do projeto desse ano que é 

“Vamos brincar de água”. (P02) 

Temos trabalhado um pouco mais esse 

ano, por causa do projeto institucional, mas 

geralmente não falo muito, não me detenho 

muito a parte de ciência.  (P03) 

Hoje mesmo falamos sobre os estados 

físicos da água. (P03) 

 

Curiosidades 

As Crianças estão mais curiosas a tudo que 

veem, querem sempre pegar os objetos da 
mochila. (P04) 

Tenho tentado fazê-los construir juntos, 

fazendo perguntas a eles também. (P04) 
Quadro 5.14 – 2ª Entrevista com as professoras. 

Elaborado pela autora 
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No quadro 5.14 ressaltam-se três questões que foram feitas nas duas entrevistas com 

os docentes, importantes de serem mostradas aqui para que possamos compreender como foi 

o trabalho da Mochila científica.  

Na pergunta Importância do ensino de ciências na educação infantil podemos notar 

que nas quatro falas dos docentes duas categorias surgem, incentivo com adequação ao ensino 

(P02 e P03) / estímulo a curiosidade (P01 e P04).  Os professores assumem que o ensino de 

ciências é importante, mas precisa ser contextualizado com a realidade da criança e adequado 

ao público trabalhado, além disso, precisa acontecer por meio de estímulos e da curiosidade. 

Na questão Dificuldades com o ensino de ciências foram estabelecidas duas 

categorias: Preparação do material (P01 e P04) e Professor-pesquisador (P02 e P04), enquanto 

que no 1º ECEI foram cinco categorias listadas como entraves para trabalhar com o ensino de 

ciências, tais como: conteúdos determinados, material difícil, falta de incentivo e formação. 

Analisando as categorias entre si, percebe-se que a dificuldade em falar sobre ciências foi 

sanada, mas permaneceu a dificuldade em preparar o material que será utilizado nas aulas de 

ciências, pois necessita de materiais concretos para a sua eficácia. Sendo assim, necessitam de 

um tempo maior para organizar, onde é indispensável que a unidade escolar tenha materiais 

disponíveis para o acesso do professor, significando assim, que a mochila científica atende 

perfeitamente a essa dificuldade. A outra categoria que permaneceu foi a formação ou o 

interesse do professor pelo ensino de ciências, o que pode ser atendido com os ECEI, 

garantindo assim, o espaço de troca de experiência entre os docentes e um acompanhamento 

ao trabalho desenvolvido.  

Quando foi perguntado Como é trabalhado o ensino de ciências na primeira entrevista 

foram destacadas quatro categorias: superficialmente, pela curiosidade, não é uma prática e 

não é planejado, enquanto que na última entrevista foram estabelecidos três: negligenciado 

e/ou conteúdos pré-determinados, projetos e curiosidades. Permaneceu a curiosidade como 

elemento fundamental no ensino de ciências, principalmente, na educação infantil, onde as 

crianças são extremamente curiosas. A categoria sobre a formação surgiu na 1ª entrevista em 

outra pergunta, mas com o mesmo relato dos professores de que não são oferecidas no ensino 

de ciências, apenas para a linguagem oral e escrita e ás vezes sobre matemática.  

Nesse caso, podem acontecer nas creches iniciativas de formações continuadas 

alternativas, como por exemplo, aconteceu neste projeto o ECEI.  Em relação ao ensino de 

ciências não ser uma prática neste segmento e quando acontece não é planejado, a mudança é 
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significativa na última entrevista, visto que estão trabalhando com projetos e no ano de 2017 

este é relacionado ao ensino de ciências.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 “A menos que modifiquemos a nossa 

maneira de pensar, não seremos capazes 

de resolve os problemas causados pela 

forma como nos acostumamos a ver o 

mundo”.  

                                (Albert Einstein) 

 

Destarte, acredita-se que esta pesquisa proporcionou a construção do conhecimento e 

desenvolvimento da educação científica, onde o papel do professor é de criar condições para 

que a criança aprenda a pesquisar e também estimulá-la a querer aprender. Para mediar esse 

processo que o docente utilize a ludicidade como prática de ensino, estabelecendo, segundo 

Vygotsky (2009), uma relação dialética entre os conceitos cotidianos e os conceitos 

científicos.  

Assim, a Mochila Científica, com seus aparatos, corrobora na proeminência de 

modificar as concepções dos professores sobre práticas que salientem as experiências trazidas 

pelas crianças de suas culturas, em suas formas de tocar, cheirar, ver, ouvir e sentir, perceber, 

notar, apropriar-se daquele que será o seu mundo, como ser único, subjetivo e participativo 

por suas construções.  

Os conhecimentos prévios foram ampliados através de suas vivências e experiências, 

no processo construíram e desconstruíram conhecimentos, pois, assim como o adulto as 

crianças se apropriam das coisas do mundo atribuindo-lhes sentido e significado.      

Nesta pesquisa foi possível perceber a efetivação das interações sociais por meio da 

aplicação da mochila científica, nas atividades lúdicas realizadas. Se elas de fato ocorrem e 

têm as características preconizadas pela teoria Vygotskyana, onde através da mediação do 

professor e na sua intervenção durante o processo a aprendizagem ocorre, mostra que o 

objetivo das demonstrações experimentais foi alcançado. Pode-se perceber que se os 

professores tiverem materiais necessários para trabalhar ciências com as crianças e estes 

tiverem uma mudança de concepção em relação a iniciar o ensino de ciências na educação 

infantil, teremos uma aprendizagem significativa de forma eficaz e prazerosa. Os encontros de 

ciências garantiram uma maior motivação e interesse dos professores acerca desse assunto e a 

possibilidade de interação entre a pesquisa e a prática.  

No entanto, o produto disseminável deve por si só ser capaz de incentivar o ensino de 

ciências na educação infantil por meio do uso das brincadeiras, interações e experimentações, 
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promovendo a construção de conhecimentos científicos. Os ECEIS foram necessários nessa 

pesquisa como uma forma de levantar as concepções prévias dos professores e favorecer a 

troca entre eles.  

A Mochila Científica é uma alternativa possível para a divulgação da iniciação 

científica na educação infantil, através de um material acessível a todos.  

Deixo para encerrar este documento com a frase de uma professora participante da 

pesquisa, dita durante a entrevista realizada no 1º ECEI: “Eu quero ser feliz no caminho, 

não quero esperar chegar o final do caminho para ser feliz. Quero aproveitar todos os 

momentos! Quero ser feliz agora!”  

 E para completar um trecho da narração poética de Genifer Gerhardt
10

 no vídeo 

“Caminhando com Tim Tim”. “A cada dia com um olhar atento sobre algo novo no 

trajeto, mas sempre com os seus  quatro encontros. Valentim11 tem me ensinado sobre 

caminhos, caminhares e destinos. Que o chegar não é mais valioso que a andança. Que 

o encontro é precioso e necessário”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
10

 É palhaça, bonequeira e apaixonada por morangos e trocas. Formada em licenciatura em Teatro pela 

Universidade Federal da Bahia, foi pesquisadora-bolsista na área de teatro de animação, enquanto pesquisava 

paralelamente a palhaçaria e seu potencial dialógico e sensível. Percorreu e ganhou vários prêmios por muitos 

caminhos. 
11

 Valentim tem 2 anos e é filho de Genifer . 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A - ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS DO 1º ECEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL: 

 

1) Nome 

2) Idade 

3) Quantos anos trabalha como professora? 

4) Qual área de formação? 

5) Trabalha com qual faixa etária?  

6) Tem quantos alunos na sala? 

7) Qual a sua área de formação?  

8) Qual a sua escolaridade? 
 

UM OLHAR PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS: 

 

9) Temos cinco eixos curriculares da educação infantil, Arte, Linguagem oral e escrita, 

Matemática, Movimento e Natureza e Sociedade. Fale-os na sequência, conforme o grau 

de importância que considera cada um, onde 1 é considerado o eixo mais importante e o 

último o eixo de menor importância: 

10)Você trabalha o ensino de ciências? De que forma? 

11) Você acha importante que o ensino de ciências comece na educação infantil? Por quê? 

12) Quais  os assuntos em ciências que estão incluídos em seu planejamento? 

13) Você tem dificuldade em dar algum conteúdo sobre ciências? Por quê?  

14) Quais materiais lúdicos você utiliza em suas aulas? 

15) Quais espaços você utiliza além da sala de aula? 

16) As crianças demonstram curiosidade em aprender ou ficam apáticas com novas 

aprendizagens? 

17) Quais materiais você considera importante para a aprendizagem do ensino de 

ciências? 
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APÊNDICE B – RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS NO 1º ECEI 

 

1ª entrevista com a professora 1 

 

Pesquisadora: Segundo os Referenciais curriculares Nacionais da educação infantil, existem 

cinco eixos: Artes, linguagem oral e escrita, matemática, movimento, natureza e sociedade. O 

que você enfatiza mais em sala de aula, numa escala de 1 a 5? 

1: Nem sempre o que acho mais importante é o que dou mais ênfase, na sala de aula eu acabo 

dando mais ênfase a questão da linguagem oral e escrita, depois as artes, matemática, 

movimento e por último natureza e sociedade. Mesmo não considerando o mais importante, 

acabo dando mais ênfase, trabalhando mais  pela cobrança externa dos pais de ler e escrever, a 

atividade escrita, o registro, acabo enfatizando mais isso, até tento fugir, por isso, trabalho 

muito artes e artes fora de pintura e escrita, outros tipos de artes. 

Pesquisadora: Você trabalha o ensino de ciências em sala de aula? 

1: Eu trabalho, mas eu gostaria de trabalhar mais. A questão das experiências propriamente 

ditas, os experimentos científicos, o que misturar isso com isso o que dá, mas eu tento de uma 

forma geral em tudo o que vou fazer mostrar a ciência. Na receita do bolo, na alimentação, na 

respiração, em problemas de saúde, higiene, a parte da higiene eu sempre falo o porque que 

tem que lavar a mão e se não lavar o que pode acontecer. Quando alguém está doente, no 

hospital, os remédios. Mas acabo não aprofundando, fico no superficial, eu fico com medo 

deles não entenderem e a demanda das outras coisas, mas acho até que é o entendimento. 

Perguntaram outro dia do arroto e eu respondi que é o ar que sai, mas não é só isso. Outo dia 

perguntaram da borboleta, se já  nasce borboleta e eu consegui passar um vídeo de quanto 

tempo leva do casulo até a transformação da borboleta, expliquei que na televisão passava 

rápido, mas que levava dias para acontecer. Quer dizer, ás vezes a gente até tenta evoluir, mas 

ás vezes acho que fica capenga. Com a curiosidade deles sempre procuro responder. Outro dia 

trouxe meu filhotinho de estimação pra cá, estávamos falando de pelo, o que é mamífero? É 

cachorrinho e gatinho, não, é mamífero porque mama e que nós somos mamíferos, falar do 

cuidado com o cachorro e tem a preocupação ao animal selvagem. Quando mostrei a girafa 

eles disseram que ela mora no zoológico, mas eu falei que o habitat natural dela é a África e 

eles perguntaram como ela veio pra cá, de navio ou avião? Por estar fazendo Biologia, tenho 

uma mente aberta para essas questões de trabalhar as ciências, uma bagagem um pouco maior. 
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Mas isso não é uma prática comum na educação infantil, é isso há uns dois anos vem me 

incomodando e estou tentando mudar e sistematizar como vai ser daqui pra frente. 

Pesquisadora: Na rede, você acha que o ensino de ciências é enfatizado, existe formação nessa 

área? 

1: Não, nenhuma. Estou aqui há anos e nunca. Já tive de matemática, Língua Portuguesa. 

Todos o que fazemos são embasados na Linguagem e no estudo da matemática, só. Fora isso 

não tem! Ou eu nunca tive acesso e não soube. 

Pesquisadora: Você tem alguma dificuldade de dar algum conteúdo de ciências? 

1: Às vezes acaba caindo no esquecimento, poderia ter trabalhado mais a questão do arroto, 

do soluço, por que quando a gente corre dói à barriga? Já perguntaram isso e eu poderia ter 

explicado isso, que é a questão do diafragma, que tem um negocinho aqui que quando a gente 

enche o pulmão, aperta, acaba doendo e é só  a gente correr de boca fechada, mas não me 

aprofundei, existem experiências que pode mostrar a questão da respiração, do ar ocupando 

espaço. Os conteúdos de ciências na Ed. Infantil acabam ficando muito restritos ao corpo 

humano, higiene, alimentação. 

Pesquisadora: Quais materiais lúdicos você utiliza na sala de aula? 

1: Blocos, peças de encaixe, alguns brinquedos, tecidos, fitas, bolinha de isopor, não lembro 

de mais nada. 

Pesquisadora: Quais espaços você utiliza fora de sala de aula aqui na creche? 

1: Os parques, esse espaço do lado de fora, onde tem as pinturas nas paredes e no chão, onde 

dá para fazer atividades mais livres e explorando esse ambiente e o outro são os brinquedos 

do parque. E duas vezes por ano, mais ou menos, nós vamos aquela praça próxima daqui. 

Pesquisadora: As crianças demonstram curiosidades em aprender ou elas ficam apáticas com 

novas aprendizagens? 

1: Umas demonstram e as que são apáticas, são apáticas com tudo. Algumas vêm com muito 

sono, pois vão dormir muito tarde e precisam acordar às 6:30 da manhã e acabam não 

interagindo e são sempre os mesmos. Quando dá umas 10:30 aí dão aquela despertada, que e a 

hora que deveriam estar acordando, mas a maioria tem curiosidade em aprender. 
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Pesquisadora: Quais materiais você considera importantes para o ensino de ciências? 

1: Você trouxe alguns muito interessantes na mochila, o microscópio acho bem interessante, 

mas muito caro para a gente ter aqui. Acho que está fora do nosso padrão  e hoje com o 

avanço da tecnologia a gente consegue ter acesso a televisão, internet, é muito mais fácil. Já 

tivemos acesso a internet aqui, mas foi cancelado e quando tinha a internet a gente colocava 

na televisão e conseguia muita coisa, era muito mais fácil pesquisar. 

Pesquisadora: Você acha importante que o ensino de ciências inicie na Ed. Infantil? 

1: Acho importantíssimo, acho que tudo deve ser iniciado desde os pequenos. 

Professora 2 

Pesquisadora: Segundo os Referenciais curriculares Nacionais da educação infantil, existem 

cinco eixos: Artes, linguagem oral e escrita, matemática, movimento, natureza e sociedade. O 

que você enfatiza mais em sala de aula, numa escala de 1 a 5? 

2: Eu até falei sobre isso agora no Conselho de classe, eu dou muita atenção a roda de 

conversa, para construir a sonoridade deles, se ele não tem uma sonoridade assim bem 

construída vai ficar bem complicado na alfabetização, já que a alfabetização a leitura e a 

escrita é a transposição da oralidade. Dou muita ênfase a roda de conversa e aí o que mais 

aparece é a natureza e sociedade, pois é a maior curiosidade deles, acabo na roda de conversa 

enfatizando mais a natureza e sociedade. Depois a matemática, a arte, a leitura e a escrita está 

no bojo disso tudo, essa semana fizeram um presépio de mosaico e depois fomos escrever 

“presépio”, o que é o presépio? Trabalhamos a arte  e também a escrita. O movimento 

esquematizado trabalho quando vamos ao parque com as brincadeiras, nas músicas com 

gestos. Numa escala trabalho primeiro natureza e sociedade, segundo a linguagem oral e 

escrita, matemática, artes e movimento. 

Pesquisadora: Você trabalha o ensino de ciências em sala de aula? 

2: Eu trabalho dentro de uma história, a questão do ensino de ciências para eles fica ainda 

muito no oral, eles têm muitos porquês e aí eu não posso falar amanhã eu vou falar sobre isso, 

eu acabo explicando isso no oral, não fica muito esquematizado no planejamento. Nós 

listamos no início do ano os conteúdos. 
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Pesquisadora: Você tem alguma dificuldade de dar algum conteúdo de ciências?  

2: Eu não acho difícil nessa idade, até porque eles trazem os por quês deles?  Outro dia uma 

criança me perguntou por que não podíamos pegar a água? Aí eu expliquei que ela era 

composta por vários elementos, mas acho isso difícil para eles. As crianças trazem perguntas 

dificílimas, mas quando vou trazer um conteúdo para eles, acho mais difícil para essa idade. 

Temos que ter muito cuidado com o que trazemos para eles, pois por serem pequenos 

podemos abortar um cientista, pode cercear, temos que ter muito cuidado e eu preciso me 

sentir muito segura ali naquele momento. Temos que adequar a idade. Fica mais para saciar a 

curiosidade deles. Trabalhamos higiene, sentidos, alimentação, meio ambiente, corpo 

humano. 

Pesquisadora: Quais materiais lúdicos você utiliza na sala de aula? 

2: Com certeza, principalmente eles na Ed. Infantil. Acho que não podemos nos perder nos 

materiais lúdicos, vamos dizer que estamos trabalhando as formas básicas, também não 

podemos viajar na maionese, as mais básicas. E muitas vezes temos que direcionar o material, 

caso contrário eles querem brincar com outras coisas, é preciso estar bem direcionado, senão 

acaba perdendo o objetivo do que foi proposto. 

Pesquisadora: Quais espaços você utiliza fora de sala de aula aqui na creche? 

2: O parquinho e o pátio, mas vou ser bem sincera, eu utilizo pouco. Estava até falando no 

conselho de classe, eu penso que deveria utilizar mais. Acho que cada turma tem os objetivos 

daquela série, eu não estou preparando o garoto para a serie seguinte, eu tenho os objetivos 

daquela série. Mas como eu pego alunos do 1º ano que não sabem pegar no lápis, usar o 

caderno, sei que falta faz você ensinar uma criança o que é uma margem, paitas, como deve 

utilizar esses espaços no caderno e isso é muito trabalhoso nessa idade, e aí como é apenas 4 

horas que fica com a gente, eles vivem muito na rua e aí eu tento utilizar essas quatro horas 

com atividades direcionadas em sala de aula, Acabo utilizando muito pouco os espaços fora 

da sala de aula. Utilizo muito o quadro branco com eles. Mas resumindo acho que deveria 

usar mais o parquinho. 

Pesquisadora: As crianças demonstram curiosidades em aprender ou elas ficam apáticas com 

novas aprendizagens? 
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2: O tempo todo, eu acho que isso é o que mais fascina, pois eu posso responder essas 

perguntas. A figura do professor nessas séries iniciais é essencial e cada vez mais se torna 

mais importante, pois as mães estão mais ocupadas e não tem tempo para responder. Todo dia 

tem uma coisa nova que sai da roda de conversa e aí eles levam para casa essa novidade e no 

dia seguinte pergunto como foi a conversa sobre a novidade em casa. 

Pesquisadora: Na rede, você acha que o ensino de ciências é enfatizado, existe formação nessa 

área? 

2: Se participei, não lembro. As formações são basicamente voltadas para a linguagem e 

matemática. Ah, lembrei de uma que falou sobre os eixos. 

Professora 3 

Pesquisadora: Segundo os Referenciais curriculares Nacionais da educação infantil, existem 

cinco eixos: Artes, linguagem oral e escrita, matemática, movimento, natureza e sociedade. O 

que você enfatiza mais em sala de aula, numa escala de 1 a 5? 

3: A natureza e sociedade, a linguagem e os outros vão aparecendo depois. Aqui tem o projeto 

de leitura, por isso, a linguagem está muito presente. 

Pesquisadora: Você trabalha o ensino de ciências em sala de aula? 

3: A gente fez esse projeto de plantar a sementinha de girassol, falando sobre as partes da 

planta, mas não tem uma coisa muito sistematizada. No planejamento são traçados alguns 

conteúdos, o meio ambiente. 

Pesquisadora: As crianças demonstram curiosidades em aprender ou elas ficam apáticas com 

novas aprendizagens? 

3: As crianças são muito curiosas e o que aprenderem agora vai levar para a vida toda.  

Pesquisadora: Você tem alguma dificuldade de dar algum conteúdo de ciências?  

3: Eu acho que nós não paramos para ver a importância até agora, pode ser que daqui pra 

frente isso vá mudar, porque se a gente trabalhar o ensino de ciências com certeza a gente vai 

trabalhar junto outras coisas.  
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Pesquisadora: Tem incentivo aqui na rede de Duque de Caxias para trabalhar o ensino de 

ciências?  Você participou de alguma formação?  

3: Não que eu me lembre. As formações promovidas foram de leitura e escrita e matemática. 

Pesquisadora: Você tem alguma dificuldade de dar algum conteúdo de ciências?  

3: Eu acho que dificuldade eu não tenho, não. O que falta é pesquisar, vai dar mais trabalho, 

mas é muito gostoso a gente ver na hora a animação das crianças. Tenho falado muito sobre o 

Aedys Egigcius. 

Pesquisadora: Quais materiais lúdicos você utiliza na sala de aula? 

3: Eu tenho um dado do humor, dos sentimentos. Massinha para modelar diversas coisas, 

jogos de encaixe e brinquedos variados para brincarem livremente e eu fico observando a 

oralidade, o comportamento.  

Pesquisadora: Quais espaços você utiliza fora de sala de aula aqui na creche? 

3: Eu uso o pátio e o parquinho, que é o que eles mais gostam. Todos os dias eu venho para 

um dos dois, é sagrado. É a hora que eles mais gostam e eu também. Eu costumo dizer que eu 

quero ser feliz no caminho, eu não quero esperar chegar ao final do caminho para ser feliz, eu 

quero ser feliz agora e enquanto eu estiver aqui com eles eu também quero curtir com eles, 

seja no pátio, no parquinho ou na sala. Quando estamos cansados de ficar na sala, saímos de 

lá. 

Pesquisadora: As crianças demonstram curiosidades em aprender ou elas ficam apáticas com 

novas aprendizagens? 

3: Demonstram bastante curiosidades, perguntam bastante. 

Pesquisadora: Quais materiais você considera importantes para o ensino de ciências? 

3: Achei muito interessante o que você trouxe na mochila, acho legal coisas recicláveis, 

materiais, não precisamos comprar muita coisa. Até aprendi na assessoria usar a revista para 

colar os trabalhinhos deles o ano todo, ficou  muito bom, muito acessível! 
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Professora 4 

Pesquisadora: Segundo os Referenciais curriculares Nacionais da educação infantil, existem 

cinco eixos: Artes, linguagem oral e escrita, matemática, movimento, natureza e sociedade. O 

que você enfatiza mais em sala de aula, numa escala de 1 a  5? 

4: Linguagem Oral e escrita, artes, matemática, movimento e natureza e sociedade. 

Pesquisadora: Você trabalha o ensino de ciências em sala de aula? 

4: Trabalhar bem, não. Não é uma coisa planejada, acontece. A gente tá lá fora e eles vêm 

uma planta e perguntam. Mas falamos algumas coisas, plantamos a semente de girassol, 

falamos dos cheiros, tato, medição... mas não é uma coisa que eu fique elaborando muito. 

Pesquisadora: Você acha importante que o ensino de ciências inicie na Ed. Infantil? 

4: Acho, mas não é trabalhado como deveria. Acho que a Ciência exige muito que você tenha 

material para estar fundamentando o que você está fazendo e nem sempre você dispõe desse 

material em casa ou na escola e aí fica de lado. 

Pesquisadora: Você tem alguma dificuldade em dar algum conteúdo de ciências?  

4: Acho que a ciência exige material, é preciso planejar e preparar, com uma preparação 

prévia. Já trabalhei com a água nas diversas fases e tive que preparar o material antes para que 

ocorra a experimentação e observação. 

Pesquisadora: Tem incentivo aqui na rede de Duque de Caxias para trabalhar o ensino de 

ciências? Você participou de alguma formação?  

4: Tem ocorrido pouquíssimas formações, não tem tido encontros. Mas os que já fiz o foco 

fica sempre na área da matemática, da brincadeira, do movimento, da dança, música, corpo. 

Nunca participei de nenhuma formação de ciência da natureza, não estou me lembrando. 

Pesquisadora: Você tem alguma dificuldade de dar algum conteúdo de ciências?  

4: Acho que temos pouca formação no curso normal, são mais as didáticas. 

Pesquisadora: Quais materiais lúdicos você utiliza na sala de aula? 



107  

4: Ás vezes, procuro utilizar alguns brinquedos. 

Pesquisadora: Quais espaços você utiliza fora de sala de aula aqui na creche? 

4: O pátio e o parquinho. 

Pesquisadora: As crianças demonstram curiosidades em aprender novas aprendizagens? 

4: A maioria é curiosa, mas é uma curiosidade rápida, tem que ser saciada de forma rápida. Se 

ficar demorando ou enrolando eles já não querem mais saber de nada. 

Pesquisadora: Quais materiais você considera importantes para o ensino de ciências? 

4: Além dos que você trouxe na mochila são bem legais, eu gosto de trabalhar com folhas 

secas, material de sucata, gravetos, sementes diversas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Esse caderno faz parte do projeto Mochileiros Científico: ensino de ciências na 

educação infantil, voltado para crianças da faixa etária de 4 e 5 anos, como parte do produto 

educacional da dissertação de mestrado. Trás sugestões de brincadeiras e experiências para 

inserir de forma lúdica o ensino de ciências neste segmento. 

As atividades propostas foram elaboradas com embasamento nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da educação infantil, 2010, último documento da educação infantil e 

que faz muitas referências em relação a iniciação científica desde os pequenos. 

A importância de oportunizar e conduzir a criança pequena a uma interação com a 

ciência, deve estar presente no currículo da educação infantil, de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNEI): 

Conjunto de práticas que buscam articular as experiências  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.(BRASIL, 2010)  

 

As interações estabelecidas na aplicação do produto devem ser mediadas pelas 

múltiplas formas de linguagens e são possibilidades de vivenciar experiências científicas no 

ambiente escolar, mas é necessário adequar a prática pedagógica ao desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças, apesar de em algumas situações não terem o nível de abstração 

exigido para total compreensão, terão construído e avançado no nível de sua lógica. 

O professor deve ser um mediador e incentivador de formar atitudes de curiosidade, 

criatividade e criticidade nas crianças, para que as crianças possam entender que o 

conhecimento não é algo pronto e acabado. 

É importante que as experiências propostas, permitam que as crianças se comportem 

como verdadeiros cientistas e adotem procedimentos próprios de investigação, como: 

observar, levantar hipóteses, tomar dados, fazer anotações e registros, analisá-los, etc.  

O Projeto Mochileiros Científicos tem como objetivo Incentivar o ensino de ciências 

na educação infantil por meio do uso das brincadeiras, interações e experimentações, 

trabalhando de forma lúdica e interdisciplinar, para a iniciação de conhecimentos científicos.   
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2 EXPERIÊNCIAS 

 

 
2.1 CAIXA MISTERIOSA 

 

 

Material:  

 

 Caixa 

 Objetos diversos  

Por meio do toque, a criança que estiver manuseando o interior da caixa deve adivinhar o que 

está lá dentro. Todas devem manusear a caixa. 

Roda de conversa: (o professor é o mediador no levantamento das hipóteses) 

 

 O que perceberam em comum?  

 Qual o formato do objeto? 

 Qual consistência? 

 Qual tamanho? 

Após essas indagações as crianças poderão dar seus palpites. A professora pode anotar os 

palpites, fazendo uma votação , pode fazer uma lista, pode solicitar que as crianças façam um 

desenho,  entre outros.  
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2.2 LANTERNA 

Material: 

 Lanterna 

 Objetos diversos 

 Ambiente com pouca claridade 

Aqui vamos falar sobre a sombra.  

Roda de conversa: 

 Quem já viu uma sombra? 

 Onde?  

 Como elas aparecem? 

 Elas andam?  

 Por que mudam de forma? 

E necessário mostrar para as crianças 

o que é um corpo opaco e o que é um corpo transparente. 

Pedir uma criança para refletir a luz da lanterna na direção de algum corpo opaco e outra 

criança sobre um corpo transparente. 

Roda de conversa: 

 Por que um objeto refletiu sombra e outro não? 

 O que foi usado para que a sombra fosse refletida? 

O primeiro desafio é não reforçar a ideia equivocada de que a sombra é a ausência de luz, não 

pode ter luz. 

A concepção científica é: para a produção de sombra, é preciso haver luz incidindo sobre um 

corpo opaco. 

Segundo a Óptica: Os meios transparentes são meios em que a luz o percorre, permitem a 

passagem de luz. Exemplo: Vidro e água. Nos meios opacos a luz não se propaga, não 

permite a passagem de luz. Exemplo: madeira, metal, papelão, pessoas... 

Após a descoberta, utilizar outros objetos e é importante que todas as crianças façam a 

experiência. 
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2.3 FITA MÉTRICA 

Material: 

 Fita métrica 

 Semente 

 Algodão ou terra 

 Vasinho de plástico 

Normalmente, o objetivo de plantar a semente é apenas para observar o passo a passo da 

germinação, mas se acrescentarmos alguns pequenos detalhes, podemos aproximá-la do que 

seria, de fato, fazer ciências na sala de aula. Para isso, é importante separar mais de um grão 

para germinar, para terem uma ideia mais exata do processo que observam. 

 

Roda de conversa: 

 Convide as crianças a fazer observações periódicas do processo de desenvolvimento 

do “feijão” ao longo de vários dias.  

 Faça a medição e anote para que ao final do tempo combinado seja feito um gráfico do 

crescimento. 

 Incentive as crianças a fazer desenhos daquilo que estão observando, servem como 

registros. 

 Converse sobre a importância do registro em uma experiência. 
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2.4 LUPA e BINÓCULO 

 

Material:  

 Lupa e binóculo 

 

A Lupa é o mais simples instrumento óptico de observação. Também é chamada de 

lente de aumento. É constituída por uma lente convergente capaz de conjugar uma imagem 

virtual, direta e maior que o objeto. 

Roda de conversa: 

 Em uma área externa, pedir que procurem algum pequeno inseto ou objeto. 

 Faça uma lista com o que cada criança encontrou 

O binóculo nos permite ter uma visão tridimensional dos objetos observados, pelo fato 

de ser construído por duas lunetas. Os binóculos nos fornecem uma imagem direita. 

Roda de conversa: 

 Prender em uma parede bem distante uma folha com desenhos variados (exame 

de vista) 

 Pedir às crianças para utilizarem o binóculo para fazerem a leitura dos 

desenhos 
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2.5 TAPETE DAS SENSAÇÕES 

 

Material: 

 Tapete das sensações 

 Venda 

As crianças através da exploração ao tapete vão experimentar e suas capacidades motoras, 

sensoriais, cognitivas, simbólicas e sociais, aguçando a percepção por texturas, formatos e 

sons diferentes. 

Com os olhos vendados e descalças, as crianças devem primeiro andar pelo tapete e depois 

passar as mãos, com o auxílio da professora.  

 

Roda de conversa: 

 Analisar quais materiais tocaram. 

 Separar os materiais em várias categorias: cores, tipos de materiais, texturas.  

 A professora deve ir registrando essas categorias em um quadro ou bloco grande. 

 Fazer uma análise dos registros 
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2.6 CALEIDOSCÓPIO 

 

 

É um aparelho óptico formado por três espelhos planos, com pequenos fragmentos de vidro 

colorido, que, através do reflexo da luz exterior nos espelhos, a cada movimento nos permite 

observar um número infinito de formas, cores e efeitos fantásticos. 

Material: 

 Caleidoscópio 

 

Roda de conversa: 

 Deixar as crianças olharem, é importante que estejam em um ambiente bastante claro e 

ao olhar virarem para a luz. 

 Enquanto olham, perguntar o que estão vendo e registrar as observações. 

 Ao final perguntar por que aquelas formas e cores se formam? 

 Explicar o que é um caleidoscópio, conceito e materiais utilizados. 
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2.7 HISTÓRIAS 

 

Material: 

 Livros 

 

Roda de conversa: 

 

 Contar as histórias sobre temas relacionados às ciências. 

 Conversar sobre o que foi abordado na história e registrar as falas mais interessantes. 
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2.8 BALANÇA 

 

 

Material: 

 Balança 

 Materiais com pesos diferentes 

Roda de conversa: 

 Explique que a balança é um instrumento de medida empregado para medir massa 

(peso). 

 Explique que o grama é uma unidade de medida que aparece muito em receitas, para 

medir a massa do corpo de uma pessoa é usada a unidade de quilograma. 

 Estabeleça um diálogo, perguntando: 

- Quem já se pesou? 

- O que compramos que são pesados? 

- Já ouviram a palavra quilograma ou quilo? 

- Quais produtos são vendidos de acordo com seu peso? 

- Você já viu uma balança? 

- Se possível mostrar alguns tipos de balança, pela internet ou, se possível, levar para a sala. 

 

Experiência 1 

Se na creche tiver gangorra, brinque com os alunos, caso não tenha, represente a gangorra usando 

uma régua equilibrada em seu ponto médio (meio) sobre uma borracha, ou qualquer outro 

objeto. E para representar as pessoas na gangorra coloque moedas de pesos iguais e 

diferentes. Se o peso ou a massa forem iguais a régua fica parada. Coloque pesos diferentes e 

pergunte por que um lado ficou embaixo e o outro lado ficou em cima. Faça variações com 

pesos variados e registre as hipóteses e conclusão final. 

 

Experiência 2 

Leve alguns objetos do dia a dia cujo peso seja conhecido, com mais ou menos de 1 quilo. É 

importante antes de utilizar a balança propor comparações de objetos com pesos diferentes, 

peça que as crianças, uma de cada vez, segure um objeto em uma das mãos e outro objeto na 

outra mão para comparar, ou seja, saber qual é o mais leve e qual é o mais pesado. Anote as 

hipóteses das crianças no diário de bordo. Após as estimativas, pegue a balança e faça as 

devidas medições. Ao final, registre as observações e conclusões das crianças. Pode ser feito 
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uma tabela no quadro ou em um blocão com a lista de objetos classificando-os, conforme, seu 

peso. 

 

Experiência com pesos 

Objetos com menos 

de 1 quilograma 

Objetos com cerca 

de 1 quilograma 

Objetos com mais 

de 1 quilograma 

CAFÉ AÇÚCAR ARROZ 

BOLA CARRO BONECA 
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2.9 COPO MEDIDOR 

 

Material: 

 Copo medidor 

 Água 

 óleo 

Colocar uma quantidade de água no copo medidor e em seguida o óleo, que ficou 

aleatoriamente espalhado, já que eles não se misturam. 

 

Roda de conversa: 

 Por que o óleo não misturou na água? Porque o óleo é menos denso que a água 

 Você pode colocar outros líquidos junto com a água e ver se mistura ou não. 
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2.10 POTES  

 

Material: 

 Potes 

 Objetos com diferentes tamanhos e pesos: borracha, lápis, pedaços grandes de isopor, 

clips metálicos, entre outros 

 Frutas e alimentos 

  

  Roda de conversa 

 A professora coloca água dentro do pote e em seguida um objeto que flutue. Este pote deve 

passar por todas as crianças para que vejam o objeto flutuando. 

 Em seguida a professora lançará a seguinte pergunta: - O que está acontecendo com esse 

objeto? A partir da resposta das crianças, iniciar a conversa sobre “O que é flutuar?”. As 

respostas das crianças serão registradas no diário de bordo. 

 Em um segundo momento a professora irá perguntar às crianças se elas conhecem objetos 

que flutuam e quais seriam esses objetos. As respostas das crianças serão registradas. 

 Dizer o que é flutuar? Sustentar-se à superfície de um líquido, boiar, manter-se no ar, 

pairar. 

 A professora irá questionar as crianças sobre o tema “Afundar”.  Colocar água em outro 

pote e colocar um objeto que afunde. As seguintes questões serão levantadas: Onde está o 

objeto? Por que afundou? O que é afundar? As respostas serão registradas. 

 Dar o conceito de afundar: Ir ao fundo, baixar, descer, mergulhar. 

 Falar sobre os objetos mais leves e mais pesados, em relação à água. 

 Faça uma brincadeira, coloque os objetos, frutas ou alimentos e a cada experiência as 

crianças devem dar a opinião se acha que vai afundar ou flutuar, fazer os registros das 

opiniões no diário de bordo. (pode ir anotando também  no quadro ou em um blocão) 

 Após as anotações, questione o porquê que alguns objetos flutuam e outros afundam, 

reflita sobre os objetos que são maiores e flutuam, enquanto outros pequenos afundam.  

 Realizando tal experimento você estará colaborando para a expansão do conhecimento de 

seus alunos  

 Separar os objetos que flutuaram e os que afundaram e concluir com as crianças: 

- Como são os objetos que afundaram? 

- O que eles têm em comum?  
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- Como são os objetos que flutuaram? 

- O que eles têm em comum?  

- O que há de diferente entre os objetos que afundaram e os que flutuaram? 

A partir destas questões, a professora irá explicar às crianças que  irá depender do peso, 

tamanho, forma e da ação ou força que a água exerce sobre determinado objeto. 

     

2.11 POTES DIVERSOS COM VOLUME DIFERENTES 

 

Material: 

 Potes com formatos variados, mas o mesmo volume 

 Copo medidor 

 Água 

Roda de conversa: 

 Colocar em uma mesa os potes variados e uma quantidade de água no copo medidor 

que caiba exatamente em um dos potes. 

 Em seguida, perguntar as crianças qual o pote que cabe a quantidade de água que está 

no copo medidor? Anotar no diário de bordo as falas. 

 Após, fazer a experiência. 

 Repetir várias vezes utilizando os outros potes. 
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APÊNDICE D – RESPOSTA DAS PROFESSORAS NO 3º ECEI 

 

2ª entrevista com a professora 1 
 

Pesquisadora: De que forma você acha que é trabalhado o ensino de ciências na educação 

infantil? 

 

1: Acho que ele é negligenciado. Até por parte das formações, a gente tem maior ênfase na 

linguagem e na matemática. Nas ciências o ensino entra na higiene, no cuidado com o corpo, 

alimentação. No entanto, a questão de descobertas e tudo, isso é um pouco negligenciado.  

 

Pesquisadora: Mas esse ano vocês estão trabalhando com o projeto água, que é voltado para o 

ensino de ciências? 

 

1: Então, esse ano aqui na creche está mais voltado para o ensino de ciências. A gente vai 

fazer o plantio da horta, já fizemos experiência do ciclo da água, estado físico da água. 

Portanto, por conta do projeto, a gente incluiu várias atividades de ciências. 

 

Pesquisadora: E por que a escolha desse projeto, desse tema? 

 

1: Eu acho que surgiu na semana inicial do planejamento, nós estávamos falando da 

preservação da água, a questão do lixo. Na hora dos temas então, foi escolhido a “água”. 

 

Pesquisadora: Você acha importante que o ensino de ciências comece na educação infantil? 

 

1: Sim! Até por causa da investigação, das crianças questionarem os “porquês”, das 

experiências. Eu acho que a curiosidade faz com que você tenha vontade de aprender as 

coisas, isso em várias áreas da vida. 

 

Pesquisadora: Isso faz com que você puxe pelo raciocínio, levar a criança a pensar? 

 

1: Exatamente.  

 

Pesquisadora: Quais os assuntos de ciências que geralmente vocês incluem no planejamento 
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anual? 

 

Pesquisadora: A higiene, a questão do crescimento, do desenvolvimento, da água, 

alimentação que é algo bem natural, o lixo, a preservação do meio ambiente. 

 

Pesquisadora: Qual a dificuldade que você tem em falar sobre ciências com esse segmento da 

educação infantil? 

 

1: Na verdade eu acho que o estudo de ciências tem que ter muito haver com as experiências, 

com o concreto. Então, muito das vezes, eu me pego na questão da organização para fazer, 

coisa que na linguagem e na matemática a gente precisa menos, pois a gente não precisa 

preparar muita coisa. Portanto, a dificuldade é mais na questão do preparo. 

 

Pesquisadora: Então você acha que é relevante a mochila científica? 

 

1: Com a mochila está tudo pronto ali, eu adorei! 

 

Pesquisadora: Quais os materiais da mochila que você achou mais interessante? 

 

1: Gostei muito do caleidoscópio, apesar de achar difícil a questão de montar, mas é muito 

interessante as imagens. A lupa, eles gostam muito da lupa, pois é algo muito simples e aguça 

muito a investigação, a curiosidade, o querer aprender. 

 

Pesquisadora: A mochila na sala de aula, ela vai ter alguma mudança na prática pedagógica, 

no planejamento? Ela vai facilitar? 

 

1: É pronta, está ali, ela facilita, a gente só tem que adequar o que a gente vai fazer ao 

momento e ao projeto que a gente está vivendo. 

 

Pesquisadora: Se a gente for se basear no nosso referencial curricular, nós temos cinco eixos 

curriculares: artes, linguagem oral e escrita, movimentos, matemática, e natureza e sociedade. 

Se você pensar numa escala de 1 a 5, na qual 1 é o que você acha mais importante, o que você 

trabalha mais na sala de aula, como seria essa escala? 
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1: Linguagem oral e escrita, movimentos, matemática, artes e, natureza e sociedade. 

 

Pesquisadora: Quando eu fiz a aplicação da mochila na sala de aula, você achou que as 

crianças demonstraram curiosidade e interesse? 

 

1: Bastante. Eles ficaram querendo saber o que tinha mais dentro, queriam mexer para 

descobrir, gostaram muito! 

 

2ª entrevista com a professora 2 

 

 

Pesquisadora: De que forma você trabalha o ensino de ciências na sala de aula? 

 

2: Através do projeto, que esse ano é “Vamos Brincar de Água” e através de alguns 

problemas que surgem na turma, por exemplo, quando estou trabalhando com matemática, aí 

eles falam alguns conceitos da matemática que tem vínculo com a ciência. 

 

Pesquisadora: Por que esse ano vocês escolheram esse tema para o projeto? 

 

2: Surgiu em um grupo de estudo, foi a necessidade da sociedade na conservação da água. 

 

Pesquisadora: Você acha importante que o ensino de ciências, falar da ciência, comece na 

educação infantil? 

 

2: Acho que tudo é importante, sabendo como se colocar e trabalhar, isso é fundamental. Mas 

tudo pode ser ensinado, através de uma linguagem adequada para o nível de faixa etária. 

 

Pesquisadora: Quais os assuntos em ciência que já estão incluídos no planejamento que vocês 

fazem anual, já tem alguns conceitos? 

 

2: Meio ambiente a gente sempre trabalha, plantação, alimentação, higiene o tempo todo 

trabalhamos. 
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Pesquisadora: As curiosidades e as outras coisas, vão surgindo? 

 

2: Isso, surgem à cada ano, com cada turma, cada perfil. E com o projeto da creche, que as 

vezes tem a ver com a ciência ou não. Esse ano no caso, está colaborando para isso. 

 

Pesquisadora: Qual a dificuldade em falar de ciências nesse segmento? 

 

2: Nenhuma dificuldade de acordo como vai abordar, acho que o problema maior somos nós 

professores. Entender melhor, pesquisar e se aprofundar mais no conteúdo, vai fazer com que 

nós saibamos trabalhar com eles.  

 

Pesquisadora: Você está dizendo que de repente vai precisar que vocês estudem e pesquisem 

mais um pouco algumas coisas relacionadas à ciência e saber como abordar com eles. 

 

2: Isso mesmo! Eliminando assim a dificuldade deles em entender. 

 

Pesquisadora: Você que os materiais são uma dificuldade? Pois você tem que se organizar 

para trazer, separar, isso requer um tempo e planejamento para fazer? 

 

2: É, acho que a aula em si requer um planejamento, seja de ciências ou não. E as vezes o 

professor não tem esse tempo todo para pesquisar e até mesmo vontade. Porque aqui nós 

temos uma hora diária para estar planejando e conversando entre os professores, então tempo 

nós temos para planejar, pesquisar, fazer a troca de informações, combinarmos atividades e 

tudo mais. 

 

Pesquisadora: O que você achou mais interessante na aplicação da mochila científica? Você 

acha que ela é importante na sala de aula, com as coisas que tem dentro dela? 

 

2: Achei legal, importante na sala de aula. Os alunos gostaram bastante! 

 

Pesquisadora: Quais os materiais que tinham lá dentro mais interessante? 

 

2: Para o nosso projeto sobre a água, o peso dos objetos com a balança, o sentido através dos 
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tapetes, os potes sobre as quantidades e volumes. 

 

Pesquisadora: Você acha que com a mochila na sala de aula vai ajudar vocês quando tiverem 

que dar algum conceito de ciências, ou colocar alguns conceitos que vocês não incluiram até 

hoje no planejamento, e a mochila vai ajudar nessa prática pedagógica? 

 

2: Vai ajudar sim, a gente vai ter mais recursos, podendo experimentar, como por exemplo 

quando falar de peso, de altura, de quantidade. 

 

Pesquisadora: Nós temos cinco eixos curriculares na educação infantil se a gente for se guiar 

pelo referencial curricular: artes, linguagem oral e escrita, matemática, movimentos, e 

natureza e sociedade. Numa sequência de maior importância, o que você acha que você 

trabalha mais na sala de aula? 

 

2: Hoje eu posso te dizer que a gente trabalha de tudo, como por exemplo, em uma roda de 

conversa, surgem assuntos que acabo pegando da ciência sem querer. Então é tudo bem 

divido, talvez a ciência fique um pouco para traz. 

 

Pesquisadora: As crianças demonstraram curiosidade em aprender, ou elas ficaram apáticas 

com as experiências e brincadeiras que foram feitas com a mochila? 

 

2: Demonstraram curiosidades, eles são muito curiosos! Eles gostam, são espertos, 

inteligentes, gostam de participar. 

 

2ª entrevista com a professora 3 

 

Pesquisadora: De que forma você tem trabalhado o ensino de ciências na sala de aula? 

 

3: Nós temos trabalhado um pouco mais nesse período por causa do projeto institucional da 

creche. Hoje mesmo nós estávamos falando dos estados físicos da água, então, teve água 

quente, teve gelo, relembramos tudo que já foi falado até agora de água, para que ela serve e 

tudo mais. Portanto, a gente tem trabalho um pouco mais, mas, eu geralmente não paro muito, 

não me detenho muito a parte de ciência, a gente fala sobre alimentação, a gente fala das 

frutas e do benefício da boa alimentação, inclusive para incentivá-los a se alimentarem 
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melhor, pois tem uns que vão para o refeitório a lá não tocam em nada. Então a gente tem que 

estar incentivando eles a comerem frutas, legumes, salada... No geral, a parte física, falar das 

partes corpo, de maneira lúdica - cabeça, ombro, joelho e pé – aproveitando e fazendo os 

movimentos. 

 

Pesquisadora:  Por que vocês escolheram esse projeto sobre a água? 

 

3: Foi uma escolha do grupo em uma reunião geral, eles estavam falando muito sobre a 

escassez da água que está ocorrendo no planeta, da conscientização para a economia e tudo 

mais. Então deram a sugestão de tentar esse ano trabalhar mais esse assunto, porque a gente 

fica naquela de semana da água, semana de meio ambiente, semana de fulano, e acaba depois 

morrendo o assunto. Desse jeito, vamos ver se conseguimos levar esse tema mais adiante para 

a criança, para que ela até mesmo em casa, conscientize papai e mamãe, como por exemplo: 

um simples gesto de fechar a bica. 

 

Pesquisadora:  Você acha importante que o ensino de ciências comece na educação infantil? 

 

3: Acho, porque a gente começa a falar do próprio corpo com eles e eles começam a entender 

até mesmo a parte de visão, audição, tato. E é importante para eles saberem localizar cada 

parte do corpo e o respectivo nome, então temos que estar sempre incentivando. Falar também 

da alimentação, dos tipos de alimentos. Entretanto, é importante começando por aí, pelo 

autoconhecimento. 

 

Pesquisadora: Quais os assuntos de ciências que estão incluídos no seu planejamento esse 

ano? 

 

3: Corpo humano, sentidos, alimentação, movimentos. 

 

Pesquisadora: E esse ano também está entrando no planejamento a questão da “água” por 

causa do projeto, não é mesmo? 

 

3:  Isso, agora mesmo estávamos terminando de falar sobre o ciclo da água, como acontece a 

evaporação, das gotinhas que vão se juntando e formando as nuvens, que esfriam e caem de 
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novo. 

 

Pesquisadora: Com isso, vocês estão trabalhando muitos conceitos de ciências com as 

crianças? 

 

3: É, de forma bem lúdica, de acordo com a faixa etária deles. Não pode ser uma coisa muito 

complicada, agora mesmo sobre o estado físico da água deixamos eles darem a opinião deles, 

a fazerem perguntas sobre o gelo... 

 

Pesquisadora:  Eles podem até não saber os nomes técnicos – sólido, gasoso e líquido – mas 

os conceitos e características eles entenderam? 

 

3: Com certeza! Um deles fizeram até uma pergunta interessante, “por que minha mãe bota a 

roupa no varal, molhada e pingando, e logo depois estão secas?”, daí entramos em discussão 

com eles, tiramos as dúvidas, eles deram a opinião deles, demos alguns conceitos. 

 

Pesquisadora: Isso é muito interessante, pois vocês levam para eles coisas do dia-a-dia deles, 

exemplos. 

 

3: Vamos dando exemplos assim cotidianos, para eles poderem entender de uma forma 

tranquila e legal, deixar eles mais interessados. 

 

Pesquisadora: Considero que não importa a idade, é sempre mais interessante quando o 

professor exemplifica ou mostra coisas do dia-a-dia, pois são coisas que estão aprendendo e 

vão saber utilizar e até mesmo entender sobre o que acontece em seu cotidiano. A 

aprendizagem assim se dá muito mais fácil, até mesmo para gravar aquilo. 

 

3: E eu já dei muita aula sobre estados físicos, sublimação e outros para crianças maiores e 

nunca dei exemplos práticos como estou dando agora para crianças. Tomar banho quente, 

abrir a tampa da panela fervendo... 

 

Pesquisadora: Isso é uma prática que deveria ocorrer de maneira mais frequente. Tem criança 

que aprende determinado assunto de uma maneira mais teórica e depois não sabe onde 
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aplicar, onde encontrar. 

 

3: Pois é, nessa parte antigamente eu pequei.  

 

Pesquisadora: Qual a dificuldade que você ainda encontra em falar sobre ciências na educação 

infantil? 

 

3: Não tenho tanta dificuldade, acho que a dificuldade é quando você tem que ensinar a 

escrever algo, a fazer um texto coletivo. E com a necessidade de ensinar esses tipos de coisas, 

a gente acaba deixando um pouco a ciência de lado.  

 

Pesquisadora: Mas você acha que, por exemplo, quando você for fazer um registro de 

português, você não poderia fazer um registro de determinado assunto que aprendeu em 

ciências? 

 

3: Até que eu registro, mas é porque, eu não gosto muito da língua portuguesa – e olha que 

sou professora – aí acabo deixando de registrar. 

 

Pesquisadora: Em relação ao que você deixa a ciência de lado, você não poderia trabalhar a 

ciência naquilo que você tem necessidade, ou prioridade, de ensinar? Como por exemplo, 

falar sobre um assunto de ciências em um texto coletivo. 

 

3: Ótimo! Vou registrar a atividade que dei sobre os estados físicos da água para poder estar 

ensinando a linguagem oral e escrita, durante uma atividade de ciências. 

 

Pesquisadora: Quais os materiais que você achou mais importante na aplicação da mochila na 

sala de aula? 

 

3: A lupa, que eles podem observar diversas coisas por aqui, formiga e tudo mais... do tapete, 

na verdade todos.  É uma coisa que podemos trabalhar ainda esse ano são os potes, que falam 

sobre o volume da água. 

 

Pesquisadora: O que você acha sobre a possibilidade de ter uma mochila com os materiais à 
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mão na sala de aula, você acha que isso facilita o trabalho e a  prática pedagógica quando for 

ensinar ciências? 

 

3: Eu acho que se você tem um material para ser utilizado, é mais fácil do que você ter que 

ficar buscando, no qual é o que a gente sempre está reclamando – a falta de material para 

tudo. 

 

Pesquisadora: Nós temos cinco eixos curriculares na educação infantil: artes, linguagem oral e 

escrita, matemática, movimento e, natureza e sociedade. Numa sequência do que você usa 

mais em sala de aula ao que você usa menos, como seria? 

 

3: Artes, linguagem oral e escrita, movimento, a matemática e natureza e sociedade estão bem 

distantes nessa classificação. A parte social até que a gente fala as vezes, da convivência entre 

eles, de regras, de comportamentos. 

 

Pesquisadora: E as crianças, você acha que elas ficaram apáticas ou demonstraram interesse 

sobre as experiências que fizemos em sala? 

 

3: Elas demonstraram interesse sim. Queriam ficar pegando sempre a mochila para fazer as 

atividades. Estavam se achando cientistas. 

 

 

2ª entrevista com a professora 4 

 

Pesquisadora: De que forma você tem trabalhado o ensino de ciências? 

 

4: Assim como a gente trabalhou hoje, primeiro tentando fazê-los construir juntos, fazendo 

perguntas. Agora mesmo nós estávamos no parquinho e você ia adorar, eles estavam vendo 

um bicho que chamaram de borboleta, aí ficaram olhando encantados e queriam pegar a lupa, 

o binóculo e a lanterna. As crianças estão mais curiosas a tudo que veem, querem pegar os 

objetos da mochila para usarem sempre. 

 

Pesquisadora: Mas é isso que é legal, despertar neles essa vontade de descobrir, de ver, de 

conhecer coisas que ás vezes você não observa no seu dia-a-dia. Portanto, de que forma você 
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tem trabalho o ensino de ciências?  

 

4: É interligado, não é assim: hoje vai dar ciências. Ainda mais que com esse projeto da água, 

o ensino de ciências está sendo bastante contemplado. 

 

Pesquisadora:  Por que resolveram trabalhar com esse projeto esse ano? Pois, ano passado 

quando vim aqui e conversei com vocês, vocês falaram que os projetos era geralmente 

voltado para leitura. E fiquei surpresa por estarem trabalhando com um projeto de ciências. 

Como foi a escolha do projeto? 

 

4: Surgiu por conta da situação da água, queríamos falar alguma coisa de meio ambiente, 

portanto, surgiu esse assunto. E aqui, nós estávamos com problema de água – torneira 

vazando e tudo mais – aí falei que queria que ensinássemos as crianças a economizar a água. 

Também chegou o bebedouro, com umas bicas grandes, que abrem demais, levando ao 

desperdício. Contudo, surgiu essa possibilidade de trabalharmos com água. 

 

Pesquisadora: Você acha importante começar a falar sobre ciências na educação infantil, 

trabalhar sobre esses conceitos? Por quê? 

 

4: Acho muito importante, porque é coisa da vida e eles aprendem melhor desde criança. A 

leitura é uma coisa mais sistematizada, mas a ciência a gente traz o dia-a-dia deles, ficando 

assim com uma lembrança, uma experiência, ficando assim na memória. 

 

Pesquisadora: Achei hoje muito legal, entrei na sala da professora 3, e um aluno disse: “oi tia! 

Você vai fazer alguma experiência hoje?”. Olha que gracinha! Acho que veio com esse clima 

da experiência que vocês estavam fazendo da água, o gelo. Portanto, quais os assuntos de 

ciência estão incluído no planejamento deste ano? 

 

4: Corpo humano, água, meio ambiente, dengue e o mosquito, alimentação, assuntos que 

falamos todos os anos. 

 

Pesquisadora: Qual a dificuldade que você acha em falar sobre ensino de ciências nesse 

segmento? 
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4: Eu acho que esse segmento é bem gostoso de trabalhar. Por causa dessa “coisa” que a gente 

tem que experimentar, a gente já fez plantação, depois regaram para ver o crescimento, 

cantando a música da Bia Bedran. Talvez por ser muito dinâmico seja mais difícil de 

conduzir, mas com certeza chama a atenção deles. A gente já trabalhou menos com ciência, 

agora estamos trabalhando um pouco mais. 

 

Pesquisadora: O que você considerou mais relevante na aplicação da mochila científica? 

 

4: O mais legal da mochila é essa “coisa” da experimentação, da construção, não é uma coisa 

monótona em dar aula, e sim uma experiência, como o aluno da professora 3 ficou interessado 

e quando te viu, queria saber se ia ter experiência. Falei para eles hoje, vamos fazer igual a tia 

Verônica fez, ela falou que vocês são os pequenos cientistas, então vamos hoje observar, 

experimentar, foi bem legal e eles gostam demais. Eles mexeram bastante no gelo, fizemos 

tudo na mesma sala, depois eles pediram para comer o gelo. 

 

Pesquisadora: Que bom! Quais os materiais lúdicos que tem na mochila que você achou 

interessante? 

 

4: O tapete, a lupa, o caleidoscópio. 

 

Pesquisadora: A lupa dá uma sensação de eles serem uns cientistas, de estar descobrindo 

coisas. 

 

4: É, isso mesmo! 

 

Pesquisadora: O que você acha dessa proposta da mochila de ter materiais ali, não só de ter 

aqueles materiais, mas materiais que você achar interessante em ter para utilizar. Você acha 

que essa proposta desse produto, a mochila, na sala de aula ou na creche, ao ser utilizado: 

facilita e pode ajudar a prática pedagógica? 

 

4: Eu acho que pode ajudar bastante, se a gente tivesse colocado junto com o projeto, íamos 

utilizar muito mais. É um material que ajuda bastante na sala de aula. 
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Pesquisadora: Existem cinco eixos na educação infantil: artes, linguagem oral e escrita, 

movimento, natureza e sociedade e matemática. O que você acha que utiliza mais no dia-a-

dia, o que você fala mais sobre, numa escala do primeiro ao último? 

 

4: Movimento fazemos bastante, artes, na qual contamos história e interpretamos, linguagem 

oral e escrita, matemática, e natureza e sociedade.  

 

Pesquisadora: Vocês estão trabalhando um projeto esse ano voltado mais para a ciência, 

mesmo assim você acha que ainda falam pouco? 

 

4: Normalmente sim, porém mais do que os outros anos. 

 

Pesquisadora: Você acha que as crianças demonstraram curiosidade para aprender, mostraram 

interesse? 

 

4: Claro, eles ficaram bem interessados em usar. E o retorno é bem bacana, eles gostaram 

muito das atividades que você fez. E com certeza vamos continuar usando a mochila aqui na 

creche. 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Ministério da Educação (MEC)  

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC)  

Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)  

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências (PROPEC)  

 
MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Título do projeto: MOCHILEIROS CIENTÍFICOS: O ENSINO DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Pesquisador responsável: Verônica López Gonçalves 

Telefones para contato: 99611-9672 

E-mail: velopez02@gmail.com 

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 

CEP respomsável pela pesquisa – CEP IFRJ 

Endereço: Rua Pereira de Almeida, 88 - Praça da Bandeira - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20260-100 

Telefone: (21) 3293 6026  

E-mail: cep@ifrj.edu.br 

Nome do voluntário: _______________________________________________________________ 

Idade: __ ano R.G. _______________________    CPF: ___________________________________ 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “TÍTULO DO PROJETO”, 

de responsabilidade do (a) pesquisador (a) “NOME DO PESQUISADOR (A)”, que tem como objetivo 

principal “OBJETIVO GERAL DA PESQUISA”. Este é um estudo baseado em uma abordagem 

“NATUREZA DA PESQUISA”, que envolverá “MÉTODOS DE COLETA DE DADOS”, e não oferece 

nenhum risco aos participantes. A pesquisa terá duração de 6 meses, com término previsto para Abril de 2017.  

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será 

divulgado o seu nome. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será 

assegurada. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados apenas em 

produções científicas.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você poderá recusar-se a responder 

qualquer pergunta ou poderá desistir de participar da pesquisa, e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Sua participação nesta pesquisa 

consistirá em responder perguntas de um questionário e/ou sob a forma de entrevista, que poderá ser gravada em 

áudio para posterior transcrição, e suas respostas serão guardadas por até cinco anos e incineradas após esse 

período.  

O Sr. (a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. O benefício relacionado 

à sua participação será o aumento do conhecimento científico para a área de ensino de ciências.  

O Sr. (a) receberá uma cópia deste termo no qual constam os dados de identificação do pesquisador 

responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Desde já agradeço!  

 

Eu, ___________________________________________________________________, RG nº 

_______________________ declaro ter ciência deste termo e concordo em participar como voluntário do 

projeto de pesquisa acima descrito.  

 

___________________________, _____ de _______________ de ________.  

 

 

     ___________________________________                         ___________________________________                                                                                               

 Sujeito da pesquisa                                                             Pesquisador responsável 

 

Normas dos Cursos do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências (PROPEC)  
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ANEXOS 

ANEXO A – FORMAÇÕES CONTINUADAS PROMOVIDAS PELO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO (MEC) 

 

Formação continuada para professores 

 

Formação no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - Curso presencial de 2 anos 

para os Professores alfabetizadores, com carga horária de 120 horas por ano, metodologia 

propõe estudos e atividades práticas. Os encontros com os Professores alfabetizadores são 

conduzidos por Orientadores de Estudo. Estes são professores das redes, que estão fazendo 

um curso específico, com 200 horas de duração por ano, em universidades públicas. 

No Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa são desenvolvidas ações que 

contribuem para o debate acerca dos direitos de aprendizagem das crianças do ciclo de 

alfabetização; os processos de avaliação e acompanhamento da aprendizagem das crianças; 

planejamento e avaliação das situações didáticas; o uso dos materiais distribuídos pelo MEC, 

voltados para a melhoria da qualidade do ensino no ciclo de alfabetização. 

 

ProInfantil - O ProInfantil é um curso em nível médio, a distância, na modalidade Normal. 

Destina-se aos profissionais que atuam em sala de aula da educação infantil, nas creches e 

pré-escolas das redes públicas e da rede privada, sem fins lucrativos, que não possuem a 

formação específica para o magistério. 

 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – Parfor - O Parfor induz e 

fomenta a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para professores em exercício 

na rede pública de educação básica, para que estes profissionais possam obter a formação 

exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e contribuam para a 

melhoria da qualidade da educação básica no País. 

 

Proinfo Integrado - O Proinfo Integrado é um programa de formação voltado para o uso 

didático-pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC no cotidiano 

escolar, articulado à distribuição dos equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de 

conteúdos e recursos multimídia e digitais oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV 

http://pacto.mec.gov.br/component/content/article/26-eixos-de-atuacao/54-formacao
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12321:proinfantil-apresentacao&catid=288:proinfantil&Itemid=548
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13156&Itemid=823
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Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos 

Educacionais. 

 

e-Proinfo - O e-Proinfo é um ambiente virtual colaborativo de aprendizagem que permite a 

concepção, administração e desenvolvimento de diversos tipos de ações, como cursos a 

distância, complemento a cursos presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e 

diversas outras formas de apoio a distância e ao processo ensino-aprendizagem. 

 

Pró-letramento - O Pró-Letramento é um programa de formação continuada de professores 

para a melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos anos/séries 

iniciais do ensino fundamental. 

O programa é realizado pelo MEC, em parceria com universidades que integram a Rede 

Nacional de Formação Continuada e com adesão dos estados e municípios. 

 

Gestar II - O Programa Gestão da Aprendizagem Escolar oferece formação continuada em 

língua portuguesa e matemática aos professores dos anos finais (do sexto ao nono ano) do 

ensino fundamental em exercício nas escolas públicas. A formação possui carga horária de 

300 horas, sendo 120 horas presenciais e 180 horas a distância (estudos individuais) para cada 

área temática. O programa inclui discussões sobre questões prático-teóricas e busca contribuir 

para o aperfeiçoamento da autonomia do professor em sala de aula. 

 

Rede Nacional de Formação Continuada de Professores - A Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores foi criada em 2004, com o objetivo de contribuir para a melhoria 

da formação dos professores e alunos. O público-alvo prioritário da rede são professores de 

educação básica dos sistemas públicos de educação. 

Quadro retirado do site:http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes?id=18838  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-proinfo.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12346&Itemid=700
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12380&Itemid=811
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=231&option=com_content&view=article
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ANEXO B – PARECER DO CEP SOBRE PROJETO DE PESQUISA 
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ANEXO C – CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NA JORNADA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO 
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ANEXO D – APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE TRABALHO NO EREBIO 
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ANEXO E – E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DA SUBMISSÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO 

 
 
Sra Verônica  López, 
 
Agradecemos a submissão do trabalho "Uma Mochila Científica:  O ensino de 
ciências de forma lúdica na educação infantil" para a revista 
Zero-a-Seis. 
Acompanhe o progresso da sua submissão por meio da interface de 
administração do sistema, disponível em: 
 
 
URL da submissão: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/author/submission/52781 
Login: velopez 
 
 
Em caso de dúvidas,  entre em contato via e-mail. 
 
 
Agradecemos mais uma vez considerar nossa revista como meio de compartilhar 
seu trabalho. 
 
 
 
 
 
Márcia Buss-Simão 
Zero-a-Seis 
________________________________________________________________________ 
Zero-a-seis 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis 
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