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– Sinto uma comichão no cérebro, disse 
Pedrinho. Quero saber coisas. Quero saber 

tudo quanto há no mundo... 
– Muito fácil, meu filho – respondeu Dona 

Benta. A ciência está nos livros. Basta que os 
leia. 

– Não é assim, vovó – protestou o menino. – 
Em geral os livros de Ciências falam como se o 

leitor já soubesse a matéria de que tratam, de 
maneira que a gente lê e fica na mesma. [...] A 
ciência que eu gosto é a falada, a contada pela 

senhora, clarinha como água do pote, com 
explicações de tudo quanto a gente não sabe, 

pensa que sabe, ou sabe mal-e-mal (LOBATO, 
1973, p. 9). 



 

RESUMO 

 
 

MONDEK, Suelen Aparecida. Indícios de alfabetização científica e a relação com 
o saber em uma proposta fundamentada na aproximação entre literatura infantil 
e ensino de Ciências. 2018. 110 fls. Dissertação (Programa de Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza) – Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Londrina, 2018. 

 
 

O ensino de Ciências permite introduzir e explorar informações relacionadas aos 
fenômenos naturais, à saúde, à tecnologia, à sociedade e ao meio ambiente. Diante 
de tal abrangência, foi elaborado e aplicado um produto educacional (PE) – Literatura 
Infantil intitulado “Encontro com a Ciência” com base nos princípios da Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). A aplicação deste produto foi realizada 
em uma turma de 5º ano do Ensino Fundamenta I da Rede Municipal da cidade de 
Cambé – PR, abordando fenômenos físicos e químicos e noções de astronomia. No 
momento da prática docente realizei a estratégia de leitura por andaime (scaffolding) 
descrita por Graves e Graves (1995) dividida em três partes: (i)Pré-Leitura; (ii)Leitura; 
e, (iii)Pós-Leitura. O encaminhamento metodológico adotado apresentou uma 
abordagem qualitativa e, na organização e leitura interpretativa dos dados, utilizei a 
análise de conteúdo de Bardin (2011). Para fundamentar a análise dos diálogos 
transcritos da gravação vinculados pelas três partes da leitura do PE, empreguei os 
indícios de Alfabetização Científica de Sasseron e Carvalho (2010) e a Relação com 
o Saber de Charlot (2000). Dessa forma, a questão principal da pesquisa é: Quais as 
evidências de Alfabetização Científica (AC) e da Relação com o Saber apresentadas 
pelos estudantes do Ensino Fundamental a partir da utilização de uma proposta de 
aproximação entre Literatura Infantil e o Ensino de Ciências? Para responder a essa 
questão apresento como objetivo geral possibilitar um ensino voltado às proximidades 
entre ambas as áreas do conhecimento e interpretar as possíveis evidências advindas 
da aplicação do PE a qual revelou, em síntese, meio aos resultados, a interação e a 
dialogicidade em sala de aula, bem como indica o potencial de articular a literatura 
infantil e o ensino de ciências. Almejo, portanto, que a pesquisa aqui apresentada 
contribua com os debates que envolvem não apenas o uso de literatura infantil para o 
ensino, mas também as reflexões que permitem caminhos para a transformação da 
prática docente norteada pelo planejamento didático, visto que esta pesquisa 
apresenta como resultado indícios de relação pessoal, social e epistêmica com o 
saber e de alguns indicadores da alfabetização científica, tais como, previsão, 
justificativa, levantamento de hipóteses, raciocínio proporcional, explicação, 
classificação de informações e seriação de informações presentes nos diálogos 
transcritos  e registros de atividades desenvolvidas pelos estudantes em sala de aula. 
 
 
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Literatura Infantil. Perspectiva CTSA. Relação 

com o saber. Alfabetização Científica. 
 
 



 
ABSTRACT 

 

 
MONDEK, Suelen Aparecida. Scientific literacy indexes and the interface with 
knowledge in a proposal substantiated by approaching children’s literature and 
science teaching. 2018.110p. Dissertation (Professional Master’s Program in 
Humanities, Social and Natural Sciences Teaching) – Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Londrina, 2018. 

 
 

Science education allows to introduce and to explore informations related to natural 
phenomena, health, technology, society and the environment. Due this 
comprehensiveness, an educational product was elaborated and applied – Children’s 
Literature entitled “Encounter with Science” based on Science, Technology, Society 
and Environment principles. The application of this product was accomplished in a 5th 
grade class of Elementary School of the municipal system of the city Cambé – PR, 
approaching the concepts of physical and chemical phenomena and a thematic about 
notions of astronomy. At the moment of teaching practice I performed the scaffolding 
reading strategy described by Graves and Graves (1995) in three parts: (I) Pre-
reading; (II) Reading; and (III) Post-Reading. The methodological method adopted was 
a qualitative approach and, in the organization and interpretive reading of data, the 
content analysis of Bardin (2011) was used. To substantiate the analysis of the 
transcribed dialogues from the record linked by the three parts of the educational 
product reading, I used the concepts regarding Scientific Literacy of Sasseron and 
Carvalho (2010) and Relation with Knowledge of Charlot (2000). Thus, the main 
question of the research: What are the evidences of Scientific Literacy and the 
Relationship with Knowledge presented in students of Elementary School from the use 
of a proposal of an approximation between Children’s Literature and Science 
Teaching? In order to answer this question, I present as a general objective the 
possibility of directed teaching between these two areas of knowledge and 
interpretation of the possible evidence from the application of the educational product 
which revealed, in synthesis, due the results, interaction and dialogue in the classroom, 
as well as indicates the potential to articulate both areas of knowledge. I desire, 
therefore, that the research presented here contributes to debates that involve not only 
the use of children’s literature for teaching, but also to reflections that allow paths for 
the transformation of teaching practice guided by didactic planning, since this research 
presentes indications of personal, social and epistemic relationship whith knowledge 
ando f some indicators of scientific literacy, suchy as prediction, justification, 
hypothesis collection, proportional reasoning, explanation, classification and 
classification of information present in the transcribed dialogues and records of activities 
developed by students in the classroom. 
 
Keywords: Science Teaching. Children’s Literature. Perspective CTSA. Relationship 

with knowledge. Scientific Literaccy. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho é resultado de um percurso que antecede, em muito, a minha 

atuação profissional. Quando parei para pensar em que tipo de produto educacional 

desenvolver para a pesquisa de Mestrado, algumas reflexões sobre assuntos de 

disciplinas de ensino estudados na minha graduação me fizeram refletir sobre 

determinadas hipóteses. 

Em geral, todas elas estavam relacionadas com a maneira como o aluno deve 

aprender, queria algo que instigasse os alunos a querer aprender de uma forma 

diferente daquela que ele era acostumado, logo, me coloquei no papel do sujeito da 

pesquisa, isto é, no papel do aluno e pensei: Como eu gostaria de aprender Ciências? 

Qual recurso seria mais interessante? Diante dessas reflexões surgiram ideias de 

trabalhar com jogos didáticos; com as tecnologias de informação e comunicação 

(TIC’s), entre vários outros recursos educativos vistos durante a graduação. Mas, 

algumas lembranças da minha trajetória de vida me fizeram refletir uma outra forma 

de ensinar e aprender. 

Minhas lembranças da infância permanecem vivas na memória, a que mais se 

destacou para mim, inclusive, sou imensamente grata aos meus pais por isso, foi 

sobre a peculiaridade deles não terem muita condição de me presentear com bens 

materiais, tais como, roupas da moda e brinquedos caros, mas sempre que possível 

compravam livros. Lembro-me que os meus primeiros livros eram aqueles que tinham 

várias ilustrações com texturas diferentes e pouca escrita. Logo que cresci fui 

ganhando livros com um pouco mais de escritas. Confesso que não me lembrava do 

primeiro livro que ganhei, minha mãe sempre dizia que foi o Soldadinho de Chumbo. 

Até hoje eu não entendo por que uma história tão dramática como a do Soldadinho de 

Chumbo foi o meu primeiro livro, mas, enfim, é claro que eu também tinha os meus 

favoritos, entre eles, Cachinhos Dourados e os Três Ursos, livros de histórias 

folclóricas e principalmente os contos de fada, das quais sou admiradora até hoje. 

Depois, por influência da minha mãe e incentivo da escola pela leitura, devorei 

várias coleções que a própria escola que eu estudava vendia, entre as quais: as 

histórias da bíblia, os contos de Andersen e, o meu favorito, os contos dos irmãos 

Grimm. Essas coleções vinham com CD narrando as histórias, esses momentos de 

ouvir e ler as histórias foram muito marcantes durante o período da 1ª até a 5ª série, 

que hoje é nomeada como 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 



  

O ato de ler se tornou uma atividade tão prazerosa que eu não queria parar 

mais, chegava a ler um livro por dia, inclusive por vontade própria passei a frequentar 

a Biblioteca Municipal da cidade em que morava e lá eu passava várias tardes com 

duas grandes amigas minhas. 

Posso dizer que tive várias fases de leitora: quando criança lia as obras que já 

ressaltei anteriormente, na adolescência Harry Potter, Clarice Lispector e Cecília 

Meireles. Mais tarde, por influência do curso de Magistério passei a ler as obras 

fascinantes de Monteiro Lobato, das quais sou apreciadora até hoje. Houve também 

a fase da leitura “forçada” porque apareciam nos vestibulares, tais como Machado de 

Assis, Jorge Amado e os autores Gaarder e Jostein do maravilhoso livro O Mundo de 

Sofia. 

Como graduanda do curso de Licenciatura em Química, as obras literárias não 

se faziam tão presentes na minha vida. O fato de trabalhar e estudar me impediam de 

ler na mesma intensidade que antes, foram poucos os livros que li durante a 

graduação, entre eles, Percy Jackson, Sherlock Holmes e alguns livros motivacionais. 

Mas, foi durante a graduação, especificamente no quarto ano, nas aulas de Estágio 

Supervisionado e Metodologia da Pesquisa no Ensino de Química (MPEQ) e por 

influência da minha trajetória de vida que surgiu a ideia de aproximar a Literatura e a 

Química, minhas duas paixões. Houve uma aula em que a professora de MPEQ 

apresentou uma proposta de trabalhar com livros paradidáticos para o ensino de 

Química, onde foi apresentado um livro paradidático intitulado A Essência de J – uma 

história de transformações e química, que por meio da ficção explorava os conceitos 

de Química. Foi então a partir dessa aula que amadureci a ideia de me aprofundar no 

estudo das relações entre Ensino de Química e a Literatura de alguma obra que eu 

gostava. 

Foi pensando em relacionar conceitos Químicos com Literatura que recorri às 

histórias de Monteiro Lobato, pois sabia que em suas obras eram trabalhados 

conceitos de Ciências. Em seguida, aprovada no programa de Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza com o pré-projeto baseado 

nas obras de Monteiro Lobato para o ensino de Química, passei a escrever durante o 

início do mestrado uma literatura infantil inspirada na obra Serões de Dona Benta de 

Monteiro Lobato (1937) intitulada como “Encontro com a Ciência”, no qual passou a 

ser meu produto educacional (PE). Nesta história iniciei abrangendo os conceitos de 

fenômenos físicos e químicos, todavia, durante a pesquisa foram emitidas algumas 



  

modificações conforme a recomendação do meu orientador, ou seja, a utilização da 

Literatura Infantil no ensino de Ciências ao invés do ensino de Química, visto que as 

obras do autor refletem mais para um público infanto-juvenil, sendo então mais atrativo 

para turmas do Ensino Fundamental I. Para não deixar de utilizar algo que eu já havia 

realizado e que inclusive é também uma temática de grande importância, o PE foi 

adaptado para o ensino de Ciências, incluindo na história os conceitos das noções de 

astronomia, especificamente, a temática sobre o Sol. Desta maneira, com a aplicação 

do PE no Ensino Fundamental, os conceitos e análise dos resultados sobre a temática 

dos fenômenos físicos e químicos se revelaram de uma maneira mais “tímida” que os 

conceitos de noções de astronomia, além disso, a Literatura Infantil passou a ser 

desenvolvida a partir do plano de ensino de Ciências do 5º ano proposto pelo 

município de Cambé – PR, uma vez que neste plano o conteúdo de noções de 

astronomia para esta turma é a que se faz presente. 

Destaco, neste momento, minha experiência como professora na educação 

básica da rede particular de Londrina, entre os anos de 2012 e 2014 e 2017 até o atual 

momento. Dentre as atribuições desempenhadas nessa função, uma das mais 

importantes foi a atuação como professora na turma do Pré I, na qual estou 

atualmente, pois pude vislumbrar dos aprendizados obtidos no mestrado profissional 

durante minha prática de ensino, aplicando esse conhecimento em minha ação como 

docente. Apesar de anteriormente também trabalhar com o incentivo da Literatura 

Infantil (LI) no ensino, foi possível perceber que atualmente a temática pesquisada se 

encontra mais concretizada no meu ambiente de trabalho. 

É possível perceber desde a apresentação até as considerações finais deste 

trabalho, que empreguei para a escrita o uso da primeira pessoa do singular. Apesar 

desta conjugação verbal não ser comum nas áreas da linha de Ciências da Natureza, 

interpreto que este emprego tem a pretensão de definir o princípio da autoridade, pois 

me coloco diante do leitor com o propósito de levá-lo a refletir minhas observações, 

impressões, hipóteses e conclusões. Assim, ao fazer uso do eu, falo de mim, de como 

interpreto a temática, de que princípios parto, de como ocorreu minha experiência 

profissional provida da aplicação do PE, minhas inspirações para escrever a literatura 

infantil, enfim, os meus sentimentos e as minhas percepções. Vale ressaltar que o 

trabalho define também a posição do meu orientador entre os quais ele se inclui no 

desenvolvimento do trabalho. Apenas me expresso na primeira pessoa do singular, 

como autora pesquisadora responsável direta pelo trabalho, mas que respeita e 



  

dialoga com o orientador com fulcro para o progresso da pesquisa. 

Deste modo, minha intenção em escrever desta maneira foi de sair da posição 

distante, de pesquisadora que se coloca como observadora e que apenas relata a 

pesquisa e os seus resultados, para uma posição mais atuante, que participa de forma 

direta no processo de construção do trabalho imprimindo ao relato um tom de 

sinceridade e autonomia. 

Para finalizar, tanto a literatura quanto a Ciência da Natureza são áreas que 

como pesquisadora tenho uma satisfação imensa em conhecer e aperfeiçoar e por 

isso cogitei a possibilidade desse trabalho, por defender que no entrelaçar ambas as 

áreas do conhecimento, essas possam se transmutar na realidade do aprender 

Ciência. 

Explicitada a escolha da pesquisa e a justificativa do uso da primeira pessoa 

do singular, caberá à próxima seção dar movimento ao trabalho, trazendo, em linhas 

mais abrangentes, os passos realizados para ampliar a compreensão sobre o tema. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A leitura é fundamental no desenvolvimento da capacidade de comunicar e de 

se questionar. A comunicação está presente a todo instante na vida humana, sua 

inexistência evitaria o desenvolvimento da inteligência, já que sem a socialização 

entre indivíduos e a transmissão de ideias, a evolução humana passaria a enfrentar 

problemas. Dentre eles estaria a falta da cultura, ou seja, do conjunto de crenças e 

valores presentes em uma comunidade, uma vez que os conhecimentos de cada 

indivíduo não seriam transmitidos um para o outro. Sobre a capacidade de se 

questionar, a leitura quando é pretendida desperta no leitor uma criticidade pela qual 

ele consegue perceber as semelhanças e diferenças entre as histórias lidas e as 

vividas e se questionar daquilo em sua vida, podendo então ser um indivíduo capaz 

de mudar sua história. 

Em meio a essa interpretação, ocorre o diálogo entre autores, em particular: 

Salomão (2005), Zanetic (2006), Groto (2012) e Silveira (2003) interessados na 

construção da consciência crítica do aluno para o ensino de Ciências. Inicialmente, é 

necessário estar ciente das definições entre a Literatura e a Ciência, pois, apesar de 

estarem entrelaçadas, ambas apresentam intencionalidades distintas. Para tanto, 

antes de mencionar os conceitos de ambas as áreas do conhecimento, é importante 

destacar primeiramente o problema da pesquisa. 

Entende-se que nem todo o conhecimento produzido na área das Ciências da 

natureza é plausível, ou seja, muitos conteúdos de Ciências partem de abstrações e 

generalizações cada vez mais complexas, uma vez que o ensino de Ciências naturais 

é composto por três áreas (Biologia, Física e Química). Logo, se gera a dúvida de 

como (metodologia) e o que (conteúdo) ensinar nas aulas de Ciências (BIZZO, 2009). 

Além disso, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de ciências 

naturais (BRASIL, 1997), o ensino de ciências permite introduzir e explorar as 

informações relacionadas aos fenômenos naturais, à saúde, à tecnologia, à sociedade 

e ao meio ambiente, favorecendo a construção e ampliação de novos conhecimentos 

com o intuito de proporcionar conhecimentos de natureza científica e tecnológica e 

desenvolver nos discentes competências que os levem a atuar como um cidadão 

crítico, compreendendo o meio em que vivem. Para isso os conteúdos devem ter 

relevância social e cultural, bem como ser apropriados ao desenvolvimento intelectual 

do aluno, para que o mesmo compreenda e atinja o aprendizado. 
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Foi pensando justamente nisso que defini como produto educacional uma 

literatura infantil, isto é, um livro de história inspirado na obra de Serões de Dona Benta 

de Monteiro Lobato (1973) em uma perspectiva da Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente (CTSA). O material foi aplicado durante o estágio de docência, fazendo uso 

de um plano de aula, sobre as noções de astronomia, conforme pode ser observado 

no Apêndice A. Tal ação é requisito obrigatório como parte das atividades do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza 

(PPGEN), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus 

Londrina. 

Tendo em vista esta justificativa, procuro responder com essa pesquisa ao 

seguinte problema: quais as evidências de Alfabetização Científica (AC) e da Relação 

com o Saber apresentadas pelos estudantes do Ensino Fundamental I a partir da 

utilização de uma proposta de aproximação entre Literatura Infantil e o Ensino de 

Ciências? Nesse sentido, o objetivo geral desse trabalho é possibilitar um ensino 

voltado às proximidades entre ambas as áreas do conhecimento e interpretar as 

possíveis evidências advindas do PE e, especificamente, verificar a presença dos 

indícios de Alfabetização Científica e da Relação com o Saber apresentados pelos 

estudantes no 5º ano do Ensino Fundamental I da Rede Municipal da cidade de 

Cambé – PR, mediante o conteúdo de fenômenos físicos e químicos e as noções de 

astronomia. 

A intenção durante a aplicação do PE foi promover o uso da leitura por andaime 

(scaffolding) descrita por Graves e Graves (1995) realizada em três partes: (i)Pré--

Leitura; (ii) Leitura; e, (iii) Pós-Leitura, investigando suas possibilidades como 

estratégia metodológica em recurso com a literatura infantil (PE). Para conquistarmos 

essa ampla finalidade foi elencado um levantamento bibliográfico de temáticas que 

contemplem a Literatura Infantil (LI) e o Ensino de Ciências (EC), aprofundando, 

teoricamente, aspectos da LI, o papel da Ciência no mundo em que vivemos, isto é, a 

concepção de Ciência e sua relação com a sociedade fundamentados na perspectiva 

da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) proposta por Santos e 

Mortimer (2002). 

Diante dos pressupostos teóricos de Vigotsky (1988), o indivíduo aprende a 

partir de uma relação estabelecida com o meio social que está inserido. 

Acrescentando, Friedmann (2006) ressalta que é necessário correlacionar os 

conteúdos que serão ensinados com o conhecimento geral do indivíduo, isto é, aos 
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seus interesses e às suas necessidades. Nesta perspectiva, um conteúdo que pode 

interessar aos estudantes são aqueles carregados de significados, quando eles 

conseguem apoiar-se nos conhecimentos já existentes que servirão como respaldo 

dos conhecimentos que necessitam ser ampliados (POZO; CRESPO, 2009). 

Uma das alternativas didáticas disponíveis nas escolas e que são carregadas 

de significados são os livros literários. Deste modo, inspirada nas obras de Monteiro 

Lobato e reconhecendo o potencial em que a história Serões de Dona Benta consiste, 

pensei na criação de uma nova história, intitulada como “Encontro com a Ciência” 

presente no Apêndice B, envolvendo tópicos acerca dos fenômenos físicos e químicos 

e as noções de astronomia, em particular a temática sobre o Sol. O conteúdo da LI 

desenvolvida teve como objetivo oferecer uma visão exploratório-investigativa aos 

assuntos cotidianos do aluno a fim de promover ampliação de suas aplicações 

mediante a imaginação científica e a imaginação artística. 

A escolha do conteúdo “noções de astronomia” se deu pelo fato da mesma 

estar inserida no plano de ensino de Ciências do 5º ano da escola municipal de Cambé 

– PR. 

Logo, refleti sobre os possíveis resultados oriundos da aplicação do produto 

educacional. Uma das hipóteses levantadas era de que o PE desenvolvido 

possibilitasse evidências que contribuíssem para as aulas de Ciências. Vislumbrei 

também possibilidades que superassem a tradicional aula expositiva, fundamentadas 

na proposta metodológica da CTSA, cujo entendimento de Pérez (1995) ocorre a partir 

de práticas problematizadoras, que oferecem ao aluno uma visão de que os 

conhecimentos científicos aprendidos estejam presentes no seu cotidiano. Neste 

aspecto, no ensino CTSA na concepção de Bazzo (1998), o cidadão passa a entender 

a Ciência e a Tecnologia com suas implicações e consequências advindas a ser 

sujeito participante nas tomadas de decisões políticas, sociais e ambientais, que 

certamente influenciarão o seu futuro e de seus descendentes. 

Deste modo, apresento o trabalho em cinco momentos distintos, considerando 

a introdução o primeiro e a conclusão o quinto e último, dialogando com autores 

diversos e investigando alternativas aos problemas enfrentados. 

A segunda parte do trabalho abrange a segunda seção, denominada “Literatura 

Infantil e Ensino de Ciências: algumas possibilidades”, apresentando discussões que 

envolvem o contexto de ambas as áreas do conhecimento com fulcro aos referenciais 

teóricos. Essa etapa foi fundamentada a partir da leitura de pesquisas daqueles 



20  

comprometidos com as discussões sobre o uso da LI no ensino de Ciências como 

(LAJOLO, 1986; LINSINGEN, 2008; GROTO, 2012).  

Os encaminhamentos metodológicos selecionados para a aplicação do produto 

educacional são abordados na terceira seção, expondo as escolhas epistemológicas 

que nortearam a pesquisa. Essa etapa, denominada “Procedimentos Metodo lógicos 

da Pesquisa”, dedicada a explorar os caminhos trilhados em meio ao estágio de 

docência, foi pautada pelos preceitos de uma pesquisa qualitativa, considerada por 

Tozoni-Reis (2009) como referencial nos estudos que pretendem analisar os 

processos educativos. 

Dentre as modalidades de pesquisa qualitativa apresentando as considerações 

do método escolhido como referencial de investigação, utilizando os fundamentos da 

relação com o saber (CHARLOT, 2000) e alfabetização científica (SASSERON; 

CARVALHO, 2010) mediante as três partes da leitura de Graves e Graves (1995). 

Os resultados dessa prática são analisados na quarta seção. É esse o 

momento em que são identificadas as possibilidades e as limitações no uso do PE 

desenvolvido, “Encontro com a Ciência”, para o ensino. Para tanto, foram analisadas 

as atividades propostas durante a aplicação, utilizando como instrumento de 

investigação, gravações de áudio, registros de atividades e questionário, verificando 

os conhecimentos prévios dos alunos no início e seu conhecimento sobre o conteúdo 

trabalhado durante e no final da aplicação. Para isso apresento aqui conforme o 

Esquema 1 da proposta do trabalho. 
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Esquema 1 – Representação das etapas da pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Assim, o caminho percorrido na pesquisa é longo e inicio-o pelos fundamentos 

de algumas possibilidades de um trabalho que articula a Literatura Infantil com o 

Ensino de Ciências, como pode ser observado no próximo capítulo. 
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2 LITERATURA INFANTIL E ENSINO DE CIÊNCIAS: ALGUMAS 
POSSIBILIDADES 

 

Conceituar literatura é um problema que afeta todo indivíduo que se põe a 

refletir a respeito, visto que a ideia de literatura está inteiramente vinculada ao contexto 

histórico e social da época da sua produção. Em meados do século XVIII, a palavra 

estava associada a erudição, culturas variadas, domínio de línguas clássicas, 

conhecimentos gramaticais, entre outras características. Tempos depois a ideia se 

ampliou e, com isso, as discussões sobre a palavra em questão se intensificaram. 

Deste modo, o conceito pode variar de acordo com as diferentes épocas, grupos 

sociais e ponto de vista pessoal (LAJOLO, 1986). 

O autor reforça essas considerações argumentando que, pela literatura, 

conseguimos despertar no indivíduo valores estéticos, humanos e, sobretudo, 

oferecer entrosamento e diversão junto com a oportunidade de aprender. O importante 

na literatura é interessar quem lê ou ouve os aspectos emocionais, intelectuais, 

sociais, ambientais, psicológicos etc. Isso também pode ser englobado ao que se 

define Literatura Infantil, uma vez que essa possui os mesmos pressupostos. E é na 

infância que se pode começar a adquirir o hábito pela leitura. Por isso, a Literatura 

Infantil, se bem empregada, enriquece a imaginação da criança e oferece-lhe 

condições de uma visão mais ampla do mundo em que vivemos (GROTO, 2012). 

No olhar de Zilberman (2006) a literatura é antecedente ao início da escola, isto 

é, quando sua expressão se dava através da oralidade. Os textos poéticos, por 

exemplo, eram utilizados para preparar os alunos nas primeiras letras durante sua 

alfabetização. 

Ao ser transformado em conteúdo escolar, dela tornou-se um material didático. 

Desta forma, Linsingen (2008), Ramos; Panazzo e Zanolla (2008) relatam então a 

necessidade de reestruturação da Literatura Infantil a partir do século XX, uma vez 

que a infância passou a ser percebida como um período de aprendizagem, logo as 

mensagens destinadas ao público infantil deveriam ser vistas como pedagógicas. 

Nunes (2012) ressalta que no final da década de 70, as editoras passaram a 

priorizar a LI para o mercado, na mesma época em que o País se encontrava como o 

país de maior índice de analfabetismo, tendo então que apresentar campanhas 

governamentais que priorizassem a reestruturação da educação brasileira, 

permitindo-se que a literatura ganhasse um caráter político. Já na década de 80, 
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ocorre uma mudança sobre a visão de LI, o mercado editorial passa a ter uma intenção 

própria para o leitor infantil, sendo não mais uma literatura com caráter político. 

Por fim, na década de 90 até os dias atuais, há uma expressão de aposta na 

qualidade da literatura, e o livro infantil e juvenil passa a ter caráter pedagógico na 

intenção de promover a formação do leitor dentro dos princípios da construção de um 

sujeito com habilidades e competências recomendadas através do PCN como nova 

ordem de estrutura do currículo adotado nas escolas. Com o apoio estatal através das 

novas concepções para o currículo, a literatura infantil e juvenil é apontada pelos 

professores e educadores de “paradidáticos”, como uma literatura com temáticas 

específicas para contemplar, em especial, os temas transversais, pontuados pelo 

Parâmetro Curricular Nacional (PCN). 

Para complementar a ideia dos autores citados anteriormente, Soriano (apud 

COELHO, 1991, p. 27) apresenta algumas particularidades da Literatura Infantil: 

 
Ela não pode querer ensinar, mas se dirige, apesar de tudo, a uma ideia que 
é a da aprendizagem e mais especialmente da aprendizagem linguística. O 
livro em questão, por mais simplificado e gratuito que seja, aparece sempre 
ao jovem leitor como uma mensagem codificada que ele deve decodificar se 
quiser atingir o prazer (afetivo, estético ou outro) que se deixa entrever e 
assimilar ao mesmo tempo as informações concernentes ao real que estão 
contidas na obra. [...]. Se a infância é um período da aprendizagem, [...] toda 
mensagem que se destina a ela, ao longo desse período, tem 
necessariamente uma vocação pedagógica. A literatura infantil é, também 
ela, necessariamente pedagógica no sentido amplo do termo, e assim 
permanece mesmo no caso em que ela se define como literatura de puro 
entretenimento, pois a mensagem que ela transmite, então, é a de que não 
há mensagens, e que é mais importante o divertir-se do que preencher falhas 
(de conhecimento). 

 

O autor destaca seu posicionamento, expondo que LI pertence a duas áreas 

distintas, a artística e a pedagógica. A arte como sendo um objeto que provoca 

emoções, prazer, entretenimento e a ampliação do conhecimento de mundo do leitor. 

A pedagógica, cuja intencionalidade é a transmissão de conhecimento. Desse modo, 

ela, apesar de não ter a finalidade de ensinar, ensina, pois traz, de modo intencional 

ou não, mensagens para o leitor. Ela ensina sem perder sua qualidade de entrelaçar 

essas duas funções. 

Outro posicionamento da LI é como sendo a arte e cultura no desenvolvimento 

infantil, pelo fato de muitas obras apresentarem ao público infantil e juvenil os 

primeiros modelos de qualidades humanas, representando, portanto, padrões de 

referência com os quais a criança assimilará a sua própria conduta de vida, além 
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disso, outro posicionamento fundamental que a literatura oferece é ensinar a criança 

a se fantasiar com as histórias e promover o desenvolvimento da linguagem e da 

imaginação (VÉNGUER; VÉNGUER, 1993). 

Colomer (1999) acrescenta outros aspectos que a Literatura Infantil contribui, 

isto é, a familiarização da criança com os códigos e as convenções da linguagem 

literária. Entre os aspectos é possível ressaltar: a relação com estímulos sonoros e 

motores, ou seja, a voz, o ritmo, a melodia etc. O prazer que ocorre da interação entre 

a ludicidade e o conhecimento científico. 

Segundo Coelho (2000), a LI, além de promover o desenvolvimento de 

capacidades psíquicas como a percepção, a concentração e o raciocínio lógico, ela 

representa ser apontadora ao reconhecimento de manifestações como a bondade, a 

maldade e a astúcia, dentre outros aspectos do comportamento humano. Permite, 

ainda, que o indivíduo entre em contato com os próprios sentimentos, favorecendo o 

desenvolvimento emocional. Desse modo atua no desenvolvimento completo da 

criança. Na investigação, os esforços foram investidos na apreensão de seu papel no 

desenvolvimento da imaginação infantil. 

Assim, as obras infantis oferecem à criança categorias de valores inesgotáveis, 

sendo a vida humana pautada, desde suas origens, pelos juízos valorativos 

(COELHO, 2000). O pequeno leitor se constitui como sujeito que se apropria da 

cultura e pode ser compreendido como interlocutor de enunciados repletos de vida da 

LI. Com isso, desenvolve sua imaginação, tão vital e necessária à sua formação 

humana. Quanto mais intensa for a apropriação, maior o desenvolvimento de sua 

imaginação (ARENA, 2010). 

Portanto, por meio da Literatura Infantil, o indivíduo quando criança tem a 

oportunidade de se apropriar da história e da cultura, além de recriar a realidade. 

Sendo assim, quanto mais intensa a apropriação, maiores as condições de 

desenvolvimento pleno da memória e da imaginação, dentre outras capacidades 

psíquicas. Nessa direção, o tateio da criança com o livro é imprescindível para que 

aprenda, não apenas a utilizá-lo, mas também desfrutá-lo (BAJARD, 2007). Integrar a 

literatura ao desenvolvimento do sujeito na educação é colaborar com a perspectiva 

de crescimento pessoal e valorização social, pois “A criança que ouve ou lê histórias 

é dotada de um poderoso arsenal simbólico, que é de suma importância para a 

formação de sua identidade e dos modos que vão estabelecer a comunicação com o 

mundo em seu entorno” (VERUNSCH, 2009, p. 25) 
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Como pesquisadora deste trabalho, permito-me aqui também definir o que seja 

Literatura. Percebo-a como um ato de viver e sentir o que as palavras nos dizem 

através da imaginação e da interpretação pessoal de cada leitor, mas além de tudo a 

literatura é aprender. Apesar de me expressar verbalmente sobre o que seja a 

literatura, posso dizer que sua existência seja inefável, visto que é indizível tamanha 

perfeição, beleza e principalmente os ensinamentos que ela proporciona na vida de 

um leitor. 

A utilização da LI nas aulas, em particular, nas aulas de Ciências, pode nos 

auxiliar no entendimento de alguns aspectos relacionados ao conteúdo de Ciências 

em uma perspectiva multidisciplinar, como recomendado pelos PCN/CN, pois 

segundo esses documentos, “a aprendizagem da leitura, escrita e falada da língua 

oficial no Ensino Fundamental não se restringe à área da Língua Portuguesa, uma vez 

que a língua é o instrumental básico do conhecimento” (BRASIL, 1998, p. 127). 

Portanto, cabe ao professor de Ciências também abordar essa temática na sala de 

aula. Além disso, alguns textos literários, como por exemplo, os textos presentes nas 

obras de Monteiro Lobato (1973) permitem o estabelecimento de relações entre o 

conhecimento científico e a cultura, possibilitando a percepção da Ciência como parte 

integrante dessa mesma cultura. 

É possível perceber que a Ciência e a literatura apresentam muitos pontos em 

comum, isto é, ambas as áreas do conhecimento fazem parte da nossa cultura e 

utilizam a imaginação e a criatividade no seu desenvolvimento, uma vez que 

possibilitam ao homem conhecer o mundo, contribuindo assim no seu processo de 

aprendizagem. Neste sentido, a literatura possibilita ao homem conhecer, imaginar, 

criar. Como resultado ele compreende, questiona, se posiciona, transforma. De certa 

forma, a Ciência também (GROTO, 2012). 

Segundo Chassot (2003), o ensino de Ciências deve priorizar a formação de 

cidadãos cientificamente, para que estes sejam capazes de participar de forma ativa 

e responsável numa sociedade democrática. Com isso esse ensino permite a 

formação de cidadãos críticos e reflexivos que possam contribuir com mudanças 

sociais e se integrar cada vez mais no mundo em que vivemos. Chassot (2003) 

também defende que desde o início da escolaridade deve-se estimular a curiosidade 

dos alunos para assuntos da Ciência, para que se instiguem por assuntos que 

envolvam Ciência e tecnologia e isso implique despertar o gosto pelo estudo. 

Delizoicov e Lorenzetti, (2001, p. 9) destacam que: 
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A alfabetização científica no Ensino de Ciências Naturais nas séries iniciais é 
[...] compreendida como um processo pelo qual a linguagem das Ciências 
Naturais adquire significados, constituindo um meio para o indivíduo ampliar 
o seu universo de conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na 
sociedade. 

 

Em resumo, os autores ressaltam que o estímulo à criança desde as séries 

iniciais é de suma relevância na construção do conhecimento científico e para a sua 

formação como cidadão crítico e reflexivo no mundo onde atuará como ser 

transformador e responsável. 

Delizoicov e Lorenzetti, (2001, p. 13) ressaltam ainda que: 

 
Os alunos não são ensinados como fazer conexões críticas entre o 
conhecimento sistematizado pela escola com o assunto de suas vidas. Os 
educadores deveriam propiciar aos alunos a visão de que a Ciência, como as 
outras áreas, é parte de seu mundo e não um conteúdo separado, dissociado 
de sua realidade. 

 

Diante desta concepção de que a Ciência muitas vezes é ensinada de forma 

isolada de outras áreas do conhecimento e não permite aos estudantes a capacidade 

de tomar decisões de maneira responsável, visto que “ensinar Ciências não deve ter 

como meta apresentar aos alunos os produtos da Ciência como saberes acabados, 

definitivos...” (POZO, 2009, p. 21). Isso acontece na maioria das vezes pela falta de 

metodologias de ensino adequadas para ensinar determinados conteúdos. 

Certamente é difícil compreender ou aprender algo, quando este parece não possuir 

nenhuma relação com nossa realidade ou não sabemos como surgiu e nem para que 

servem determinados conceitos. Assim, com o uso da inserção da literatura infantil 

nas aulas de Ciências sucede a possibilidade de os estudantes leitores refletirem e 

agir sobre a sua realidade. 

Todavia, a utilização da literatura infantil em sala de aula, segundo Coelho 

(2000) apresenta algumas limitações, uma das principais críticas se refere à perda do 

processo literário dos textos, quando utilizados no ambiente escolar. Mas, acredito 

que com um planejamento cuidadoso das aulas, visando a tornar a leitura um 

momento prazeroso e enriquecedor essa questão pode ser minimizada. 

Neste contexto, defendo que no entrelaçar da literatura com a Ciência, essas 

possam se transmutar na realidade do aprender Ciência, visto que são notórias as 

contribuições que a LI traz para o ensino de Ciência, pela qual a aproximação de 

ambas as áreas pode contribuir para a formação de leitores críticos, construção da 
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cidadania e o repensar de atitudes. Diante de tantos pontos positivos ressaltados 

anteriormente, qual literatura infantil poderia ser usada para a construção do 

conhecimento científico? Nesta pesquisa, a resposta a esta pergunta corresponde ao 

pensamento de Zanetic (2006), com base em sua própria premissa de cientistas com 

veias literárias, estando inseridos neste grupo os escritores que se apropriam do 

conhecimento científico como fonte de inspiração ou como guia metodológico, entre 

eles Luiz de Camões e Monteiro Lobato. 

Para tanto, aqui foi restringido e inspirado à literatura infantil de Monteiro Lobato 

(1973) em sua obra Serões de Dona Benta, o qual é considerado relevante para 

ensinar Ciência. 

 

2.1 OBRA SERÕES DE DONA BENTA COMO INSPIRAÇÃO PARA O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Neste momento, abordarei inicialmente alguns aspectos da vida e obra de 

Monteiro Lobato e sua relação com o ensino de Ciências para, posteriormente, 

discorrer sobre a obra Serões de Dona Benta, ressaltando suas características a partir 

dos prós e contras sob a ótica de alguns autores (GROTO, 2012; LAJOLO, 2006; 

CAVALHEIRO, 1955) e da minha interpretação como pesquisadora deste trabalho. 

Vale ressaltar que não é meu intuito descrever a vida de Monteiro Lobato 

detalhadamente, visto que já existe um grande número de publicações de qualidade 

a esse respeito, como por exemplo, no trabalho de dissertação de Santos (2011). 

Procurei, então, tomar como referência algumas dessas publicações já 

existentes, pelas quais foram ressaltados anteriormente os devidos autores, para 

evidenciar alguns momentos da sua vida que possam contribuir, de alguma maneira, 

para esse estudo. 

Em palavras gerais, Monteiro Lobato nasceu no ano de 1882, na cidade de 

Taubaté, interior de São Paulo. Advogado, fazendeiro, escritor, jornalista, editor, 

dentre outras atividades, Monteiro Lobato presenciou momentos importantes da 

história brasileira. Quando criança viveu a monarquia, a escravidão, a abolição da 

escravatura e a república. Quando adulto participou das campanhas higienistas, 

polemizou com os líderes da Semana de Arte Moderna de 22, lutou pelo petróleo e 

afrontou a ditadura do Estado Novo. Vivenciou a época da Primeira Guerra Mundial, 

da Revolução Russa e da Segunda Guerra Mundial. Encantou-se com o capitalismo 

americano e perdeu praticamente tudo o que possuía na quebra da Bolsa de Valores 
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de Nova Iorque. Lobato morre no dia 4 de julho de 1948 (GROTO, 2012). 

A maior parte da obra literária de Monteiro Lobato está voltada para o público 

infantil. No total foram trinta e nove histórias, sendo trinta e duas originais e sete 

adaptações contidas em aproximadamente cinco mil páginas (CAVALHEIRO, 1955). 

Com relação a estas obras, vários pesquisadores da área (ZANETIC, 2006; 

ZILBERMAN, 2006; COELHO, 2009; LAJOLO, 2006) afirmam sua importância para o 

estabelecimento da literatura infantil no ensino. 

No Quadro 1 é apresentada a maior parte das obras da literatura infantil de 

Monteiro Lobato e seus respectivos anos de publicação. 

 

Quadro 1 – Obras da literatura infantil de Monteiro Lobato 

Fonte: Lajolo (2006) 

 

A grande personalidade das obras de Monteiro Lobato está no fato delas 

mostrarem aos seus leitores o “magnífico” como algo possível de ser apreciado por 

qualquer um. É através do entrelaçamento entre o mundo real e o mundo imaginário 

que Lobato torna concreto os sonhos que só poderiam existir na fantasia (COELHO, 

2009). Além disso, uma das características evidentes nos livros de Monteiro Lobato é 
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a presença do humor e diversão que acontece no mesclar do mundo real com o 

imaginário, visto que em muitas de suas histórias é possível identificar o interesse que 

o escritor possui pela Ciência. 

A presença da Ciência na obra de Monteiro Lobato é a identificação de um 

escritor preocupado com o universo escolar, isto é, do aprendizado das crianças e da 

formação do pensamento crítico para construir um país melhor. Monteiro Lobato se 

mostra atualizado com o que havia de novo na área da educação e apresenta em 

seus livros “temas que até então não eram considerados apropriados à infância, como 

a guerra, a política, a filosofia, a ciência e a exploração do petróleo, dentro de uma 

visão nada convencional, para a época, do que era a criança” (CATINARI, 2006, p. 

49). O pensamento do escritor deve ser entendido como: “uma postura diante da vida 

e do mundo em que o sujeito investigue, pesquise, hipotetize, planeje, analise, 

escolha, experimente, reconstrua e reorganize a própria experiência” (ABREU, 2004, 

p. 89). 

A apresentação dos temas pedagógicos na obra do escritor pode ser 

representada pelas palavras de Catinari (2006) sobre os princípios da “educação 

lobatiana”: 

 
[...] deve haver uma participação ativa dos aprendizes no processo educativo, 
por meio de interações, experimentações, viagens, e do exame direto dos 
fenômenos e acontecimentos; a aprendizagem deve ser vivência agradável, 
prazerosa e interessante; os campos de conhecimento a serem adquiridos 
devem brotar do desejo dos educandos e a sua curiosidade deve ser 
estimulada; os conhecimentos devem ser adequados à maturidade intelectual 
e emocional dos educandos e a linguagem deve ser clara e simples, sem ser, 
no entanto, empobrecida; os conhecimentos não devem, jamais, ser tratados 
de forma estanque, devem estar interligados e inter-relacionados; o ambiente 
de estudo deve ser de liberdade, onde não haja o medo de errar e de ter 
dúvidas (CATINARI, 2006, p. 104-105). 

 

Em concordância com Catinari (2006) e pesquisando sobre estudos referentes 

ao ensino de Ciências é possível perceber que os princípios da “educação lobatiana” 

se mostram de certa forma inseridos na área educacional atual, pois assim como o 

intuito da “educação lobatiana” é considerar os conhecimentos prévios dos alunos, a 

importância de atividades práticas e experimentais, o trabalho de campo, 

problematização e estímulo à curiosidade, abordagem interdisciplinar, conhecimento 

contextualizado e significativo, importância da dúvida e do erro no processo de ensino- 

-aprendizagem, as propostas curriculares mais recentes também apresentam o 

mesmo objetivo. 
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Por isso a escolha da literatura de Monteiro Lobato, uma vez que suas obras 

apresentam diversas problemáticas presentes no dia a dia do pequeno leitor com o 

encantamento e a magia dos seus personagens, além disso, o contexto das histórias 

oferece instigação e imaginação. Suas obras inspiram uma interessante alternativa 

para discutir e relatar as relações que podem ser vivenciadas entre literatura e Ciência. 

O livro Serões de Dona Benta (1973) foi o que inspirou realizar esse estudo, 

cuja obra aparenta ter três objetivos: “levar às crianças o conhecimento sobre as 

conquistas da Ciência; questionar as verdades feitas que o tempo cristalizou e que 

cabe ao presente redescobrir e renovar, além de propor um novo modelo de ambiente 

escolar” (DUARTE, 2008, p. 391). 

Santos (2011) em sua dissertação realizou um estudo sobre as potencialidades 

do livro Serões de Dona Benta para o ensino de Ciências e identificou por meio da 

Análise Textual Discursiva termos científicos contidos no livro analisado. De acordo 

com o autor, a obra apresenta possibilidades de contextualização de conceitos 

científicos e poderia ser utilizada não somente como literatura, mas como material de 

ensino de Ciências para a contextualização desses temas identificados no livro. Neste 

livro, Lobato ressalta a importância do diálogo como caminho para construir 

conhecimentos sistematizados que possibilitam a compreensão de uma determinada 

questão ou a solução de um problema apresentado na história. De acordo com 

Zanette (2007 apud DUARTE, 2008, p. 396) é “por meio da valorização do 

questionamento, da dúvida (do grano salis), que Lobato faz com que o conteúdo a ser 

estudado seja definido a partir das necessidades colocadas pelas práticas sociais”. 

No entanto, a classificação dada aos livros de cunho didático não é um 

consenso entre os estudiosos, pois existem divergências entre o que pode ser 

considerado como literatura e como texto didático, uma vez que não há distinção entre 

fantasia e realidade, assim como não existe o impossível no universo infantil de Lobato 

(CAVALHEIRO, 1955). Como argumenta Pallota (2008, p. 228), nos livros de Lobato 

“ainda quando beiram o didatismo ou apelam para a intertextualidade, às personagens 

atuam como condutores críticos do texto”. Candido (1972) acrescenta a literatura 

infantil em particular, em função das características que envolvem sua criação como 

forma de suprir a carência de alfabetização das crianças, sempre apresentou uma 

dualidade em sua identidade: é uma arte literária ou pedagógica? Mas, de acordo com 

Coelho (2000), ela pode transitar entre os dois lados, pois: 
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[...] se analisarmos as grandes obras que através dos tempos se impuseram 
como “literatura infantil”, veremos que pertencem simultaneamente a essas 
duas áreas distintas (embora limítrofes e as mais das vezes, 
interdependentes): a da Arte e a da Pedagogia. Sob esse aspecto, podemos 
dizer que, como “objeto” que provoca emoções, dá prazer ou diverte e, acima 
de tudo, “modifica” a consciência-de-mundo de seu leitor, a Literatura Infantil 
é Arte. Por outro lado, como “instrumento” manipulado por uma intenção 
“educativa”, ela se inscreve na área da Pedagogia (COELHO, 1991, p. 24). 

 

Por pensar como Coelho (1991) me inspirei na LI, em particular, na obra Serões 

de Dona Benta de Monteiro Lobato (1937) para ensinar Ciências. 

O livro Serões de Dona Benta foi publicado inicialmente em 1937 pela 

Companhia Editora Nacional (Figura 1). Trata-se de uma obra densa, com 23 

capítulos, que fazem lembrar um livro didático de Ciências (PENTEADO, 1997). 

 

Figura 1 – Capa do livro Serões de Dona Benta (1937) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lajolo e Ceccantini (2008) 

 

A obra inspirada para essa pesquisa foi lançada em 1973, pela Editora 

Brasiliense, os 23 capítulos estão contidos em 101 páginas (Figuras 2 e 3). É uma 

mescla entre a história de Serões com a História das Invenções. Estima-se que foram 

publicados entre os anos de 1937 e 1955, ao redor de 27.769 exemplares desta obra 

(PENTEADO, 1997). 

Apesar de a obra ser classificada para a educação infantil, a mesma pode ser 

também considerada ao público alvo juvenil, uma vez que nela são relatadas 
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significativas informações (Figura 3) sobre o que é Ciência e como ela funcionava na 

visão do autor, em que as temáticas que apresentam conceito sobre o ar, água, 

matéria, solo, energia etc, são de grande relevância para alunos do Ensino 

Fundamental. 

 

 

Figura 2 – Capa do livro Serões de  Figura 3 – Serões de Dona Benta – 
Índice 

Dona Benta (1973)  

  

   
Fonte: Lobato (1973)                                        Fonte: Lobato (1973) 

 

O livro em geral apresenta a história de uma avó chamada Dona Benta, que 

percebia que seus netos eram muito curiosos e tinham sede em aprender Ciência. 

Vendo isso, ela decide, então, organizar saraus científicos, nos quais ensinaria, 

sobretudo, a Ciências da natureza. Ao longo dos capítulos o autor explica, a partir de 

personagens criados por ele, diversos assuntos científicos como: o ar, a água, o solo, 

a matéria, o calor, o tempo, o clima, o sistema solar, dentre outros, e também utiliza o 

laboratório improvisado, que fez no quarto de hóspedes, para realizar várias 

experiências. Durante as explicações dos conteúdos científicos para os netos, ela faz 
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uso da “história da Ciência”, discorrendo sobre como alguns conceitos científicos 

foram desenvolvidos, assim como também apresenta muitos exemplos da vida 

cotidiana dos netos para contextualizar as suas explicações (GROTO, 2012). 

Deste modo, acredita-se que o autor objetiva, a partir da sua obra, transmitir 

conhecimento sobre sua visão de Ciência, mostrando que a mesma não é algo pronta 

e acabada (Ciência como processo). Entretanto, foram encontrados alguns erros 

conceituais sobre o entendimento de Ciência, todavia apesar de pensar que os erros 

adquiridos na história criada por Monteiro Lobato não inviabilizam sua obra, pois ela 

apresenta um direcionamento ao conhecimento científico, acredito que a partir dos 

erros conceituais encontrados na história seria passaporte para os professores 

ensinar Ciência, podendo então ser utilizados na problematização dos próprios 

conceitos. Um dos erros conceituais encontrados no livro está na definição de matéria, 

cujo autor confunde a definição de peso e massa, pois do ponto de vista científico, 

“matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço” (CANTO, 2009, p. 145) e 

no livro o conceito se apresenta da seguinte maneira: 

 
– Matéria é tudo que existe – adiantou Narizinho. 
– Talvez você tenha razão, mas por enquanto a Ciência o que diz é que 
matéria é o que ocupa lugar no espaço e tem peso (LOBATO, 1973, p. 33). 

 

Foi pensando justamente nos erros conceituais contidos na história que surgiu 

a ideia de criar um livro de literatura infantil inspirado em Serões de Dona Benta, 

todavia com temáticas diferentes, personagens diferentes e ambientes diferentes e 

com apresentações de conceitos atuais do contexto educacional. 

A forma com que foi conduzido o livro foi pensando em uma perspectiva da 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), uma vez que esta perspectiva 

amplia o conhecimento do aluno, contextualizando com a sua vida cotidiana. A 

próxima seção lhe conduzirá um aprofundamento teórico sobre a temática em 

questão. 

 

2.2 ENSINO DE CIÊNCIAS EM UMA PERSPECTIVA CTSA 

 

Com as consequências dos problemas ambientais pós-guerra, isto é, após 

a II Guerra Mundial, a tomada de consciência de muitas pessoas com relação às 

questões éticas, a qualidade de vida da sociedade industrializada, a necessidade da 
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participação popular nas decisões públicas, estiveram cada vez mais sob o controle 

de uma elite que detém o conhecimento científico e, sobretudo, o medo e a frustração 

decorrentes dos excessos tecnológicos propiciaram as condições para o surgimento 

de propostas de ensino CTS (WAKS, 1990). Além disso, o aparecimento dessa 

perspectiva se deu nos estudos da área da epistemologia da Ciência, que acionaram 

aspecto relativo a questões econômicas e políticas da Ciência. 

O movimento CTS surgiu no século XX, por volta da década de setenta, 

como decorrência da necessidade de formar o cidadão em Ciência e Tecnologia, o 

que não vinha sendo alcançado adequadamente pelo ensino convencional de 

Ciências. O cenário em que tais currículos foram desenvolvidos corresponde, no 

entanto, ao dos países industrializados, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá 

e na Austrália, em que havia interesse quanto à educação científica e tecnológica, 

porém só na década de oitenta que o movimento ganhou substancial importância 

(LAYTON, 1994). 

Segundo Krasilchik (1987), o desenvolvimento do novo contexto 

educacional dos currículos de Ciências no Brasil no período de 1950 a 1985, menciona 

que, na década de setenta, os mesmos começaram a incorporar uma visão de Ciência 

como produto do contexto econômico, político e social. Já na década de oitenta, a 

renovação do ensino de Ciências passou a se orientar pelo objetivo de analisar as 

implicações sociais do desenvolvimento científico e tecnológico. 

A educação CTS é caracterizada pelas inter-relações entre os elementos da 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, e pela interseção de finalidades entre o ensino de 

Ciências, a educação tecnológica e a educação para a cidadania no sentido da 

participação na sociedade. Nesse sentido, o enfoque CTS é capaz de induzir à 

participação mais ativa de todos os cidadãos contribuindo para uma sociedade de 

melhor qualidade democrática, onde o caminho da mudança e do progresso passa 

por um modelo misto de princípios e ações. Suas ações pedagógicas devem propiciar 

aos alunos discutirem os problemas que a humanidade a partir dos direitos e deveres 

de um cidadão (MARTINS; PAIXÃO, 2011). 

Recentemente, a necessidade de evidenciar a influência que a Ciência e a 

tecnologia apresentam sobre o ambiente, fez surgir a vertente ambiental incluída na 

nova abordagem CTSA (CHRISPINO, 2008). Apesar da preocupação com o meio 

ambiente estar presente desde a origem do movimento CTS, a explicitação do “A” na 

sigla denota a importância crescente que a dimensão socioambiental vem 
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conquistando no ensino. A abordagem de ensino CTSA é essencial para a Educação 

em Ciências, pois oportuniza reflexões críticas sobre questões relacionadas à Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente. O objetivo principal da educação CTSA é ampliar 

os mecanismos de participação, contribuindo para potencializar o processo de tomada 

de decisão, desenvolvendo nos alunos um senso de responsabilidade para os 

problemas sociais e ambientais, tanto atuais quanto futuros (SANTOS, 2007). 

Fontes e Silva (2004) também mencionam a importância desta abordagem de 

ensino das Ciências, citando os objetivos dessa perspectiva segundo sua percepção: 

 
Motivar os alunos para a aprendizagem da Ciência, tornando-a mais atraente, 
humanizada, mais próxima dos cidadãos, alargando-a para além da escola; 
Desenvolver o pensamento crítico e a independência intelectual dos alunos; 
Esbater fronteiras entre a Ciência e as metaciências, proporcionando uma 
integração das Ciências sociais e promover uma visão social da Ciência como 
atividade coletiva, não elitista; Analisar aspectos políticos, económicos, éticos 
e sociais da ciência e da tecnologia, como contributo para uma melhor 
formação científica dos alunos; Promover a alfabetização científica e 
tecnológica de todos de modo a poderem exigir dos diferentes poderes 
(político, militar, económico, religioso) decisões fundamentais e eticamente 
responsáveis (FONTES; SILVA, 2004, p. 27). 

 

Contudo, para que esses objetivos sejam alcançados, os professores de 

Ciências devem atuar de forma consciente e que motive os alunos. Para tal, os 

professores necessitam realizar um papel fundamental na articulação dos conteúdos 

e saberes a serem transmitidos nos diferentes contextos da Ciência-Tecnologia- 

-Sociedade-Ambiente. Vázquez (1999) refere que os professores devem ter algumas 

características a seguir mencionadas: 

 
(a) Construtor de um ambiente estimulante e acolhedor: rico em recursos 
humanos e materiais; (b) Estimulador de um elevado autoconceito (sobre si 
mesmo e em cada aluno) e elevadas expectativas sobre o trabalho de turma 
e esforço contínuo; (c) … pesquisador permanente, leitor informado, aberto, 
curioso, …; (d) Estimulador de perguntas desafiadoras na aula sobre todos 
os temas, especialmente sobre a vida diária e o que se aprendeu; (e) 
Enfatizar a importância da cultura científica e a sua aplicação à vida diária; (f) 
[Proporcionar] Aula aberta: o aluno deve aprender fora da aula e o mundo 
exterior deve entrar na aula; (g) [Contribuir para que os alunos consigam] 
aprender eficazmente todos os projetos iniciados; (h) Ser diferente, 
alcançando objetivos que outro professor não alcança ou nem sequer os 
considera: alfabetização, interesse, compreensão, capacidade, criatividade, 
tomada de decisões (VÁZQUEZ, 1999, p. 42). 

 

Perante as características referidas na citação, cabe aos professores conduzir 

seus alunos rumo à curiosidade e entusiasmo pela Ciência-Tecnologia-Sociedade- 

-Ambiente, motivando-os para a aprendizagem científica. Desta forma, o grande 
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desígnio desta é contribuir para a formação de cidadãos cientificamente mais críticos 

e reflexivos, promovendo o interesse pela Ciência. 

Lorenzetti (2000) parte da concepção de que os primeiros anos do Ensino 

Fundamental constituem o momento de instrumentalização dos alunos para a 

compreensão do mundo em que vivem. De acordo com o autor, é neste período que 

os alunos estabelecem a compreensão inicial da Ciência e sua relação com o meio 

em que vivem, desenvolvendo habilidades e atitudes científicas. Desta forma, as 

crianças adquirem conhecimentos necessários para uma tomada de decisão. Reis 

(2004), em concordância com o pensamento de Lorenzetti (2000), apresenta a 

pretensão da educação CTSA, cujos alunos passam a participar ativamente nas 

decisões da sociedade, o ensino deve estar direcionado para uma educação voltada 

para a ação social responsável e para a preocupação com a formação de atitudes e 

valores, visto que a adoção de questões sociais relativas à Ciência e tecnologia, que 

estejam diretamente relacionadas com a realidade que rodeia os alunos demonstra 

ser fundamental na formação de atitudes e valores e no desenvolvimento de uma 

prática social responsável. 

Para Martins (2011), o ensino de Ciências apresenta-se como uma abordagem 

cada vez mais viável e, por sua vez, baseada no desenvolvimento de orientações 

curriculares, bem como na concepção de recursos didáticos com estratégias de 

ensino cada vez mais motivadoras para os alunos. Para a mesma autora, esta 

abordagem de ensino é uma proposta motivadora e construtiva para os alunos 

aprenderem Ciências. Na compreensão de Castro et al. (2007, p. 3): 

 
– Mais que um método ou uma abordagem de ensino, esse movimento 
remete à reflexão sobre os sentidos de se ensinar Ciências num mundo cada 
vez mais permeado pela tecnologia, pelo acúmulo da produção de 
informações, pela rapidez com que estas são socializadas e descartadas e 
pela participação dos cidadãos comuns nos debates de interesse coletivo. 
Em outras palavras, a Ciência, a tecnologia e suas relações com a sociedade 
saturam nosso dia a dia e se impõem como formas de viver e de pensar. 
Algumas vezes nos sentimos maravilhados com os desenvolvimentos em 
C&T, outras, ameaçados por elas. 

 

Deste modo, considerando as contribuições que a CTSA oferece para o ensino 

de Ciências, a seguir é apresentada a elaboração do produto educacional, isto é, um 

livro de literatura infantil intitulado “Encontro com a Ciência”, como uma ferramenta 

para o ensino de Ciências em uma perspectiva CTSA. Vale mencionar que a seção 

posterior a esta, ou seja, na elaboração do PE serão apresentados os indicadores 
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desta perspectiva presentes na história. 

 

2.3 ELABORAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL: LIVRO DE LITERATURA INFANTIL 

 

Nesta seção da pesquisa, apresento a elaboração do produto educacional, isto 

é, um livro de LI em uma perspectiva da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

(CTSA). O material que se realizou visa à abordagem do ensino de Ciências por meio 

de conhecimento artístico e científico. 

Para iniciar a discussão, irei apresentar o pensamento de Bakhtin (2003), 

célebre filósofo da linguagem, enfatizando: 

 
Eu vivo em um mundo de palavras do outro. E toda a minha vida é uma 
orientação nesse mundo; é reação às palavras do outro (uma reação 
infinitamente diversificada), a começar pela assimilação delas (no processo 
de domínio inicial do discurso) e terminando na assimilação das riquezas da 
cultura humana (expressas em palavras ou em outros materiais semióticos) 
(BAKHTIN, 2003, p. 370). 

 

Esse mesmo autor ressalta ainda: 

 
Para cada indivíduo, essa desintegração de todo o expresso na palavra em 
um pequeno mundinho das suas palavras (sentidas como suas) e o imenso 
e infinito mundo das palavras do outro são o fato primário da consciência 
humana e da vida humana, que, como tudo o que é primário e natural, até 
hoje tem sido pouco estudado (conscientizado), pelo menos não foi 
conscientizado em seu imenso significado essencial. [...] As complexas 
relações de reciprocidade com a palavra do outro em todos os campos da 
cultura e da atividade completam toda a vida do homem (BAKHTIN, 2003, p. 
379). 

 

Neste sentido, o indivíduo, em particular, as crianças mergulhadas em um 

mundo leitor passam a se apropriar de uma infinidade de significados expressos a 

partir das palavras. Segundo Mello (2016), quando se trata de Literatura Infantil, o ato 

de ler passa a tomar um caminho de descobertas, em palavras escritas e imagens. 

Nesse processo pedagógico, ter um livro de literatura infantil que apresenta 

temáticas para serem trabalhadas no ensino de Ciências permite ao professor o 

explora em seus detalhes, para poder elaborar propostas que interessem, provoquem 

e criem motivações nas crianças, buscando deixar nelas o desejo de sempre querer 

ler. 

Pensando na relação do ensino de Ciências com o cotidiano dos alunos, logo 

surgiu a ideia de criar um livro de LI na perspectiva CTSA, cuja concepção sugere o 
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processo de tomada de decisões envolvendo situações típicas do dia a dia, nas quais 

as pessoas deparam-se com muitos acontecimentos e necessitam considerar não só 

os aspectos práticos e econômicos, mas também os sociais, ambientais e éticos. 

Segue a Figura 4 apresentando a capa do livro elaborado para a pesquisa. 

 

Figura 4 – Encontro com a Ciência (PE) 

 

Fonte: Autores 

 

O livro que elaborei em subsídio com meu orientador, intitulado como “Encontro 

com a Ciência” e que tem como tema principal as noções de astronomia, propicia o 

enredo de um encontro entre os personagens, Dona Isabel, Helena e Heitor durante 

as noites numa pequena vila. No início da história ocorre uma situação em que os 

netos passam a ter curiosidades sobre os assuntos da Ciência. Esse momento 

ocorreu quando os netos quiseram encontrar uma forma de desafiar o pedido de sua 

avó em esperar para comer os biscoitos que estavam em cima de uma bancada alta. 

Durante esta ação dos netos em procurarem latinhas para subir na bancada, sua avó 

Dona Isabel passa a esclarecer dúvidas concernentes aos conceitos dos fenômenos 

físicos e químicos provenientes da explicação sobre as latas amassadas e 

enferrujadas. Vendo a curiosidade exercida pelos netos ao indagarem assuntos sobre 
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a Ciência, Dona Isabel resolve então estimular ainda mais os netos propondo alguns 

encontros para ensinar assuntos referentes a esta área do conhecimento e existente 

em situações típicas do dia a dia dos netos. 

Assim, considerando a importância dos estudos que envolvem a CTSA, elenco 

neste momento as características que discutem esta perspectiva apresentando os 

indicadores da CTSA presentes na história, a partir da temática sobre os fenômenos 

físicos e químicos e o Sol e a sua importância para a vida na terra. Adotei como 

referência os indicadores propostos por Fracalanza e Megid-Neto (2006) e adaptados 

por Amaral, Xavier e Maciel (2009). 

 

Quadro 2 – Indicadores CTSA 

 
Fonte: Fracalanza e Megid-Neto (2006) adaptados por Amaral, Xavier e Maciel (2009)  

 

Ao ler a história completa é possível perceber os indícios desta abordagem no 

livro, todavia ressalto que não são todos os indicadores apresentados explicitamente 

na história, mas ao articular a história com o planejamento de aula, ambos propiciam 

todos os indicadores apresentados acima consideravelmente na proposta da 

perspectiva CTSA. Por exemplo, em relação ao indicador I2, que aborda a aplicação 

pela sociedade do conhecimento científico, percebe-se a presença do mesmo no 

trecho que retrata o Sol como fundamental para a vida na terra, conforme exemplo 

abaixo: 
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– O Sol é fundamental para a manutenção da vida na Terra. Ele nos fornece 
luz, calor e energia, além de ser responsável pela evaporação e por diversos 
processos biológicos em todos os seres vivos. É ele quem garante as 
condições climáticas favoráveis à vida na Terra. Além disso, o Sol estimula a 
produção de vitamina D no nosso corpo, o que melhora a absorção do Cálcio. 
Esse é um elemento fundamental no fortalecimento dos ossos, sem ele nosso 
corpo enfraquece e ficamos doentes. Todavia, a exposição excessiva ao Sol 
pode causar alguns problemas na vida humana, como câncer de pele, 
queimaduras solares, insolação, entre outros. Deste modo, é importante que 
tomemos as precauções corretas para evitar esses riscos. 

 

Com relação ao indicador I4, que aborda o conhecimento científico como base 

ao desenvolvimento tecnológico, o mesmo pode ser observado por questões que 

retratam o conceito e exemplificações de luz artificial: 

 

[...] inclusive o homem, com o passar dos anos, construiu instrumentos 
capazes de produzir luz artificial para quando o Sol não pudesse iluminar. 
Como por exemplo, essas aqui em nossa sala, a vela e a lamparina. Temos 
também uma luz artificial mais recente que essas. Vocês sabem me dizer 
qual é? 
– Eu acho que sei vovó. É a lâmpada – respondeu Helena. 
– Isso mesmo minha querida. O objeto criado que contém energia elétrica é 
a lâmpada. 

 

Cabe salientar que os indicadores I2 e I4 não são os únicos presentes no PE e 

sim apenas alguns dos indícios que existem na proposta do livro de LI elaborado que 

demonstram estar relacionados com a perspectiva da CTSA, visto que essa 

abordagem de ensino apresenta uma gama de possibilidades para o trabalho 

pedagógico. Tendo em vista que as articulações e aproximações com o cotidiano 

contribuem para os processos de ensino e aprendizagem, de forma a propiciar o 

pensamento crítico e reflexivo do aluno. Sendo assim, as concepções e propostas 

apresentadas neste estudo refletem consideravelmente as potencialidades da CTSA 

para o ensino de Ciências. 

A maneira como ensinar implica na necessidade de definir o conteúdo, os 

objetivos e a metodologia a ser empregada. Além disso, presume organizar atividades 

e recursos didáticos que possam promover a apropriação da matéria trabalhada. 

Segundo Chevallard (2013), as incumbências do docente agregam o conhecimento 

teórico e prático para que desenvolva uma transposição didática, isto é, torne possível 

a aprendizagem de um conhecimento científico. De tal modo, a importância do 

planejamento docente como uma ação indispensável para o exercício da docência, 

uma atividade de pesquisa e estudo, uma previsão das ações, uma avaliação 
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pedagógica do ensino e da aprendizagem, e uma reflexão sobre o quê, para quê e 

como ensinar. 

Ferreira (1981) pontua que o planejamento não é sinônimo de improvisação, 

pois requer um objetivo, isto é, uma ação pensada estrategicamente. Portanto, se há 

uma intenção, se segue um caminho com a clareza e a coerência de onde se quer 

chegar. O ato de planejar compõe o modo como se organiza o meio à sua volta diante 

de seus interesses e objetivos. Desta maneira Martinez e Lahore (1977) apresentam 

esta afirmação: 

 
[...] previsão de necessidades e racionalização de emprego dos meios 
materiais e dos recursos humanos disponíveis a fim de alcançar objetivos 
concretos em prazos determinados e em etapas definidas a partir do 
conhecimento e avaliação científica da situação original (MARTINEZ; 
LAHORE, 1977, p. 11). 

 

Assim, o planejamento resulta em uma bússola que guia e indica o destino que 

se almeja. Isto é, do ponto de vista escolar, o planejamento é um compromisso político 

e pedagógico diante das intenções com o que se pretende desenvolver (LEAL, 2005). 

De acordo com Vasconcellos (2000, p. 79), “planejar é antecipar mentalmente 

uma ação ou um conjunto de ações a serem realizadas e agir de acordo com o 

previsto”. Como se vê, planejar diz respeito não somente a pensar a ação, mas a agir 

conforme se pensou, ou seja, fazendo uso da práxis. 

Nessa dimensão, delimitei esta pesquisa ao plano de aula que constitui uma 

“previsão do desenvolvimento do conteúdo para uma aula ou conjunto de aulas e tem 

um caráter bastante específico” (LIBÂNEO, 2012, p. 225), visto que “a aula é a forma 

predominante de organização do processo de ensino” (LIBÂNEO, 2012, p. 241). 

Portanto, a aula traz consigo as intencionalidades de um projeto de escola que guia 

as ações dos professores com os alunos (LIBÂNEO, 2012), uma vez que o projeto de 

trabalho da escola para a turma que foi aplicado o plano de aula, conta a temática Sol 

como um dos assuntos a serem trabalhados no 1º trimestre de 2018. Segue abaixo o 

Quadro 3 visando o documento: 
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Quadro 3 – Plano de ensino de Ciências (5º ano) 

 
Fonte: http://www.cambe.pr.gov.br/site/curriculoeducacao.html 

 

Consequentemente, a partir do plano de ensino proposto pela rede municipal 

de Cambé – PR, o plano de aula elaborado consistiu no conteúdo programático pela 

instituição. 

Desta maneira, apresento neste instante o planejamento de aula (Apêndice A) 

efetuado para a utilização do livro paradidático, conforme a proposta indicada para a 

realização da leitura por Graves e Graves (1995) com os momentos da pré-leitura, 

leitura e pós-leitura. Segue abaixo o Quadro 4 com a descrição dos três momentos: 

 

Quadro 4 – Etapas descritas para a leitura 

PRÉ-

LEITURA 

São efetuadas atividades que dão abertura à leitura propriamente dita, 

como por exemplo: atividades de motivação como é caso das 

dinâmicas, atividade para ativação de conhecimentos prévios, de pré-

ensino de conceitos, entre outras. 

LEITURA Esta é a etapa da realização da leitura propriamente dita. Nesta etapa, 

a leitura pode ser realizada de diversas formas, como por exemplo, a 

leitura silenciosa e a leitura para o estudante. 

PÓS-

LEITURA 

Nesta etapa pode envolver diversos tipos de atividades que objetivam 

averiguar a compreensão do texto, dentre elas, os questionamentos, 

discussões, atividades artísticas não verbais, atividades escritas etc. 

Fonte: Graves e Graves (1995) 

 

Nessa perspectiva, a organização da ação docente pelo plano de aula supõe 

conhecimento de seus elementos constitutivos: objetivos, conteúdo, metodologia e 

recursos organizativos. Tais elementos permitirão que o conhecimento transmitido, a 

estratégia, o envolvimento e o engajamento sejam adquiridos pelos alunos durante as 

aulas (BERSCH, 2014). 

Considerando que plano de aula deva possibilitar no ato de reconhecer o que 

se previu, o que se alcançou com a prática docente proveniente da aplicação do PE, 
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uma pesquisa que tenha como intuito os processos educativos, logo se entende que 

o contato com a LI no ensino de Ciências deva permitir ao leitor refletir e entender o 

conhecimento adquirido pelo PE proveniente da ação docente, visto que na seção 

posterior a essa serão discutidos a aplicação do produto educacional e os 

procedimentos metodológicos adotados nessa pesquisa. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA E APLICAÇÃO DO 
PRODUTO EDUCACIONAL 

 
Nesta seção, apresento os procedimentos metodológicos empregados para 

guia desta pesquisa e a aplicação do produto educacional. 

Esta etapa do trabalho organiza-se da seguinte maneira: natureza da pesquisa, 

que descreve as características em geral da pesquisa; o percurso metodológico, no 

qual se exibe os participantes da pesquisa e seu ambiente de aplicação do produto 

educacional; as etapas e os instrumentos para a coleta de dados, apresentação dos 

instrumentos utilizados para a coleta de dados da pesquisa; e, temática empregada 

na coleta de dados fundamentados em indícios da relação com o saber e da 

alfabetização científica. 

Para melhor compreensão, o Esquema 2 abaixo representa o aspecto da 

Metodologia da pesquisa. 

Esquema 2 – Metodologia da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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3.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO COMO NATUREZA DA PESQUISA 

 

Ao debater sobre a pesquisa em educação, Tozoni-Reis (2009) afirma que a 

escolha epistemológica é caracterizada como essencialmente qualitativa. Seguindo 

tal preceito, essa pesquisa foi abordada segundo procedimentos metodológicos de 

uma pesquisa qualitativa, de modo a cumprir as finalidades indicadas na proposta do 

produto educacional advindo do livro de LI inspirado da obra SDB mediante uma 

perspectiva CTSA. 

Partindo desse procedimento, Bogdan e Biklen (1994) explicitam seus 

pressupostos sobre a pesquisa qualitativa. 

 
Em investigação qualitativa, uma das estratégias utilizadas baseia-se no 
pressuposto de que muito pouco se sabe acerca das pessoas e ambientes 
que irão constituir o objeto de estudo. Os investigadores esforçam-se, 
intelectualmente, por eliminar os seus pré-conceitos. [...] Os planos evoluem 
à medida que se familiarizam com o ambiente, pessoas e outras fontes de 
dados, os quais são adquiridos através da observação directa. Após a 
conclusão do estudo efectua-se a narração dos factos, tal como se passaram, 
e é elaborado, em retrospectiva, um relatório detalhado do método utilizado 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 83). 

 

Segundo Minayo (2013), essa modalidade de pesquisa possui uma consciência 

histórica, considerando-a uma concepção teórica sobre a realidade social, que vai 

além de técnicas preestabelecidas, isto é: 

 
Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida 
na abordagem da realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente 
a teoria da abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do 
conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, 
sua capacidade e sua sensibilidade) [...] (MINAYO, 2013, p. 14). 

 

Para subsidiar essa pesquisa qualitativa no desenvolvimento dos estudos aqui 

apresentados, optou-se por fundamentá-la nas reflexões da análise de conteúdo, 

prática na qual, segundo Bardin (2011, p. 36), “pode ser utilizada para analisar 

qualquer tipo de texto, ou comunicação oral, visual ou gestual. Desta forma, é uma 

agregação de instrumentos para o receptor decodificar a mensagem revelada, a partir 

do referente”. 

Nesse sentido, a análise de conteúdo é um método de interpretação de dados 

que pode direcionar diversas áreas do conhecimento, partindo do aspecto textual é 

passível de ser analisada com a aplicação desta técnica, cujo objetivo é: 
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[...] o principal objetivo da análise de conteúdo é desvendar os sentidos 
aparentes ou ocultos de um texto, um documento, um discurso ou qualquer 
outro tipo de comunicação. Obviamente que a escolha dos procedimentos 
para essa análise depende do estudo em questão, de seus objetivos, das 
intenções do pesquisador, de seus referenciais teóricos, epistemológicos, 
políticos, sociais, culturais, educacionais e pedagógicos (TOZONI-REIS 
2009, p. 45). 

 

Tal procedimento é importante, pois estabelece uma sistematização dos dados 

da pesquisa. De acordo com o pressuposto, para o desenvolvimento adequado e 

coerente do método, deve-se estabelecer uma categorização da análise do conteúdo. 

Assim, as etapas de análise de conteúdo organizam-se em torno de três categorias. 

Conforme Bardin (2011):  

1. A pré-análise, na qual realiza a organização das ideias principais, escolha 

dos documentos, elaboração de hipóteses, produção e preparação do material para a 

análise; 

2. A exploração do material, aplicação sistêmica dos propósitos definidos, 

definição das unidades, classificação e decomposição em atribuição de regras 

antecipadamente organizadas e estabelecidas; 

3. O tratamento dos resultados obtidos e interpretação, a intervenção, 

interpretação e síntese dos resultados. 

Deste modo, no momento da pré-análise realizei uma leitura geral das 

temáticas empregadas na pesquisa, defini o que seria meu PE e o preparei para a 

aplicação. Em seguida, determinei o tipo e o problema da minha pesquisa e cogitei 

sobre os possíveis resultados oriundos da aplicação do PE. 

Na exploração do material efetuei codificação a partir de recortes dos diálogos 

transcritos, e estes foram organizadas mediante categorias e subcategorias, uma vez 

que é nessa fase que há a categorização dos dados, que, segundo Bardin (2011), é 

um procedimento de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero. 

Sendo assim, a categoria ocorreu pelos trechos das falas que categorizavam 

ter indícios da relação com o saber baseados nos pressupostos de Charlot (2000) e 

da alfabetização científica fundamentada por Sasseron e Carvalho (2010). As 

subcategorias incidiram nas três dimensões da relação com o saber, ou seja, a relação 

epistêmica, pessoal e social e nos indicadores da alfabetização científica, sendo eles: 

seriação de informações, organização de informações, classificação de informações, 
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raciocínio lógico, raciocínio proporcional, levantamento de hipóteses, teste de 

hipóteses, justificativa, previsão e explicação. 

Na última etapa, o tratamento dos resultados obtidos e interpretação constituiu-

se da sistematização dos resultados com os objetivos da pesquisa, ponderados pela 

minha interpretação em conjunto com o meu orientador. Nesse momento, houve o 

confronto entre os resultados e os fundamentos da Relação com o Saber e da 

Alfabetização Científica, cujo intuito foi de verificar a presença dos indícios de ambos 

os fundamentos exibidos nos estudantes (participantes da pesquisa) do 5º ano do 

Ensino Fundamental I mediante o conteúdo de fenômenos físicos e químicos e as 

noções de astronomia e interpretar as possíveis evidências advindas do PE voltado 

às proximidades da LI e o ensino de Ciências. Portanto, esta última etapa versou 

sobre a interpretação dos dados coletados, a verificação da resposta do problema de 

pesquisa, a averiguação dos objetivos de pesquisa, se foram alcançados, bem como 

a relevância e eficiência da proposta de aproximação entre ambas as áreas do 

conhecimento providas pelo PE desenvolvido. 

Portanto, é relevante salientar que a análise assumida nesta pesquisa é a 

categorial, porque “funciona por operações de divisão do texto em trechos, em 

categorias segundo reagrupamentos analógicos” (BARDIN, 2011, p. 147). Deste 

modo, as categorias foram admitidas a priori e são diretamente relacionadas com os 

fundamentos da relação com o saber e da alfabetização científica. 

Considerando a análise de conteúdo como procedimento metodológico desta 

pesquisa, a próxima seção implicará em como realizei a aplicação do produto 

educacional, ou seja, o local, o público alvo da pesquisa, o objetivo empregado na 

ação docente, enfim, a maneira como foi planejada e aplicada tal ação. 

 

3.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa é delineada na ação docente da pesquisadora deste 

trabalho mediante a utilização da história intitulada de “Encontro com a Ciência”, 

desenvolvida e incorporada como PE da pesquisa e aplicado nas aulas de Ciências 

sobre os fenômenos físicos e químicos e as noções de astronomia. 

O anseio foi propiciar subsídios para o aprendizado de Ciências mediante os 

pressupostos teóricos da perspectiva CTSA presentes na LI direcionada com 

planejamento didático sobre as temáticas e proporcionar ações desencadeadoras, no 
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sentido de relacionar a LI com a Ciência, visando mesclar o mundo real do aluno com 

o mundo imaginário do livro, na instância por oferecer interesse pelas ambas as áreas 

do conhecimento. 

A aplicação do produto educacional durante o estágio da docência ocorreu em 

uma escola pública no município de Cambé, estado do Paraná. A preferência da 

instituição de ensino ocorreu pela proximidade com a coordenadora pedagógica da 

escola, uma vez que como pesquisadora deste trabalho e sem uma sala específica 

para ministrar aulas de Ciências, não seria possível a concretização da pesquisa. 

Essa proximidade foi importante, pois elegi como procedimento metodológico do 

trabalho os fundamentos da análise de conteúdo a partir da técnica elencada por 

Bardin (2011), que se organiza em três fases: I) pré-análise; II) exploração do material; 

e, III) tratamentos dos resultados, inferência e interpretação. Método em que os 

sujeitos envolvidos desenvolvem ações que posteriormente são investigadas com 

apoio de instrumentos de coletas de dados, tais como, gravações de áudios e vídeos. 

Para que isso fosse possível foi necessário que tivesse envolvimento com a equipe 

escolar e familiar do aluno, uma vez que os participantes da pesquisa são menores 

de idade e necessitavam de um responsável para corresponder às vivências dos 

envolvidos durante a aplicação da pesquisa. 

Tal desenvolvimento ocorreu em uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental 

I, com 26 alunos. Vale ressaltar que a escolha pela turma se deu pelo fato dos 

conteúdos científicos detectados no livro estarem relacionados aos conteúdos que 

são normalmente planejados para esta série, uma vez que o conteúdo sobre as 

noções de astronomia está inserido no plano de ensino do município de Cambé. Esta 

ação docente ocorreu em duas aulas da disciplina de Ciências com duração de 3 

horas cada uma e o meu objetivo para os participantes era: reconhecer que o Sol é 

uma estrela e por isso tem luz própria, compreender o movimento da Terra que 

representa os dias e as noites e, principalmente, compreender a importância do Sol 

para a vida na Terra. 

Esclarecida a forma com que foi planejado e aplicado o PE, resta saber 

como ocorreu a coleta de dados. Desta maneira, na próxima seção irei proceder 

as etapas e instrumentalização da pesquisa. 
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3.3 ETAPAS E INSTRUMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

Em geral, a aplicação do PE foi subsidiada por três momentos: no primeiro 

realizei um estágio de observação da turma e do professor, com o intuito de conhecê-

los. Conforme Silva e Aragão (2012), o ato de observar é fundamental para analisar e 

compreender as relações dos sujeitos entre si e com o meio em que vivem. 

A prática de observação permitiu conhecer os participantes da pesquisa, a 

quantidade de alunos e também possibilitou que fosse desenvolvido um conteúdo 

diferente do que os alunos já haviam aprendido antes com o professor da disciplina 

de Ciências, uma vez os alunos já haviam discutido sobre o assunto de noções de 

astronomia com o professor da disciplina anteriormente, porém, segundo ele, não teria 

problema que o mesmo assunto fosse abordado, uma vez que o mesmo havia sido 

explicado de uma forma mais sintetizada com apenas uma breve leitura de um texto 

explicativo e questões no quadro para responderem. 

No segundo momento efetuei a aplicação do PE, nesta etapa iniciei a aula com 

uma breve roda de conversa buscando suscitar uma análise dos conhecimentos 

prévios dos alunos sobre a temática em questão. Durante a conversa, os alunos foram 

questionados sobre: O que é o Sol? Como ele é? Qual a sua importância para o nosso 

planeta? Como seria a vida na Terra se não houvesse o Sol? Por que não vemos o 

Sol durante a noite? Qual sua funcionalidade? Do que ele é composto? Entre outras 

perguntas. 

O conhecimento prévio, ou seja, os conceitos, proposições, princípios, fatos, 

ideias, imagens ou símbolos são fundamentais para o processo de aprendizagem, 

pois é significativo por definição, base para a transformação dos significados lógicos 

dos materiais de aprendizagem, potencialmente significativos, em significados 

psicológicos (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). Por isso, a importância 

atribuída aos conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do sujeito que 

aprende. Segundo os autores a estrutura cognitiva é constituída pelo conteúdo das 

ideias e sua organização. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados são de fundamental 

importância para o desenvolvimento da pesquisa, principalmente por registrarem 

dados reais e condizentes com o trabalho efetuado. No momento da coleta de dados 

dos conhecimentos prévios dos alunos, foi utilizado o gravador de áudio para o 
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registro das falas, que posteriormente foram transcritas e analisadas, vale salientar 

que as gravações em áudio serão apagadas, preservando a identidade de todos os 

participantes. 

Todos os alunos envolvidos na pesquisa foram convidados a encaminhar um 

recado para seus pais, visto que todos eles eram menores de 18 anos para assinarem 

um termo de consentimento livre esclarecido (APÊNDICE C), constando que estavam 

cientes de que as respostas de seus filhos seriam tratadas de forma anônima e que 

em nenhum momento seriam divulgados seus nomes em qualquer fase do estudo. 

Nesse sentido, optei por substituir os nomes dos sujeitos por códigos. Deste modo os 

alunos foram identificados como A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente. Quando 

vários alunos respondem ao mesmo tempo, foi identificado como sendo Ax e para 

mim que fui a pesquisadora deste trabalho, foi utilizado o código P. 

No segundo momento, realizei a leitura do livro de literatura infantil (APÊNDICE 

B), intitulado “Encontro com a Ciência”. A leitura ocorreu em sala de aula, os alunos 

formaram um círculo onde ficavam sentados no chão da sala. Na leitura do material 

utilizei a estratégia metodológica da leitura por andaime (scaffolding) descrita por 

Graves e Graves (1995), que pode ser percebida como “uma série de atividades 

especificamente desenhadas para assistir um grupo particular de estudantes a ler com 

sucesso, entender, apreender e apreciar uma seleção particular” (GRAVES; 

GRAVES, 1995, p. 1). Nessa metodologia, a leitura acontece por três etapas: 

PRÉ-LEITURA – Etapa em que são efetuadas atividades que dão abertura à 

leitura propriamente dita, como por exemplo: atividades de motivação como é caso 

das dinâmicas, atividade para ativação de conhecimentos prévios, de pré-ensino de 

conceitos, entre outras. Durante a aula de Ciências desenvolvi a atividade de ativação 

de conhecimentos prévios pela qual foi ressaltada anteriormente com a realização de 

uma roda de conversa com discussões sobre a temática Sol. 

LEITURA – Esta é a etapa da realização da leitura propriamente dita. Nesta 

etapa, a leitura pode ser realizada de diversas formas, como por exemplo, a leitura 

silenciosa e a leitura para o estudante. Durante a aplicação do PE, decidi que eu 

realizando leitura para os participantes seria mais produtivo, pois por serem 

estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, os mesmos ainda sentem dificuldades 

de realizar uma boa leitura. Além disso, o intuito do trabalho não era ensinar como se 

lê propriamente dito, mas sim transmitir aos alunos o prazer pela leitura. Outro aspecto 

que me fez realizar a leitura para eles foi por ser professora na Educação Infantil e ter 
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experiência em “contação de história”, visto que, ler para o aluno pode servir a muitas 

funções. “Ouvir uma história ou parte da exposição lida em voz alta é uma experiência 

muito agradável para muitos jovens e apresenta aos estudantes um modelo de boa 

leitura oral” (GRAVES; GRAVES, 1995, p. 5). 

PÓS-LEITURA – Esta etapa pode envolver diversos tipos de atividades que 

objetivam averiguar a compreensão do texto, dentre elas, os questionamentos, 

discussões, atividades artísticas não verbais, atividades escritas etc. De certa forma, 

utilizei todas elas, através da realização de atividades diversificadas durante o terceiro 

momento da aplicação do PE. 

A leitura do livro de literatura infantil possibilitou a abordagem de conteúdos 

relacionados às noções de astronomia e aos fenômenos físicos e químicos. Mais 

especificamente, possibilitou a introdução da temática sobre o Sol e a sua importância, 

movimento da Terra que explica os dias e as noites, fonte de luz natural e artificial. A 

classificação de fenômeno físico e fenômeno químico, a partir de exemplificações do 

nosso cotidiano. O motivo deste tema estar menos abordado, comparado às noções 

de astronomia, ocorreu pelo fato do LI elaborado ter passado por uma adaptação da 

turma, com a qual seria realizada a minha ação docente, visto que anteriormente 

seriam participantes/leitores do Ensino Médio e posteriormente tal ação passou a ser 

para os estudantes de nível Fundamental I, conforme justificado na apresentação 

deste trabalho. 

No terceiro momento da prática docente realizei o que Graves e Graves (1995) 

discutem sobre a pós-leitura, isto é, questionamentos, discussões, atividade artística 

não verbal e atividade escrita. Nesse momento, foi explorado o que os alunos 

entenderam da temática ressaltada por meio de duas maneiras principais: Primeiro a 

caixa mágica – objetos citados na história dentro de uma caixa fechada (lâmpada, 

moldes com formato do Sol, estrela, Terra, protetor solar, entre outros). Foi solicitada 

a participação dos alunos para retirarem um objeto da caixa – um de cada vez – e 

produzir uma história a partir do objeto que ele retirou. Segundo, a ilustração e escrita 

do que entenderam da história. Nas próximas seções estes dados serão 

apresentados.  

Para finalizar esta seção, ressalto aqui a importância que as etapas e os 

instrumentos de coleta de dados propiciaram para este trabalho. Esta etapa foi 

importante, pois possibilitou uma visão gradual do processo de coleta de dados, com 

base em apontamentos apresentados em cada etapa do percurso. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Nesta seção apresentarei os resultados da pesquisa, tendo em vista a análise 

dos dados da aplicação do PE, as temáticas sobre os fundamentos da relação com o 

saber proposto por Charlot (2000) e da alfabetização científica baseados nos 

pressupostos de Sasseron e Carvalho (2010). Aqui, utilizei as categorias para uma 

melhor compreensão dos dados mediante a análise do conteúdo. 

No primeiro momento serão exibidos os dados da pré-leitura, isto é, o 

conhecimento prévio dos alunos; no segundo momento, serão apresentados os dados 

da leitura propriamente dita; após, no terceiro momento, seguem os dados referentes 

à pós-leitura, ou seja, os dados referentes aos registros da escrita e desenho dos 

alunos. Cabe salientar que utilizei para os três momentos da análise dos dados os 

mesmos pressupostos, ou seja, os indícios de relação com o saber e da alfabetização 

científica foram empregados durante a pré-leitura, a leitura propriamente dita e a pós-

leitura. 

Para melhor organização e compreensão os dados obtidos, segue o Esquema 

3 representando a organização da análise dos dados: 

 

Esquema 3 – Representação da análise de dados 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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4.1 A RELAÇÃO COM O SABER E SUA IMPORTÂNCIA PARA A ANÁLISE DE DADOS 

 

A relação com o saber, segundo Charlot (2000), é definida como “uma forma 

da relação com o mundo”. Abaixo se apresenta essencialmente a concepção da 

relação com saber, segundo o autor: 

 
A relação com o saber é a relação do sujeito com o mundo, com ele 
mesmo e com os outros. É a relação com o mundo como um conjunto de 
significados, mas, também, como espaço de atividades, e se inscreve no 
tempo (CHARLOT, 2000, p. 78). 
 

Segundo o autor, a relação com o saber ocorre a partir da compreensão de 

como o indivíduo organiza o seu mundo, isto é, como ele dá sentido à sua experiência, 

em particular, à sua experiência no ensino e, com isso, como o sujeito se constrói com 

essa experiência. Deste modo, a relação com o saber é relação com o mundo como 

conjunto de significados, como espaço de atividades e se inscreve no tempo. O mundo 

se apresenta ao indivíduo apenas por meio do que ele percebe, imagina, pensa, 

deseja, sente, isto é, o mundo se mostra a ele como conjunto de significados, que são 

também partilhados com outros homens. 

O homem, no entanto, só tem acesso a esse mundo por ter acesso ao universo 

dos significados, ao “simbólico”; e é nesse universo simbólico que as relações entre o 

sujeito e os outros, e entre o sujeito e ele mesmo são estabelecidas. Portanto, a 

relação com o saber, que é uma forma de relação com o mundo, é também uma 

relação com sistemas simbólicos, especialmente com a linguagem (CHARLOT, 2000). 

As ideias de Charlot (2000) explicitam uma concepção de sujeito presente nos 

estudos da relação com o saber; em sua teoria o sujeito é, ao mesmo tempo, um ser 

humano singular e social. Assim, é um ser que ocupa uma posição social adquirida 

por pertencer a um grupo social e, ao longo da vida, produz sentidos e significados 

sobre si e o mundo, construindo sua singularidade. Outro aspecto na compreensão 

do sujeito é a questão da aprendizagem. O aprender está presente e é condição 

obrigatória no processo de construção do sujeito, que envolve tornar-se um membro 

da espécie humana, um ser humano único e um membro de uma comunidade, 

ocupando nela um lugar. É através do aprender que o sujeito se constrói, relacionando 

consigo próprio, com os outros à sua volta e com o mundo em que está inserido. 
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Aprender para viver com os outros homens com quem o mundo é 
compartilhado. Aprender para apropriar-se do mundo, de uma parte desse 
mundo, e para participar da construção de um mundo preexistente. Aprender 
em uma história que é, ao mesmo tempo, profundamente minha, no que tem 
de única, mas que me escapa por toda a parte. Nascer, aprender, é entrar 
em um conjunto de relações e processos que constituem um sistema de 
sentido, onde se diz quem eu sou, quem é o mundo, quem são os outros 
(CHARLOT, 2000, p. 53). 

 

Assim, quando Charlot explora a relação com o saber, ele amplia essa noção 

para uma relação com o aprender. O saber é uma forma de representação de uma 

atividade, de relações do sujeito com o mundo, com ele mesmo e com outros. Assim, 

“não há saber que não esteja inscrito em relações de saber” (CHARLOT, 2000, p. 63). 

Deste modo, Arruda, Lima e Passos fundamentados em Charlot (2000) 

apresentam três dimensões da relação com o saber: a epistêmica, a social e a 

pessoal, que permitem compreender as relações com o saber trabalhadas pelo autor. 

A relação epistêmica com o saber parte de que o “aprender” não significa a mesma 

coisa para os alunos. Entender a relação que possui com o saber é compreender a 

natureza da atividade que se denomina “aprender” para esse sujeito. 

A relação com o saber também é social, pois exprime as condições sociais do 

indivíduo e as relações sociais que estruturam a sociedade na qual esse indivíduo 

está inserido. No entanto, Charlot (2000, p. 62) enfatiza que “[...] as relações sociais 

estruturam a relação com o saber e com a escola, mas não a determinam”. O fato de 

um sujeito estabelecer uma relação com o saber que corresponda com sua identidade 

social não quer dizer que há uma relação causal entre elas, pois a relação com o 

saber também é singular do sujeito com o saber. Charlot (2000) aponta que os jovens 

com as mesmas condições de existência e atuantes nas mesmas relações sociais não 

estabelecem a mesma relação com o saber. 

A relação com o saber também é pessoal com o saber. Todo processo de 

“aprender” constitui uma construção de si mesmo, uma construção da identidade do 

sujeito. A relação pessoal com o saber ajuda a aprender algo ou o outro virtual que 

compõe a comunidade daqueles com um saber determinado. 

Quadro 5 – Relações Epistêmicas, pessoais e sociais com o saber1 

A. A relação epistêmica com o saber: diz respeito à relação com o saber enquanto um 
objeto do mundo a ser apropriado e compreendido; um saber dotado de objetividade, 
consistência e estrutura independentes; um saber “existente em si mesmo”, “depositado em 
objetos, locais e pessoas” e imerso em um “universo de saberes distinto do mundo da ação, 

                                                
1 As descrições das relações epistêmicas, pessoais e sociais com o saber apresentadas no Quadro 

foram elaboradas por Arruda, Lima e Passos (2011), fundamentadas em Charlot (2000). 
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das percepções e das emoções” (CHARLOT, 2000, p. 69). 
B. A relação pessoal com o saber: diz respeito à “relação de identidade com o saber”; o 
saber enquanto objeto que faz sentido, que é parte da história pessoal do sujeito, de sua 
vida e de suas expectativas (CHARLOT, 2000, p. 72); é o saber enquanto objeto de desejo, 
de interesse; o saber que o sujeito “gosta” e que o faz mobilizar-se à sua procura. 
C. A relação social com o saber: diz respeito ao fato de que o sujeito nasce inscrito em um 
espaço social, ocupando uma posição social objetiva, que lhe definem o contexto inicial em 
que ele vai se relacionar com o saber; nesse meio o saber possui valores dados pela 
comunidade em que o sujeito vive, recebendo o impacto das expectativas e aspirações de 
outros com relação a ele (CHARLOT, 2000, p. 73). 

Fonte: Arruda, Lima e Passos (2011) 

 

Assim, analisar a relação de um sujeito com o saber é entender as relações 

epistêmicas, sociais e as pessoais inseridas no processo de aprendizagem. 

Dito isso, procedo na próxima seção com os fundamentos da alfabetização 

científica para a análise dos dados. 

 

4.2 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E SUA IMPORTÂNCIA PARA A ANÁLISE DE DADOS 

 

O uso de livros de LI, que predominam a relação com a Ciência, pode ser uma 

das maneiras de desenvolver a alfabetização científica. “Incentivar a leitura de livros 

infanto-juvenis sobre assuntos relacionados às Ciências naturais, mesmo que não 

sejam sobre os temas tratados diretamente em sala de aula, é uma prática que amplia 

os repertórios de conhecimentos da criança, tendo reflexos em sua aprendizagem” 

(BRASIL, 1997, p. 124). 

A alfabetização científica, desenvolvida no contexto escolar ou até mesmo nos 

espaços não formais, possibilita ao estudante compreender os conceitos científicos e 

artísticos, visando manifestar um potencial criativo do qual os mesmos são portadores, 

cabendo à escola desenvolver ações para que esta criatividade se desenvolva e 

contribua para o processo da AC. 

Lorenzetti (2000), em seu trabalho de dissertação define a Alfabetização 

Científica como o processo pelo qual a linguagem das Ciências Naturais adquire 

significado, constituindo um meio para o indivíduo ampliar o seu universo de 

conhecimentos, em síntese, é condição para o exercício da cidadania. 

Para este trabalho utilizei os indicadores da Alfabetização Científica (AC) 

propostos por Sasseron e Carvalho (2010), os quais, segundo as autores, são 

baseados em competências próprias das Ciências e do fazer científico em que se 

busca por relações entre o que se vê do problema investigado e as construções 
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mentais que levem ao entendimento dele. Para melhor compreensão, seguem os 

indicadores de AC, bem como sua descrição: 

 

Quadro 6 – Indicadores da AC 

INDICADOR DESCRIÇÃO 

Seriação de 

Informações 

Está ligada ao estabelecimento de bases para a ação 
investigativa. Não prevê, necessariamente, uma ordem que deva 
ser estabelecida para as informações: pode ser uma lista ou uma 
relação dos dados trabalhados ou com os quais se vá trabalhar. 

Organização de 

Informações 

Surge quando se procura preparar os dados existentes sobre o 
problema investigado. Este indicador pode ser encontrado 
durante o arranjo das informações novas ou já elencadas 
anteriormente e ocorre tanto no início da proposição de um tema 
quanto na retomada de uma questão, quando ideias são 
relembradas. 

Classificação de 

Informações 

Aparece quando se buscam estabelecer características para os 
dados obtidos. Por vezes, ao se classificar as informações, elas 
podem ser apresentadas conforme uma hierarquia. Caracteriza-
se por ser um indicador voltado para a ordenação dos elementos 
com os quais se trabalha. 

Raciocínio Lógico Compreende o modo como as ideias são desenvolvidas e 
apresentadas. Relaciona-se, pois, diretamente com a forma 
como o pensamento é exposto. 

Raciocínio 

Proporcional 

Assim como o raciocínio lógico é o que dá conta de mostrar o 
modo como se estrutura o pensamento, além de se referir 
também à maneira como as variáveis têm relações entre si, 
ilustrando a interdependência que pode existir entre elas. 

Levantamento de 

Hipóteses 

Aponta instantes em que são alçadas suposições acerca de certo 
tema. Esse levantamento de hipóteses pode surgir tanto como 
uma afirmação quanto sob a forma de uma pergunta (atitude 
muito usada entre os cientistas quando se defrontam com um 
problema). 

Teste de Hipóteses Trata-se das etapas em que as suposições anteriormente 
levantadas são colocadas à prova. Pode ocorrer tanto diante da 
manipulação direta de objetos quanto no nível das ideias, quando 
o teste é feito por meio de atividades de pensamento baseadas 
em conhecimentos anteriores. 

Justificativa Aparece quando, em uma afirmação qualquer proferida, lança-se 
mão de uma garantia para o que é proposto. Isso faz com que a 
afirmação ganhe aval, tornando-a mais segura. 

Previsão Este indicador é explicitado quando se afirma uma ação e/ou 
fenômeno que sucede associado a certos acontecimentos. 

Explicação Surge quando se buscam relacionar informações e hipóteses já 
levantadas. Normalmente a explicação é acompanhada de uma 
justificativa e de uma previsão, mas é possível encontrar 
explicações que não recebem essas garantias. Mostram-se, pois, 
explicações ainda em fase de construção que certamente 
receberão maior autenticidade ao longo das discussões. 

Fonte: Sasseron e Carvalho (2010) 

 

Com os indicadores da AC e apresentados os fundamentos da relação com o 

saber discutidos na seção anterior a esta, passarei a discutir no próximo momento a 
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análise das atividades realizadas pelos alunos em sala de aula durante a metodologia 

da leitura por andaime (scaffolding). 

 

4.3 ANÁLISE DA PRÉ-LEITURA 

 

Durante o primeiro momento da ação docente foi realizada a “pré-leitura” 

descrita por Graves e Graves (1995), ou seja, efetuação de atividades que dão 

abertura à leitura propriamente dita, isto é, a roda de conversa que possibilitou a 

investigação de conhecimentos prévios dos participantes da pesquisa, com base nas 

respostas das perguntas sobre o que é o Sol? Como ele é? Qual a sua importância 

para o nosso planeta? Como seria a vida na Terra se não houvesse o Sol? Por que 

não vemos o Sol durante a noite? Qual sua funcionalidade? Do que ele é composto? 

Entre outras perguntas, os estudantes expõem suas concepções: 

 
P – Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o Sol, o que 
ele é, as suas características, sua importância (...) 
P – Para começar eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês sabem 
sobre o Sol. O que é o Sol? 
A1 – É uma estrela. 
P – Uma estrela? Por que o Sol é considerado uma estrela? 
[silêncio] 
P – Humm... Alguém sabe me dizer? 
A2 – Porque ele tem luz. 
P – Humm... Porque tem luz, ok! Mas então aqui na nossa sala, por exemplo, 
as lâmpadas, elas também emitem luz, isso significa que elas também são 
consideradas uma estrela? 
AX – Não né. 
A3 – Com as lâmpadas é diferente. 
P – Diferente como? 
[silêncio] 
P – Hein? Alguém sabe me dizer mais coisas? 
[voltando ao assunto sobre o Sol]  
A4 – É que o Sol emite luz para nós e também aquece a gente do frio  

 

Como é possível perceber, os alunos foram instigados por todas as coisas que 

julgavam estar certo, o intuito disso foi de fazer com que eles pensassem de forma 

crítica e reflexiva, despertando a curiosidade de descobrir o fato científico, por meio 

da leitura do PE, ou seja, da tentativa de ensinar sobre a temática. 

De acordo com este trecho da discussão, foi possível identificar a presença da 

dimensão social com o saber, visto que esta relação diz respeito ao fato de que o 

sujeito nasce inscrito em um espaço social, ocupando uma posição social objetiva, 

que lhe define o contexto inicial em que ele vai se relacionar com o saber; nesse meio 
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o saber possui valores dados pela comunidade na qual o sujeito vive, uma vez que o 

aluno A4 em sua fala “É que o Sol emite luz para nós e também aquece a gente do 

frio” faz similaridade com o meio social ressaltando a concepção de Sol no 

envolvimento de todos os seres da Terra. 

Nesta mesma fala de A4 é possível presenciar o indício de alfabetização 

científica, especificamente com o indicador de previsão, pois a fala do aluno apresenta 

um pensamento de ação associado ao acontecimento que o Sol representa para o 

mundo. Além disso, Sasseron e Carvalho (2010) ressaltam que em uma previsão é 

explicado quando se afirmar uma ação ou fenômeno associado a certos 

acontecimentos. 

Na sequência do trecho é possível notar outra relação com o 
saber e indicador da alfabetização científica, sendo elas a relação pessoal com o 
saber e a justificativa acompanhada de previsão. Segue abaixo o trecho que 
apresenta tais indícios: 

 
P – (...) agora me diz uma coisa, o Sol é importante pra gente? E por quê? 
Ax – Sim. 
A5 – Sim, por causa do seu calor, quando tá frio eu procuro um lugar que 
tem Sol pra me aquecer (...). 

 

No momento em que o aluno A5 ressalta “(...) quando tá frio, eu procuro um 

lugar que tem Sol pra me aquecer” pode-se afirmar a identificação da relação com o 

saber pessoal, visto que o termo “eu” empregado pelo aluno ao explicar sobre a 

importância do Sol apresenta uma relação de identidade com o saber, “o saber, 

enquanto objeto que faz sentido, que é parte da história pessoal do sujeito, de sua 

vida e de suas expectativas” (CHARLOT, 2000, p. 72); é o saber, enquanto objeto de 

desejo, de interesse; o saber que o sujeito “gosta” e que o faz mobilizar-se à sua 

procura, além disso ao aluno referir “eu procuro um lugar que tem Sol pra me aquecer”, 

o aluno refere-se justamente ao Sol como um “objeto” de interesse e de procura. 

Quanto à existência de indícios de AC, a fala do aluno A5 é provida de uma 

justificativa acompanhada de previsão, pois o aluno ao ser interrogado sobre a 

importância do Sol para nós se justificou sobre aquilo que ele prevê de uma maneira 

que fazia significado para ele. 

A seguir, apresento mais um trecho que evidencia a terceira relação com o 

saber, isto é, a relação epistêmica com o saber e a alfabetização científica com o 

indicador levantamento de hipóteses acompanhado de justificativa: 

 
P – E quando a gente fica muito no Sol. O que acontece? Pode ficar muito 
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no Sol? 
Ax – Não. 
A5 – Não pode, porque dá câncer de pele. 
A6 – O Sol vai queimando a nossa pele e daí dá manchas na pele, a 
minha mãe tem um monte de mancha na pele dela, eu acho que por 
causa do Sol (...). 

 

O aluno A6, ao mencionar “O Sol vai queimando a nossa pele e daí dá manchas 

na pele, a minha mãe tem um monte de mancha na pele dela, eu acho que por causa 

do Sol (...)”, conseguiu compreender os danos oferecidos pela exposição excessiva 

ao sol e apropriou do seu conhecimento assimilando com uma pessoa próxima da sua 

vida, sendo assim identificado como uma relação epistêmica com o saber, pois a 

relação epistêmica com o saber diz respeito à relação com o saber, enquanto um 

objeto do mundo a ser apropriado e compreendido, um saber dotado de objetividade, 

consistência e estrutura independentes; um saber “existente em si mesmo”, 

“depositado em objetos, locais e pessoas” e imerso em um “universo de saberes 

distinto do mundo da ação, das percepções e das emoções” (CHARLOT, 2000, p. 69). 

Da mesma maneira que aparece a relação epistêmica com o saber, a AC 

também surge da fala de A6 proveniente do levantamento de hipóteses acompanhada 

de justificativa. Uma das características de tal indicador, segundo Sasseron e 

Carvalho (2010), é o apontamento de suposições acerca de certo tema com uma 

afirmação que ganhe aval, tornando-a mais segura. 

O Quadro 7 sintetiza uma análise dos dados referentes aos da relação com o 

saber e da alfabetização científica presente nos diálogos transcritos de alguns alunos 

durante a discussão inicial sobre a temática: 

 

Quadro 7 – Indícios de Relação com o Saber e Alfabetização Científica na etapa da 

pré-leitura 

RELAÇÃO COM O SABER ALFABETIZAÇÃO 
CIENTÍFICA 

PRESENÇA DE INDÍCIOS 
NOS DIÁLOGOS 
TRANSCRITOS 

Relação epistêmica e social 
com o saber 

Previsão A4 – “É que o Sol emite luz 
para nós e também aquece a 
gente do frio.” 

Relação pessoal com o saber Justificativa acompanhada 
de previsão 

A5 – “quando tá frio, eu procuro 
um lugar que tem Sol pra me 
aquecer.” 
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Relação epistêmica com o 
saber 

Levantamento de 
Hipóteses 
acompanhada de 
Previsão 

A6 – “O Sol vai queimando a 
nossa pele e daí dá manchas 
na pele, a minha mãe tem um 
monte de mancha na pele 
dela, eu acho que por causa 
do Sol.” 

Fonte: Autoria própria 

 

Com base no quadro 7, abaixo apresento uma síntese representando a 

presença dos indícios de alfabetização científica e relação com o saber nos 

participantes da pesquisa A4, A5 e A6 durante o momento da pré-leitura: 

 

Quadro 8 – Síntese na etapa da pré-leitura 

RELAÇÃO COM O SABER                  PARTICIPANTES                   PRESENÇA DOS INDÍCIOS  

Relação Epistêmica A4, A6 A4 “É que o Sol emite luz para 

nós e também aquece a gente 

do frio. ” 

A6 “... eu acho que por causa do 

Sol.” 

Relação Pessoal A5 “Quando tá frio, eu procuro um 

lugar que tem Sol pra me 

aquecer. ” 

Relação Social A4 “...É que o Sol emite luz para 

nós” 

ALFABETIZAÇÃO CIENTIFICA            PARTICIPANTES                  PRESENÇA DOS INDÍCIOS 

Previsão A4, A5, A6 “É que o Sol emite luz para nós 

e também aquece a gente do 

frio. ”; “Quando tá frio, eu 

procuro um lugar que tem Sol 

pra me aquecer. ” e “... eu acho 

que por causa do Sol.” 

 

Justificativa A5 “Quando tá frio, eu procuro um 

lugar que tem Sol pra me 

aquecer. ” 

Levantamento de 

Hipóteses 

A6 “... eu acho que por causa do 

Sol.” 

 

 

É possível perceber que durante o momento da pré-leitura, ou seja, no período 
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da discussão inicial sobre a temática, houve uma maior presença o indicador de 

previsão com base nos fundamentos da alfabetização científica e o indicador de 

relação epistêmica subsidiada pela relação com o saber de Charlot (2000). Vale 

ressaltar que esta pesquisa apesar de ter sido realizada com uma turma de 26 alunos, 

serão apresentados apenas as principais ideias que representam os indícios de 

relação com o saber e alfabetização científica.  

Considerando a discussão anterior sobre as dimensões da relação com o saber 

e da AC presentes nos diálogos dos alunos transcritos no momento da pré-leitura, na 

seção seguinte passo a discutir o momento da leitura do livro de literatura infantil 

“Encontro com a Ciência”, ou seja, o momento da leitura propriamente dita segundo 

Graves e Graves (1995). 

A partir da análise teórica da relação com o saber, Charlot (2000) ressalta que 

uma aula “interessante” é uma aula na qual se estabeleça, de forma específica, uma 

relação com o mundo, uma relação consigo mesmo e uma relação com o outro. Para 

elucidar a forma como alguém é considerado alfabetizado cientificamente, Chassot 

(2003) apresenta que a AC significa compreender e interpretar os fenômenos com 

base nas diversas divisões da Ciência sejam elas linguagens, códigos, Ciências da 

natureza, matemática, Ciências humanas e suas tecnologias. A alfabetização 

científica tem como possibilidade fazer correções em ensinamentos distorcidos, em 

particular, no ensino de Ciências, visto que a Ciência é uma linguagem. 

Sendo assim, a discussão sobre alfabetização científica e relação com o saber 

está intimamente ligada ao ato de ensinar e aprender, cujo professor precisa usufruir 

de materiais didáticos que contemplem uma abordagem com o aluno agregado no 

mundo, consigo mesmo e com o outro, promovendo um ensino capaz de levar os 

alunos a investigarem temas das Ciências e a discutirem suas inter-relações com a 

sociedade e o ambiente. 

 

4.4 ANÁLISE DA LEITURA 

 

Durante a leitura os alunos fizeram algumas indagações e contribuições 

relevantes para a pesquisa e que são identificadas nos fundamentos da relação com 

o saber proposto por Charlot (2000) e nos indicadores de alfabetização científica 

baseado nos pressupostos de Sasseron e Carvalho (2010). Inicialmente, o livro 
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apresenta uma situação-problema vivenciada pelos personagens, no qual Dona 

Isabel, a avó da história, se aproveita da situação para explicar sobre os fenômenos 

físico e químico: 

 

– Isso não ocorre meu querido, são os fenômenos. – Disse Dona Isabel, que 
chegou desconfiada do barulho e interrompeu a conversa. 
– O que são fenômenos, vovó? – Perguntou Helena. 
– Fenômenos são as transformações que ocorrem ao nosso redor, minha 
querida. Existem fenômenos físicos e químicos. A lata amassada, por 
exemplo, é um fenômeno físico, pois o que modificou foi apenas sua 
aparência [...]. 
– Entendi vovó. Mas e quanto à lata enferrujada? – Perguntou Helena. 
– Nesse caso, podemos dizer que houve um fenômeno químico, pois uma 
nova substância foi originada. Quando deixamos uma lata na umidade por 
muito tempo, ocorre uma reação química e ela começa a enferrujar 
(AUTORES). 

 

No término da leitura do trecho, realizei uma atividade demonstrativa sobre os 

fenômenos para os alunos. Foram apresentados objetos que sofreram fenômenos 

químicos e físicos, tais como, lata amassada, lata enferrujada, papel amassado, papel 

rasgado, papel queimado, água líquida e congelada. Durante a demonstração o 

seguinte diálogo foi gerado entre a professora e alunos: 

 
A7 – Posso falar, professora? – Então fenômeno físico é quando muda o jeito 
do objeto igual a lata e a folha amassada né... e o químico eu entendi que 
muda o jeito que estava mais também muda aah (pensando), como que é 
mesmo o nome quando a lata faz ferrugem e o papel queimado? 
P – Muda a composição do material (...). 
A7 – (interrupção) ah é mesmo a composição (risos. 
A8 – Eu não entendi a água... Porque quando ferve a água ela continua sendo 
fenômeno físico? E com o gelo também, não seria químico? 
P – Não, ela se mantém fenômeno físico, porque o que mudou foi apenas o 
seu estado físico (...). 

 

É possível perceber que a análise dos trechos transcritos acima evidencia uma 

dialogicidade em sala de aula pelo qual foi proporcionada com o uso do livro de 

literatura infantil. Na medida em que acontecia a leitura, havia o diálogo entre aluno e 

professor, assim, os alunos vão, de certa forma, exercitando o que Paulo Freire 

denomina da “curiosidade epistemológica”, uma vez que “quanto mais a curiosidade 

espontânea se intensifica, mas sobretudo se ‘rigoriza’, tanto mais epistemológica ela 

vai se tornando” (FREIRE, 2008, p. 87).  

Em concordância com Freire (2008) e com os fundamentos da relação com o 

saber e alfabetização científica, fica evidente a identificação da relação epistêmica 

com o saber e o indicador de classificação de informações, visto que, o fato de o aluno 
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ressaltar o que pensa e o que entendeu sobre o conteúdo em uma maneira que 

classificasse sua ideia do que seria o fenômeno físico e químico a partir de algumas 

exemplificações, significa que ele buscou o conhecimento dentro de si mesmo para 

explicar de forma categorizada aquilo que compreendeu com a leitura e explicação da 

professora. 

Continuando a leitura, foi discutida na história a temática do Sol e a sua 

importância para a vida na Terra: 

 
O Sol é fundamental para a manutenção da vida na Terra. Ele nos fornece 
luz, calor e energia, além de ser responsável pela evaporação e por diversos 
processos biológicos em todos os seres vivos. É ele quem garante as 
condições climáticas favoráveis à vida na Terra. Além disso, o Sol estimula a 
produção de vitamina D no nosso corpo, o que melhora a absorção do Cálcio. 
Esse é um elemento fundamental no fortalecimento dos ossos, sem ele nosso 
corpo enfraquece e ficamos doentes. Todavia, a exposição excessiva ao Sol 
pode causar alguns problemas na vida humana, como câncer de pele, 
queimaduras solares, insolação, entre outros. Deste modo, é importante que 
tomemos as precauções corretas para evitar esses riscos (AUTORES). 

 

O objetivo, ao escrever o trecho apresentado acima, foi de possibilitar aos 

leitores uma visão sobre a importância do Sol em nossas vidas, para que eles 

pudessem refletir e se posicionar perante a afirmação de Dona Isabel acerca dos 

benefícios que o Sol nos oferece e as precauções que devem ser tomadas em caso 

de exposição excessiva ao Sol. 

Deste modo, a leitura gerou o seguinte diálogo durante a aula: 

 
A8 – [...] Quando eu saio da escola e vou pra casa eu gosto de brincar na rua 
com os meus amigos né, mas a minha mãe não gosta que eu brinco nesse 
horário, ela fala que o Sol está muito quente e que faz mal. 
P – Humm... É mais ou menos 12h/12h30 que ela diz isso pra você? 
A8 – É sim [...]. 

 

O fato de o aluno relacionar aquilo que aprendeu com algo das ações do seu 

mundo fora da escola permite que tal pensamento esteja identificado como relação 

social com o saber, pois nesse saber o aluno possui valores dados pela comunidade 

em que vive, “recebendo o impacto das expectativas e aspirações de outros com 

relação a ele” (CHARLOT, 2000, p. 73). 

Neste mesmo trecho, temos também presença do indicador levantamento de 

hipóteses da AC. Neste indicador é explicitado quando se alçam suposições acerca 

de certo tema, tendo em vista neste caso que a suposição do “Sol estar muito quente 

e fazer mal” é por conta do horário. 
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Retornando para a leitura do livro, também foram abordados alguns assuntos 

relacionados às fontes de luz natural e artificial, o conteúdo foi introduzido por meio 

da leitura do trecho em que Dona Isabel apresenta aos netos a funcionalidade da luz 

natural e artificial por meio de relações existentes no cotidiano dos seus netos. Além 

disso, Vygotsky (1988) discute que a maior parte da aprendizagem é construída a 

partir de relações sociais. Mediante as relações existentes no seu cotidiano, nas 

trocas de experiências, os alunos vão se apropriando de conhecimentos com os quais 

interagem, construindo seus próprios conceitos e/ou conhecimentos. 

 
– [...] o Sol é a luz natural que ilumina nosso planeta. Inclusive o homem, com 
o passar dos anos, construiu instrumentos capazes de produzir luz artificial 
para quando o Sol não pudesse iluminar. Como por exemplo, essas aqui em 
nossa sala, a vela e a lamparina. Temos também uma luz artificial mais 
recente que essas. Vocês sabem me dizer qual é? 
– Eu acho que sei vovó. É a lâmpada – respondeu Helena. 
– Isso mesmo minha querida. O objeto criado que contém energia elétrica é 
a lâmpada (AUTORES). 

 

De forma bastante desejada, os alunos fizeram relações entre o trecho da 

história e acontecimentos do nosso cotidiano, com exemplificações de luzes artificiais 

e naturais e o fato curioso de um processo natural que ocorre em um inseto. Isso pode 

ser evidenciado nos diálogos a seguir: 

 
A11 – As lâmpadas, postes e luzes são artificiais e o Sol é natural. 
P – Essa luzes que você mencionou são as luzes elétricas, né?! 
A11 –  É... isso! 
A12 – Oh professora, o vagalume também tem luz então ele é o quê? (Risos) 
P – O vagalume é considerado um processo natural [interrupção]. 
A12 – Mas como que ele consegue emitir essa luz? 
P – Ah, então, a luz destes besouros é produzida por uma reação química 
que é convertida em energia luminosa dentro do abdômen dele, que é 
chamado de bioluminescência. Eu confesso que não sei explicar muito bem 
como que ocorre essa reação, o que posso te dizer no momento é que sim, 
eles também emitem luzes e são consideradas fontes naturais de luz. 
A12 – Eu nunca vi um vagalume de verdade só na televisão. 

 

Segundo a Academia Brasileira de Ciências (2008), o ensino de Ciências deve 

estimular o raciocínio e a curiosidade; ajudar a formar cidadãos mais aptos a enfrentar 

os desafios da sociedade contemporânea e fortalecer a democracia, dando à 

população em geral melhores condições para participar dos debates cada vez mais 

sofisticados sobre temas científicos que afetam nosso cotidiano. 

Por isso, a partir da análise do trecho acima é possível notar que os alunos 

foram estimulados pelo raciocínio e curiosidade, uma vez que compreenderam os 
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novos conceitos expondo sua maneira de pensar. Logo, o trecho dos alunos A11 e 

A12 são condizentes à relação pessoal com o saber, visto que o seguinte trecho 

demonstra compreender os conceitos cada vez mais, numa relação permanentemente 

com sua avó Dona Isabel, que ensina e contribui na aprendizagem de seus netos. 

Além disso, o fato de o aluno A11 realizar a classificação do que seria a fonte de luz 

natural e artificial, dizendo “As lâmpadas, postes e luzes são artificiais e o Sol é 

natural” indicia fazer parte da classificação de informações dos indicadores de AC. 

A maneira como o aluno A12 indagou seu passamento sobre o besouro me 

deixou bastante surpresa, pois no livro em nenhum momento foi ressaltado sobre isso, 

mencionava apenas que o Sol é fundamental para vida na Terra porque “além de ser 

responsável pela evaporação e por diversos processos biológicos em todos os seres 

vivos”, assim como também durante a explicação não foi mencionado. Penso que o 

aluno tenha lembrado sobre a luz emitida pelo vagalume por conta de uma curiosidade 

pessoal. Esse interesse do aluno em querer conhecer mais sobre as fontes de luz 

natural fez com que ele pensasse e indagasse sobre a questão: 

 
A12 – Eu nunca vi um vagalume de verdade só na televisão. 
P – Eu também confesso que faz muito tempo que eu não vejo um, acredito 
que estejam desaparecendo com o tempo, porque até onde eu sei os 
vagalumes usam a luz deles para se comunicarem com os seus parceiros né 
e como hoje em dia só cresce o número de luzes artificiais, principalmente a 
energia elétrica das grandes cidades, esses besouros acabam não 
conseguindo se comunicar com os seus parceiros, então eles não 
conseguem mais se reproduzir, porque só se estiver bem escuro a luz deles 
aparece e conseguem se comunicar. Entendeu?! 
A12 – Mas eles não existem mais? 
P  Existem!! Eu acredito que ainda existem sim, mas só que bem menos do 
que existia antes. 
A12 – Ai, queria muito ver um de verdade. [Risos] 

 

Ao colocar em destaque conceitos que os alunos trazem para a sala de aula no 

Ensino Fundamental, e ao explorar esses conceitos com a LI como instrumento para 

ensinar Ciências sem ignorar o conhecimento do aluno trazido para o ambiente 

escolar, tal ação acredito ter contribuído para a reflexão acerca do aprendizado do 

estudante. 

Outros alunos também expuseram suas ideias: 

 
A13 – Eu entendi que quando tem luz própria é fonte de luz natural e quando 
é o homem que faz é artificial e o Sol é natural e a lâmpada, a vela e tudo 
mais é artificial. 
A14 – Eu também entendi isso e que tem animais que também emitem luz 
igual o vagalume e que é fonte de luz natural [...]. 



66 
 

 

Diante da exposição de ideias dos alunos sobre as fontes de luz natural e 

artificial, é possível perceber que ambos concluem o que entenderam sobre a 

temática, se destacando assim como sendo relação epistêmica com o saber provida 

com o indicador de explicação da AC, pois os alunos explicam o que entenderam 

sobre as fontes de luz a partir de uma relação com o saber dotado de objetividade e 

consistência. 

A seguir, a leitura se procedeu e o assunto retratado na história era sobre os 

dias e as noites e o movimento da Terra. Na narrativa, Dona Isabel conversa com os 

seus netos e explica sobre o seu funcionamento: 

 
Em razão do movimento de rotação da Terra, ou seja, o movimento em que 
a Terra faz em torno de si mesma. Alguns países acabam ficando no escuro, 
pelo fato de não estarem voltados ao Sol. Por isso, o homem inventou a 
energia elétrica, para que nesses momentos isto é, quando anoitecer 
possamos ficar no claro - respondeu sua avó (AUTORES). 

 

Após a leitura, utilizei o globo terrestre para complementar as informações 

visualmente sobre o movimento de rotação da Terra. Durante a explicação, foram 

surgindo algumas dúvidas: 

 
P – De acordo com a nossa leitura, a Terra realiza qual movimento? 
Ax – O de rotação. 
P – E o que é o movimento de rotação? 
Ax – (silêncio). 
P – Bom gente... O movimento de rotação é o movimento em que a Terra faz 
em torno de si mesmo. Por exemplo, aqui nesse globo terrestre a Terra vai 
girando em torno de si mesmo a partir do seu eixo de rotação. Aqui em cima 
nós temos o polo norte e aqui embaixo o polo sul, organizado nesse sentido 
rotacional de oeste para leste (demonstração do movimento com o globo [...]. 
A15 – Professora, mas é só a terra que se movimenta? O Sol também não se 
movimenta? 
P – Por que você acha isso? 
A15 – É porque quando o Sol nasce de dia, a gente vê ele se movimentar, 
né. 
A10 – Mas é a Terra que tá girando. 

 

Os diálogos transcritos acima evidenciam que alguns alunos do 5º ano, em 

particular, o aluno A15, ao mencionar “professora, mas é só a terra que se movimenta? 

O Sol também não se movimenta?”, caracterizando uma ideia coerente com o modelo 

geocêntrico para o sistema solar. Segundo a teoria do geocentrismo, a Terra está no 

centro do Sistema Solar, e os demais astros orbitam ao redor dela. Ao ser indagado 

pelo seu pensamento, o aluno A15 responde complementando sua ideia baseada no 
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conhecimento construído no cotidiano, isto é, no movimento aparente que a Terra 

representa estar realizando: “É porque quando o Sol nasce de dia, a gente vê ele se 

movimentar, né”. O fato de o aluno pensar que o Sol se movimenta ao redor da Terra 

faz com que ele defenda esta teoria. A maneira de A15 se manifestar faz com que seu 

pensamento seja identificado como relação epistêmica com o saber, uma vez que o 

sujeito apresentou um saber “existente em si mesmo”. 

Após as manifestações de A15, aconteceu uma intervenção pelo aluno A10, 

em favor do movimento da Terra em torno do Sol, “mas é a Terra que tá girando...”. E 

A15 insiste com sua concepção: 

 
A15 – Eu sei que é a Terra, mas o Sol também tá. 
A10 – Não, é só a Terra. 
P – Pois é gente, então quer dizer que existe duas possibilidades segundo os 
nossos amigos, ou seja, ou a Terra está parada e o Sol é quem se movimenta, 
que na verdade é o que a gente vê e sente, ou então existe uma outra 
possibilidade. Em que a Terra se movimenta e o Sol fica parado. Qual dessas 
possibilidades é correto afirmar? 
A10 – A Terra que se movimenta e o Sol fica parado. 
A15 – Ah, mas eu acho estranho, porque de dia ele está de um lado e de 
tarde está em outro. 

 

Com esta manifestação decidi dar por encerrada esta polêmica em favor de um 

modelo heliocêntrico para o sistema solar, explicando novamente para a turma e em 

particular para A15, sobre o movimento da Terra. A15 aparentou ter aceitado o novo 

entendimento sobre a temática, pois não se manifestou mais neste segmento. Busquei 

então dar continuidade às manifestações dos estudantes, ao questioná-los sobre 

como ocorre os dias e as noites: 

 
P – Certo gente, agora vamos falar sobre o dia e a noite que ocorre devido 
ao movimento de rotação da Terra [...]. Como isso acontece? 
A16 – Quando aqui tá de dia lá no Japão tá de noite [interrupção]. 
P – Mas por que isso ocorre? Quero que vocês me expliquem a partir do 
movimento da Terra e se desejarem com o auxílio do globo também. 
A10 – Quando o Sol ilumina desse lado aqui vai ser de dia e desse outro lado 
aqui que o Sol não iluminou vai tá escuro porque é de noite. 
P – Isso, mas me mostra agora como é o movimento, faz de conta que essa 
lanterna do meu celular é a luz do Sol. 
A10 – Tá, ele faz esse movimento aqui, daí aqui onde tá a luz é de dia e desse 
outro lado aqui é de noite [A10 apresentou a rotação corretamente]. 

 

A discussão foi introduzida por meio da leitura do trecho onde ocorre a 

explicação de Dona Isabel sobre os raios luminosos aparecerem e desaparecerem. 

 
– Significa que enquanto os raios do Sol estão aparecendo aqui no Brasil, em 
outro canto do nosso planeta, como no Japão, por exemplo, está escuro. 
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Devido ao sentido anti-horário em que a Terra gira, os raios luminosos 
acontecem sempre no horizonte, na direção Leste. Já a ausência de raios 
luminosos, acontece no horizonte da direção Oeste no final do dia. 
– Eu adoro ver quando os raios luminosos começam a desaparecer. É tão 
brilhante e com aquelas cores vermelha e laranja tão lindas! – Disse Helena 
(AUTORES). 

 

Neste trecho, optei por utilizar os termos raios luminosos aparecem e 

desaparecem ao invés de nascer do Sol e pôr do Sol, justamente para evitar confusão 

quanto ao movimento da Terra. Do meu ponto de vista, dizer que o Sol está se pondo/ 

nascendo dá a impressão de que é o Sol que está movimentando e não a Terra. Mas, 

mesmo utilizando novos termos para explicar os dias e as noites, ainda houve 

confusão quanto ao movimento que a Terra realiza. 

Como já mencionei anteriormente, o estudante A15 apresentou dúvidas em 

relação ao movimento da Terra enquanto A10 com seus argumentos tentou posicionar 

a concepção de A15 para o encontro do seu pensamento. Quando solicitei para a 

turma explicar a sucessão do dia e da noite na Terra, A10 se disponibilizou para 

explicar a partir do relato do seu amigo A16, que mencionou “quando aqui tá de dia lá 

no Japão tá de noite”. 

É possível perceber, segundo o diálogo transcrito apresentado anteriormente, 

que o aluno compreendeu como se dá o movimento de rotação da Terra. Pode-se 

afirmar que o aluno A10 se identificou com a relação pessoal e epistêmica com o saber 

acompanhada do indicador de levantamento de hipóteses da AC, pois o aluno 

representou o desejo de procura pelo conhecimento e, além disso, quando se 

defrontam com o problema sobre o movimento da Terra, ele se mobilizou para que 

seus amigos também pudessem compartilhar da mesma concepção que a sua. 

A análise dos resultados obtidos pela identificação da relação com o saber e 

da AC presente nas falas dos alunos da turma do 5º ano evidencia que, de modo 

geral, os conteúdos científicos sobre os fenômenos físicos e químicos e a temática do 

Sol, sem deixar de considerar os conhecimentos prévios dos alunos, puderam ser 

contextualizados e problematizados pela literatura infantil “Encontro com a Ciência” 

desenvolvido como PE deste trabalho, pelo qual estimulou a curiosidade e a 

participação dos alunos durante as aulas. Isso fica evidente pela análise dos diálogos 

estabelecidos entre a professora e os alunos. A viabilização da aprendizagem foi 

percebida, particularmente, na abordagem dos conteúdos relacionados à temática 

sobre o Sol. Deste modo, o PE possibilitou, por exemplo, que os alunos progredissem 
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conceitualmente em relação à temática. 

Tendo em vista que uma das características próprias da literatura infantil de 

Monteiro Lobato é propiciar uma “atitude crítica” dos seus leitores. A abordagem dos 

conteúdos presente no PE sobre as noções de astronomia possibilitou a reflexão e os 

posicionamentos individuais perante as questões da importância do Sol para a vida 

na Terra. 

Os mesmos resultados, entretanto, não foram obtidos no conteúdo sobre o 

movimento de rotação da Terra. A visão do movimento aparente, isto é, movimento 

em que o Sol aparenta estar se movendo e não a Terra, mostrou que a concepção de 

alguns estudantes não foi modificada, visto que não se pronunciaram mais a respeito. 

Tive a impressão de que o aluno entendeu que sua concepção estava errada, mas 

não conseguiu aceitar tal teoria. Acredito que este resultado se deve a uma somatória 

de fatores: a possível inadequação da abordagem do tema na história e ainda por 

tratar-se de uma questão complexa que demandaria mais tempo e diferentes 

abordagens para a obtenção de resultados positivos. Talvez se a história 

aprofundasse mais este conteúdo, abrangendo inclusive ilustrações que 

representassem o movimento de rotação da terra, o mesmo não teria acontecido. 

Concluo, portanto, nesta etapa, que grande parte dos participantes da 

pesquisa apresentava concepções fortemente ligadas aos conceitos espontâneos, 

sendo que em muitos deles os significados das palavras ainda não apareciam dentro 

de um contexto científico escolar. 

 

4.5 A ANÁLISE DE ESCRITA E DESENHO NA PÓS-LEITURA 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, o objetivo da prática de 

produção de textos é o de formar escritores competentes capazes de produzir textos 

coerentes, coesos e eficazes. Compreende-se por escritor, o indivíduo que consegue 

organizar seu discurso e escrever de forma que o leitor compreenda a mensagem 

construída (BRASIL, 1998). 

Seja na escola ou em qualquer outro espaço, muitas são as maneiras de 

transmitirmos nossas ideias e de fazermos compreender, nestas situações, que a 

forma mais utilizada de comunicação é a linguagem oral: são as palavras expressas 

oralmente que adequam grande parte de nossas atividades. Embora seja real a 
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preponderância da oralidade em nossas situações cotidianas, temos claro que ela não 

é a única forma possível de se apresentar uma ideia, tendo em vista que os gestos, 

imagens, escrita, desenhos, expressões faciais e/ou corporais unindo-se à linguagem 

condicionam uma ideia mais completa a ser apresentada (CARMO, 2006; CAPECCHI, 

2004; PICCININI; MARTINS, 2004; MÁRQUEZ; IZQUIERDO; ESPINET, 2003; 

LEMKE, 1998) 

Após ter realizado análises quanto aos diálogos transcritos da pré-leitura e a 

leitura propriamente dita, proposta por Graves e Graves (1995) do livro de “Encontro 

com a Ciência”, sendo classificada como a primeira e segunda etapa da metodologia 

por andaime, nesta seção passarei a dar destaque às produções gráficas textuais 

realizadas pelos alunos, ou seja, a terceira etapa desta metodologia. 

O objetivo de analisar as produções foi para buscar evidências que ajudem a 

responder à seguinte questão: O que a produção escrita e a produção de imagens 

dos alunos do Ensino Fundamental I nos mostram quanto à sua inserção da LI no 

ensino de Ciências? Quais as contribuições desta inserção mediante as atividades 

elaboradas? Para evidência das respostas, foram utilizados os indicadores da 

Alfabetização Científica e Relação com o Saber. 

Deste modo, passarei a discutir neste momento a análise das atividades 

realizadas pelos alunos em sala de aula. No primeiro momento, permiti que os sujeitos 

da pesquisa se expressassem com o que aprenderam da temática elaborando uma 

produção textual coletiva com o apoio de objetos de dentro de uma caixa. Na caixa 

havia os seguintes objetos: um protetor solar, óculos de sol, ilustração da praia, Sol, 

noite, lâmpada, ilustração de tempestade, ilustração de dia, Sol e globo terrestre. Os 

alunos tinham que retirar um objeto da caixa e iniciar uma história contendo o 

respectivo objeto retirado da caixa em sua produção textual, em seguida era a vez de 

outro aluno, que por sua vez tinha que fazer a mesma coisa, mas dando continuidade 

à história que o aluno anterior a ele iniciou. E assim ocorreu sucessivamente com 

outros alunos. Vale ressaltar que quando um aluno retirava o seu objeto para produzir 

a sua parte da história, os outros ouviam e opinavam para a melhoria da produção 

textual. 

O segundo momento ocorreu com a ilustração do entendimento dos alunos com 

a história “Encontro com a Ciência”. Para a obtenção e análise dos dados os dois 
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momentos foram separados. 

 

Primeiro momento: Produção Textual 

 

Conforme descrito anteriormente, no primeiro momento ocorreu a atividade da 

produção textual coletiva mediante a retirada dos objetos da caixa. Segue abaixo 

alguns trechos da história inventada pelos alunos que identificam com a Relação com 

o saber e os indicadores da AC. Vale ressaltar que a história completa desta produção 

textual se encontra no Anexo A. 

 

Quadro 8 – Indícios da Relação com o saber e AC na etapa da leitura 

ALUNO TRECHO RELAÇÃO 
COM O SABER 

INDICADOR DE AC 

A2 A família ganhou um 
protetor solar, 
porque eles ficavam 
muito no Sol e não 
tinha o que se 
proteger do Sol, 
senão eles iam ter 
câncer de pele ou 
insolação 

Relação 
pessoal com o 
saber 
(“ganhou” 
objeto de 
interesse, 
saber que o 
sujeito “gosta” e 
mobiliza-se a 
procura) 

Explicação 
acompanhada de 
previsão e 
justificativa 

A6 O Sol estava muito 
forte na praia, por 
isso passaram 
bastante protetor 
solar na pele, pois 
não queriam ficar 
doentes 
 

Relação 
epistêmica 
(“não queriam”, 
saber 
apresentado 
pela emoção) 

Previsão 

A8 Chegando lá, viram 
que a lâmpada não 
acendia e eles 
resolveram ir para 
fora da casa para ver 
se conseguiam uma 
outra forma de luz 

Relação 
epistêmica com 
o saber  

Levantamento de 
Hipótese (defrontam 
com um problema) 

A8 Como a fonte de luz 
secundária que é a 
lâmpada não 
acendia, eles 
pensaram numa 
outra forma de luz 
que é a fogueira. 

Relação 
epistêmica com 
o saber 
(pensamento 
“existente em si 
mesmo’” e 
depositado em 
objeto) 

Classificação de 
Informações 
(Classificou as fontes 
de luz) 

A13 Depois deles tanto 
brincarem no mar, 
eles deitaram na 
areia, olharam para o 
céu e agradeceram 

Relação 
pessoal com o 
saber (sujeito 
que gosta e 
deseja) 

Explicação 
acompanhada de 
previsão e 
justificativa 
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pelo Sol existir. Sem 
o Sol nós não 
estaríamos aqui 
brincando na praia 
hoje. 
 

A14 Sem o Sol nosso 
planeta ficaria 
gelado e sem vida, 
porque é o Sol que 
aquece a gente o 
nos dá vida. 

Relação 
pessoal, 
epistêmica e 
social com o 
saber (saber 
que possui 
valores dados 
pela 
comunidade 
em que vive, 
recebendo 
impacto das 
experiências) 

Seriação de 
informações (listou 
como sendo o Sol 
fonte de energia e 
vida) acompanhado 
de justificativa  

Fonte: Autores 

 

É possível perceber após a análise dos dados pontos favoráveis tanto no 

uso da produção textual coletiva em sala de aula como na maneira de promover a 

construção do conhecimento. Vale ressaltar que durante a elaboração desta atividade, 

os alunos discutiram entre si oportunidades para clarear ideias e compartilhar 

conhecimento na produção textual. Neste sentido, acredito que o livro de LI cumpriu 

com as suas intenções, sendo elas, despertar com o seu uso em sala de aula uma 

dinamização, uma dialogicidade entre professor e aluno e uma atitude crítica do 

aluno/leitor. 

 

Segundo momento: Registro dos desenhos 

 

A ilustração refere-se a quando uma imagem carrega em si o significado já 

apresentado pela linguagem escrita, trata-se por sua vez de trazer informações novas 

ao texto por meio da imagem, podendo estas estar relacionadas a uma 

complementação das ideias, adicionando conhecimento por meio da junção das 

diferentes formas de apresentação. Desta maneira, selecionei o registro de desenhos 

produzidos por alguns alunos. 

O primeiro registro pertence ao aluno 15, que integra o desenho com sua 

concepção escrita sobre o Sol. Segue abaixo a Figura 5 apresentando este registro: 
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Figura 5 – Registro do desenho: Benefícios e malefícios  

 

Fonte: Aluno A15 

 

“O Sol é uma estrela mais gigante do sistema solar e ele é bom para nós e é 

ruim porque causa muitas doenças como o câncer de pele e a insolação e por isso 

tem que proteger com protetor solar” (A15). 

Seu texto descreve brevemente alguns indícios de classificação de 

informações, uma vez que o aluno apresentou sua ideia classificando o Sol como 

maléfico e benéfico. Também é possível perceber a presença da relação social, 

epistêmica e pessoal com o saber, cujo aluno descreve os benefícios e malefícios da 

exposição excessiva ao Sol para a comunidade em que vive, ressaltando o “nós” como 

um sujeito que nasce inscrito em um espaço social. 

Na Figura 6, também temos o indício de classificação de informações na qual 

o aluno A12 faz classificação das fontes de luz natural e artificial, e da relação social 

com o saber no qual o aluno faz relação com o saber obtido e o seu meio social, 

estabelecendo que “o Sol ele é importante para iluminar o nosso planeta. E a lâmpada 

e poste são luzes artificiais e o Sol é natural” (A12). 
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Figura 6 – Registro do desenho: Luz natural e artificial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Aluno A12 

 

Deste modo, as Figuras 5 e 6 predominam-se como classificação de 

informações e relação social com o saber, pois a produção gráfica e escrita busca 

estabelecer características próprias da temática por meio da classificação dos 

pensamentos advindas de um espaço social. 

Na Figura 7 abaixo é apresentado o desenho do aluno A10, o qual apresenta o 

Sol como sendo “muito bom para a Terra e para o ser humano”. 
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Figura 7 – Registro do desenho: Processo de evaporação 

Fonte: Aluno A10 
 

O desenho representa o processo de evaporação da água através da ação do 

Sol. A forma como o aluno apresentou seu pensamento faz entender que este 

apresentou evidências de um raciocínio proporcional, visto que foi utilizado na 

construção do seu entendimento sobre o fenômeno de evaporação. Assim como 

indícios de relação pessoal e social com o saber, tendo em vista que o participante 

apresenta seu pensamento como parte do seu espaço social “para a Terra” e como 

parte de sua vida e suas experiências “para o ser humano”. 

Deste modo, ao olhar para a análise da atividade da produção textual e do 

desenho é possível perceber que os participantes da pesquisa, ou seja, os alunos do 

5º ano do Fundamental I, fizeram uso dos indicadores de AC e Relação com o Saber. 

Acredito que a Literatura Infantil no ensino de Ciências no momento da pós- 

-leitura se denotou como relevante, visto que as contribuições, segundo suas 

produções escritas e gráficas, estabeleceram participar do processo de alfabetização 

científica e relação com o saber. Além disso, o fato de tratar de uma turma de alunos, 

cujo contato com a linguagem escrita é relativamente recente, embora eles 
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demonstrem ter compreendido o assunto trabalhado nas aulas, muitas vezes a 

apresentação de suas ideias recorre a outros recursos que não somente as palavras 

escritas. Assim, o desenho atua como uma forma auxiliar na exposição dos 

significados por eles construídos sobre aquele assunto em específico, reforçando 

afirmações feitas ou complementando o significado daquelas ideias que ainda não 

conseguem ser explicitadas em uma produção textual. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: UM PONTO DE VISTA 

 

Minha expectativa inicial era identificar na obra Serões de Dona Benta de 

Monteiro Lobato (1973) os aspectos que norteassem os conteúdos de Ciências 

inseridos no livro com o conteúdo proposto pelo plano de ensino da instituição que foi 

aplicada, isto é, com a turma do 5º ano do Ensino Fundamental da escola municipal 

de Cambé – PR, tendo em vista que este livro foi o que me inspirou realizar esse 

estudo, cuja obra aparenta ter três objetivos: “levar às crianças o conhecimento sobre 

as conquistas da Ciência, questionar as verdades feitas que o tempo cristalizou e que 

cabe ao presente redescobrir e renovar, além de propor um novo modelo de ambiente 

escolar” (DUARTE, 2008, p. 391). 

Entretanto, ao estudar o livro, encontrei alguns erros conceituais sobre o 

entendimento de Ciência e que me deixaram um tanto preocupada com a 

compreensão dos alunos mediante aquele direcionamento. Apesar de pensar que os 

erros adquiridos na obra criada por Monteiro Lobato não a inviabiliza, penso que 

promovendo um assunto que esteja condizente com a Ciência agregaria mais valor. 

Então foi pensando justamente no problema que erros conceituais contidos na história 

poderiam causar que surgiu a ideia de criar um livro de literatura infantil inspirada em 

Serões de Dona Benta, todavia com temáticas diferentes, personagens diferentes e 

ambientes diferentes e com apresentações de conceitos atuais do contexto 

educacional. 

A forma com que foi conduzido o livro foi pensando numa perspectiva da 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), tendo em vista que Dona Isabel 

ensina Ciências, promovendo discussões sobre os significados de Ciência e do fazer 

Ciência, assim como apresenta de que forma o conhecimento científico vem sendo 

utilizado e aplicado nos diferentes contextos da vida e que demonstra ser fundamental 

na formação de atitudes e valores e no desenvolvimento de uma prática social do 

leitor. 

A leitura do PE possibilitou a dinamização e dialogicidade provida da interação 

crítica entre os alunos e o professor, exercitando o que Paulo Feire denomina de 

“curiosidade epistêmica”, uma vez que, “quanto mais a curiosidade espontânea se 

intensifica, mas sobretudo se ‘rigoriza’, tanto mais epistêmica ela vai se tornando” 

(FREIRE, 2008, p. 87). Com relação a alterações comportamentais, os alunos foram 

influenciados pela abordagem contextualizada da temática sobre o Sol, apresentando 
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maior conscientização sobre a necessidade de precaução em relação à exposição 

excessiva ao Sol. 

A partir do uso da metodologia de leitura por andaime (scaffolding), empregada 

para aplicação do PE, que se subsidiou em três etapas (pré-leitura, leitura e pós- 

-leitura) para análise dos dados, utilizei temáticas sobre a relação com o saber e os 

indicadores de alfabetização científica, as quais evidenciaram discussões 

fundamentais para o ensino de Ciências, pois ofereceram aos alunos situações nas 

quais eles precisem se posicionar, se questionar e se sentir responsáveis pelo 

conhecimento que produziram contemplando uma abordagem de um sujeito agregado 

no mundo, consigo mesmo e com o outro. 

Deste modo, minhas conclusões apontam que a relação com o saber e a 

alfabetização científica estão intimamente ligadas ao ato de ensinar e aprender, cujo 

professor precisa usufruir de materiais didáticos que contemplem tais fundamentos na 

intenção de promover um ensino capaz de levar os alunos a investigarem temas das 

Ciências e a discutirem suas inter-relações com a sociedade. 

De uma forma geral, a leitura da LI se confirma como uma das possibilidades 

para promover o ensino e a aprendizagem de conhecimentos científicos e, acima de 

tudo, para combater a crise de leitura e de escrita, incentivando viagens por meio do 

imaginário, estabelecendo pontes com temas que aparentemente pouco têm a ver 

com a Ciência, mas que podem despertar discussões sobre questões sociais 

envolvidas com a relação com o saber e a alfabetização científica em torno do 

conhecimento científico e artístico. 

Vale ressaltar que não considero meu trabalho definitivo, cuja pesquisa sinaliza 

que ainda existem respostas a serem obtidas e caminhos a serem investigados e a 

certeza de que ainda podemos saber mais sobre o que aprendemos a respeito das 

relações entre literatura infantil e Ciências me mobiliza sempre a buscar por maiores 

aperfeiçoamentos. 
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APÊNDICE A: Plano de aula 

 
 

 
 

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO 
PARANÁ 

Câmpus Londrina 
 

 

 PLANO DE AULA  

APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL  

 

Estabelecimento de Ensino: Escola Municipal Olavo Soares 

Professor da turma: Célio              Disciplina: Ciências             Série: 5°B 

Município: Cambé                       E-mail: suelen_mondek@hotmail.com 

Carga Horária: 6 horas                  Data: 27/03 /18  

Mestranda: Suelen 

 

Tema: Noções de Astronomia                                                                                                                                                                                                                    

 

Pré-Requisitos: Não há necessidade de conhecimento prévio, uma vez que os 
conteúdos básicos apresentados é o começo para a discussão sobre as noções de 
Astronomia.                                                                                                             

 

Conteúdo Estruturante: Astronomia                                                                   

 

Conteúdos Básicos: Fonte primária de energia, luz, nascente, poente, movimento 
aparente e a importância para a vida na Terra. 

                                                                                 

 

Justificativa:  

A escolha da temática justifica-se pela mesma estar inserida no planejamento 
de ensino de ciências do município de Cambé/PR, no qual são apresentados os 
conteúdos de noções de astronomia para os alunos da turma do 5° ano. 

Deste modo, escolheu-se trabalhar o conteúdo básico sobre Sol, visto que o 
mesmo se insere no conteúdo estruturante Astronomia. 
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Objetivos Gerais  

- Reconhecer que o sol é uma estrela e por isso tem luz própria; 

- Compreender que o sol surge pela manhã e se põe no entardecer por conta do 
movimento da terra; 

- Compreender a importância do Sol para a vida na Terra. 

 

Desenvolvimento/Metodologia:  

1ª etapa:  

Inicialmente, a professora conduzirá uma breve conversa mediante a análise dos 
conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática em questão. Durante a conversa, 
os alunos serão questionados sobre: O que é o Sol? Como ele é? Qual a sua 
importância para o nosso planeta? Como seria a vida na Terra se não houvesse o 
Sol? Porque não vemos o Sol durante a noite?  Qual sua funcionalidade? Vocês 
sabem me dizer os malefícios e benefícios do Sol? Do que ele é composto? Entre 
outras perguntas.  

2ª etapa:  

Para facilitar a discussão, a professora realizará uma leitura do livro paradidático 
(produto educacional), intitulado como “Encontro da Ciência”. Após a leitura, será 
explorado o que os alunos entenderam a partir de duas formas: 

- A caixa mágica: Objetos citados na história dentro de uma caixa fechada (lâmpada, 
moldes com formato do Sol, estrela, Terra, protetor solar, entre outros). Neste 
momento será solicitada a participação dos alunos para retirarem um objeto de cada 
vez e produzir uma história. 

- Ilustração do livro: A professora distribuirá uma cópia da história sem ilustrações para 
cada aluno, em seguida irá solicitar que façam desenhos sobre o que entenderam da 
história.  

 

 

 

 

                                                                

 

Recursos Metodológicos:  

Cópia da história, objetos de dentro da caixa (lâmpada, moldes com formato do Sol 

do Sol, estrela, Terra, protetor solar, entre outros) e globo terrestre.                                               

 

Avaliação: 

A avaliação do conteúdo proposto na presente aula será feita por meio da observação, 
será  



87 
 

analisado o desempenho do aluno durante as aulas (atividades realizadas durante as 
aulas).  

 

Considerações finais: 

Observou-se a disponibilidade e entusiasmo dos alunos durante toda a aplicação do 
produto educacional. 
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APÊNDICE B – Produto educacional: Livro de LI - “Encontro com a 

Ciência” 
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LIVRO DE LITERATURA INFANTIL:  

ENCONTRO COM A CIÊNCIA 

  
  

  

  

  

  
Produto educacional apresentado como requisito 
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de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza, do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências Humanas, Sociais e da Natureza, da 
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TERMO DE LICENCIAMENTO 

 

Este Produto Educacional está licenciado sob uma Licença Creative Commons 

atribuição uso não-comercial/compartilhamento sob a mesma licença 4.0 Brasil. Para ver 

uma cópia desta licença, visite o endereço http://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/4.0/ ou envie uma carta para Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San 

Francisco, Califórnia 94105, USA. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento livre esclarecido 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Título da pesquisa:  ENCONTRO DA CIÊNCIA: UMA APROXIMAÇÃO ENTRE 
LITERATURA E CIÊNCIA NUMA PERSPECTIVA CTSA 
 

Pesquisador (es), com endereços e telefones:  

Suelen Aparecida Mondek, Celular: 43 9 9121-7257 

Rua Jorge Velho, 577, Ap 704, Londrina –PR  

Orientador responsável: João Paulo Camargo de Lima 

Local de realização da pesquisa: Escola Municipal Olavo Soares 

Endereço, telefone do local:  

Rua: José Burgo, 505- Jardim Ana Rosa, Cambé– PR 

Telefone da Escola: 3174-0267 

 

 A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE  

1. Apresentação da pesquisa.  

Essa pesquisa pretende verificar a utilização da literatura infantil nas aulas de 

Ciências.  

2. Objetivos da pesquisa.  

Verificar se o produto educacional criado facilita na aprendizagem dos conceitos de 

astronomia. 

3. Participação na pesquisa.  

Alunos do 5º B Ensino Fundamental I 

4. Confidencialidade. Desconfortos, Riscos e Benefícios.  

Todos participantes terão seus nomes em sigilo, não sendo apresentado em momento 

algum na pesquisa, apenas as respostas dadas que ficarão divididas por categorias, 

sendo elas: aluno A, B, C, D e assim por diante.  

5. Critérios de inclusão e exclusão.  

Os critérios de inclusão e exclusão não serão ressaltados nessa pesquisa. 

6. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo.  

Os participantes têm o direito de após responder todo o processo não continuar na 
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pesquisa desde comunique a pesquisadora do trabalho e escreva na ficha dada a ele 

que não deseja que suas respostas entrem na pesquisa ou simplesmente não 

respondendo ao solicitado, ou ainda entrando em contato por e-mail fazendo a 

solicitação. 

7. Ressarcimento ou indenização.  

Haverá comum acordo entre o pesquisador e entrevistado visto que a participação é 

de livre e espontânea vontade na colaboração da pesquisa na área do ensino de 

Ciências. Sem necessidade de ressarcimento ou indenização.  

B) CONSENTIMENTO  

A declaração do conhecimento das informações contidas neste documento, segue em 

anexo com a assinatura do responsável e número da identidade do sujeito da pesquisa 

de menor idade. 

 

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, benefícios e 

ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas.  

Assinatura pesquisadora: _________________________________________  

 Data: ____/____/____      Nome completo: Suelen Aparecida Mondek 

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se 

comunicar com Suelen Aparecida Mondek, via e-mail: Suelen_mondek@hotmail.com, 

ou telefone: 43 9 9121-7257.  

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do 

sujeito pesquisado 

 Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(CEP/UTFPR) REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, 

Curitiba - PR, telefone: 3310-4943, e-mail: coep@utfpr.edu.br OBS: este documento 

deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e outra ao 

sujeito de pesquisa 

 


