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This summary refers to a study that was designed to make an analysis of the discursive 
interactions on the practice of a group of undergraduate students of the Bachelor's Degree 
in Integrated Science Education, Mathematics and Languages of the Federal University of 
Pará For this, the group planned and developed an activity with kids members of the 
Science Club UFPA. The activity aimed to provide children with the observation of the 
physical and chemical properties of liquid milk for a week, and to identify changes in their 
properties that would enable the organization of macroscopic evidence to help in 
understanding why the milk spoils. Participated in the realization of the activity fifteen 
kids belonging to the class of 4th and 5th of elementary school, and four undergraduate 
students and a teacher of the course. Data were built in eight -hour classes, divided into 
two encounters occurred on Saturday mornings. Were used to record camcorder and digital 
photo machine. Additionally, survey data constituted the productions and student records. 
The recordings were all assisted and then selected the moments that were important in the 
process of organizing the evidence observed by the students for understanding the 
fermentation of milk. These moments were again assisted transcribed and grouped into 
episodes, and analyzed using a tool proposed by Mortimer (2002). How many activities 
undertaken with the class, the children succeeded in observations and records of 
occurrences of macroscopic milk, achieving collectively, in the classroom, join the results 
to build a first interpretation of the fermentation of milk. In this research we recognize the 
importance of using the tool Mortmer (2002), the possibility of allowing follow the process 
of knowledge construction by children from the discussions encouraged by teachers in 
initial training, and to promote understanding of the scientific content and practice 
teaching. 
 
Este resumo é referente a uma pesquisa cujo objetivo foi o de fazer uma análise das 
interações discursivas sobre a prática de um grupo de graduandas do curso de Licenciatura 
Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens da Universidade Federal 
do Pará. Para isso, o grupo planejou e desenvolveu uma atividade com sócios mirins do 
Clube de Ciências da UFPA. A atividade tinha por objetivo proporcionar às crianças a 
observação das propriedades físicas e químicas de leite líquido por uma semana, e 
identificar mudanças em suas propriedades que possibilitassem a organização de 
evidências macroscópicas para ajudar na compreensão do por que o leite estraga. 
Participaram da realização da atividade quinze sócios mirins pertencentes à turma do 4º e 
5º do ensino fundamental, quatro graduandas e uma professora do curso. Os dados foram 
construídos em oito horas-aulas, divididos em dois encontros ocorridos nas manhãs de 
sábado. Foram utilizados para registro filmadora e maquina fotográfica digital. Além disso, 
constituíram dados de pesquisa as produções e registros dos estudantes. As filmagens 
foram todas assistidas e, em seguida, selecionados os momentos que se mostraram 
importantes no processo de organização das evidências observadas pelos estudantes para a 
compreensão da fermentação do leite. Esses momentos foram novamente assistidos, 
transcritos e agrupados em episódios, e analisados segundo uma ferramenta proposta por 
Mortimer (2002). Quantos as atividades realizadas com a turma, as crianças tiveram êxito 
nas observações e registros das ocorrências dos aspectos macroscópicos do leite, 
conseguindo coletivamente, em sala, associar os resultados encontrados para construir uma 
primeira interpretação sobre a fermentação do leite. Nesta pesquisa reconhecemos a 
importância de usar a ferramenta de Mortimer (2002), pela possibilidade de permitir 
acompanhar o processo de construção do conhecimento pelas crianças a partir das 
discussões incentivadas pelas professoras em formação inicial, e de promover 
conhecimento do conteúdo científico e da prática de ensino. 
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I. INTRODUÇÃO 
 
As práticas docentes que tínhamos como referências, até bem pouco tempo, eram aquelas as quais hoje identificamos 
como tradicionais. Os discursos desenvolvidos nesta prática são de cunho autoritário e pouco dialógico. O professor é 
aquele que detém a palavra. O estudante aquele que recebe esta palavra e que geralmente não apresenta significado 
para ele. Em aulas de ciências, por exemplo, o que conhecemos é repassado com o intuito de assimilar conceitos e não 
reconstruí-los por meio do discurso, assim são apresentados prontos e acabados. Atualmente buscamos uma formação 
que seja diferenciada desta, no qual os significados sejam respeitados, pois sabemos que todos têm alguma ideia sobre 
as coisas. 

O curso da Licenciatura que estamos fazendo tem nos proporcionado esta possibilidade. Por meio de temáticas 
voltadas ao estudo do conteúdo de ciências e de abordagens que valorizem o desenvolvimento da linguagem associado 
ao processo de formação mediado pela reflexão da prática temos tido a oportunidade de analisarmos o discurso 
desenvolvido em sala de aula. Isso tem nos permitido constituir ainda na formação inicial uma visão diferenciada da 
prática que temos conseguido desenvolver, uma vez que por meio dos resultados da análise sobre a prática que 
desenvolvemos podemos planejar e realizar atividades que sejam significativas e produtivas na perspectiva da 
construção do conhecimento pelos estudantes. 

Um referencial teórico que temos recorrido é a ferramenta proposta por Mortimer & Scott (2002), cujo objetivo 
é desenvolver uma linguagem para descrever o gênero do discurso nas salas de aulas de Ciências. Nesta ferramenta 
os autores propõem a analise das interações em sala de aula segundo as intenções, os conteúdos, os padrões de 
interação, as intervenções e a abordagem comunicativa. 

Neste trabalho apresentamos um estudo desenvolvido a partir da reflexão que realizamos usando a análise das 
interações em aula (Mortimer & Scott, 2002). Para isso, planejamos uma aula de ciências buscando organizar com os 
estudantes evidencias macroscópicas, por meio de uma experiência envolvendo o processo de fermentação do leite. A 
aula planejada foi desenvolvida com um grupo de estudantes do 40 e 50 da educação básica pertencentes ao Clube de 
Ciências da Universidade Federal do Pará. A aula desenvolvida foi filmada e posteriormente foi analisada e esta 
análise será apresentada. 
 
 
II. O CONTEXTO DO ESTUDO 
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O estudo ocorreu no Clube de Ciências que é uma unidade dentro do Instituto de Educação Matemática e Científica - 
IEMCI da UFPA, que é voltado para a concepção e desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão no 
âmbito da formação inicial e continuada de professores, promovendo o atendimento da comunidade do entorno da 
UFPA e dos ribeirinhos. É um espaço que incentiva a formação de sujeitos que buscam engajar-se em seu 
desenvolvimento profissional.  

Os sujeitos envolvidos neste trabalho foram quatro graduandas, 15 estudantes da educação básica da rede 
pública de ensino de Belém, pertencentes ao Clube, e uma professora pertencente ao quadro de docentes do Instituto 
de Educação Matemática e Linguagens – IEMCI. As graduandas neste trabalho são denominadas de professoras 
iniciantes, sendo as duas últimas participantes do Clube de Ciências da Universidade Federal do Pará – CCIUFPA, 
desde o ano de 2011. A aula desenvolvida ocorreu em meados de junho de 2013 e foi uma das atividades que a turma 
2011 (vespertino) realizou na temática Linguagem e Conhecimento V. 
 
 
III. A ATIVIDADE DE FERMENTAÇÃO DO LEITE 
 
A atividade foi proposta com o objetivo de observar mudanças nas propriedades físicas e químicas do leite líquido, 
bem como comparar essas mudanças considerando diferentes marcas de leite. Em função disso, o grupo de professoras 
iniciantes selecionou quatro marcas de leite, sendo três líquidos e um na forma de pó. Cada marca de leite foi 
distribuída em quatro potes e esta recebeu uma identificação numérica. Assim, por exemplo, o leite A foi distribuído 
em quatro potes e este foi identificado pelo número 1. De modo que se formou 16 potes com as quatro marcas de leite. 
Os potes que receberam os leites foram todos limpos e esterilizados. Na Figura 1, temos as professoras iniciantes 
fazendo a distribuição do leite nos potes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1. Organização de diferentes marcas de leite para observação. 
 
 
Além de fornecer os potes com leite para as observações dos estudantes, as professora separaram duas amostras de 
cada marca de leite, totalizando oito potes com leite. Quatro potes contendo cada pote uma marca diferente de leite foi 
condicionada em locais diferentes. Quatro ficaram na geladeira e quatro foram colocadas em condições ambientais. A 
intenção era realizar também observações com relação às mudanças macroscópicas do leite. 

Os estudantes não tiveram acesso às marcas que foram utilizadas no experimento proposto. A intenção era que 
eles fizessem observações quanto as propriedades macroscópicas do leite e buscassem por meio das discussões em 
sala elaborar uma compreensão inicial sobre o que faz o leite estragar. Assim, o grupo pensou na distribuição dos 
potes para os estudantes da seguinte forma: cada estudante levaria duas marcas de leite identificadas pela numeração. 

As professoras iniciantes elaboram uma tabela para registro das observações pelos estudantes. A tabela 
continha uma coluna com o dia da semana e outra para registro das observações. Para cada dia da semana foi 
disponibilizado uma linha para anotação referente as observações que o estudante deveria fazer. 
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IV. A REALIZAÇÃO DA AULA, OS REGISTROS E A ANÁLISE DOS DADOS 
 
A atividade elaborada foi desenvolvida com uma turma de estudantes pertencentes ao Clube de Ciências da 
Universidade Federal do Pará. A turma era composta por 15 estudantes do 40 e 50 anos da Educação Básica. 

A atividade foi desenvolvida em dois encontros ocorridos no sábado. No primeiro encontro, as professoras 
distribuíram os potes contento leite e as tabelas para as anotações das observações que os estudantes deveriam fazer. 
Ao distribuir os potes, as professoras apresentaram instruções aos estudantes de como deveriam proceder com o leite 
que estavam recebendo, tais como: destampar o pote ao chegar em casa, colocar em um local seguro evitando perdas, 
não colocar na geladeira e o cuidado com transporte do leite. 

No segundo encontro, as professoras levaram para sala de aula as amostras de leite que haviam separado para 
suas observações. A intenção era fazer com que as crianças comparassem as amostras que possuíam com aquelas que 
ficaram sob a responsabilidade das professoras. Os estudantes perceberam que tanto as amostras que haviam levado 
para suas casas quanto as que estavam sobre as observações das professoras apresentavam aspectos semelhantes, tais 
como: cheiro desagradável, fungo e larvas de mosca. 

Em seguida, as professoras solicitaram que os estudantes relatassem suas dificuldades com relação a atividade 
propostas. Algumas crianças responderam que não tiveram dificuldade com a tarefa. Outras relataram que tiveram 
alguns contratempos, como a perda total do leite e sua substituição. 

Dando sequencia ao segundo encontro, as professoras iniciantes solicitaram que as crianças relatassem suas 
observações com relação ao pote 1. Para isso foi feito, no quadro da sala, uma tabela que pudesse organizar de forma 
resumida o que ocorreu com o leite que estava no pote 1. Após ouvirem todas a crianças quanto as observações do 
pote 1, solicitaram que fosse formado quatro grupos, agrupando todas as crianças que ficaram com uma determinada 
marca de leite. Para cada grupo de estudante ficou responsável uma professora iniciante para auxiliar o grupo a 
elaborar uma síntese das observações que realizaram para as respectivas marcar de leite, que posteriormente foi 
socializado com a turma toda. 

Foram utilizados para registros das aulas filmadora e câmera digital. Além disso, constituíram dados de 
pesquisa as produções e registros dos estudantes. As filmagens foram todas assistidas e, em seguida, selecionados os 
momentos que se mostraram importantes no processo de organização das evidências observadas pelos estudantes para 
a compreensão das mudanças macroscópicas do leite. Esses momentos foram novamente assistidos, transcritos e 
agrupados em episódios sequenciais e analisados segundo Mortimer & Scott (2002). Quantos as atividades realizadas 
com a turma, as crianças tiveram êxito nas observações e registros e as professoras iniciantes tiveram condições de 
com os dados construídos analisar suas práticas. 
	
	
V. DISCUSSÕES DAS ANÁLISES 
 
Os episódios abaixo apresentam a sequência selecionada que mostram o caminho construído pelos estudantes em 
conjunto com as professoras iniciantes, para discutir as mudanças ocorridas no leite durante uma semana. O episódio 
1, trata do primeiro momento com a turma, em que as graduandas entregam o leite e a tabela para registro das 
observações para as crianças. Na figura 2, temos uma foto referente ao primeiro momento com a turma. 
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FIGURA 2. Entrega do pote de leite e das tabelas de registros para os estudantes. 

 
 
EPSÓDIO 1: Apresentando o estudo para a turma de estudantes do Clube de Ciências. 

1. P2 - A gente vai entregar para vocês potinho de leite. Vocês irão observar durante a semana estes potinhos de 
leite, eles estão indo tampado, mas chegando na casa de vocês... Vocês irão colocar em um local coberto, onde 
não caia água dentro. 

2. A - Pode colocar na geladeira? 
3. P2 - Não pode colocar na geladeira! 
4. P1 - O potinho é esse. Quando vocês chegarem em casa, vocês vão tirar essa tampinha vão colocar em um lugar 

na cozinha onde ninguém pode mexer, nem bater para não derramar. 
5. A - Nem beber. 
6. P1 - Vocês irão tirar a tampa e guardar. Digamos que vocês irão guardar lá no armário, tira do saquinho e ai 

vocês irão olhar pra esse leite e irão descrever bem aqui... com ajuda da mamãe quem não souber escrever ainda. 
Vão escrever o nome de vocês aqui nesta fichinha. Quem levar a ficha 1, tem que guardar a fichinha não pode 
riscar, rasgar, sujar. Escrevam com lápis. Olha sábado... Que dia e hoje? 

7. A - Sábado! 
8. P1 - No dia do sábado você irá anotar... Como este leite está. Por exemplo, vamos olhar para esse leite. Como 

está este leite? Como vocês acham que ele está? 
9. A1- Tá normal. 
10. A2 - Tá negro. 
11. A3 - Meio escuro, branco. 
12. P1 - Cada um de vocês irá escrever de um jeito, branco, negro, normal. E quando for no domingo vocês irão 

olhar de novo este leite. Ah! Como ele tá, que cor ele tá? 
No episódio 1, as professoras iniciantes orientam os estudantes quanto ao tempo de observação, os cuidados que 

as crianças devem ter com o leite ao chegar em casa, e o local onde este deve ficar. Além disso, como devem proceder 
quanto ao preenchimento da tabela de registro para as observações ao longo da semana (fichinha na fala da professora 
P1). 
 

TABELA I. Análise do episódio 1. 
 

Análise Episódio 1 
Baseado em Mortimer & Scott (2002) 

Focos de ensino Intenções do 
professor 

As graduandas apresentam para as crianças a atividade solicitando 
que elas observem e registre o que acontece com leite durante 
uma semana. Para isso fazem a pergunta: “Como este leite está? 
”. De acordo com a ferramenta neste episódio temos uma situação 
em que as professoras-estagiárias estão criando um problema. 

Conteúdo No turno (01) P2 apresenta os potes para os estudantes orientando 
o que deverão fazer. Já P1, no turno (08) solicita dos estudantes 
que digam como está o leite que estão recebendo. Ao fazer isso, 
os estudantes respondem: normal, negro, branco o que permite 
dizer que estão fazendo uma descrição.  

Abordagem Abordagem 
comunicativa 

As professoras-estagiárias P1 e P2 vão conduzindo os estudantes 
por meio de uma sequência de perguntas e respostas buscando 
organizar a atividade com a turma de modo que prevalece a 
abordagem interativa de autoridade. 

Ações Padrões de 
Interação 

IRA dos turnos de (01) a (03) e de (08) a (12) 

Intervenções 
do professor 

No turno (4) e (6), P1 repete o que disse P2 no turno 1 sobre o 
cuidado com o local apropriado para colocar os potes que irão ser 
observados durante a semana. Em outros turnos P1 repete o 
cuidado que as crianças devem ter para realizar o registro de 
forma adequada. Deste modo as intervenções das professoras se 
caracterizam por marcar significados chaves.  

 
 
O episódio 2 trata do diálogo entre as professoras iniciantes e os estudantes com a intenção de identificar quem foram 
os estudantes que levaram os potes de n0 1. 
EPISÓDIO 2: Quem levou o leite n0 1? 
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1. P2 - Ok! Preste atenção! A gente vai fazer perguntas pra vocês de quem levou... Qual o potinho? Ai vai ficar o 
nome aqui e depois vocês vão falar alguma coisa a respeito das dificuldades e o que vocês observaram durante o 
processo de análise, tá bom? E, depois vai socializar com os colegas que não vieram no sábado passado.  

2. P2 - Como é que vocês descobriram né? Todo o processo até chegar na fase que chegou ai. Olha aqui! A gente tá 
fazendo um quadro pra colocar a análise de vocês.  

3. P1 - (...) Eu vou perguntar: quem levou o potinho n° 1?  
4. P3 - Levanta o braço e fala o nome.i 
5. A1 - Ana Carolina. r 
6. P3 - Ana Carolina. E...?a/i 
7. A2 - José. r 
8. P3 - José. Mais alguém? a/i 
9. A* - Eu não sei qual foi o nº.r 
10. P1 - Nº 1 José. 
11. P2 - O Jairo levou também o pote 1. 
12. P1 - Jairo. 

Por meio das interações com os estudantes as professoras iniciantes identificaram quem havia levado os potes 
com leite número 1. Por meio das perguntas elas incentivaram a interação a respeito das dificuldades ou não 
encontrada por eles durante as observações em casa. Os estudantes timidamente começaram a dizer quem havia levado 
o pote em questão e começaram a contar o que havia ocorrido durante a semana com o leite. 
Ao analisar a interação ocorrida entre as professoras iniciantes e os estudantes fica claro o padrão estabelecido de 
autoridade, quando a professora P1 diz no turno (3): “Eu vou perguntar: quem levou o potinho n° 1? ” E a professora 
P3, quando confirma e pergunta ao mesmo tempo, como nos turnos (6) “Ana Carolina. E...? ” E no turno (8) “José. 
Mais alguém? ” 

	
TABELA II. Análise do episódio 2. 

Análise Episódio 2 
Baseado em Mortimer & Scott (2002) 

Focos de 
ensino 

Intenções do 
professor 

As graduandas neste episódio buscam identificar junto aos estudantes 
quem havia levado o pote 1. 

Conteúdo Nos turnos (2), (3) e (4) P1, P2 e P3 fazem o questionamento a respeito 
de quem levou o pote 1, que é respondido pelos estudantes nos turnos 
(5), (7) e (11), onde fica claro o conteúdo descritivo. 

Abordagem Abordagem 
comunicativa 

Nas interações neste episódio as professoras iniciantes utilizam de uma 
abordagem interativa de autoridade, conforme os turnos de (4) a (8) 
para saber quais dos estudantes havia levado o pote 1. 

Ações Padrões de 
Interação 

O padrão apresentado é do tipo IRA como mostra os turnos de (4) a (8). 

Intervenções 
do professor 

Nos turnos (3), (4) e (8) as professoras iniciantes pedem aos estudantes 
que digam quem levou o pote 1, deixando claro a intenção de 
compartilhamento deste dado, necessário para socialização das 
observações. 
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FIGURA 3. Observações registradas pelos estudantes, durante a semana para o pote 1. 
 
 
EPISÓDIO 3: O que aconteceu com o leite levado por Jairo? 

1. P1 - O leite 1, do Jairo, no 1º dia estava normal. Normal no 1º dia, não era? No 2º dia ele trocou o leite, não foi? 
No 2º dia ele trocou o leite. Nesse 1º dia, que cor era o leite?  

2. A3 - Branco, assim... Branco. 
3. P1 - Branquinho né? ... Liso. 
4. P1 - No 2º dia, que já era o leite da mamãe. Como era que estava mesmo? . 
5. A3 - Amarelo.  
6. P1 - Ele estava amarelado. Amarelo, vou colocar assim. Que mais você notou no 2º dia? 
7. A3 - No 2º dia só amarelado. 
8. P1 - No 3º dia? 
9. A3 - Coalhado. 
10. P1 - Coalhou. Agora já é o leite da mamãe, né? 
11. A3 - Ele coalhou, porque eu deixei dentro de um pote, aí eu trouxe ...e aí eu destampei. 
12. P1 - Você colocou dentro de um pote fechado, né? 
13. A3 - Não tem aqueles completos... que é de ferro? Assim... aí eu tampei, tipo... não deixei muito fechado, assim... 

Entendeu? 
14. P1 - Tá! Dentro de um pote. 
15. P2 - Deixaste aberto foi? 
16. A3 - Um pouquinho. Abri a tampa do leite, mas o pote deixei um pouco aberto.  
17. P2 - Mais por que deixaste aberto? 
18. A3 - Por que fiquei com medo de cair mosca, mosquito, sujeira, poeira. 
19. A1 - No meu caiu mosquito. 
20. P2 - Tu ficaste com medo? 
21. A3 - Não é certo? 
22. P1 - Mais o que ia acontecer se caísse mosquito, mosca? O que ia acontecer? 
23. A3 - Ia azedar. 

Nesse episódio 3, a professora P1 fala para turma que Jairo trocou o leite no segundo dia pelo “leite da mamãe”, 
que é o leite materno. Mesmo com o leite trocado, P1 solicita que o estudante descreva como estava o leite e, deste 
modo, não descarta as observações que ele fez para o leite materno. Para o primeiro dia de observação, a descrição foi 
para o leite oferecido pelas professoras. Do segundo dia em diante a descrição foi para o leite materno. 
 
 

TABELA III. Análise do episódio 3. 
 

Análise Episódio 3 
Baseado em Mortimer & Scott (2002) 

Focos de ensino Intenções do 
professor 

Neste episódio com as perguntas as professoras iniciantes 
exploravam as observações que o estudante A3 faz das 
características macroscópicas do leite, durante os três primeiros 
dias. Além de identificar e compartilhar com a turma que o leite, 
entregue no sábado anterior, havia sido substituído pelo leite 
materno. 

Conteúdo Nos turnos de (1) a (9) percebemos a descrição das características 
do leite, conforme a observação feita pelo estudante A3. 

Abordagem Abordagem 
comunicativa 

O estudante foi sendo conduzido a interagir socializando suas 
anotações, através de perguntas e respostas, caracterizando uma 
abordagem do tipo interativa dialógica, como por exemplo, nos 
turnos (4), (6), (10). 

Ações Padrões de 
Interação 

Nos turnos de (4) a (7) se apresenta o padrão IRPR, predominante 
no episódio. 

Intervenções 
do professor 

As graduandas no episódio deixam marcado o que era 
significativamente importante a cada dia para determinar o 
processo de fermentação do leite. 
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Pela descrição, P1 solicita de A3 que ela vá registrando no quadro as características observadas para o leite no 1º, 2º e 
3º dia. Neste episódio as professoras iniciantes indagam dos estudantes sobre como estava o leite ao longo dos três 
últimos dias, sempre procurando através dos questionamentos que eles realmente enfatizassem as características 
macroscópicas que o leite apresentava. 

O episodio 4, descreve o processo de observações feitas pelas crianças no 4°, 5° e 6° dia, em que é relatado 
pelos estudantes as modificações ocorridas no leite.  
EPISÓDIO 4: O aparecimento de mofo no leite. 

1. P2- O José disse que no 4º dia deu mofo... E o que é mofo? 
2. A2- É tipo uma poeira. 
3. A3- É tipo um bicho. 
4. A2- Não. Não é tipo um bicho. É uma poeira. 
5. P1- É poeira...? 
6. A2- É. É poeira. 
7. A3- É tipo leite em pó? 
8. P1- Ah! Tá! Dá outra pesquisa... (a professora fala pensativa).  
9. P1- É bicho ou é poeira? Vocês tem que pensar. 
10. P1- No 5º dia... Como ficou? Continuou coalhado, amarelado, as bolinhas amareladas? 
11. A1- A coalhada estava se despedaçando.... O mofo tava se soltando da coalhada... 
12. P2 - O mofo tinha alguma coloração?  
13. A1 - Tinha. Era azul, amarelo e laranja. 
14. P1- Muito bem! O mofo soltou da coalhada, era azul, amarelo e laranja. (começou a escrever a resposta do aluno 

no quadro). 
15. P2- José, onde você colocou o leite? 
16. A1- Em cima da geladeira.  
17. A2- Eu percebi agora que “eles” começaram a crescer! 
18. P1- O quê que cresceu? 
19. A2- Os pêlos.  
20. P1- Os pêlos que estavam no seu leitinho? 
21. P1- Então na 4ª feira eles cresceram mais... os pêlos? 
22. A2- Não! Na 4ª feira estava do mesmo jeito, ainda estava com pelos. 
23. P1- Vamos pro 5º dia. 
24. A3- O coalhado foi pra cima. Em baixo ficou água.  
25. P1- Eu posso dizer Jairo, que a coalhada subiu?  
26. A3- Não é que ficou coalhado em cima, e água em baixo. 
27. A2- O meu cresceu mais. 
28. P1- Que mais você observou? (direcionando-se a aluna). 
29. A2- Tava ficando laranja. 
30. P1- Mais o quê era laranja? Os pelos ou o leite?  
31. A2- Os pelos cresceram e ficaram alaranjados. 
32. A1- O mofo se soltou. Saiu da coalhada e só ficou no vidro, ele não subiu. 
33. P1- E no 6º dia?...  
34. A3- O leite estava coalhado, e pronto para fazer queijo. 
35. P1- Tá coalhado e pronto para fazer queijo. (risos... Anotando a resposta no quadro) 

 
 

TABELA IV. Análise do episódio 4. 
 

Análise Episódio 4 
Baseado em Mortimer & Scott (2002) 

Focos de 
ensino 

Intenções do 
professor 

Por meio de uma sequência de perguntas sobre o que aconteceu 
com o leite a partir do 40 dia as professoras iniciantes exploravam 
as visões dos estudantes. Querem sabero que eles observaram 
buscando identificar o que é o mofo. Além disso, as professoras 
buscam manter o desenvolvimento da história científica ao 
fazer perguntas do tipo “P2- José, onde você colocou o leite? ” ou 
afirmações como: “P1- Eu posso dizer Jairo, que a coalhada 
subiu?” 

Conteúdo Nos turnos de (1) ao (7) e (10) a (35) fica evidente a descrição 
dos aspectos observados, resultando na modificação das 
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propriedades macroscópicas do leite. 
Abordagem Abordagem 

comunicativa 
Neste episódio as professoras iniciantes utilizam das ideias dos 
estudantes para formular perguntas significativas que trabalhe os 
diferentes pontos de vista. Caracterizando desta forma uma 
abordagem interativa dialógica.  

Ações Padrões de 
Interação 

Fica evidente no episódio que o padrão de interação predominante 
é do tipo IRPR, como nos turnos (10) a (13) e (24) a (26) 
fazendo com que os estudantes prossigam na fala seu 
entendimento sobre os fenômenos ocorrido no leite. 

Intervenções 
do professor 

As professoras checam o entendimento dos estudantes quando 
perguntam no turno (1) “E o que é o mofo? ”. Compartilham 
significados no turno (15) quando disponibilizam para a turma 
perguntas como “José, onde você colocou o leite? ” 

 
 
O que prepondera no episódio 4 é a intenção das professoras iniciantes de que as crianças descrevam as observações 
feitas durante a semana sobre as modificações visíveis no leite. 

No episódio seguinte as professoras iniciantes sustentam toda a estória que se desenrolou ao longo das 
interações com as crianças, dando ênfase para aquilo que afirmaram a respeito das características do leite observadas 
durante a semana. 

 
 

EPISÓDIO 5: Por que o leite estragou? 
1. P1 - Nós analisamos o leite de todo mundo que levou pra casa. Colocamos as características o cheiro, a cor, 

separando da coalhada, o mofo em cima. Então tudo isso vocês disseram. Porque o leite estragou? Alguém 
falou: Passou muito tempo, estava tampado. Mas não tinham uns que estavam abertos? Além disso, passar do 
tempo, passar da validade, se tiver azedo vai estragar o leite, se tiver bolinha laranja, amarelada ou verde. 
Descobrimos que são os fungos ou os mofos, como vocês disseram ainda agora, alguém conseguiu observar 
em alguns de seus potes a “morfura”. Só pra concluir... 

2. P3 - Qual o leite que estraga mais rápido? O de fora da geladeira ou o de dentro da geladeira? 
3. A - O de fora.  
4. P2 - Porque é o mais estragado?  
5. A - Porque pega mais coisas do ar.  
6. P1 - Mesmo assim ele tem um tempo de...? 
7. A - Validade. 
8. P1 - Validade! Isso pra não estragar. Esse foi fora da geladeira... A nossa observação tinha uma pergunta pra 

ser respondida no final. Porque estragou? Ai o leite estragou porque passou muito tempo, o leite estragou 
porque estava tampado ou aberto, o leite estragou porque azedou, o leite estragou porque tinha bolinhas 
pretas, laranjas, amarelas... E, logo descobrimos que essas bolinhas pretas eram os fungos ou mofos da 
coalhada. O leite estragou mesmo dentro da geladeira por causa do tempo. Por último o leite estragou porque 
tinha bactérias no ar. Essa é a razão porque o leite estraga?  

9. A - Sim. 
 
 

TABELA V. Análise do episódio 5. 
 

Análise Episódio 5 
Baseado em Mortimer & Scott (2002) 

Focos de 
ensino 

Intenções do 
professor 

Ao longo de toda interação as professoras procuravam sustentar o 
desenvolvimento da estória científica, criada pelos estudantes para 
chegar o mais próximo possível das razões reais das causas da 
fermentação do leite, como nos turnos (1) e (10) 

Conteúdo Durante todo o episódio as professoras iniciantes procuram descrever o 
desenvolvimento da estória cientifica.  

Abordagem Abordagem 
comunicativa 

 O tipo de abordagem característico neste episódio é interativo 
dialógico, pois as professoras iniciantes conduzem toda a situação para 
que as crianças concluam conforme o registro de suas observações. 

Ações Padrões de 
Interação 

As professoras desenvolvem uma cadeia de turnos do tipo IPRPR onde 
procuram concluir a atividade, através de perguntas e respostas. Como 
nos turnos de (2) a (9). 

Intervenções 
do professor 

Toda a ação das graduandas revela a intenção de reverem a construção 
feita pelos estudantes a respeito do porque ao longo dos dias o leite 
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estragou. Ver turnos (1) e (9) 
 
 
Ao final deste episódio a professora P1 faz uma abordagem geral com as possíveis causas encontradas pelas crianças 
para que o leite estragasse, concluindo atividade com uma pergunta chave que foi respondida de forma afirmativa 
pelos alunos. 

A ferramenta utilizada para a análise da investigação científica sobre o processo de fermentação do leite 
possibilitou para as professoras iniciantes um aprendizado significativo sobre a prática de ensino de ciências. No 
ensino desta disciplina ainda é muito tecnicista, os professores apenas reproduzem o conhecimento escrito no livro, 
não diversificam e nem dinamizam a aula. Dessa forma o método de ensino não oportuniza os estudantes a 
participarem ativamente do processo de aprendizagem, elaborando conceitos e refletindo suas experiências. Segundo 
Fontana (1993), apud Machado & Moura (1993): 

A elaboração conceitual é considerada como um modo culturalmente desenvolvido de os indivíduos refletirem 
cognitivamente suas experiências, resultante de um processo de análise (abstração) e de síntese (generalização) 
dos dados sensoriais que é medido pela palavra e nela materializado. 

 
 
VI. CONCLUSÕES 
 
A ferramenta proposta por Mortimer & Scott (2002) proporcionou uma análise mais ampla do ensino - aprendizagem 
nas aulas de ciência, fazendo com que as professoras iniciantes refletissem sobre métodos diferenciados no ensino de 
ciências como o que pode ser valorizado no diálogo com os estudantes, principalmente quando possibilita 
oportunidade aos estudantes de socializarem suas ideias e terem contato direto com o objeto empírico a ser ensinado.  

Quanto ao nosso aprendizado, o trabalho desenvolvido contribuiu significativamente para refletimos a nossa 
formação inicial buscando experiências práticas diferenciadas para nos constituirmos professores críticos, reflexivos e 
produtivos na mediação do conhecimento com os estudantes. Assim, acreditamos que quando se constrói 
conhecimento na interação dialógica facilita o desenvolvimento intelectual tanto dos estudantes quanto das 
professoras.  
 
 
AGRADECIMENTOS 
 
Agradecemos em primeiro lugar às crianças, sujeitos desta pesquisa, as professoras iniciantes e a professora 
orientadora, pela oportunidade de aprendizado, a UFPA/IEMCI e ao CCIUFPA. 
 
 
REFERENCIAS 
 
Mortimer, F. E. & Scott, P. (2002). Atividade discursiva nas salas de aula de ciências: Uma ferramenta sociocultural 
para analisar e planejar o ensino. Investigações em Ensino de Ciências, 7(3). 
 
Machado, H. A. & Moura, A. L. A. (1995). Concepções sobre o papel da Linguagem no processo de elaboração 
conceitual em química. Pesquisa no Ensino de Ciências, 2, 27-30. 
 
Longhini, M. D. (2008). O Conhecimento do conteúdo científico e a formação do professor das séries iniciais do 
ensino fundamental. Investigações em ensino de Ciências, 13(2), 241-253. 


