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This article write about an experiment that addresses the path of building knowledge on the 
production of natural yeast , which occurred during the execution of a theme Internship 
Themed Bachelor's Degree in Integrated Science Education, Mathematics and Languages 
by a student group. This production was one of the tasks undertaken for the preparation of 
an activity that meets students in the early years of elementary school, and sought an 
investigation into the study of microorganisms. We used it the narrative and so we seek to 
describe, reconstruct and interpret the lived experience of the group. Featuring three stages 
of knowledge on the production of natural yeast in which the narratives constructed allow 
reevaluate the process. At first this production, the group aimed to reproduce an 
experiment on the production of natural yeast and identify the presence of specific 
microorganisms responsible for fermentation for the production of bread. With this thought 
differentiate microorganisms responsible for fermentation as (Saccharomyces cerevisiae) 
and decomposition of food (Rhizopus stolonifer), the latter harmful to man. In the second 
stage of the production of natural yeast, we used the same procedures adopted in the first, 
however, the goal was to use mass produced to identify the environments more conducive 
to the proliferation of microorganisms. On the third point, given the lack of success of 
previous goals, we seek to reassess the procedures undertaken and identify the key factors 
for the production of natural yeast, not explicit in its reproduction procedures that were 
leading the group. Considering the factors that influenced the reproduction of the 
experiment (feeding the yeast, the maturation time of the mass and temperature) could 
finalize it by building knowledge on the production of natural yeast with the manufacturing 
of homemade bread. In recounting, the history of (re) production of natural yeast was 
possible to review the objectives and reconstruct knowledge about its production as we 
approached the scientific content in question, which enabled us to critical thinking 
approach to scientific practices that are necessary in the formation of early year’s teachers. 
 
Este artigo é oriundo de uma pesquisa sobre a experiência que aborda a trajetória de 
construção de conhecimento sobre a produção do fermento natural,ocorrida durante a 
realização de um tema de Estágio Temático do curso de Licenciatura Integrada 
emEducaçãoem Ciências, Matemática e Linguagens por um grupo de estudantes do curso. 
Esta produção foi uma das tarefas realizadas para elaboração de uma atividade que 
atendesse estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, e visava uma investigação 
sobre o estudo de microorganismos. Utilizamos para isso a narrativa e assim buscamos 
descrever, reconstruir e interpretar a experiência vivida pelo grupo. Destacamos três 
momentos do conhecimento sobre a produção do fermento natural no qual as narrativas 
construídas permitem reavaliar o processo. No primeiro momento dessa produção o grupo 
tinha como objetivo reproducir um experimento sobre a produção do fermento natural e 
identificar a presença de microorganismos específicos responsáveis pela fermentação. Com 
isso pensávamos diferenciar os microorganismos responsáveis pela fermentação 
(Saccharomyces cerevisiae) e decomposição de alimentos (Rhizopus stolonifer), estes 
últimos prejudiciais ao homem. No segundo momento da produção do fermento natural 
foram utilizados os mesmos procedimentos adotados no primeiro, no entanto, o objetivo 
foi o de usar a massa produzida para identificar os ambientes mais propícios à proliferação 
de microorganismos. No terceiro momento, diante da falta de êxito dos objetivos 
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anteriores, buscamos reavaliar os procedimentos assumidos e identificamos fatores 
fundamentais para a produção do fermento natural, não explícitos nos procedimentos de 
sua reprodução que estavam guiando o grupo. Considerando os fatores que influenciavam 
na reprodução do experimento (a alimentação das leveduras, o tempo de maturação da 
massa e a temperatura) foi possível finalizá-lo construindo conhecimento sobre a produção 
do fermento natural com a fabricação do pão caseiro. Ao narrar a trajetória de (re)produção 
do fermento natural foi possível rever os objetivos e reconstruir o conhecimento sobre sua 
produção à medida em que nos aproximávamos do conteúdo científico em questão, o que 
nos possibilitou reflexão crítica de aproximação de práticas científicas que são necessárias 
à formação de professor dos anos iniciais. 

	  
I. INTRODUÇÃO 

 
Desenvolver atividade de prática experimental não é simplesmente trabalhar o experimento pelo experimento, requer 
que este tenha um propósito definido e que auxilie o professor na tarefa de disponibilizar aos estudantes conhecimentos 
conceituai, procedimentais e atitudinais. 

Trabalhar com atividades experimentais na graduação é de grande relevância para o desenvolvimento de práticas 
de formação que permitam à elaboração de conhecimentos necessários ao processo de ensino-aprendizagem de 
estudantes. Nesse sentido, o experimento é orientado uma questão-problema que suscita discussões relativas ao 
procedimento usado para respondê-los.  

Por meio deste trabalho pretendemos relatar uma experiência que aborda a trajetória de construção de 
conhecimento sobre a produção do fermento natural vivida por um grupo de estudantes de graduação. Para relatar essa 
experiência utilizamos a narrativa para descrever, reconstruir e interpretar as experiências vivenciadas pelo grupo. A 
narrativa tem sido utilizada em situações de pesquisa e de ensino. Segundo Cunha (1997, p. 2): Trabalhar com 
narrativas na pesquisa e no ensino é partir para desconstrução e construção das próprias experiências tanto do 
professor como dos sujeitos da pesquisa e do ensino. 

Neste sentido, dois integrantes do grupo de estudantes se propuseram a desenvolver reflexões sobre a reprodução 
de experimento tratando da produção do fermento natural. Ao relatar fatos vivenciados, percebemos que estamos 
reconstruindo algumas trajetórias percorridas dando-lhes novos significados. 

A narrativa provoca mudanças no individuo em sua coompreenção de mundo e a si próprio, quando narramos 
temos uma melhor percepção e compreensão do que foi narrado e vivido. Este trabalho constitui um modo de fazer 
pesquisa no e sobre o ensino de ciências, pois, como nos faz compreender Morais (2002, p.140), “A educação pela 
pesquisa pode ser concretizada de muitos modos diferentes”. 

Assim, procuramos destacar no desenvolvimento da trajetória vivenciada pelo grupo três momentos do 
conhecimento sobre a produção do fermento natural, no qual as narrativas construídas permitem reavaliar a difícil 
tarefa de reproduzir um experimento. 
 
 
II. DE ONDE PARTIMOS: TRAJETÓRIA DE (RE) CONSTRUÇÃO DE UM ESTUDO EXPERIMENTAL 
SOBRE A PRODUÇÃO DO FERMENTO NATURAL 
 
O início de nosso estudo ocorreu com o do desenvolvimento de um experimento no tema “Estágio Temático I de 
Educação em Ciências, Matemática e Linguagens do curso de Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, 
Matemática e Linguagens do Instituto de Educação Matemática e Cientifica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará 
(UFPA), por um grupo de cinco estudantes em formação inicial. 

Neste tema a turma foi orientada com leituras, discussões de textos, apresentações de vídeos e realizações de 
experimentos investigativos, com intenção de incentivar que os discentes elaborassem e desenvolvessem atividades 
com aspectos de práticas investigativas (problema fechado), compreendendo nesse processo conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacional (1998), o ensino de ciências está vinculado 
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aos quatro pilares da educação “aprender a viver, aprender a ser, aprender a conhecer e aprender a fazer, uma vez que 
estes não podem ser indissociáveis uns dos outros”. 

As orientações da professora à turma foi que os grupos ofereceriam à comunidade acadêmica atividades, na 
modalidade de oficinas, que atendessem estudantes em formação inicial e continuada, com intuito que essas atividades 
viessem discutir conteúdos relativos aos anos iniciais do ensino fundamental. 

O primeiro ciclo de oficinas chamado “Atividades investigativas e o ensino de ciências na educação básica” 
iniciou no dia 9 de julho de 2013 com os seguintes temas: O estudo da densidade nos anos iniciais; Construção e 
utilização de pluviômetros em aulas de ciências; Como identificamos frutas ácidas? Você consegue encher um balão 
dentro de uma garrafa? Microorganismos: onde eles estão? As oficinas tiveram um foco a investigação como principio 
teórico e metodológico que levou todos buscarem realizar um estudo partindo de uma questão-problema. 

Muitos questionamentos foram surgindo antes de definirmos o quê queríamos investigar. Pensamos nas 
questões: como identificar a presença dos microorganismos responsáveis pela fermentação (Saccharomyces cerevisiae) 
e decomposição de alimentos (Rhizopus stolonifer)? Em quais ambientes ocorrem à proliferação de microorganismos e 
quais são os mais propícios? O que temos de fazer para investigar o processo de proliferação dos microorganismos? 

Neste momento, o grupo resolveu desenvolver um experimento para responder seus primeiros questionamentos 
que seria através da reprodução do fermento natural para identificar microorganismos específicos e o meio mais 
propício a esta proliferação com a distribuição da massa do fermento em diferentes ambientes. Com a falta de êxito nos 
propósitos iniciais, a intenção passou ser outra. Entretanto, a insistência de um integrante do grupo, que resolveu 
investir mais na reprodução do fermento natural possibilitou gerar conhecimento sobre a produção do fermento natural 
e fabricar a partir deste pão caseiro. Estes conhecimentos serão apresentados em três momentos, no qual as narrativas 
construídas permitem reavaliar os procedimentos inicias assumido pelo grupo de estudantes. 
 
 
II. O USO DO FERMENTO NATURAL PARA IDENTIFICAR A PRESENÇA DE MICROORGANISMOS 
 
No primeiro momento do trabalho o grupo tinha como objetivo reproduzir um experimento da produção do fermento 
natural e identificar a presença de microorganismos específicos responsáveis pela fabricação do fermento. Com isso 
pensávamos diferenciar os microorganismos responsáveis pela fermentação (Saccharomyces cerevisiae) daqueles 
responsáveis pela decomposição de alimentos (Rhizopus stolonifer), estes últimos prejudiciais ao homem. 

O grupo fez uso da leitura de um artigo da Química e Sociedade que tem como tema “Saberes Populares Fazendo 
Saberes Escolares: um estudo envolvendo a produção artesanal do pão”. Com a orientação do referido texto buscamos 
reproduzir o fermento. Na Tabela I, estão presentes os materiais e os procedimentos para a produção do fermento. 

 
 

TABELA I. Produção do fermento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Materiais necessários: 

500 ml de água morna filtrada 
2 colheres de (sopa) de amido de milho 
1colheres de (sopa) de açúcar 
1 colher de (chá) de sal 
 
Procedimento: 
Misture em uma vasilha plástica média (20x18 cm). 
250 ml de água, 2 colheres de sopa de amido de 
milho,1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de 
sobremesa de sal, até obter uma mistura homogenia e 
reserve. 
Retire a mistura da vasilha e despeje o conteúdo em 
um pote hermético médio (20x10 cm) e guarde em 
um ambiente com pouca luminosidade por três dias. 
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FIGURA 1. Materiais utilizado para fazer a massa do fermento natural. 
 
 

Os procedimentos realizados para a fabricação do fermento natural seguiram as recomendações descritas 
anteriormente. A mistura foi colocada em um pote hermético que foi guardado no Laboratório de Ciências do Instituto 
e em um ambiente quente e com pouca luminosidade.  

O experimento foi observado por três dias consecutivos. Depois dos três dias abrimos o pote descartando toda a 
água (soro). Em seguida, acrescentarmos igualmente a mesma quantidade de materiais presente na Tabela I e a massa 
foi deixado em descanso por mais dois dias. Ao final dos dias pensávamos em diferenciar os microorganismos 
responsáveis pela fermentação (leveduras) e os responsáveis pela decomposição (bactérias). Este processo foi 
acompanhado com a utilização dos seguintes instrumentos, câmeras filmadora e fotográfica, blocos de anotações. 
 
 
III. FATORES PRESENTES NO EXPERIMENTO QUE INFLUENCIAM NA REPRODUÇÃO DO 
FERMENTO 

 
No primeiro dia de observação, logo após o preparo da mistura, percebemos o desprendimento de um pedaço da massa 
do fundo do recipiente (Figura 2). Diante do fato, surgiram nossas primeiras dúvidas sobre o que teria acontecido. Será 
que a massa não foi bem misturada fazendo com que este pedaço flutuasse? Será que o vidro foi muito movimentado e 
por esta razão a massa se desprendeu do fundo? Os questionamentos nesse momento foram aumentando, fazendo o 
grupo buscar resposta para o fato ocorrido. A esse respeito Moraes, Galiazzi & Ramos (2002, p. 14) afirmam: 

Questionar é dar-nos conta [...] de que nada é definitivo, que as verdades podem tomar diferentes formas. É 
compreender que podemos mudar, que é possível modificar-nos num sentido desejado, possivelmente melhor. 
Questionar é criar condições de avançar. 
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FIGURA 2. Observação do desprendimento da massa. 

 
 

No segundo dia da observação toda a massa havia emergido do fundo do pote (Figura 3). Na região do vidro que 
não recebia luminosidade houve o aparecimento de vapores na superfície interna do recipiente. Além disso, havia 
bolhas em cima da massa que flutuou. A água de dentro do vidro estava com uma cor amarela, sua temperatura estava 
ambiente, e o volume da água de dentro do recipiente estava mais baixo. Uma integrante do grupo questionou: “Por 
que toda a massa flutuou? ”, “Por que será que a cor da água se modificou? ”, “Será que isso é resultante da ação dos 
microorganismos? ”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3. Observação da flutuação da massa. 
 
 

No terceiro dia de observação do experimento, o grupo abriu o recipiente e viu que a massa estava cheia de bolor 
com vários pontos pretos indicativo de colônia de bactérias. Em seguida, uma componente do grupo resolveu fazer uso 
de uma lupa eletrônica “Estereoscópica Binocular ST 30/2L” para observar a estrutura morfológica de 
microorganismos (leveduras e bactérias), pois, o microscópio possibilita a ampliação entre 16 a 40 vezes maior que a 
imagem a olho nu. 
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FIGURA 4. Aparecimento de bolor. 

 
 
Não foi possível visualizar e diferenciar microorganismos, sendo necessário um tipo de microscópio de elevada 

resolução para a visualização desses tipos de seres vivos. Uma participante do grupo disse: “Será que o fato do 
recipiente ter ficado em um ambiente com muita umidade pode ter favorecido o aparecimento do bolor? ”. O ambiente 
em que ficou o pote hermético foi caracterizado pela estudante como úmido e escuro por estar próximo de uma pia. O 
grupo ficou desanimado com o aparecimento de bolor, entretanto, não desistiu buscando dar continuidade a reprodução 
do fermento natural com outra intenção. 

Passamos a buscar leituras que pudesse subsidiar compreensões para a situação gerada na observação do 
experimento. A questão que norteou inicialmente o processo do experimento foi relevante para nos envolvermos 
intelectualmente e emocionalmente na busca por uma resposta, mas diante do fato observado o grupo se questionava 
“Será que a falha estava nos procedimentos adotados? ”. 

Para a maioria dos questionamentos feitos pelos integrantes do grupo foram elaboradas algumas hipóteses. A 
tentativa inicial de reprodução do experimento não foi bem-sucedida, pois não esperávamos o aparecimento de bolor. 

Além disso, a intenção de observar a partir do fermento leveduras e bactérias se mostrou inviável.  
Com a falta de êxito em tentar reproduzir o fermento natural, com o intuito de identificar tipos específicos de 

microorganismos, acenava para a construção de um novo caminho a ser percorrido. A esse respeito partilhamos da 
ideia de Moraes, Galiazze & Ramos (2002, p. 15) de que “a construção de uma nova síntese passa por um conjunto de 
ações e reflexões em que gradativamente vai se construindo uma nova verdade, tornando-a cada vez mais 
fundamentada”. 

Os questionamentos durante o desenvolvimento do experimento possibilitaram a construção de novos 
significados e motivou o grupo abandonar a ideia inicial e se propor a partir da reprodução do fermento natural 
desenvolver um novo estudo. 

 
 

IV. O USO DO FERMENTO NATURAL PARA IDENTIFICAR AMBIENTES PROPÍCIOS À 
PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS 

 
No segundo momento da reprodução do fermento natural, foram utilizados os mesmos procedimentos adotados no 
primeiro. Contudo, o objetivo foi o de usar a massa produzida para identificar os ambientes mais propícios à 
proliferação de microorganismos. Preparamos a massa indica na Tabela I, estas foram distribuídas em cinco placas de 
petri e colocadas em cinco ambientes diferentes: 
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1. No laboratório de ensino (a placa de petri ficou colocada em cima de um armário). 
2. No banheiro (a placa de petri ficou no chão, no canto de uma parede, próximo ao vaso). 
3. Na sala administrativa (a placa ficou em cima de um armário). 
4. Na sala de aula (a placa de petri ficou em cima da laje técnica, que fica no fundo da sala próximo a central de 

ar condicionado, sobre a influência da luz do sol e ar condicionado) e; 
5. Na geladeira. 
Fizemos uso de cinco unidades de placas de petri, que foram colocadas a massa do fermento e distribuídos nos 

locais já descritos, sendo que as placas ficaram abertas. O material foi observado por três dias consecutivos (Figura 1, 
2, 3, 4, 5 e 6), no mesmo horário, fazendo uso de dois instrumentos uma câmera de vídeo e bloco de anotações. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º dia                              2ºdia                                             3ºdia 

FIGURA 5. Observações feitas no laboratório de ensino. 

1º dia                               2ºdia                                   3ºdia 

FIGURA 6. Observação sala administrativa. 

 
   
  

1º dia                                2ºdia                                   3ºdia 

FIGURA 7. Observação geladeira. 



 Ana Elisabeth Dias Pereira et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 12111 (2015)	    
	  

12111-‐9	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 9. Observação na laje técnica. 
 
 
Neste experimento outro inconveniente aconteceu. Em algumas placas de petri ocorreu a perda de líquido e o 

aparecimento de formigas. 
 
 

V. FATORES PRESENTES NO EXPERIMENTO QUE INFLUENCIARAM NA ANÁLISE DO MEIO MAIS 
PROPÍCIO À PROLIFERAÇÃO 
 
No primeiro dia de observação, a placa de petri que foi colocada no laboratório tinha enchido de formigas e estava 
começando a ressecar. A que foi colocada no banheiro estava úmida e com a cor escurecida. A da sala administrativa 
não tinha sofrido nenhuma modificação. A da sala de aula estava começando a ressecar. A do corredor não tinha 
ocorrido nenhuma modificação. Uns dos nossos questionamentos eram: “Porque estava ocorrendo o ressecamento da 
massa que estava na placa colocada no laboratório e na sala de aula? ”; “O que havia ocorrido para que a massa que 
estava na placa, colocada no banheiro ficasse escura? ”; “E, por que nos outros ambientes a massa que estavam nas 
placas de petri não haviam se modificado? ”. 

No segundo dia de observação, a massa que estava na placa de petri colocada no laboratório tinha ressecado 
totalmente. A do banheiro estava começando a fermentar, pelas bolhas que tinham surgido na superfície da massa que 
evidenciava o inicio do processo de fermentação. A da sala administrativa estava ficando ressecada. A da sala de aula 
estava totalmente ressecada. A do corredor estava começando a surgir uns pontos pretos. Nesse momento uma 
componente do grupo falou: “Será que o ressecamento da massa ocorreu por influência da temperatura? ”, pois, um 

     1º dia                   2ºdia                                3ºdia 

FIGURA 8. Observação banheiro. 

         1º dia                                 2ºdia                                      3ºdia  
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desses locais estava exposto a alta e baixa temperatura. Os outros estavam sendo influenciados pela temperatura 
ambiente. Os questionamentos em relação ao experimento iam aumentando e, ao mesmo tempo, proporcionando a 
busca de novas informações que pudessem auxiliar na compreensão do que estava acontecendo. 

À medida que íamos buscando respostas para as questões elencadas, outras surgiam como: “Por que em algumas 
placas de petri observávamos a presença de bolhas e em outras não, já que os microorganismo estão presentes em todos 
os ambientes? ” 

No terceiro dia de observação quase todas as massas contidas nas placas de petri tinham ficado ressecadas, 
impossibilitando a continuidade do experimento. Um dos pensamentos dos integrantes foi “O que ocorrera para o 
insucesso de mais uma tentativa? ”. Com a socialização e discussões de resultados, o grupo chegou a hipótese de que a 
temperatura influenciou no processo do desenvolvimento do experimento com a retirada de água da massa, 
desidratando-a e impossibilitando a manifestação de microorganismos. Além disso, a massa tinha sido colocada em 
pequenas quantidades nas placas, aumentado a superfície de contado e favorecendo a perda da água. Também se 
estivesse fechada ocorreria o ressecamento não tão rápido direta como ocorre quando esta totalmente aberta. 

Quanto mais tentávamos buscar responder os questionamentos feitos ao longo da realização do experimento 
crescia o sentimento de que faltava informações para a reprodução do fermento natural. Nesse sentido, Moraes (2002, 
p. 132) fala “o processo de educação pela pesquisa inicia-se com o questionamento de verdades e conhecimento já 
estabelecido sempre no sentido de sua reconstrução”. Esses saberes tidos como verdadeiros proporcionaram rever e 
reavaliar os objetivos e reconstruir o conhecimento sobre a produção do fermento. 

Analisamos diante dos episódios ocorridos com os experimentos que erros estavam acontecendo na tentativa de 
reproduzir o fermento e passamos a investir nessa produção. Agora nosso objetivo não era mais reproduzir um 
experimento para analisar e observar a influência de microorganismos, mas sim produzir o fermento para a produção. 

Diante disso, passamos avaliar os procedimentos assumidos entendendo que as referências que tínhamos como 
embasamentos teóricos, continham informações insuficientes para a produção do fermento. 

 
 

VI. FERMENTO NATURAL: FATORES FUNDAMENTAIS PARA A PRODUÇÃO 
 

No terceiro momento, diante da falta de êxito dos objetivos anteriores, buscamos reavaliar os procedimentos assumidos 
e identificarmos fatores fundamentais para a produção do fermento natural que não estavam explícitos nos 
procedimentos da reprodução que guiava o grupo. 

O grupo usou os mesmos materiais dos dois outros momentos da reprodução fermento, modificando somente a 
quantidade de água, de 500 ml para 250 mL. Quanto aos procedimentos assumidos houve alteração: 

1. O pote usado no experimento foi graduado com o auxílio de uma fita adesiva. Essa iniciativa foi tomada com 
o propósito de acompanhar a alteração no tamanho do volume da massa. 

2. O pote contendo a massa não ficou totalmente fechado. Desta vez, a massa ficou dentro do pote permitindo a 
circulação de ar. Já nas duas ocasiões anteriores, a massa preparada ficou dentro do pote fechado. 

3. O pote foi colocado em um local arejado, com luminosidade e temperatura ambiente. 
Após 24h do preparo houve o aparecimento de várias bolhas pequenas na superfície na massa. Refletimos: “Já vi 

isto antes, será que novamente vai dar errado? ”. O aparecimento de pequenas bolhas era o indicativo de ação de 
microorganismo, e o início do processo de maturação da massa. A massa foi retirada do pote e separada em duas 
partes. Em uma delas foi acrescentado 2 colheres de (sopa) de amido de milho, 1 colheres de (sopa) de açúcar, 1/2 
colher de (chá) de sal. Após mistura, a massa foi novamente colocada dentro do pote. 

Após 48h, pela leitura feita a partir da marcação no vidro, a massa dobrou de volume. Além disso, as bolhas de 
gás na massa eram maiores do que as que foram visualizadas no dia anterior. Novamente a massa, que possuía cheiro 
característico de álcool, foi retirada do pote e separada em duas partes. Acrescentamos em uma das partes as mesmas 
quantidades de amido, açúcar e sal colocadas anteriormente. 



 Ana Elisabeth Dias Pereira et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 1, 12111 (2015)	    
	  

12111-‐11	  

Após 72h, na marcação do vidro observamos novamente que a massa dobrou. As bolhas de gás formadas 
estavam maiores ainda. 72h foi o tempo necessário para a produção do fermento natural. A seguir na figura 10 
apresentamos a massa que foi observado em durante o processo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 10. Aumento do volume da massa da produção do fermento natural. 
 
 

Fizemos um teste com o fermento fabricado usando-o na produção de pão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 11. Produção do pão a partir do fermento natural. 
 
 

VI. CONCLUSÕES 
 

Trabalhar com práticas experimentais foi muito significativo para o processo de formação inicial e continuada em 
LIEMCL, pois, a organização de atividades de ensino por eixos temáticos nos possibilita uma situação rica, tanto como 
possibilidade de interação, quanto de aprendizagem de conteúdos que são necessários ser aprendidos para ser 
ensinados. No inicio nossos conhecimentos se fundamentavam em um aprendizado mecanicista, ancorados apenas na 
reprodução de atividades didáticas, onde estas atividades trabalham na maioria das vezes com conceitos prontos, 
impossibilitando o processo de busca e investigação do aluno. As práticas investigativas vivenciadas por nos discentes 
eram totalmente diferentes do que imaginávamos, pois, achávamos que os usos de experimentos em atividades de 
ensino serviam somente para diferenciar as práticas sistematizadas em sala de aula, contudo, não sabíamos que o 
experimento mal mediado em sala se tornavam igual à essas práticas sistematizadas, ou seja, o experimento não pode 
ser trabalhado simplesmente pelo experimento. 

Quando nos foi proposto desenvolver uma atividade de cunho investigativo em um eixo temático, sentimo-nos 
no primeiro momento desafiados, por nossa professora orientadora, pois, não sabíamos o quão difícil seria essa 
trajetória de trabalhar com um experimento, “difíceis sim” porque para nós discentes em processo de formação inicial 
tudo é um grande desafio, no qual “o novo o desconhecido o não vivenciado e o não experimentado nos causam muitas 
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angustias,incertezas e medos,medos dos erros” e por esta razão um dos nossos pensamentos era ,que não sabíamos que 
quanto maior eram os nossos questionamentos, maiores seriam as nossas descobertas dentro desses novos 
conhecimentos e questionamentos,pois, as ações e reflexões de cada individuo são particulares, no qual cada pessoa 
tem um processo de ensino-aprendizagem diferenciado, mas que oportuniza aprendizagem, pensamentos, e sentimentos 
nem sempre claros,mas podendo ser repensados e refletidos através de análises e reflexões pelo próprio indivíduo e por 
outros. Na qual a narrativa proporciona ação e reflexão no processo de reconstrução e construção de histórias 
vivenciadas por sujeitos que ao narrarem todas essas vivencias passam por novos aprendizados e construção de novos 
conhecimentos. 

Nossos primeiros passos foram passos no escuro, na tentativa de tentar acertar começamos errando, ou seja, 
tentar de uma certa forma conhecer o que ainda era desconhecido para o grupo “desconhecido”, pois, ao tentarmos 
lidar com nossas incertezas baseadas em suposições dedutivas tentando acertar, não sabíamos que precisávamos ter 
domínio do conteúdo específico para direcionar significativamente o experimento. 

Obstáculos, não sabíamos ao certo quais eram mas sabíamos que estavam presente nessa tentativa de reproduzir 
o experimento, a cada dia íamos ficando aflitos e ansiosos, “que será que esta acontecendo para tanto fracasso”. As 
dificuldades eram as mais diversas, dúvida, cansaço, desanimo, etc, não era fácil filmar todos os dias depois transcrever 
as observações e discussões sobre os resultados, estudar e buscar mais informações com a orientadora que sempre nos 
remetia as literaturas, ou seja. Era uma atividade árdua mais ao mesmo tempo prazerosa, tinham momentos que não 
sabíamos mais o que pensar as atividades já estavam repetitivas demais para o grupo. As nossas inquietações ao 
mesmo tempo em que nos submetia as incertezas, nos remetia a persistência, determinação e foco o que não fazia com 
que desistíssemos do objetivo de reproduzir o fermento natural, sabe aquele querer ir além do que somente reproduzir 
um experimento, era essas inquietações que não nos faziam desistir esses questionamentos nos impulsionavam cada 
vez mais. Não sabíamos que era os erros que fazia o grupo produzir novos conhecimentos por não aceitar a aprender 
com eles, só achávamos que a aprendizagem só se dava através dos acertos tanto que queríamos reproduzir um saber 
tido como verdadeiro, contudo não sabíamos que os inúmeros fracassos estavam produzindo conhecimentos para os 
integrantes. 

Cometer erros é a chave para o progresso, mas existem algumas particularidades que não se pode cometê-
los, dar passos no escuro não é um incentivo tanto quanto saudável, ou seja, tomar certas atitudes obtendo 
sucesso ou não são “a única forma de realmente aprendermos algo”, como se tornar um aprendiz sem um 
anterior aprendizado, aprendizado este que só pode ser vivenciado depois de terem sido refletidos através dos 
erros. Não se trata dizer que é ótimo errar, mas se queremos aprender algo novo para ensinar só podemos fazer 
isto a partir das reflexões revividas por nossas falhas. Os aprendizes evoluem por si mesmo, ou através do 
aprendizado de aprendizes já evoluídos. 

Considerando os fatores que influenciavam na reprodução do experimento (a alimentação das leveduras, o tempo 
de maturação da massa e a temperatura) foi possível finalizá-lo construindo conhecimento sobre a produção do 
fermento natural com a fabricação do pão caseiro. Ao narrar a trajetória de (re) produção do fermento natural foi 
possível rever os objetivos e reconstruir o conhecimento sobre sua produção à medida em que nos aproximávamos do 
conteúdo científico em questão, o que nos possibilitou reflexão crítica de aproximação de práticas científicas que são 
necessárias à formação de professor dos anos iniciais. 
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