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RESUMO 

 

A Alfabetização Científica idealizada sob a ótica do processo de alfabetização 

associada a ideia de letramento e objetivo do ensino de ciências, ainda suscita 

estranhamento em alguns contextos. Assim, a pesquisa aqui esboçada desponta do 

inquietamento em compreender a Alfabetização Científica no Livro de Literatura 

Infantil da região sul da Bahia, atentando aos prováveis potenciais das obras. Nessa 

direção, balizados pela questão, a qual buscava estudar como é possível trabalhar a 

Alfabetização Científica a partir da Literatura Infantil da região, o estudo objetivou 

analisar os textos literários e as potencialidades para promoção da AC. Para 

consecução do eixo de estudo, alguns direcionamentos foram realizados, a saber: 

Levantamento na literatura especializada da área sobre Alfabetização Científica, 

capaz de revelar maior compreensão da temática, seu processo histórico e 

contemporâneo, aprofundamento teórico da Literatura infantil, leitura e a formação 

leitora, o qual alavancasse conhecimento profícuo dos temas, análises das 

potencialidades dos livros para favorecer a AC e as possíveis sugestões de 

estratégias metodológicas para o desenvolvimento desse trabalho. Os dados 

registrados são frutos de uma pesquisa qualitativa exploratória e os mesmos apontam 

às inúmeras possibilidades de trabalho com os livros infantis, podendo esses, auxiliar 

na promoção da Alfabetização Científica. 

 

Palavras-chave: Alfabetização Científica – Ensino de Ciências – Literatura Infantil – 

Formação de Leitores. 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The Scientific Literacy idealized from the perspective of the literacy process associated 

with the idea of literacy and goal of sciences teaching, still raises estrangement in some 

contexts. Thus, the research outlined here emerges the disquiet in understanding 

Scientific Literacy in Children's Literature Book of southern region of Bahia, considering 

the likely potential of works. In this direction, marked by the question, which sought to 

study how you can work the Scientific Literacy of Children's Literature from the region, 

the study aims to evaluate literary texts and the potential for promotion of AC. To 

achieving study axis, some directions were carried out, namely: Survey in the literature 

in the area of Scientific Literacy, able to reveal greater understanding of the subject, 

its historical and contemporary process, theoretical deepening of Children's Literature, 

reading and training reader which to leverage profitable knowledge of the issues, 

analyzes the potential of books to promote AC and possible suggestions of 

methodological strategies for the development of this work. The recorded data are the 

result of an exploratory qualitative research and the same indicate to the numerous 

possibilities of working with children's books, these can, assist in promoting Scientific 

Literacy. 

Keywords: Scientific Literacy - Science Education - Children's Literature - 

Readers Formation
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1. INTRODUÇÃO 
 

Alguns autores e pesquisadores da área, vêm apontando que alfabetizar 

cientificamente os alunos deve ser o escopo do ensino de ciências. As conjecturas 

para esse ensino, perpassam pela ruptura de aulas as quais intencionem a 

reprodução mecânica de conceitos, regras, assimilação de conteúdos e métodos, mas 

que incorporem a necessidade de compreensão da alfabetização em seu sentido 

amplo, sendo esse capaz de transcender ao domínio mecânico da leitura e da escrita, 

à capacidade de organicidade lógica de pensamento, posturas inferentes em seu 

contexto, sapiência em utilizar os conceitos das ciências em práticas sociais 

cotidianas (LORENZETTI, 2001; SASSERON; CARVALHO, 2011; TEIXEIRA, 2003; 

SCHNEIDER, 2013) 

Diante das leituras supracitadas, resta-nos a indagação. O ensino de 

ciências no contexto educacional brasileiro tem sido balizado segundo tais 

pressupostos? As reflexões acerca da questão permitem pouca animação. Os 

resultados dos exames aplicados nos contextos educacionais (SAEB; PROVA 

BRASIL, etc.) apontam poucos avanços. 

Ensinar ciências na perspectiva renovadora, fundamenta-se no objetivo de 

formar cidadãos atuantes, reflexivos, críticos e conscientes, pois a ciência, seus 

adventos e os avanços tecnológicos, ao passo que proporcionam a população 

diversos benefícios, podem trazer consequências danosas ao planeta, que tem pago 

um alto preço pelas ações inconscientes e desenfreadas da sociedade. Nesse 

aspecto, Sasseron (2008) adverte que a população deveria ser ciente de como a 

ciência, os conhecimentos e aplicações chegam até ela e, para tanto, lhe fosse 

conferido conhecimentos para entender e julgar tais novidades científico-tecnológicas 

que são disponibilizadas. 

Nessa conjuntura, as aulas de Ciências poderão se tornar um ambiente 

propulsor para o desenvolvimento de habilidades que apontem para a Alfabetização 

Científica. No caso específico da nossa pesquisa, optamos por perceber a AC nos 

livros de Literatura Infantil produzidos na região Sul Baiana. A nossa opção pelo dado 

contexto, está fundamentada em acreditarmos na interdisciplinaridade, no entrelace 
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das áreas em foco, na leitura como habilidade a ser desenvolvida nas diversas áreas 

dos saberes, na possibilidade de ao estudar ciências promover o encanto, o espírito 

investigativo, o prazer, a leitura, bem como de trabalhar com temáticas mais próximas 

da região de atuação da universidade e das editoras.  

Considerando a natureza do Mestrado Profissional e suas demandas, o 

estudo foi instigado por um tripé de motivações, tendo implicações pessoais, 

profissionais/sociais e acadêmicas. E, essas se fundiram, tornando-se a maior 

provocação para a busca pela pós graduação. A minha história com a educação 

básica foi originada dentro do meu lar, pela figura da minha genitora, educadora desde 

os seus dezesseis anos, sempre dedicada e firme no propósito de alfabetizar. Ao seu 

lado, cresci, observando o encanto de estudar, pesquisar para fazer bem aquilo que 

me propuser. Assim, cursei Pedagogia, prestei concurso no munícipio de Itabuna, 

onde atuo como professora. Cursei a segunda licenciatura em Língua Portuguesa por 

acreditar no investimento da formação docente e, nesse ínterim tive a oportunidade 

de ouvir falar sobre a “Alfabetização Científica”, sobre tudo que já conhecia como 

docente, essa Alfabetização surgiu como conceito confuso e novo. Observando o meu 

contexto de atuação profissional, notei que o ensino de ciências não perpassava tais 

princípios, e, por esses trilhos fundamentou-se o meu olhar sobre o objeto, culminando 

na pesquisa aqui delineada. 

Dessa maneira, apoiamos a nossa investigação no problema descrito: 

Compreender como é possível trabalhar a Alfabetização Científica a partir da 

Literatura Infantil da região? Buscando responder o cerne do estudo, definimos o 

objetivo geral: analisar como promover a Alfabetização Científica a partir da literatura 

infantil produzida na região Sul da Bahia. Na tentativa de alcançar o objetivo estrutural 

do trabalho, elencamos os objetivos específicos: 

1. Levantar sobre Alfabetização Científica na literatura especializada da área; 

2. Discutir a importância da Literatura Infantil, abordando os conceitos, o processo 

de ensino aprendizagem, estratégias de leitura e aspectos da formação leitora;  

3. Avaliar as potencialidades dos livros de Literatura com vista à promoção   da 

Alfabetização Cientifica; 

4. Apontar estratégias metodológicas para o desenvolvimento da Alfabetização 

Científica. 
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Dessa maneira, a investigação seguiu a organicidade a seguir apresentada, 

planejada em cinco capítulos: 

No primeiro capítulo, situamos a Alfabetização Científica, os aspectos 

históricos, retratada sob a ótica dos estudos de alguns teóricos, estudiosos da área. 

Para compreender melhor a temática, estudamos alguns pontos a ela 

correlacionados, Reflexões sobre o termo Alfabetização em seu sentido amplo?  O 

que os documentos oficiais definem sobre o Ensino de Ciências? E quais as 

indicações para o segmento da Educação Fundamental? Por que e para que 

alfabetizar cientificamente? Professores que atuam na área de ciências: O real e o 

ideal para alcançar a Alfabetização Científica. 

No segundo capítulo, expomos um diálogo entre a literatura infantil e o 

ensino de ciências, abordando um conjunto de aspectos relacionados a temática 

central. Literatura infantil e a formação leitora; Da leitura a leitura literária. As 

características do texto literário; A literatura no ensino de ciências: Possibilidades para 

formação do leitor crítico, reflexivo e alfabetizado cientificamente. 

No terceiro capítulo, apresentamos o percurso metodológico da pesquisa, 

discorrendo o contexto; a caracterização quanto aos objetivos, abordagem e 

justificativa para tal definição; critérios estabelecidos para a escolha dos livros a serem 

trabalhados nas análises; categorias de análises.  

                 No quarto capítulo, discutimos alguns dos resultados das análises sob a 

delimitação desse estudo, segundo as categorias estabelecidas. É importante 

salientar que, a seleção dos livros para as análises, obedeceram a critérios 

estabelecidos, e estes seguiram a linha de análise e seleção do PNBE (Plano Nacional 

da Biblioteca Escolar). No total de 27 (vinte e sete) livros, catalogados nas duas 

editoras delimitadas, apenas 5 (cinco) se enquadraram nos critérios definidos. O 

MENINO E A GOTA D’ÁGUA; A HISTÓRIA DA ÁRVORE E DO MACHADO; O 

MUNDO DE UMA ALBACORINHA; MARICOTA E AS FORMIGAS; ALÍ-DI-LÁ: O 

CARANGUEJO IMIGRANTE. 

        No quinto capítulo, expomos as nossas considerações no tocante ao 

estudo, esboçando as impressões sobre cada livro e as contribuições de cada um 
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para o processo de desenvolvimento da Alfabetização Científica, objeto dessa 

investigação.   

Por conseguinte, traçamos um Manual de Orientações ao Professor, o qual 

contém o nosso embasamento teórico para darmos conta do mesmo, segundo a 

perspectiva do ensino de Ciências por investigação, tendo como foco a Alfabetização 

Científica e apontamos um quadro para cada livro, sugerindo os possíveis temas de 

ciências a serem trabalhados, a partir de cada obra literária, a problematização, a 

relação de cada livro com os objetivos do PCN, Pacto e com os eixos estruturantes 

da Alfabetização Científica. 

        Finalmente, desejamos que, os leitores desse texto, igualmente aos 

escritores, viajem, explorem, imaginem, encantem-se, permitam-se e produzam 

conhecimentos como assim tem sido para nós! 
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2. CONTEXTUALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 
 

Essa seção descreve o objeto de estudo da pesquisa. Sua Trajetória histórica, 

tentando compreendê-lo no sentido mais amplo de seu significado. À luz dos 

documentos oficiais, levantamento bibliográfico e outros, tentamos traçar o perfil do 

ensino de ciências, suas renovações, bem como apontar a necessidade dessa 

alfabetização tanto para o segmento docente como discente. 

2.1. O que é a Alfabetização Científica? 

 

Reflexões no entorno da Alfabetização Científica (AC)1, têm encontrado 

amplos espaços em trabalhos de pesquisadores e educadores da área de educação 

e Ciências (AULER, D; DELIZOICOV, 2001; CHASSOT, 2003; SASSERON; 

CARVALHO, 2011; SASSERON, 2008; ) 

A AC vem sendo apregoada desde os anos de 1950. Alguns autores, dentre 

eles, Sasseron e Carvalho (2011), Teixeira (2013) afirmam que a temática surgiu pela 

primeira vez, no livro do pesquisador americano Paul Hurd, intitulado “Science 

Literacy: Its Meaning for American Schools”, por volta dos anos (1958) e, posterior a 

esse momento, tomou proporções mundiais. 

Estudando a literatura, identificamos que, tanto os autores estrangeiros 

quanto os nacionais divergem na utilização da nomenclatura. Variados autores 

concordam em afirmar que Alfabetização Científica (AC), Educação Científica (EC) e 

Letramento Científico (LC), contudo, observamos que, a adoção a um ou a outro 

termo, não desvia o foco das preocupações, o ensino de Ciências. No Brasil, autores 

como Chassot (2011); Auler e Delizoicov (2001); Lorenzetti e Delizoicov (2001); 

Sasseron e Carvalho (2008); Schneider (2011); Brandi e Gurgel (2002) tomam o termo 

“Alfabetização Científica”. No entanto, Santos e Mortimer (2001); Mamede e 

Zimmermann (2007) divergem e utilizam o termo “Letramento Científico”. Temos 

também, autores que optam pela Enculturação Científica” (Carvalho e Tinoco, 2006, 

Mortimer e Machado, 1996). 

                                                           
1 Em alguns casos, trataremos a expressão Alfabetização Científica pela sigla AC. 
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 As autoras Sasseron e Carvalho (2011) trazem uma consideração salutar 

quanto a pluralidade semântica, afirmando que, independente da nomenclatura 

adotada, todas elas designam o objetivo do Ensino de Ciências, o qual seja, a 

formação cidadã dos estudantes, a apropriação e uso dos conhecimentos e seus 

desdobramentos nos mais diferentes segmentos da vida. 

Os estudos, embora contemple compreender o objeto em estudo, não 

pretende aprofundar as discussões, já que sabemos da sua amplitude, opiniões 

múltiplas e pluralidade quanto aos significados. Assim, apresentaremos alguns 

conceitos da AC defendidos por estudiosos da área de Ciências, intencionando torná-

la mais compreensível. Contudo, anterior ao estudo dos conceitos, explicaremos os 

motivos ao adoço da terminologia Alfabetização. 

A adoção ao termo Alfabetização para nosso trabalho, fundamenta-se em 

dois aspectos fundantes da pesquisa. O primeiro deles, resume ao fato da mesma 

concentrar-se no contexto infantil – nesse aspecto, é necessário relevar que a AC não 

detém preocupação de estudo apenas nas séries iniciais, contudo, a pesquisa 

apresentará, em sua maioria, abordagens desse contexto -  as primeiras séries do 

Ensino Fundamental - e acreditarmos que a nomenclatura Alfabetização adequa de 

forma coerente; o segundo aspecto, por estarmos apoiados na ideia trazida por 

Sasseron e Carvalho (2008), quando adotam a expressão Alfabetização Científica, 

sustentadas na ideia de Alfabetização apresentada em Freire (1980). O autor rompe 

com a concepção restrita da Alfabetização, diz que alfabetizar é ir além do domínio do 

código, das técnicas de leitura e escrita, antes, deva centrar-se em utilizá-las de forma 

consciente, promovendo assim, posturas de autoformação, que resulte ao homem 

possibilidades de inferências em seu contexto. 

Para Lorenzetti e Delizoicov (2001), a proposta da AC, nas séries iniciais 

emergem de duas preocupações, os conhecimentos científicos e a sua respectiva 

abordagem, afirmando que, essas duas premissas constituem uma aliança para que 

o aluno possa ler e compreender seu universo. Afirmam ainda que, AC, no ensino de 

Ciências da Natureza, nas séries iniciais, é “compreendida como o processo pelo qual 

a linguagem das Ciências adquire significados, constituindo-se um meio para o 

indivíduo ampliar o conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na 

sociedade”. 
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Teixeira (2013) convergindo a Lorenzetti e Delizoicov (2001), argumenta 

que a expressão AC coordena vínculos entre ciência, leitura e escrita, colocando o 

tripé num mesmo patamar de imprescindibilidade. A autora, permite-nos um 

paradigma de análise lógico, viabilizador de compreensão da AC, ao colocá-la frente 

a leitura e escrita, vistas sob a ótica da linguagem. Ela afirma que, ao considerarmos 

a leitura e escritos bens culturais, possibilitadores a inserção nas sociedades 

grafocêntricas, sendo esses, domínios relevantes para todos os indivíduos, há de se 

ponderar a similaridade para a AC, no que tange a aprender ciências, considerando-

a tão imprescindível quanto a aquisição da leitura e da escrita, “uma apropriação 

desejável para todos os seres humanos, a ser estabelecida como um fenômeno de 

massa”. 

Chassot (2003), também conflui com as ideias até aqui discutidas, e, para 

nós, complementa-as, ao trazer duas fundamentais conceituações para AC. 

Considera uma das dimensões potencializadora de alternativas que privilegiem uma 

educação comprometida, defendendo-a como linguagem facilitadora do mundo 

natural, da compreensão de nós mesmos e do mundo a nossa volta, como de igual 

maneira, acredita que a AC deve ser concebida sob a perspectiva de propiciar aos 

homens e mulheres, a inclusão social.  

Auler (2003) apresenta um viés de compreensão, numa linha diferente, mas 

não oposta. Para o autor, a AC, denominada ACT2 tem sido difundida em detrimento 

do desenvolvimento científico-tecnológico, argumentando que, o rótulo abarca um 

universo amplo de significados com diversas traduções, bem como objetivos diversos 

e difusos. O autor apresenta a ACT sob dois encaminhamentos, chamados por ele, 

majoritários, e denominados reducionista e ampliada³. Apoiado na ideia de Freire de 

dialogicidade, problematização e rompimento do modelo de alfabetização como ato 

mecânico de juntar letras, ler palavras, nem repetir palavras, mas dizer a sua palavra, 

propiciando a leitura de mundo. 

Na nossa pesquisa, a AC assume corpus de “objeto de estudo”, analisada 

como uma das potencialidades possível, no contexto do Livro de Literatura infantil. 

Autores como Lorenzetti; Delizoicov (2001) Schneider (2013); Sasseron e Carvalho 

(2011) defendem a introdução do ensino de Ciências com vista a AC, desde as séries 

                                                           
2 Auler (2003) denomina a Alfabetização Científica de ACT, o que ele chama de Alfabetização Científica e 
Tecnológica. 
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iniciais do ensino fundamental. Schneider (2013), ao abordar a AC no cenário infantil, 

afirma que, a Educação Infantil representa as primeiras oportunidades das crianças 

de contato direto com o universo das Ciências. Diz ainda que, a aprendizagem 

científica das crianças, nesta faixa etária, é parcialmente influenciada por ideias e 

concepções construídas a partir dos seus respectivos contextos, das suas interações 

sociais e observações cotidianas. 

No caso específico desse estudo, tomaremos como eixo balizador, os 

estudos de Sasseron e Carvalho (2008), já que seus trabalhos, para além de estarem 

voltados às series iniciais do Ensino Fundamental, trazem norteadores substanciais, 

os quais permitirão compreendermos a AC e algumas “confluências estruturantes” e 

analisarmos o contexto limitado nessa investigação, pensando no desenvolvimento 

desse processo. Essas confluências estão organizadas em três grupos, denominados 

pelas autoras de eixos estruturantes, e segundo elas, são “capazes de fornecer bases 

suficientes e necessárias de serem consideradas no momento da elaboração e 

planejamento de aulas e propostas de aulas que visem à Alfabetização Científica”.   

 O primeiro eixo está definido como: compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos científicos fundamentais e refere-se à possibilidade 

de práticas que busquem trabalhar com os alunos a construção e compreensão de 

conhecimentos científicos fundamentais e aplicáveis em diversas situações diárias de 

modo apropriado. O segundo eixo            concentra esforços na compreensão da 

natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática 

preocupa-se com a compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e 

políticos que circundam sua prática, reporta-se, assim, à ideia de ciência como um 

processo dinâmico de construção de conhecimento, que envolvem aquisição, análise 

de informações, síntese e interpretação de resultados. Este eixo visa também uma 

aprendizagem sobre Ciência. Traz contribuições em relação ao comportamento que 

pode assumir tanto o aluno, quanto o professor, frente a informações e circunstâncias 

que demandem reflexões e análises levando em consideração o contexto antes de 

chegar a uma decisão; por conseguinte, o terceiro eixo estruturante da AC, 

compreende o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, 

sociedade e meio-ambiente (CTSA), trata-se do entrelaçamento das esferas, 

refletindo a partir da consideração de que o imediatismo na resolução de um problema, 

poderá ser gerador de outra situação problema associada. As autoras afirmam que o 
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trabalho com esse eixo deve ser assegurado na escola quando o planejamento 

perpassar à concepção de um futuro sustentável para a sociedade e o planeta. 

. 

2.2. Reflexões sobre o termo Alfabetização em seu sentido amplo 

 

Apesar de optarmos pela AC, apresentaremos uma discussão sobre 

aspectos fundamentais da Alfabetização, na tentativa de compreendê-la em seu 

sentido amplo. Para tanto, traremos também ideias sobre o letramento, já que, a nossa 

preocupação gira em torno de apontar, segundo os autores da área apresentados 

nesta subseção, as habilidades e competências necessárias para o aluno, ao término 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Refletir as especificidades escolares, especificamente no cerne dos 

primeiros anos da Educação Fundamental, demanda pensar o lugar da 

Alfabetização/letramento, e esses, ocupam posição de destaque nos 

debates/congressos e eventos educacionais. 

O Livro Sistema de Escrita Alfabética, autoria de Artur Gomes de Morais 

(2012) apresenta discussões oportunas e pertinentes no que tange a temática 

Alfabetização. Assim como Magda Soares (2003), o autor defende a “reinvenção” da 

alfabetização: a necessidade de um processo sistemático de ensino e não só de 

aprendizagem da escrita alfabética. Defende ainda, a parceria entre alfabetizar 

letrando, ou letrar alfabetizando, caso o ensino sistemático da notação alfabética seja 

aliado à vivência cotidiana das práticas de leitura e escrita  (SOARES, 2004). 

A cultura de alfabetização concebida no sistema educacional brasileiro tem 

um processo histórico mesclado por inúmeras marcas e, nos dias atuais, ainda tem-

se um triste cenário. O último censo, dados do IBGE do ano de 2015 (dois mil e quinze) 

revelam que, o Brasil tem treze bilhões de analfabetos. Esse número representa 8,7% 

(oito vírgula sete por cento) da população acima de quinze anos. Morais afirma que 

tal situação torna-se mais grave quando associada ao rendimento mensal familiar. Ele 

acredita que o analfabetismo e os baixos índices de letramento são aspectos 

derivados da desigualdade social que assola a sociedade brasileira. Refere-se a essa 

complexa problemática nominando-a de apartheid educacional e/ou casa grande e 
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senzala de ensino. Configura o sistema escolar brasileiro, excludente, e, considera 

que, se o fracasso já inicia-se no primeiro ano do ensino fundamental, isso, torna-se 

a principal marca de ineficiência de nossa escola. 

Se o fracasso da alfabetização tem sido um mal que atinge quase somente 
as crianças pobres, consideramos que um grande problema tem sido a 
aceitação desse estado de fracasso em nossa sociedade, como se fosse 
natural. Costumamos dizer que vivemos, no Brasil, um verdadeiro apartheid 
educacional, no qual coexistem, em maiores questionamentos, dois sistemas 
de ensino: aquele destinado às classes médias e à burguesia e “outro”, 
destinado às camadas populares, no qual  se passou a aceitar, como natural, 
que o altíssimo percentual de crianças chegue ao final do primeiro ano sem 
ter compreendido o funcionamento do sistema alfabético [...] como também 
que o processo de alfabetização pode se “arrastar” sem que as crianças 
cheguem ao final do terceiro ano do ensino fundamental com o domínio das 
correspondências grafema-fonema de nossa língua [...] MORAIS (2012) 

 

O percurso de estudos e pesquisas realizadas pelo autor permitiu-lhe 

consolidar algumas crenças e flexibilizar outras tantas. Nessa trajetória, podemos 

perceber que as concepções de alfabetização e de estar alfabetizado são históricas e 

variam ao longo do tempo. Isso permite-nos pensar nos avanços históricos sociais, e, 

sobretudo, na necessidade de aprimorar as práticas conforme a necessidade de cada 

tempo. Se nos anos 1950, para ser considerado alfabetizado, bastante era saber 

assinar o nome, nos dias atuais, tem-se cobrado dos recém-alfabetizados ler e 

compreender pequenos textos, bem como produzi-los. 

Morais ao discutir o cerne da “desinvenção” da alfabetização e o 

surgimento do letramento - já propostos por Magda Soares (2003) – define-o de 

discurso hegemônico, pois, apoiados em tal perspectiva, alguns educadores e 

estudiosos do campo, passaram a desassociar os processos, ou seja, não seria mais 

necessário sistematizar os conhecimentos, a escrita alfabética, os alunos aprenderiam 

de forma natural e espontânea, as vivências diárias com leituras e produções do  

mundo extraescolar seriam suficientes. 

O autor ao reportar-se a “reinvenção” da alfabetização, pontua alguns 

aspectos fundantes para o desenvolvimento do processo. Reivindica a necessidade 

dos professores adotarem “metodologias” de alfabetização, sem “ressuscitar” os 

antigos métodos (fônicos, silábicos, etc.) e, levanta alguns motivos justificadores do 

equívoco contido nos pressupostos dos referidos métodos. Do ponto de vista 

epistemológico, julga que os mesmos promovem a deseducação. E, a partir dessa 
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pressuposição, defende a metodologia de orientação construtivista, em que, a escrita 

alfabética é um sistema notacional, e não um código.  

Ainda na reflexão sobre a psicogênese da escrita, é bastante relevante 

pautar o que Morais traz, afirmando que a escrita alfabética é uma invenção recente 

da humanidade e sua apropriação não parece depender muito da maturação biológica 

e, o genoma humano ainda não contém genes específicos para seu aprendizado. 

Assim, é necessário ao sistema escolar (educadores, formadores, gestores, 

formadores de políticas públicas) considerar que o ritmo para assimilação do SEA 

tende a depender das práticas de ensino adotadas pela escola. 

À luz dessas considerações, entendemos que o fracasso escolar, o 

analfabetismo podem ser erradicados, as crianças têm, independente das classes 

sociais as quais estejam inseridas, potencial, disposição e desejo de igualmente 

adentrar no mundo letrado, basta que os contextos escolares, os quais estejam 

inseridas, tentem reinventar as metodologias de alfabetização utilizadas, e, sem 

dúvida, compreender que, não existe, nunca existirá um “construtivismo”, nem outra 

teoria milagrosa, na qual, as crianças possam caminhar sozinhas, já que aprenderiam 

de forma natural e espontânea , ao contrário, necessitam de uma reinvenção, na qual, 

sejam, vistas, auxiliadas, e, sobretudo, respeitadas. Assim, certamente romper-se-á 

com o apartheid educacional e/ou casa grande senzala de ensino.  

A autora Magda Soares (2001), traz à reflexão, questões que têm sido 

discutidas no cenário educacional, e, para além disso, agrega o “como” definir, avaliar 

e medir o letramento em contextos sociais. 

É sabido do enfrentamento quanto a universalização do letramento 

considerado por Magda Soares – Acesso pleno às habilidades e práticas de leitura e 

de escrita. Contudo, um outro desafio tem surgido relacionado ao de letrar. Ainda 

existe dificuldade quanto a: dados que apontem evidências para o alcance dos 

objetivos; definição de políticas e o controle de programas de alfabetização e 

letramento.  

Os dados revelam sérios problemas de natureza técnica, conceitual, 

ideológica e política. E, nesta direção, a autora afirma que o primeiro e essencial 

problema seja a própria definição de letramento. Mas, em contrapartida, da própria 
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definição emerge um questionamento: que letramento é esse que se busca avaliar e 

medir. Esse, dentre outros problemas e questionamentos vão ganhando corpus no 

texto, ao passo que caminha para elucidação de questões desafiadoras pertinentes e 

experienciadas, principalmente, no âmbito da escola. 

Subjacentes a essas dimensões, a autora apresenta duas definições como 

sendo fundamentais do letramento: dimensão individual e dimensão social. Quando o 

foco é posto na dimensão individual, o letramento é visto como atributo pessoal, 

parecendo referir-se, como afirma Wagner (1983, p. 5) apud Soares (2004) simples 

posse individual das tecnologias mentais e complementares do ato de ler e escrever. 

Quando o foco desloca-se para a dimensão social, o letramento é visto como 

fenômeno cultural, um conjunto de atividades sociais que envolvem a língua escrita, 

e de exigência sociais de uso da língua escrita. 

A dimensão individual define dois processos estruturais e diferentes: ler e 

escrever, e esses, segundo a autora, contribuem também com as dificuldades no 

tocante a definição ideal para o letramento. Apesar da considerável diferença, as 

inúmeras definições ao letramento frequentemente tornam as habilidades de leitura e 

escrita única, desconsiderando suas peculiaridades e dessemelhanças.  

Considerando a dimensão individual do letramento, tanto a leitura quanto a 

escrita é vista como um conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas. A leitura 

estende-se as habilidades de decodificação de palavras escritas à capacidade de 

integrar informações de diferentes textos. A escrita, estende-se as habilidades de 

registro de unidades de som até à competência de transmitir significado de forma 

adequada a um leitor potencial. E assim, observa-se que essas categorias não se 

opõem, antes, complementam-se. 

Em contrapartida, a dimensão social do letramento afirma que, letramento 

não é um atributo pessoal, mas sobretudo, prática social: é o que as pessoas fazem 

com as habilidades de leitura e escrita, em um contexto específico, como essas 

habilidades se relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais.  

A autora reconhece os múltiplos significados e variedades consideradas no 

letramento, conclui que defini-lo é tarefa conflitante, mas acredita ser necessário 

buscar uma definição geral e comum a todos, já que para avaliação e medição de 
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níveis de letramento, essa definição é necessária. Tal conceituação possibilita a 

determinação de critérios que estabeleçam a diferença entre letrado e iletrado, logo, 

entre diferentes níveis de letramento. 

À luz dessas considerações, a autora afirma ainda que enfrenta-se a falta 

de uma condição essencial para definir, medir e avaliar o letramento e que, na 

ausência dessa condição, as avaliações e medições realizadas nos mais diversos 

moldes, seja no sistema escolar, pesquisa por amostragem, sentido restrito ou 

populacional, imprimem dados imprecisos. Contudo, como cada avaliação depende 

essencialmente do propósito, apresenta-se a discussão sob o olhar das categorias: 

contexto escolar; censo demográfico nacional em pesquisa por amostragem. 

Dado o exposto, Soares (2001) conclui ainda que, embora o estudo tenha 

pretendido esclarecimentos desde a conceituação, a avaliação e medição da temática 

em discussão, consegue na verdade elencar um número maior de problemas do que 

soluções. E, que, apesar do paradoxo, o estudo teve como objetivo servir de 

referencial para as tarefas essencialmente ideológicas e políticas de formulação de 

políticas e programas cujo interesse comunguem de princípios os quais tenham como 

missão o desenvolvimento do letramento. 

 

2.3. O que os documentos oficiais definem sobre o ensino de 

Ciências? Possíveis indicações para a etapa da Educação 

Fundamental 
 

O ensino de Ciências na etapa da Educação Fundamental tem um percurso 

histórico considerado novo, marcado pelas diversificadas tendências, as quais ainda 

se encontram presentes em alguns contextos escolares (PCN; 1997) 

O PCN (Parâmetro Curricular Nacional) é uma referência básica, o qual foi 

elaborado para orientar as diversas matrizes escolares, difundir os princípios da 

reforma curricular e orientar os professores quanto as novas abordagens e 

metodologias. 
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A partir da lei n. 5.692, ano 1971, a ciência da natureza passou a ter caráter 

obrigatório em todo o ensino fundamental. Até então, predominava um contexto 

tradicional de educação, mesmo que estivessem em processo, esforços de 

renovação. O ensino era balizado pela transmissão de conhecimentos, aulas 

expositivas, o conhecimento científico não era questionado, a qualidade do curso era 

aferida pela quantidade de conteúdos ministrados e o principal recurso de avaliação 

era o questionário. 

As reformas promovidas pela nova lei, pensavam em propostas para o 

ensino de ciências que observassem ao avanço do conhecimento científico e às 

demandas geradas pela influência da nova escola. Assim, o objetivo fundamental para 

o ensino de ciências passou a ser o de dar condições para o aluno identificar 

problemas a partir de observações sobre um fato, levantar hipóteses, testá-las, refutá-

las e/ou abandoná-las, quando necessário. Do mesmo modo, as atividades práticas 

passaram a representar elementos significativos para a compreensão ativa dos 

conceitos (PCN; 1997), ultrapassando os objetivos de ensinar ciências e indo ao 

encontro de fazer ciências e alfabetizar em ciências, o PCN; 1997, ainda afirma: 

Em Ciências Naturais são procedimentos fundamentais aqueles que 
permitem a investigação, a comunicação e o debate de fatos e ideias. A 
observação, a experimentação, a comparação, o estabelecimento de 
relações entre fatos ou fenômenos e ideias, a leitura e a escrita de textos 
informativos, a organização de informações por meio de desenhos, tabelas, 
gráficos, esquemas e textos, a proposição de suposições, o confronto entre 
suposições e entre elas e os dados obtidos por investigação, a proposição e 
a solução de problemas, são diferentes procedimentos que possibilitam a 
aprendizagem. 
 

 
Dada a natureza da área, o documento sugere o trabalho com Ciências por 

blocos temáticos, objetivando distanciar o ensino por assuntos isolados, o padrão 

rígido e distante dispensado a área de ciências, e facilitando a elaboração de 

sequências internas aos ciclos, como também, o trato a temática de importância local, 

fazendo conexão entre os conteúdos dos diversos blocos, da demais áreas e dos 

temas transversais.  

Os blocos temáticos propostos para o ensino fundamental, se desenvolvem 

ao longo do ciclo e estão assim organizados: Ambiente; Ser humano e Saúde; 

Recurso tecnológicos; Terra e Universo. 
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Dialogando um pouco com a referência nacional do PCN, surge o PNAIC 

(Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), ação do Ministério da educação 

com a participação do Governo Federal e dos governos estaduais e municipais. O 

objetivo é mobilizar esforços e recursos, na valorização dos professores e escolas, 

empenhando apoio nos segmentos pedagógicos, materiais didáticos de alta qualidade 

para todas as crianças e implementação dos sistemas de avaliação, gestão e 

monitoramento. Tem como meta alfabetizar todas as crianças brasileiras até oito anos 

de idade. 

A ação foi implantada desde o ano de 2013 (dois mil e treze), no ano de 

sua implantação a ênfase baseou-se na formação em Língua Portuguesa e, em 2014 

(dois mil e quatorze), na formação em Matemática, em 2015 (dois mil e quinze), 

amplia-se para as demais áreas do conhecimento, de forma integrada, abrangendo a 

educação integral das crianças nesse contexto inicial de escolarização. 

As ações do PNAIC apoiam-se em quatro eixos de atuação: formação 

continuada presencial para professores alfabetizadores e seus orientadores de 

estudo; materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e 

tecnologias educacionais; avaliações sistemáticas; gestão, controle social e 

mobilização. 

Cada eixo de atuação consiste em um caderno, o qual tem a tarefa de 

subsidiar as discussões pertinentes à formação continuada para professores 

alfabetizadores e seus orientadores de estudo, visando ampliar os saberes sobre a 

alfabetização, na perspectiva do letramento.  

O caderno de número 8, intitulado Ciências da Natureza no ciclo de 

Alfabetização aborda três temáticas: Alfabetização; Ciências; Alfabetização Científica. 

Seu enfoque está apoiado no leque de possibilidades para o desenvolvimento do 

trabalho ligado às Ciências da Natureza, considerando os diferentes contextos da 

Alfabetização Científica. Para tanto, a problematização no caderno, gira em torno de: 

significados de Alfabetização Científica; a caracterização do “fazer Ciência”, seu 

percurso histórico e sua importância nos diferentes espaços de educação; a 

experimentação como forma de conhecer e fazer Ciência; as relações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade; as diferentes linguagens na Alfabetização Científica. 
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O caderno mantém como referência fundamental o uso de atividades 

contextualizadas à realidade dos alunos, o uso e à criação de atividades lúdicas, ao 

uso de recursos tecnológicos, bem como à discussão sobre diferentes linguagens que 

trazem elementos do mundo das Ciências para a sala de aula. 

De modo geral, a garantia dos Direitos de Aprendizagem das crianças de 6 a 
8 anos está relacionada aos eixos estruturantes norteadores da ação 
pedagógica na área do ensino de Ciências: compreensão conceitual e 
procedimental da Ciência; compreensão sociocultural, política e econômica 
dos processos e produtos da Ciência; compreensão das relações entre 
Ciência, sociedade, tecnologia e meio ambiente. (PNAIC)  
 

Dessa maneira, o objetivo do caderno é viabilizar aportes aos professores para o 

planejamento, visando promover aos alunos: 

 Conhecer conceitos das Ciências da Natureza em um processo que 
envolve curiosidade, busca de explicações por meio de observação, 
experimentação, registro e comunicação de ideias, utilizando diferentes 
linguagens; 
 

 Entender os movimentos do “fazer Ciência” reconhecendo o seu papel 
neste processo; 

 Trabalhar com experimentos em Ciências entendendo-os como 
modelos para o estudo da realidade; 

 Identificar problemas que podem ser resolvidos pelo “fazer Ciência”, 
coletar dados, levantar hipóteses e propor modos de investigá-los; 

 Compreender as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade de 
modo a explicar, argumentar e se posicionar a respeito do mundo que o cerca; 

 Experimentar as potencialidades das tecnologias na Alfabetização 
Científica;  

 Ler e interpretar textos de divulgação científica, de livros didáticos, de 
livros paradidáticos e de literatura; 

 Perceber as possibilidades de se “fazer Ciência” e de se aprender 
Ciências nos diferentes espaços de Educação. 
 

A ênfase conferida ao ensino de Ciências, bem como a constatação da 

necessidade de mudanças são imprescindíveis para o processo educacional como 

um todo. Krasilchik (1992) permite-nos analisar a despeito desses diagnósticos, 

propostas e documentos viabilizados pelas necessidades apresentadas, e afirma que 

tais diagnoses e sugestões de medidas capazes de mudar o atual estado das coisas 

é substancial, mas igualmente necessário, é ir além do óbvio superficial, que em 

diversas situações são apresentados como representações fidedignas e usadas de 

modo perverso para servir a interesses outros e/ou menores que os de real progresso 

da educação brasileira. “Não é bastante ainda constatar que há necessidade de 

mudanças. É imprescindível buscar formas realistas e exequíveis, dentro do quadro 

presente, para aperfeiçoar o ensino de ciências” (KRASILCHIK, 2000). 
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A autora afirma que, em nosso país como em muitos outros, o papel das 

ciências é o de formar cidadãos autônomos, capacitados para tomar decisões e 

participar ativamente de uma sociedade democrática e pluralista, e, apesar dos 

movimentos em décadas anteriores apresentarem preocupações e propostas de 

revisões e/ou renovações no ensino de ciências, bem como, a notória consonância 

sobre a necessidade de reformulação do sistemas e programas educacionais, no 

Brasil, esses respectivos afligimentos se detêm e têm sido aflorados somente no nível 

dos documentos oficiais, mantendo ainda, distância da formação de professores e, 

consequentemente, das salas de aula. 

Refletir na linha da análise trazida pela autora supramencionada, permite-

nos observância à avaliação trazida pelo PISA3 ( Programa Internacional para 

Avaliação de Alunos AVALIAÇÃO; BÁSICA, 2006). A avaliação acontece a cada três 

anos, alternando a ênfase entre três pilares do desenvolvimento humano educacional, 

leitura, matemática e Ciências.  

É fundamental destacar que, o principal objetivo do PISA consiste em 

compreender em que medida alunos na faixa etária de 15 (quinze) anos – marco final 

da formação obrigatória e início dos estudos secundários – encontram-se ápteis para 

enfrentar os desafios da vida futura, ou seja, para inserção e participação na 

sociedade.  

Em 2006, o PISA avaliou o ensino de Ciências e trouxe como eixo temático 

o domínio das competências científicas por parte dos estudantes. A avaliação foi 

denominada Competências Científicas e centrou-se em analisar as habilidades de: 

identificar questões científicas; explicar fenômenos cientificamente; usar evidências 

científicas. Segundo Jacobo (2009) a Competência Científica remete aos 

conhecimentos e usos que indivíduos fazem desses para identificar as questões 

pertinentes, adquirir novos conhecimentos, explicar fenômenos e tirar conclusões 

baseadas em evidências, sobre assuntos relacionados com ciências. 

A publicação dos resultados são pouco alentadores e, entre as principais 

causas para o desempenho pífio dos estudantes brasileiros na área de ciências, 

estão: o ingresso tardio na escola, o descumprimento das leis que asseguram à 

                                                           
3 A avaliação do Pisa é internacional, promovida pela OCDE – Organização para cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico- entidade intergovernamental dos países industrializados que atua na promoção do desenvolvimento 
econômico e social dos membros. O Brasil participa como país convidado. O PISA Configura-se, única e poderosa 
fonte prospectiva e comparativa de nível internacional disponível.  



31 

 

 
 

educação a crianças e jovens, a formação dos professores no Ensino Fundamental, a 

rotatividade dos profissionais nas instituições e por conseguinte, o equívoco histórico 

de relegar ao Ensino de Ciências um segundo plano na formação dos estudantes (“O 

ENSINO DAS CIÊNCIAS NO BRASIL E O PISA; J U L I O J A C O B O WA I S E L F 

I S Z”, 2009) 

Dessa maneira, pensar os documentos oficiais que tratam de assegurar 

uma educação igualitária, democrática e justa, à luz da avaliação do PISA, bem como 

da reflexão crítica apresentada pela autora Krasilchik (2000), concede-nos o direito de 

afirmar que, muito ainda temos a vislumbrar na educação brasileira, especificamente, 

no Ensino de Ciências. 

2.4. Por que e para que alfabetizar cientificamente?  

 

A educação científica tem sido discutida por diversos educadores e 

pesquisadores, no sentido de que essa área do saber seja também promotora do 

processo social de leitura e escrita, sendo essas, molas propulsoras para inserção do 

indivíduo na sociedade  

Krasilchik (1992) apud Lorenzetti; Delizoicov (2001) afirma que a 

alfabetização científica se constitui uma linha de investigação do ensino de ciências, 

fato relacionado à mudança em seus respectivos objetivos, em direção à formação 

cidadã, de forma geral.  

A alfabetização científica é apontada por alguns autores como a finalidade 

mais importante do ensino de ciências (Sasseron et. al. 2011), emerge de habilidades 

promovidas no ensino de Ciências, capazes de promover o questionamento, o 

levantamento de hipóteses, a refutação, a solução de problemas e produção de 

conhecimentos, assim, oportunizando a efetivação do ensino que perpassa os 

conceitos e teorias, mas que, sobretudo, estimule o fazer ciências. 

Nesse sentido, diversos autores defendem a ideia do ensino de ciências 

desde os primeiros anos de escolarização, atuando como componente elementar para 

uma educação cidadã, sendo essa responsável pelo engajamento do indivíduo em 

questões pertinentes ao contexto no qual esse esteja inserido. (FOUREZ, 2000; 2003; 

SCHENAIDER, 20113; LORENZETTI; DELIZOICOV 2001). 

É substancial observarmos o conceito de alfabetização para alcançarmos 

a compreensão da AC. (Lorenzetti; Delizoicov, 2001) afirmam que, se a alfabetização 
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está para leitura, compreensão e utilização do código, a AC pode ser entendida como 

a capacidade de ler, compreender e expressar opinião sobre textos de caráter 

científico. Nessa direção, os autores complementam a ideia e dizem: 

A definição de AC como capacidade do indivíduo ler, compreender e 
expressar opinião sobre assuntos que envolvam a Ciências, parte do 
pressuposto de que o indivíduo já tenha interagido com a educação formal, 
dominado, desta forma, o código escrito. Entretanto, complementarmente a 
esta definição, e num certo sentido a ela se contrapondo, partimos da 
premissa de que desenvolver uma AC nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental, mesmo antes do aluno dominar o código escrito. Por outro 
lado, esta AC poderá auxiliar significativamente o processo de aquisição do 
código escrito, propiciando condições para que os alunos possam ampliar a 
sua cultura. 

 

Nessa vertente, faculta-se a possibilidade de acreditar na AC como 

necessidade para o currículo do Ensino de Ciência - nas primeiras séries de 

escolarização - compreendida como necessidade para compreender o mundo, nele 

inserir-se e transformá-lo, de forma autônoma, reflexiva, crítica e acima de tudo, como 

necessidade de sobrevivência. 

 

2.5. Professores que atuam na área de ciências: O real e o ideal para 

alcançar a Alfabetização Científica 

 

A renovação pensada para educação brasileira, nesse caso específico, 

para o ensino de ciências, requer ponderar as características necessárias para o 

profissional que mediará tal processo.  

Pesquisas brasileiras revelam que a área de ciências agrega um grupo 

considerado de profissionais de diversas áreas, atuando como professores de 

ciências, sem a formação mínima exigida. Dessa maneira, dispensa o ensino de 

repasse dos conteúdos contidos nos livros didáticos, promovendo a aprendizagem de 

teorias e conceitos. 

As considerações aqui impressas, estão também, apoiadas na ideia 

defendida por Schneider (2015), quando diz que, à medida que, o conhecimento 

científico e tecnológico expande, surge a necessidade de adoção e/ou incorporação 

de práxis renovadas, as quais possam atender às respectivas demandas emergidas 

no segmento educacional, com reflexo no contexto social, dentre outros. A autora 

enfatiza que, no que concerne o ensino de ciências, é crucial incentivar ações 
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pedagógicas capazes de promover a problematização associada aos conteúdos de 

ciências e as vivências cotidianas dos alunos. E, nesse caso, o professor assume uma 

função elementar no processo de aprendizagem, a de mediar a ação didática, 

acompanhando, incentivando e fomentando as discussões.  

A revista Pátio, no mês de Outubro, do ano de 2012 traz como tema, 

Ciências na educação infantil, e de forma relevante (Pozo, 2002b) sugere que o 

trabalho docente seja um guia estruturado e sob planejamento, direcione em vistas a 

exploração das crianças e suas explicações, modelos, teorias ou dados. Para tanto, 

afirma que esse profissional, deva proporcionar um tipo de andaime oculto, seja para 

selecionar materiais adequados, tarefas, questionamentos e/ou para estimular o aluno 

a ir mais longe do simples agir e observar, mas, desenvolver habilidades complexas 

como explicar, justificar. Nesse sentido, a ação docente em ciências naturais deve 

abranger o processo de produção de conhecimentos. (Schneider; 2015) 

Assim, o ensino de ciências, caminha gradativamente para assumir papel 

significativo na formação do cidadão e (Viecheneski; Carletto, 2013) corrobora com a 

discussão ao afirmar, 

 

[...] Remete ao professor o desafio de promover a ação pedagógica a partir 
de uma abordagem interdisciplinar e contextualizada, ou, dito de outro modo, 
desenvolver uma prática centrada na articulação dos conhecimentos das 
diversas áreas entre si, e entre essas e o mundo dos alunos. Trata-se de um 
processo dialógico, que envolve sujeitos em interação social de produção e 

aprendizagem compartilhada em sala de aula.  
 

Nesse contexto, entende-se que, para alfabetizar cientificamente, cabe ao 

professor de ciências, incentivar o espirito investigativo e a curiosidade dos alunos, 

construir, reconstruir conceitos acerca das temáticas estudadas, fazendo relações e 

inter-relações entre o ser humano, o meio ambiente, as tecnologias e a sociedade. 
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3. A LITERATURA INFANTIL E O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Essa seção trará um diálogo com alguns autores, na tentativa de situar a LI, quanto a 

definição, seu papel na vida do indivíduo e sua função, enquanto agente fundamental 

de formação de leitores e formação humana.  Tentamos caracterizar a leitura de forma 

geral, e, finalmente o entrelace da Literatura com Ciências. Apresentaremos uma 

rápida revisão de trabalhos com o mesmo foco. É importante destacar que, parte dos 

dados concernentes ao capítulo gerou a apresentação de trabalho em um evento na 

área de ciências, (ENPEC) – Estudo esse, desenvolvido com alguns integrantes do 

grupo de pesquisa em Ciências. 

 

3.1. A Literatura Infantil e a formação leitora 
 

A (LI) Literatura Infantil4 é alimento essencial para imaginação, 

pensamento, criação. Pensar os aspectos gerados pela/através da LI é buscar 

perceber a multiplicidade de indicadores capazes de permitir o ir além da leitura da 

palavra, do código. É o refletir no ser em sua totalidade, é também acreditar em seu 

potencial de ícone possibilitador da formação de leitores/escritores eficientes, e, na 

mesma medida, capaz de suscitar caminhos para o desenvolvimento do lúdico, 

imaginação, emoções, sentimentos, criticidade e prazer pela leitura de mundo. Assim, 

Nelly Coelho (2000) afirma que a Literatura, em especial a LI haverá de cumprir tarefa 

fundamental na sociedade em transformação, a de servir como agente de formação. 

A literatura suscita ao indivíduo que a lê, vivências diversificadas, sejam 

elas culturais e/ou históricas, promovendo ao leitor o despertar pelo reconhecimento 

de si mesmo, enquanto ser social, um universo possível para sonhos e possibilidades. 

“A literatura, em sua natureza representativa e mimética, transforma em linguagem 

essa necessidade humana de construção da singularidade” (COSTA, 2007, p.99), 

permitindo assim ao leitor aproximar-se minimamente do que ele acredita ser sua 

identidade.  

Considerar a imaginação, a fantasia e prazer promovidos pelo ir e vir da LI 

é essencial, mas, de modo igual é fundamental compreender os motivos que levam o 

                                                           
4 A Literatura Infantil, em casos, será nomeada através da sigla (LI) 
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indivíduo a tais sensações. E, nessa linha reflexiva, as leituras vão sendo elucidativas, 

ao passo que contribuem para desmistificar a crença que a viagem provocada pela 

leitura é voluntária, ao contrário, o prazer, a viagem, a imaginação e emoções são 

elementos convidados pela relação que se estabelece entre identificação do leitor e a 

obra. 

A literatura evoca o imaginário do leitor porque cria uma outra realidade, que 

apresenta o que se acredita ser o real. É exatamente essa característica que dá ao 

texto literário o caráter de fantasia e de imaginação. (MS; QUADROS, 2012), na 

mesma direção, (Aguiar, 2001, p.83) corrobora:  

 
O uso da fantasia na literatura infantil é mais um recurso de adequação do 
texto ao leitor (...) já que a criança compreende a vida pelo viés do imaginário. 
A partir da transfiguração da realidade pela imaginação, o livro infantil põe a 
criança em contato com o mundo e com todos os seus desdobramentos. 

 
Os livros de LI podem fomentar a leitura, e essa poderá se desenvolver de 

forma exitosa, já que, são livros que além de evocar elementos como, a imaginação, 

a viagem, o imaginário, o sonho, semelhantemente, viabiliza, a aprendizagem, a 

reflexão, a criticidade e o desenvolvimento de habilidades capazes de levar a 

formação para a vida. Zilberman (2003, p. 25-29), afirma-nos que: 

A literatura infantil [...] é levada a realizar sua função formadora, que não se 
confunde com uma missão pedagógica. [...] Aproveitada em sala de aula na 
sua natureza ficcional que aponta a um conhecimento de mundo, e não 
enquanto súdita do ensino de boas maneiras (de se comportar e ser ou de 
falar e escrever), ela se apresenta como o elemento propulsor que levará a 
escola à ruptura com a educação contraditória e tradicional. 

 

Nessa sequência, Piassi e Araújo (2013), colaboram com a reflexão ao 

afirmar que, “a LI tem um compromisso com a experiência do leitor, o encantamento, 

com a história e a forma como ela é contada”, considerando esse ponto de vista, os 

autores acreditam que a obra literária não deve ser reduzida, nem mutilada, sendo 

veiculada como meio e fim de ensinar os conteúdos científicos. Completando a 

mesma ideia, e por ora, contrapondo-a, os autores declaram, “Ocorre que, seja qual 

for o critério que adotemos para traçar um panorama das origens da literatura infantil, 

necessariamente recairemos no fato inquestionável de que ela sempre teve como uma 

de suas funções educar as crianças.” 

Essa perspectiva formadora vem sendo discutida em muitos textos que 

abordam a temática (ZILBERMAN, 2003; COELHO, 2003). É notório e inegável o 
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legado do “imaginário infantil”, da fantasia e demais possibilidades deixadas pela 

Literatura, em contrapartida, é uma marca de imaturidade reduzi-la a essas funções, 

já que carrega potenciais inúmeros para formar, instruir e conhecer. Nesse processo, 

é que Nelly Coelho (2003, p. 118) em “O Conto de fadas” – símbolos, mitos, arquétipo 

esclarece que, a Literatura cumpre papel de destaque, “pela imaginação, varinha de 

condão capaz de revelar o homem a si mesmo, a Literatura vai desvendando mundos 

que enriquecem o seu viver. O objetivo último da Literatura é a experiência humana, 

o convívio com ela”. 

De maneira bem aproximada, Léo Cunha (1998) afirma que os livros de LI 

têm a capacidade de provocar a emoção, o prazer, o entretenimento, a fantasia, a 

identificação e o interesse da criança. Para Araújo (2006), é sabido que com muita 

facilidade qualquer adulto se comove, emociona e viaja com fatos que se aproximem 

à sua realidade, e, o que dizer de pequenos aprendizes que ainda estão sedentos 

para construir saberes e conceitos? O autor afirma ainda que, sentimentos singulares 

podem ser partilhados numa oficina de leitura e, um fundamental relaciona-se a leitura 

de mundo feita pelos leitores - dá-se a partir do que leem do seu mundo interior - e de 

que, o livro, mesmo permeado pelas conquistas tecnológicas, ainda é a melhor 

companhia. Aquela que permite ao leitor afirmar a existência humana sobre a terra 

como um bem maior. 

Os estudos vão traçando caminhos possíveis, os quais nos permitem 

pensar na relação existente entre a instituição escola e a Literatura, (Zilberman; Lajolo, 

2007; Costa, 2007), afirmam que além da família, a escola desempenha papel 

primordial na preparação das crianças para imersão no universo letrado e, para tanto 

à instituição também é dado o dever da competência leitora. As autoras abordam 

ainda a respeito da função dos contos de fada, que esses são essencialmente 

instrumentos promotores de ações educacionais, mas, sobretudo, esclarecem no 

tocante a importância fundamental da relação existente entre a LI e a escola. 

Os laços entre a Literatura e a escola começam desde este ponto: a 
habilitação da criança para o consumo de obras impressas. Isto aciona um 
circuito que coloca a literatura, de um lado, como intermediária entre a criança 
e a sociedade de consumo que se impõe aos poucos; e, de outro lado, como 
caudatária da ação da escola, a quem cabe promover e estimular como 
condição de viabilizar sua própria circulação destinatária (LAJOLO; 
ZILBERMAN, 2007, p. 18). 
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A LDB 9394/96 (Lei de diretrizes e bases) atribui a escola a função de 

assegurar a criança desenvolvimento integral, contribuindo para formação da 

identidade, do autoconhecimento. 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade”. (LDB, 1996, p.29).  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997) 

igualmente concordam, ao sugerir o trabalho com o texto literário de forma contínua 

em sala de aula, de igual modo, recomendam a leitura de textos literários, os quais 

tracem por objetivo, a formação do leitor e, consequentemente, o desenvolvimento e 

a transformação do indivíduo.  

Ainda nessa direção, Piassi e Araújo (2013, p.36) ao concordar com as 

autoras já citadas, afirmam que, [...] “ler livros infantis é preparar-se para ler outras 

obras, para ter acesso a todas as obras escritas que se possa imaginar. O livro é, 

assim, um instrumento de aprendizagem, um passaporte para o mundo das letras”. 

Os livros, materiais impressos têm se consolidado como principais Objetos 

Educacionais nas unidades escolares, independente da área em estudo, sempre é 

possível presencia-los. 

A autora Nelly Coelho (2000, p.11) traz afirmações concernentes em 

Literatura Infantil: teoria, análise, didática: 

Notemos que não há meio de comunicação de massa eficaz que não tenha, 
como fundamento, um texto, isto é, uma rede de ideias que só as palavras 
podem expressar. Sem palavra que a nomeie, não há imagem que se 
comunique com eficácia; pois, sem corresponder a uma representação 
mental/verbal na mente do espectador, a imagem não significa nada.  

 

Assim, como afirma a autora, os livros estão presentes na comunicação, 

ou seja, em todo contexto da escola, dessa maneira pode-se dizer que a competência 

leitora, antes concebida como responsabilidade da Linguagem Portuguesa, pode ser 

possível em todas as áreas dos saberes. Sendo assim, torna-se possível afirmar a 

existência de uma busca contínua por caminhos e horizontes viabilizadores de 

estratégias didáticos metodológicas para formação de leitores, quer seja essas 

encontradas nas multifacetadas possibilidades apresentadas pelo livro infantil como 

também na aproximação que se dá entre Literatura - Leitura e Ciências. 
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Antes de finalizarmos a seção, pertinente se faz, a reflexão proposta por 

(Linsingen, 2008): A literatura aqui debatida, tem poder de formar? (Fhiladelfio apud 

Linsingen, 2008), utilizando obras da romancista, membro da Academia Brasileira de 

Letras, Rachel de Queiroz, (in memoria) argumenta, a obra literária permite aos 

indivíduos, abrangência na visão de mundo, das fantasias, do extrapolamento, da 

realidade. A autora enuncia a indispensável tarefa das pessoas: Reconhecer-se! (...) 

a importância e a urgência do desenvolvimento de propostas de escolarização da 

literatura mais adequadas do que as que, de maneira geral, vigoram atualmente 

(Fhiladelfio, 2003:08).  

 

3.1.1. Da leitura a leitura literária. As Características do texto 

literário. 

 

A leitura é uma condição essencial para criança estudante. Muitas 

discussões na área de educação têm sido no entorno do desenvolvimento da 

habilidade leitora. (Soares, 1998; Morais; Freire, 2005; Solé, 2008) são alguns dos 

nomes que trabalham com a temática de leitura e alfabetização. A tônica da leitura 

remete-nos à formação cidadã, democracia, formação social. Freire (2005) diz que a 

leitura deve conceber a leitura de mundo, antes mesmo da leitura da palavra, assim, 

ler seria a necessidade de conhecer, de desvendar, participar e atuar no contexto 

próprio. 

Nesta direção, Solé (2008) enfatiza que ler é extrapolar o texto. A leitura é 

um meio de locomoção, a qual, vai tornando possível, o ir e vir dos indivíduos. 

Considerada pela autora, como um desafio e interação entre leitor e o texto, na 

tentativa se cumprir a um propósito ou finalidade de: devanear, preencher um 

momento de lazer ou até mesmo seguir uma pauta preestabelecida. 

 

A leitura nos aproxima da cultura. Por isso um dos objetivos da leitura é ler 
para aprender.  
Quando um leitor compreende o que lê, está aprendendo e coloca em 
funcionamento uma série de estratégias cuja função é assegurar esse 
objetivo. Isso nos remete a mais um objetivo fundamental da escola: ensinar 
a usar a leitura como instrumento de aprendizagem. (SOLÉ, 2008) 
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Neste sentido, a autora considera ainda que, a compreensão do texto tem 

estreita ligação com os conhecimentos de mundo, os quais serão acionados 

juntamente com as informações no texto contidas. Desse modo, Solé (2008) diz que, 

o controle da leitura, implica em ter previamente definido o objetivo para ela, assim, 

gerando as possíveis hipóteses a partir do que está sendo lido. “Por isso a leitura pode 

ser considerada um processo constante de elaboração e verificação de previsões que 

levam a construção de uma interpretação.” ( SOLÉ”, 2008) 

A leitura deve ser um dos alvos de ensino da escola, configurando-se como 

um dos seus objetivos. Nessa direção, (Solé”, 2008) diz a respeito da competência 

leitora, segundo ela, a escola ensina a ler mecanicamente, mas, não a estimula, já 

que, é considerada habilidade a ser estimulada e desenvolvida, num processo 

contínuo, em todo tempo de escolarização.  

Avaliações nacionais, PROVA BRASIL, SAEB e ENEM, realizadas pelo 

MEC (Ministério da Educação e Cultura) têm revelado que a habilidade de leitura não 

tem sido desenvolvida a contento, pois a formação dos alunos do ensino fundamental 

e médio não apresentam proficiência para compreensão de textos. Nesse sentido, 

autores de outras pesquisas, igualmente anunciam que as práticas concebidas nos 

espaços escolares no âmbito da leitura ainda não dão conta de promover aos 

indivíduos, a leitura e compreensão de variados textos, bem como de estabelecer 

posicionamentos reflexivos e críticos (MARCUSCHI, 2001; SOLÉ, 1998; ORLANDI, 

1996) 

Ainda nesse aspecto, (Rauen, 2014) afirma que, o  problema do ensino da 

leitura na escola está também associado a outros fatores que vão desde a 

necessidade de compreensão do conceito de leitura, a concepção dos professores 

quanto a avaliação da temática e a ocupação na proposta pedagógica e nas práticas 

pedagógicas 

 
Autores como Solé, 1998; Marcuschi, 2001 acreditam que, compreender 

textos é ultrapassar a identificação de informação, para tanto é preciso fazer 

inferências e sair dos textos, levantar hipóteses, fazer comparações, relacionar 

saberes, produzir sentidos. A partir dessa compreensão, é valido ressaltar que Solé 

(1998), acredita que a leitura exige ensino de estratégias, ao apontá-las como  
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Sendo aquelas que permitem ao aluno planejar sua tarefa de modo geral. 
Perguntas que o leitor deve se fazer para compreender o texto: 

1. Compreender os propósitos implícitos e explícitos da leitura. Que/Por 
que/Para que tenho que ler? 

2. Ativar e aportar à leitura os conhecimentos prévios relevantes para o 
conteúdo em questão. Que sei sobre o conteúdo do texto? 

3. Dirigir a atenção ao fundamental, em detrimento do que pode parecer mais 
trivial. 

4. Avaliar a consistência interna do conteúdo expressado pelo texto e sua 
compatibilidade com o conhecimento prévio e com o “sentido comum”. Este 
texto tem sentido? 

5. Comprovar continuamente se a compreensão ocorre mediante a revisão e a 
recapitulação periódica e a auto interrogação. Qual é a ideia fundamental que 
extraio daqui. 

6. Elaborar e provar inferências de diversos tipos, como interpretações, 
hipóteses e previsões e conclusões. Qual poderá ser o final deste romance? 

 

Assim, sintetizando a ideia de leitura supramencionada, é possível 

entendê-la como um processo, o qual envolve elementos fundamentais - autor, leitor, 

texto e contexto - sintonizados numa relação dialógica, tendo como objetos, o texto, o 

contexto e o intertexto. (COSSON, 2014)  

Essa caracterização de leitura, que, embora diversas, requerendo múltiplas 

estratégias por parte do leitor, concebe pontos em comuns com a leitura literária, já 

que trata de uma ação entre o leitor e o texto, como prática cultural e prazerosa. Nesse 

sentido, (PAULINO, 2011) conceitua a leitura literária, afirmando que emana de “pacto 

entre leitor e texto, inclui, necessariamente, a dimensão imaginária, em que se 

destaca a linguagem como foco de atenção, pois através dela se inventam outros 

mundos, em que nascem seres diversos, com suas ações, pensamentos, emoções. 

A literatura permite a criatividade, a construção e re(construção), a 

identidade, é sobretudo, um lugar de dizer o não dito em outros textos e contextos, é 

uma oportunidade de voz aqueles que não a tem, é lugar de humanização dos 

sujeitos. (COSSON, 2014; PAULINO, 2011).  

Ensinar literatura é uma forma de proporcionar aos indivíduos a 

democratização do saber. É muito mais do que o deleite, o sonho e a imaginação, 

mas é, de igual forma, a tentativa de ampliar os horizontes de leitura, oferecendo poder 

de humanização e possibilidades para o leitor escolher suas próprias leituras. 

(COSSON, 2014; PAULINO, 2011).  
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É relevante observamos a reflexão que (COSSON, 2014) nos auxilia fazer. 

O autor desmistifica a literatura pela literatura, ou seja, uma leitura somente pelo 

prazer absoluto de ler, antes, deve ser estruturada pensando em objetivos de 

formação dos alunos, pois compreende a literatura tenha um papel a cumprir no 

âmbito escolar, nessa perspectiva complementa dizendo, 

  “[...] devemos compreender que o letramento literário é uma prática social e, 
como tal, responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada não é se a 
escola deve ou não escolarizar a literatura, como bem nos alerta Magda 
Soares, mas sim como fazer essa escolarização sem descaracterizá-la, sem 
transformá-la em um simulacro de si mesma que mais nega do que confirma 
seu poder de humanização.” (COSSON, 2014)  
 

Defender o letramento literário como colaborador para formação de leitores, 

requer ponderar três aspectos que irão apontar para promoção ou não promoção 

desse objetivo, o qual seja, formar leitores, descritos por (Paulino, 1999; Cosson, 

2006) A seleção das obras, o trabalho com as mesmas e a avaliação do trabalho 

realizado. A escolha aleatória dos livros, sem prática pedagógica direcionada, irão 

perder a riqueza do trabalho com a literatura. 

O PNBE (Programa Nacional de Biblioteca na Escola)5 do ano de dois mil 

e quinze estabelece alguns critérios de avaliação e seleção das obras, tendo esses, o 

objetivo de promover a leitura emancipatória, a partir do acesso aos textos literários 

de qualidade que proporcionem e estimulem a reflexão e a participação criativa na 

construção de sentidos para o texto. Na página do edital do último ano de avaliação, 

o texto do PNBE define alguns critérios de seleção para aquisição das obras pelo 

governo federal para as rede públicas, ao ponto que seleciona as obras, avalia-as: 

Qualidade do texto tem relação com a obra que apresente qualidade textual básica, 

capacidade de promover o crescimento linguístico do leitor, seja consistente e 

coerente e explore elementos expressivos ligados a enunciação literária; Adequação 

temática esse critério tem a ver com textos diversos, de diferentes contextos sociais, 

culturais e históricos, dentre outros pontos, observa a capacidade do texto de motivar 

a leitura, a exploração artística do tema e o potencial para propiciar significado a leitura 

                                                           
5 O Programa Nacional Biblioteca da Escola, é um programa do governo federal, tem como objetivo 

prover as escolas de ensino público das redes federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, no 
âmbito da educação infantil (creches e pré-escolas), do ensino fundamental, do ensino médio e 
educação de jovens e adultos (EJA), com o fornecimento de obras e demais materiais de apoio à prática 
da educação básica. 
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; Projeto gráfico relaciona-se a sincronia do texto as imagens, ou seja, as imagens 

devem completar o texto, levar o leitor a reflexão, e não representar fidedignamente o 

texto principal.  

Quanto ao que se espera do trabalho com as obras, o edital registra o texto 

que segue, O que se espera dessas obras é que elas ofereçam subsídios para a 

formação de leitores autônomos, apreciadores das várias possibilidades de leitura que 

um texto literário pode oferecer. “É objetivo do PNBE 2015 que os alunos possam 

apropriar -se de práticas de leitura e escrita de forma a interagir com a cultura letrada 

disseminada socialmente, promovendo o pleno exercício da cidadania.” (PNBE, 

2015,) 

No que concerne o trabalho com a LI, (Cosson, 2006), defende-a como um 

dever da escola. Em uma de suas obras, apresenta práticas de letramento literário, 

utilizando como instrumento, sequências didáticas para um trabalho profícuo. Nas 

sequências, o autor utiliza as estratégias de leitura apontadas pela Isabel Solé, as 

quais são denominadas para esse momento específico, de motivação, introdução, 

leitura e interpretação. 

O autor acredita que, como em todo processo de ensino aprendizagem, o 

ensino da Literatura deva ser avaliado e sustenta que, a avaliação deve acompanhar 

o processo, desprovido de imposições, constrangimentos e empecilhos. 

3.2. A literatura no ensino de ciências: Possibilidades para 

formação do leitor crítico, reflexivo e alfabetizado 

cientificamente. 

 

As reflexões sobre a Literatura no ensino de ciências têm sido discussões 

pertinentes nos trabalhos e livros que visitamos. Os diálogos a respeito do entrelace 

vão desmistificando o estranhamento das discussões, as quais, pensam nas áreas 

como longe e distintas. 

Nesse sentido, é elementar considerarmos o que Garcia, (2006) apud 

Linsingen, (2008) sugere, o texto literário deve ser trabalhado pelo professor como 

objeto de transição de diversas significações, tomando a leitura como código de 

elaboração e reelaboração de códigos e sistemas, [...] propõe ainda uma troca de 

experiência entre aluno e professor por meio da obra literária: a partir das leituras, 
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elencarem questões que extrapolem o livro, a disciplina ministrada e a organicidade 

do mundo em que ambos estão alojados. 

Nessa direção, Linsingen, (2008. p. 34-35) reforça as proposições 

supramencionadas, ao trazer a reflexão: Conteúdos tão objetivos e sistemáticos como 

os científicos seriam mesmo passíveis de impressões, da forma descrita acima? 

Por mais objetivos que possam ser os conteúdos de Ciências, eles podem 
causar nos educandos desconforto, indiferença, fascínio, temor, 
curiosidade... em suma, podem gerar impressões que serão comparadas, por 
eles, com aquelas já marcadas pelos conhecimentos anteriores ao do espaço 
escolar.  
Os conteúdos dos textos literários, mais subjetivos, quando confrontados com 
os conteúdos científicos, mais objetivos, podem servir como instrumento de 
abrangência, de questionamentos, ou de complemento. É por isto que a 
mediação pelo professor de Ciências é imprescindível, e é por este motivo 
que a incorporação da literatura na formação do educador de ciências deveria 
ser considerada, com bastante seriedade. 

 

Nesta direção, Piassi e Araújo (2013, p. 42) corroboram com a ideia e 

afirmam, 

 

Se a ciência, supostamente, fala sobre realidade, sobre informações precisas 
e estudadas de forma objetiva, como é possível ou recomendável usarmos a 
literatura infantil, já que ela, ao que dizem, trabalha com o irreal, com as 
fantasias? 
A questão é que essa contradição entre fantasia e realidade é apenas 
aparente. A fantasia é uma forma que usamos para expressar e representar 
a realidade. 
 
 

É significativo imprimir a ideia de que, a leitura que permite-nos imaginar, 

sonhar, questionar, criar hipóteses, origina-se de algum tipo de identificação do sujeito 

com o texto literário, logo, é possível acreditar que, a literatura não está desassociada 

das condições sociais-históricas do ser humano (Zanetic, 2006; Lajolo, 1984).  

Contudo, dois relevantes aspectos são advertidos por (Linsingen, 2008), no 

que concerne a relação do tripé: Literatura, Ciências e Educação. O primeiro é o que 

Brayner, (2005) apud (Linsengen, 2008) chama de pedagogização da literatura – 

transformação da literatura em instrumento pedagógico, exaurindo a obra literária da 

sua beleza, riqueza e valor. O segundo aspecto opõe-se ao primeiro, literaturização 

da pedagogia – conversão da prática educativa, sua sistematização numa instituição 

veiculadora de obras literárias. A autora acrescenta, 

 
Entendo que esses “deslizes”, bastante problemáticos nas áreas literárias, 
não têm este peso no contexto do Ensino de Ciências. Pelo que entendo, eles 
não promoveriam o comprometimento nem da literatura, nem do processo de 
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ensino, pois a riqueza literária não se perderia ao ser “transformada” em 
instrumento de viabilização e disseminação do conhecimento científico. E 
este, tradicionalmente despido da tendência de desmerecer seus conteúdos, 
poderia tornar-se mais rico quanto a estratégias didáticas. (LINSINGEN, 
2008, p. 32) 

 

Refletir essas possibilidades apresentadas pelas obras infantis, remete-nos 

as discussões entre os educadores e profissionais da área de Ciências, os quais têm 

debatido a respeito de questões sobre a importância de se propor um ensino capaz 

de viabilizar a formação de cidadãos atuantes e reflexivos. Tais reflexões emergem, 

dentre outras preocupações, pela necessidade de práticas educativas que conduzam 

os educandos a uma condição de sujeitos construtores de conhecimentos. A proposta 

é ensinar Ciências para que alcancem além das formas, conceitos e teorias, mas 

formação para falar e fazer Ciências, produzindo saberes significativos e consoantes 

a sua vida prática. 

Dessa maneira, é necessário pensar que, vivemos ciências, a vida a nossa 

volta é ciências, ela não está distante de nós. Pensar os seus múltiplos benefícios, 

permite-nos refletir em potenciais de desenvolvimento de práticas significativas de 

leitura promovidas pela investigação, situações problemas, elaboração de hipóteses, 

reflexão e criticidade de situações que circundam o universo em que o estudante está 

imerso. É também levá-lo a reflexões no tocante a utilização das tecnologias, 

discutindo ações de consumidores conscientes e conservadores do que ainda se tem 

do meio ambiente.  

As potencialidades da área de ciências supracitadas, podem ser vistas e 

desenvolvidas no Ensino de Ciências, que objetive a Alfabetização Científica. Nessa 

perspectiva de discussão, (SASSERON; CARVALHO, 2010, p. 2) afirmam: 

A alfabetização Científica pode ser considerada hoje em dia um dos objetivos 

que se pretende alcançar com as aulas de ciências. Isso se reflete também 

em que, cada vez mais, pesquisas têm nos indicado a Alfabetização Científica 

como elemento norteador na elaboração dos currículos para dar conta de 

promover um ensino capaz de levar os alunos a investigarem temas das 

ciências e a discutirem suas interrelações com a sociedade e o ambiente.  

 

Nessa direção, a AC objetiva também, romper com a concepção de leitura 

pela leitura, restrita ao processo de decodificação, pois embora saibamos que, para o 

desenvolvimento dessa habilidade, a decodificação seja fundamental, entendemos a 

necessidade de após o domínio do código, ir além da leitura da palavra, utilizando-a 
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para as práticas sociais permeadas nos mais diversos contextos da sociedade atual. 

Sasseron (2008) ao descrever o processo de Alfabetização Científica, baseia-se na 

ideia de Alfabetização trazida por Paulo Freire (2005), concebendo-a como um 

processo possível de conexões e inter-relações de significados possíveis e geradores 

das construções de saberes.  

Os estudos vão dando permissividade ao notório encontro das Ciências 

com a Literatura e a leitura, tornando assim, possível percebermos as intersecções, 

ou seja, a interdisciplinaridade. As leituras, desencadeiam um olhar para as 

possibilidades de com a LI trabalhar a leitura e a Ciências, como também a partir das 

temáticas das Ciências desenvolver um trabalho tendo como instrumento a LI no 

desenvolvimento de habilidades de leitura do mundo e para o mundo. 

É importante ressaltar que os livros de LI têm apresentado, em sua maioria, 

temáticas muito relacionadas as Ciências – uma vez que, apresentam discussões bem 

próximas do contexto real, buscando, quase sempre, conscientizar/educar - o que 

reafirma e viabiliza o entrelaçamento das áreas e as possibilidades do trabalho 

interdisciplinar. 

Araújo e Piassi (2009), no artigo “Ensinando Ciências com Literatura 

Infantil: O passeio de Rosinha”, desenvolvido a partir de um estudo numa escola 

pública, no município de Guarulhos-SP, apresenta alguns indicadores legais sobre a 

utilização do livro infantil ilustrado no ensino e que trazem tanto a importância, como 

alguns pressupostos legais e possíveis para o uso/escolha do livro de LI nas aulas de 

Ciências.  O autor considera que, a escolha pela literatura estar para além de 

estratégia no ensino de ciências nas séries iniciais, trata-se então de uma proposta 

que visa apresentar ao aluno uma visão para além do letrado. No que concerne a 

escolha do livro, o autor afirma não ser uma tarefa simplificada, já que, devem atender 

a uma série de requisitos, os quais referem-se ao texto, à tipografia, às imagens e ao 

tema. A observância ao texto está ligada a preocupação com obras pouco extensas, 

levando em consideração a faixa etária do público alvo; já à tipografia está relacionada 

ao tamanho da letra impressa nas literaturas; às imagens está diretamente ligada ao 

tamanho e quantidade das ilustrações; por último, também foi elencado como critério 

os temas, já que o autor procurou por materiais infantis visando encontrar no ensino 

de ciências um assunto atrativo e interessante e que, não estivesse desassociado da 

realidade e do interesse das crianças. Ao apresentar os resultados da pesquisa 
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realizada, o autor revela que o trabalho com a literatura infantil configura-se como 

estímulo não apenas para o interesse pela leitura, mas de forma semelhante, a 

interação entre os alunos em torno de temas de ciências. 

As autoras Pinto, Ornellas e Ferreira (2012) relatam a partir de suas 

observações realizadas na series iniciais, que a leitura costuma ser desvinculada das 

atividades de ensino, e por muitas vezes, é utilizada como prêmio para os alunos, 

deixando-os livres para escolhas dos livros. Não há por parte dos professores 

observados pelas autoras, uma intencionalidade pedagógica no uso desse material. 

As autoras perceberam também, que alguns livros trazem imagens da atividade 

científica de forma distorcida, o que pode provocar no aluno deslocamentos de 

sentidos.  

No artigo “A Evolução do Ovo: Quando a Leitura e Literatura se Encontram 

no Ensino de Ciências”, os autores Palcha e Oliveira (2014) confirmam, através da 

pesquisa realizada por eles, possibilidades indicativas para o encontro entre a leitura 

e Literatura no Ensino de Ciências, na tentativa de contextualizar e mediar à produção 

do conhecimento científico. Os autores afirmam que, nessa direção, as práticas 

escolares e sociais de leitura apresentam-se comum a todos as áreas de 

conhecimentos, logo, de todos os professores envolvidos no processo educativo, e 

assim, a escola precisa incitar a leitura como contribuição para produção de sentido 

ao longo da escolaridade.  

Ainda sobre esse aspecto, Piassi e Araújo (2013, p. 77) nos dizem, que: 

 

Com tudo isso, vemos que o encontro da literatura com a Ciências não é algo 
tão estranho como possa parecer e que o próprio ensino de Ciências também 
pode contribuir no desenvolvimento da leitura e da escrita. É uma via de mão 
dupla. Com isso em mente, podemos imaginar maneiras de trabalhar em sala 
de aula, sem dicotomizar os conteúdos e as estratégias nem ter a 
necessidade de dividir o tempo em “aula de Ciências” e “aula de leitura e 
escrita”. Entendendo isso, a metodologia de trabalho mostra-se muito 
integrada no que se refere ao andamento das aulas e dos conteúdos de 
ensino.  

 

Dessa maneira, observamos o potencial dos livros infantis e a presença das 

temáticas de Ciência - a exemplo, os temas sócios ambientais - que tem surgido nos 

mesmos e que podem possibilitar o trabalho com aspectos que poderão levar a uma 



47 

 

 
 

inserção em um processo de AC, os eixos estruturantes da Alfabetização Científica, 

propostos por Sasseron e Carvalho (2011), já mencionado nesse estudo. 

A observância aos eixos estruturantes, reitera a discussão aqui proposta, pois 

percebemos que, o compromisso dos livros infantis em educar, trazendo assim, as 

temáticas de Ciências, possibilita o trabalho no sentido de inserir os alunos no 

processo de alfabetização científica. 

4. METODOLOGIA 
 

Neste capítulo, descreveremos o percurso metodológico da pesquisa, situando o 

contexto; a caracterização; critérios de seleção definidos para escolha dos objetos; 

categorias de análises, bem como todas as outras etapas da pesquisa. 

4.1. Contexto da Pesquisa 

O estudo aglutina esforços na análise dos livros de Literatura infantil, 

produzidos na região sul da Bahia, compreendida especificamente, as publicações 

das duas editoras situadas no raio de atuação da universidade, a editora Editus6 e a 

editora via Litterarum7, no sentido de buscar possíveis relações das obras com a AC. 

Encontramos na editora Editus, catálogo online, na seção obras infantis, um 

total de quatorze livros, já na Via Litterarum, encontramos um total de treze livros. 

A inclinação pelo contexto delimitado está sustentada na tentativa de 

valorização do público infantil, compreendendo a necessidade de investimentos 

fomentadores de habilidades de leitura, escrita em todas as áreas dos saberes, desde 

que, aos mesmos seja assegurado o respeito a sua cultura, como promotora de 

indivíduos múltiplos, mas singulares, sedentos de conhecer-se e reconhecer-se 

enquanto sujeitos de suas histórias.  

                                                           
6A EDITUS - Editora da UESC - foi criada e implantada em 1996, como um dos instrumentos de 
consolidação do projeto de desenvolvimento e expansão da Universidade, buscando adequar os 
objetivos da UESC aos novos rumos da educação universitária no Brasil [...]Além disso, publica títulos 
de autores regionais e novos escritores aprovados pelo Conselho Editorial. (Grifos da página da web 
da editora) 
7 A VIA LITTERARUM é uma editora que surgiu em Itabuna, em 2004, nasceu visando contribuir para 
a expressão do talento literário, não deixando que se perca nas gavetas ou não se realize por falta de 
oportunidades. (Grifos da página da web da editora) 
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Nessa perspectiva, (Paulino, 2010) nos auxilia na reflexão.  

Ao questionar e responder “Para que serve a literatura infantil?” Afirma: “Não 
há e nunca houve uma verdadeira arte que valesse o mesmo para todos no 
mundo, em todas as épocas, porque as pessoas têm expectativas, 
preferências e repertórios diferentes. Além do mais, há as diferenças de 
critérios de valor que dependem fundamentalmente de cada época histórica” 
(PAULINO, 2010, p. 129).  

4.2. Caracterização da Pesquisa 

 

O nosso trabalho se configura numa pesquisa qualitativa, apoiada na ideia 

defendida por Ludke e André (2007). Os dados coletados serão predominantemente 

descritivos; o processo tem o foco de atenção, em maior probabilidade ao produto; o 

ambiente é a fonte direta dos dados; o pesquisador, o principal instrumento e a análise 

dos dados coletados tende a imprimir resultados de um processo indutivo.  

Pesquisar demanda de uma tarefa referente a busca de soluções à 

problemas, sendo objetivo, descobrir prováveis respostas relativas a perguntas 

definidas para a problemática, através de processos científicos. (CERVO e BERVIAN, 

2007) 

De acordo com Santos (2002), alguns fundamentos são levados em conta 

para identificar e qualificar a natureza metodológica dos trabalhos de pesquisa, quanto 

aos objetivos definidos, às fontes utilizadas na coleta de objetivos e ainda quanto aos 

procedimentos de coleta. 

Observando o critério dos objetivos da pesquisa, o estudo pode ser 

classificado como uma pesquisa exploratória. O caráter exploratório é assim descrito, 

tomando as características do processo de realização do levantamento bibliográfico 

na busca de averiguar potenciais e possibilidades para a promoção da Alfabetização 

Científica, explorando com o estudo novas abstrações e construindo outras hipóteses 

para adquirir novos conhecimentos, já que de acordo com Gil (2008) a pesquisa 

exploratória existe para viabilizar familiaridade com o problema investigado.  
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4.3. Levantamento e Critérios de Escolha dos Livros Infantis 

 

Conforme já apontado, a pesquisa concentrará na análise dos Livros de LI, 

tentando encontrar prováveis relações com as áreas das ciências, consequentemente, 

meios para alfabetizar cientificamente. Assim, em conformidade com a delimitação da 

pesquisa, a qual seja, obras regionais publicadas pelas editoras Editus e via 

Litterarum, foi realizada a coleta e aquisição de todos os livros infantis e observado 

nesses, alguns critérios. Para definição desses critérios, consideramos as 

delimitações do PNBE e da temática definida para pesquisa. 

É pertinente aclarar que, listamos, coletamos e analisamos todas as obras, 

todavia, os trabalhos posteriores somente foram desenvolvidos com aqueles que 

obedeciam aos critérios definidos. Para melhor visibilidade quanto ao total de livros, 

os quais seguiram para etapa de análise, mostraremos no quadro a seguir, o universo 

totalitário das obras, bem como suas respectivas editoras e autores, apontando 

rapidamente os motivos pelos quais não foram analisados. Necessário se faz 

reafirmar que tais critérios não obedeceram a nenhum tipo pessoal de afinidade, 

antes, foi observado os princípios do Programa federal, o qual já tem a praticidade 

com seleção e análise de obras infantis. 

A seleção dos textos literários, pelo PNBE obedece a três princípios: 

Qualidade textual; Qualidade gráfica e Qualidade temática. Seguindo a 

demarcação da pesquisa, incorporamos outro critério, Temática regional. 

Resumidamente, podemos descrever cada um deles.  

 Qualidade textual, que se revela nos aspectos éticos, estéticos e literários, 
na estruturação narrativa, poética ou imagética, numa escolha vocabular que 
não só respeite, mas também amplie o repertório linguístico de crianças na 
faixa etária correspondente à Educação Infantil;  

Qualidade temática, que se manifesta na diversidade e adequação dos 
temas, no atendimento aos interesses das crianças, aos diferentes contextos 
sociais e culturais em que vivem e ao nível dos conhecimentos prévios que 
possuem; a qualidade gráfica, que se traduz na excelência de um projeto 
gráfico capaz de motivar e enriquecer a interação do leitor com o livro. 

 Qualidade estética das ilustrações, articulação entre texto e ilustrações, uso 
de recursos gráficos adequados a crianças na etapa inicial de inserção no 
mundo da escrita. 
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Essa etapa de seleção das obras é bem descrita por Cosson (2006) ao 

afirmar que é importante partir do conhecido para o desconhecido, com a finalidade 

de proporcionar o crescimento do leitor. Sustenta ser igualmente interessante 

observar a atualidade dos textos. 

Ao selecionar um texto, o professor não deve desprezar o cânone, pois é nele 
que encontrará a herança cultural de sua comunidade. Também não pode se 
apoiar apenas na contemporaneidade dos textos, mas sim em sua atualidade. 
Do mesmo modo, precisa aplicar o princípio da diversidade entendido, para 
além da simples diferença entre os textos, como a busca da discrepância 
entre o conhecido e o desconhecido, o simples e o complexo, em um 
processo de leitura que se faz por meio da verticalização de textos e 
procedimentos. (Cosson, 2006, p.35-36)  
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Relação dos livros encontrados no catálogo da editora Editus  

 
LIVROS 

 
AUTOR/EDITORA 

 
ANALISADO OU NÃO 

A aventura de um sapo na 
festa do céu 

 

Leônidas Azevedo 
Filho/Editus 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional 

A casinha que anda em 
uma aventura inesquecível 

 

Tica Simões/Editus Não obedece ao critério 
Temática Regional   

A fascinante viagem de Jaci 
- 2ª edição revista 
 

Sherney Pereira/Editus Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional 

A história da árvore e do 
machado (6ª Edição)  
 

Sherney Pereira/Editus Analisado 

A viagem 
 

Leônidas Azevedo 
Filho/Editus 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional 

Até mais verde – 2ª edição Pawlo Cidade/Editus Apesar de abordar uma 
temática possível para a 
região, desobedece a 
alguns princípios da 
Literatura Infantil, a 
exemplo, obra muito 
extensa. 

Contos a Contar 
 

Leônidas Azevedo 
Filho/Editus 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional 

Labismina: o monstro do 
mar 
 

Leônidas Azevedo 
Filho/Editus 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional 

Maricota e as formigas (2ª 
Edição 
 

Neila Brasil Bruno/Editus Analisado 

O rato saliente: uma história 
de enrolar a língua 
 

Leônidas Azevedo 
Filho/Editus 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional. 

O sumiço de Fantasia 
 

Michele de Mendonça 
Leite/Editus 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional. 

O mundo de uma 
Albacorinha 
 

Kátia de Meirelles F. 
Freire/Editus 

Analisado 

Tonico descobre que é de 
todo lugar 
 

Maria Luiza Silva 
Santos/Editus 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional. 

Vou lhe contar um caso - 
Sumário 
 

Leônidas Azevedo 
Filho/Editus 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional. 
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Relação dos livros encontrados nos catálogos da editora Via Litterarum 

 

 
LIVROS 

 
AUTOR/EDITORA 

 
ANALISADO OU NÃO 

A Batalha dos Nadadores Pawlo Cidade/Via 
Litterarum 

Obra muito extensa e 
portanto não se encaixa nos 
princípios das Literatura 
Infantil. 

O Menino e a Gota d’água Joílson Maia/Via Litterarum Analisado 

A Casinha Feliz Silmara Sodré Botelho/Via 
Litterarum 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional 

Alí-di-Lá: o caranguejo 
imigrante 

Sérgio Di Ramos/Via 
Litterarum 

Analisado 

Ara uma vez... Uma fábula 
abecedária de Jorge de 
Souza Araújo 

Jorge de Souza Araújo/Via 
Litterarum 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional 

As aventuras de João & 
Maria 

Pawlo Cidade/Via 
Litterarum 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional 

Bac – O menino espacial – 
A primeira missão 

Silvino Bastos/Via 
Litterarum 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional 

Caçadores de Quimeras Silvia Kimo Costa/Via 
Litterarum 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional 

Mistério na lama negra Pawlo Cidade/Via 
Litterarum 

Apesar de abordar uma 
temática possível para a 
região, desobedece a 
alguns princípios da 
Literatura Infantil, a 
exemplo, obra muito 
extensa. 

O Caminho de Volta Pawlo Cidade/Via 
Litterarum 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional. 

O Circo no Quintal Cyro de Mattos/Via 
Litterarum 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional. 

O Menino que Sonhava 
com Dragões 

Pawlo Cidade/Via 
Litterarum 

Dentre outros, não obedece 
ao critério Temática 
Regional. 

O Tesouro Perdido das 
Terras do Sem Fim 

Pawlo Cidade/Via 
Litterarum 

Apesar de abordar uma 
temática possível para a 
região, desobedece a 
alguns princípios da 
Literatura Infantil. 
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4.4. Categorias de Análise 

Para definir os critérios a serem analisados, retomamos o eixo central do 

estudo e o problema de pesquisa, já que o percurso do trabalho está configurado sob 

essa dualidade. Assim, temos como objetivo norteador, analisar se os Livros infantis 

produzidos na região são capazes de apoiar o desenvolvimento da AC, e, quando 

possível, apontar formas efetivas de trabalho, já a nossa questão de pesquisa está 

assim delineada, como é possível trabalhar a Alfabetização Científica a partir da 

Literatura Infantil da região? 

Nessa tarefa, fomos auxiliados pela revisão bibliográfica realizada pelas 

autoras Sasseron e Carvalho (2011) à luz da revisão bibliográfica realizada sobre a 

AC, elas observaram que distintos autores enumeram diversas habilidades para 

promoção da AC, contudo, do ponto de vista das autoras, o ensino de ciências que 

tenha por objetivo central a Alfabetização Científica, precisa estruturar-se a partir de 

três eixos - já apontados na revisão bibliográfica. Serão novamente apresentados, 

uma vez que compõem as nossas categorias de análise - Os eixos são assim 

descritos: 

Compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos 

fundamentais; Compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos, políticos 

que circundam sua prática; Entendimento das relações existentes entre ciências, 

tecnologia, sociedade e meio ambiente. 

 

Em nossa concepção, as propostas didáticas que surgirem respeitando esses 
três eixos devem ser capazes de promover o início da Alfabetização 
Científica, pois terão criado oportunidades para trabalhar problemas 
envolvendo a sociedade e o ambiente, discutindo, concomitantemente, os 
fenômenos do mundo natural associados, a construção do entendimento 
sobre esses fenômenos e os empreendimentos gerados a partir de tal 
conhecimento. (SASSERON; CARVALHO, 2008) 

 

A revisão bibliográfica e outros trabalhos das já citadas autoras, ao passo 

que sustenta teoricamente a nossa pesquisa, no sentido de compreender, construir e 

re (construir) saberes e práticas, assessoram na definição das categorias que, 

conforme já dissemos emergem dos eixos estruturantes para a AC. Dessa maneira, 

de cada eixo, surgiram as categorias e elas ficaram assim definidas, para o EIXO: 

Compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos 
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fundamentais; temos, Possibilita a discussão sobre termos, conhecimentos ou 

conceitos científicos básicos? Os conceitos discutidos promovem a relação do 

conhecimento com a vida prática? Os temas de ciências são pertinentes a temáticas 

observadas na região?   

Para o EIXO Compreensão da natureza das ciências e dos fatores 

éticos, políticos que circundam sua prática; definem-se, Exploram o espírito 

investigativo, a reflexão, o pensamento? Apresenta de maneira explicita questões 

sobre a construção do conhecimento científico? Trabalha questões relacionadas à 

ética científica?  

Já para o EIXO Entendimento das relações existentes entre ciências, 

tecnologia, sociedade e meio ambiente, Os temas de ciências e/ou de questões 

sociais, abordados perpassam pela compreensão das relações CTSA? Permitem e/ou 

promovem a necessidade, compreensão da sustentabilidade? 

Dessa maneira, é considerável sublinhar que, tomamos como referências 

elementares, o objeto da pesquisa, estando assim, atentos ao contexto no qual o 

mesmo está sendo observado. 

Nessa vertente, as categorias serão melhor amostradas no quadro a seguir: 
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Figura 1: Definição de categorias de análise 

 

 

EIXO 

Compreensão básica de 

termos, conhecimentos e 

conceitos científicos 

fundamentais 

CATEGORIAS 

 

1C 

Os temas de ciências 

são pertinentes a 

temáticas observadas 

na região. 

1A 

Possibilita a discussão 

sobre termos, 

conhecimentos ou 

conceitos científicos 

básicos. 

 

 

1B 

Os conceitos discutidos 

promovem a relação do 

conhecimento com a vida 

prática. 

 

 

EIXO 

Compreensão da natureza das 

ciências e dos fatores éticos, 

políticos que circundam sua 

prática. 

CATEGORIAS 
 

2B 

Apresenta questões sobre a 

construção do 

conhecimento científico. 

 

2A 

Exploram o espírito 

investigativo, a 

reflexão, o 

pensamento. 

2C 

Trabalha questões 

relacionadas à ética 

científica. 

 

 

EIXO 

Entendimento das relações 

existentes entre ciências, 

tecnologia, sociedade e meio 

ambiente 

CATEGORIAS 

3B 

Permitem e/ou 

promovem a 

necessidade, 

compreensão da 

sustentabilidade. 

 

3A 

Os temas de ciências 

e/ou de questões 

sociais, abordados  

perpassam pela 

compreensão das 

relações CTSA. 
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5. DAS ANÁLISES 
 

Neste capítulo, apresentaremos uma proposta de análise, com o objetivo de identificar 

nas obras, segundo pressupostos definidos e sob a ótica das temáticas apresentadas, 

possíveis temas de Ciências e alternativas para o desenvolvimento da AC. 

Reafirmamos que, para esse exame de qualificação, analisamos apenas três obras, 

das já selecionadas. 

5.1 APRESENTANDO AS OBRAS: 
 

5.1.1 “O MENINO E A GOTA D’ÁGUA” 

O livro é de autoria de Joílson Maia, publicado no ano de 2009, pela 

editora Via Litterarum, consta no livro a seguinte sinopse:  

O menino e a gota d’água é uma narrativa intrigante entre um menino e 

uma gota d’água. Aborda um tema universal, a preservação da água no planeta. O 

diálogo entre os dois personagens é bastante envolvente e o menino sente que está 

relacionando-se com conhecimentos novos, mas do seu convívio e aplicável a sua 

vida prática social. Desde as primeiras páginas o livro já traz à reflexão. A Contra capa 

apresenta um caminho. O dois estão no caminho, supostamente se encontrarão. 

Esta é uma história de um encontro; sua finalidade é mostrar a todas as 

nossas crianças que o mundo sentirá sede se elas, através dos pais e professores, 

não se conscientizarem da importância de preservar o meio ambiente. Neste encontro 

os principais personagens são: O MENINO E A GOTA D’ÁGUA.  

O livro aborda uma temática universal: a água e a preservação da água no 

planeta. Apesar de apresentar uma temática com implicações na vida do planeta, o 

livro traz para a realidade local, discutindo essas implicações no rio cachoeira, 

localizado na região sul da Bahia. 
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5.1.2 “A HISTÓRIA DA ÁRVORE E DO MACHADO” 

O livro é de autoria de Sherney Pereira, poeta, escritor e autor de 

outras obras, 5ª edição, foi publicado no ano de 2004, pela editora Editus. O livro 

apresenta a sinopse que segue: 

Queria que o mundo fosse melhor... 

Que o verde fosse preservado... 

Que o homem, em sua busca incansável, 

Encontrasse o equilíbrio das flores, 

Que somente tiram da terra, 

O essencial para a sobrevivência... 

O autor trata da destruição das matas numa forma entusiástica, retratando 

a grave questão ambiental com bastante preocupação. O faz num estilo poético, 

realçando, em sintonia com as vivências regionais, as espécies nativas, em via de 

extinção, os pássaros, discutindo a metáfora, progresso x destruição.  

 

5.1.3 “O MUNDO DE UMA ALBACORINHA” 

O livro de autoria de Kátia de M. F. Freire, professora de estatística da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, publicado no ano 2009, pela editus, trata 

de uma questão ambiental bastante debatida: a atividade pesqueira, consta na 

capa, a sinopse a seguir: 

Dentre as 4.000 espécies de peixes que ocorrem no Brasil existe uma 

representada por pequenos atuns com menos de 90 cm de tamanho e menos de 10 

quilos de peso, conhecidos pelo nome de albacorinha, que vivem no lado oeste do 

Oceano Atlântico, dede o norte do Estados Unidos até o sul do Brasil. Todos os anos, 

em sua passagem pela costa do Brasil, a albacorinhas permanecem por quatro meses 

– setembro a dezembro – nas águas claras e mornas da Baía Formosa, no estado do 

Rio Grande do Norte. Como nascem e crescem, o que comem e os processos de sua 

captura pela atividade pesqueira são descritos e ilustrados neste livro. 
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A obra trata de um tipo de peixe percebido em grande parte da costa do 

Brasil. A espécie vive no lado oeste do Oceano Atlântico. Embora a obra apresente 

tema de dimensão maior que a regional, retrata a história da atividade pesqueira 

realizada na região sul da Bahia, estendendo ao ciclo de vida das albacorinhas e 

outras espécies. 

5.1.4 “MARICOTA E AS FORMIGAS” 
 

O livro de autoria de Neila Brasil Bruno, professora, pesquisadora e 

especialista em Leitura, Interpretação e Produção textual, publicado no ano de 

2014, pela Editus. A narrativa trata, aparentemente da observação e perseguição 

de Maricota às formigas. Contudo, é notório a tentativa da autora de conduzir o 

leitor a transcender o mundo real das formigas e refletir sobre a preservação, 

justiça e respeito para com a natureza. O livro registra a sinopse que segue: 

A Literatura tem o poder de transcender o mundo real e nos levar para 

mundos imagináveis. Quem de nós, quando criança, nunca se comportou como 

Maricota? Quem de nós nunca sentiu um “nozinho” na garganta ao ver algum bichinho 

desfalecido? É, somos “Maricota” em busca de um mundo possível, onde o amor pela 

natureza seja um dos mais ricos princípios. Nossas crianças necessitam de histórias 

sensíveis como esta. Precisam de valores que as conduzam para o mundo da justiça, 

respeito e fraternidade. Parabéns, pequena Maricota! 

 

5.1.5 ALÍ-DI-LÁ: O CARANGUEJO IMIGRANTE 

 

O livro de autoria de Sérgio Di Ramos, servidor público federal da 

CEPLAC desde 1977, Mestre em Desenvolvimento sustentável e músico 

compositor, publicado no ano de 2015, pela editora Via Litterarum. A narrativa 

aborda a vida do caranguejo que, seduzido pelas notícias da TV, a qual 

informava a respeito do “mar de lama” no Brasil, interessou-se em migrar do 

oriente para o mangue brasileiro. A obra literária, em todo seu percurso é bem 
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descontraída, a qual tem como narrador o Caranguejo Alí-di-Lá. A sinopse que 

segue é bem informativa no tocante ao conteúdo da obra. 

Neste livro temos uma narrativa rara e preciosa. Um caranguejo chamado 

Ali- -di-Lá toma a palavra e narra as origens, a história e a condição de sua espécie, 

os caranguejos do mundo. Você sabe o que há com eles? Ora, os caranguejos 

encontram-se ameaçados de extinção nos manguezais, esses nichos ecológicos tão 

maltratados pelos seres humanos, explorados e degradados pela poluição e pela 

pesca predatória. 

Mas essa história é bem-humorada, pois Alí-di-Lá é gente boa. Ele tem 

esperança e acredita haver um oásis onde a vida poderia ser preservada e os 

caranguejos viveriam em paz. No entanto, o leitor vai verificar que isso não é nada 

fácil. O caranguejo Alí-di-Lá vai nos revelar uma realidade dura, em que a vida nos 

mangues está jurada de morte, com a extinção de várias espécies de animais que 

vivem na sua preciosa lama. 

A situação é crítica. E o sonho de Alí-di-Lá ainda é um desejo longe de ser 

alcançado. Os mangues do Brasil poderiam ser um paraíso para os caranguejos, siris, 

aratus e demais seres que ali nascem e tentam sobreviver. Mas o que se vê é o 

contrário: o país está um “mangue”! 

Esta narrativa é uma ficção muito realista. Ela informa o leitor, traz dados 

científicos, mostra a realidade das estatísticas, denuncia a degradação dos mangues 

e os estragos que isso representa para o meio ambiente. 

Esta história é muito crítica. Faz um alerta para que todos nós, e sobretudo 

os leitores jovens, possamos nos conscientizar de que os mangues precisam de 

socorro. Os manguezais são o lar de muitos animais que formam um ecossistema 

fabuloso e indispensável ao equilíbrio do meio ambiente. 

Alí-di-Lá é um caranguejo que sonha com a salvação dos manguezais. Ao 

ler sua história, temos todos de assumir um compromisso urgente. Precisamos ajudar 

a salvar os nossos ricos manguezais. 
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5.2 ANÁLISE DOS TRECHOS DOS LIVROS 

 
Neste capítulo, apresentaremos os trechos dos livros que foram analisados 

sob o olhar das categorias definidas. Definimos para cada categoria, um quadro, e 

apresentamos os trechos dos livros que contemplava a categoria em análise, bem 

como, breve comentário, o qual buscou relacionar categoria e dado.  

5.2.1 CATEGORIA 1A 
 

Como já apontamos, a categoria 1A está assim descrita, Possibilita a 

discussão sobre termos, conhecimentos ou conceitos científicos 

básicos, desta forma, identificamos nos trechos dos livros, momentos em que são 

discutidos ou apresentados conceitos e termos científicos.  
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QUADRO 1:CATEGORIA 1A 

Categoria 1A: Possibilita a discussão sobre termos, 

conhecimentos ou conceitos científicos básicos. 

     Trecho  Análise 

 

O Menino 

e a Gota 

D’água 

- Menino! Você ainda não sabe de nada, 

estão poluindo e acabando com todas as 

nascentes de água pura que existem no 

mundo e você vai precisar de água para 

se tornar um homem. Você, menino, é 

constituído principalmente de água, mais 

da metade desse seu corpinho é água, por 

isso você precisa cuidar de mim... 

Pg. 12 

O trecho sublinhado sugere a possibilidade 

de trabalho com conceito científico ao 

abordar o tema “água” e “a composição 

humana”. 

 

 

A Árvore e 

o Machado 

- Peroba, pequi e cedro 

Vinhático e jacarandá 

Tantas já foram ao chão 

Que nem posso enumerar 

Jequitibá, maçaranduba, 

Meu negócio é derrubar 

Pg. 10 

O trecho em destaque apresenta alguns 

tipos de árvores “biodiversidade”, o que 

promove o trabalho com conceito científico. 

 

O Mundo de 

Uma 

Albacorinha 

Como qualquer outro ser vivo, eu também 
me alimento, cresço e tenho filhotes. 

Acho que vou contar para vocês um 
pouquinho de cada coisa que faço. 

Pg. 12 

O trecho em destaque, mostra algumas 

possibilidades para o trabalho com 

conceitos fundamentais:  

 Seres vivos 

 Tipos de alimentação 

 Crescimento e reprodução 

 

Maricota e 

as 

Formigas 

....Formigas marrons, formigas escuras, 

formigas pretinhas e até clarinhas, 

Pg. O livro está sem numeração 

O trecho apresenta a diversidade desse 

tipo de animal, viabilizando diversas 

possibilidades de explorar termos e 

conceitos 
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Alí-di-Lá: O 

caranguejo 

imigrante 

- O manguezal, amigo Alí-di-Lá, é um 

importante ecossistema, responsável pela 

manutenção de milhares de vidas 

aquáticas e terrestres. 

- Constituído por uma vegetação lenhosa 

que coloniza sedimentos lodosos e pouco 

oxigenados. Pg. 18 

Os dados revelam a respeito do habitat do 

caranguejo e apresenta algumas 

possibilidades para o trabalho com 

conceitos: 

 Ecossistema; 

 Vidas aquáticas e terrestres 

 Mangue 

 Vegetação  

 

 

Conforme coloca Piassi (2013), a intenção dos Livros de Literatura infantil 

não é explicitamente o trabalho com Ciências, porém, observamos nos trechos 

destacados no quadro apresentado anteriormente, a potencialidade para o trabalho 

com termos e conceitos científicos básicos, conforme apontado por Sasseron e 

Carvalho (2008), como um dos aspectos fundamentais da AC. 

Como destacado na tabela, podemos apontar que tal aproximação pode 

auxiliar no processo de AC, já que um aprendizado pode mediar tantos outros, como 

vimos nas obras infantis. 

 

5.2.2 CATEGORIA 1B:  

 

A categoria 1B se define como Os conceitos discutidos promovem 

a relação do conhecimento com a vida prática. A categoria busca observar 

se as temáticas discutidas e/ou conceitos fazem relação com vida do leitor, ou seja, 

se esse sente-se envolvido na leitura pela condução da obra. 
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QUADRO 2:CATEGORIA 1B 

Categoria 1B: Os conceitos discutidos promovem a 

relação do conhecimento com a vida prática. 

     Trecho  Análise 

 

O Menino 

e a Gota 

D’água 

- Veja o que vou lhe falar; eu sou a única 

água pura dessa terra e minha família está 

sendo destruída por todos os homens; 

Pg. 08 

Os conceitos discutidos no trecho 

apresentado têm relação direta com a vida 

prática dos leitores, já que é realidade 

vivida no planeta.  

 

 

A Árvore e 

o Machado 

- Quando há desmatamento  

 
Tudo definha, se arrasa, 

Morrem bichos inocentes 

Filhotes ainda sem asa 

São devorados pelo fogo 

E a terra fica em brasa. 

Pg. 18 

Os dados revelam a grotesca realidade da 

região sul baiana. Os conceitos 

promoverão não só a discussão dos 

mesmos como partirão de situações 

experienciadas cotidianamente. 

 

O Mundo de 

Uma 

Albacorinha 

Por onde começo? 

Ah, já sei! Pela melhor parte: comida 
Yam, yam!!! 

Sabem o que mais gosto de comer? 

Peixes. E vocês? 

Mas não como só isso. 

Gosto também de larvas e juvenis de 
crustáceos (camarões, lagostas e siris) ... 

Pg. 12 

Os peixes, a pesca, a atividade pesqueira 

são comuns na região, assim, os 

estudantes serão motivados a discutir uma 

temática vivenciada em seu contexto.  

 

Maricota e 

as 

Formigas 

Certa vez, Maricota notou que estava 

vivendo cercada de grandes formigas... 

Pg. O livro está sem numeração 

Formiga é uma temática presente em todo 

contexto, possibilitando assim, a relação 

com situações experienciadas 

habitualmente. 
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Alí-di-Lá: O 

caranguejo 

imigrante 

- O nível das águas dos oceanos vai se 

elevar e acabar com boa parte das zonas 

costeiras. 

Pg. 15 

 Trata-se de uma temática geradora de 

outras e bem discutida na região Sul da 

Bahia. 

 

 

A análise dos livros na perspectiva dessa categoria possibilita reafirmar o 

referencial teórico trazido neste estudo. Vemos no quadro acima amostrado que, as 

obras literárias não abandonam seus princípios fundantes, a saber, a imaginação, o 

prazer, o encantamento, estranhamento. Contudo, agregam-se a esses elementos, 

outros, igualmente relevantes para formação humana, como o respeito, a 

individualidade, a versatilidade e a preocupação com a função formativa, já que, como 

afirma Zilberman (2003) seja essa uma das principais tarefas da Literatura Infantil. 

 

5.2.3 CATEGORIA 1C 

 

Conforme descrevemos no quadro ilustrativo de definição, a categoria 1C 

ficou assim definida, Os temas de ciências são pertinentes a temáticas 

observadas na região. A análise sob olhar dessa categoria, busca perceber se 

os temas abordados nas obras tratam de situações experienciadas na região Sul da 

Bahia. 
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QUADRO 3: CATEGORIA 1C 

 Categoria 1C: Os temas de ciências são 

pertinentes a temáticas observadas na 

região. 

      Trecho  Análise 

 

O Menino 

e a Gota 

D’água 

Você já ouviu falar no Rio Cachoeira, em 

Itabuna, no rio Tietê, em São Paulo?  

Pg. 13 

Logo depois, a Gota carregou o menino 

por vários lugares, mostrando lençóis 

freáticos por todo o Brasil, onde muitos 

estão doentes e outros mortos... 

Pg. 18 

O trecho encontrado fala do Rio Cachoeira, 

localizado na região, mostra assim, um 

dado próximo da realidade do leitor sul 

baiano. 

 

 

A Árvore e 

o Machado 

E o machado ao sentir  

Que a árvore tinha razão  

Suspirou, assim dizendo: 

- Que maravilha de lição! 

Nunca mais na minha vida 

Vou causar destruição 

Pg. 20 

O Verso trata da destruição, fator comum a 

grande maioria das regiões brasileiras. 

 

O Mundo de 

Uma 

Albacorinha 

Normalmente começamos a ter nossos 
primeiros filhotes quando temos 50 cm de 
tamanho. Por isso, não é bom pescar as 
albacorinhas muito pequenas. Se 
pescarem, elas nunca vão poder ter filhos 
e então o peixe pode acabar.  

Pg. 22 

A pesca configura-se em uma atividade de 

muitos residentes no sul da Bahia. Aqueles 

que não têm na família, mas conhece 

alguém ou já presenciou a prática.  

 

Maricota e 

as 

Formigas 

As formigas se espalham por todos os 

lugares, principalmente pela cozinha. [...] 

Havia formigas no açucareiro, em cima da 

mesa, do fogão, sobre panelinha e 

panelão, dentro do armário, das xícaras 

de porcelana e nas bolachas 

amanteigadas de tia Joana. 

Pg. O livro está sem numeração 

O trecho trata de um tema universal e 

levanta questões diversas, como lugares 

que as formigas andam, etc. Assim, 

também configura-se numa possibilidade 

de trabalho para região delimitada na 

pesquisa. 
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Alí-di-Lá: O 

caranguejo 

imigrante 

Na Bahia, dados do último mapeamento 

feito pela CEPLAC, estima-se entre 1600 

a 1700 km² de manguezal, ou seja, no 

extremo sul da Bahia, concentram-se 

cerca de 30% dessa área total, na região 

cacaueira, 30%... 

Pg. 28 

 O dado trata de forma clara a relação do 

mesmo com a região da pesquisa, ao citar 

a CEPLAC, extremo sul da Bahia, etc. 

Reafirmando assim ser uma temática de 

ciência localizada na área de atuação 

delimitada na pesquisa. 

 

 

Diversos autores (Léo Cunha, 1998; Jorge Araújo, 2006) já comungam da 

ideia de que a Literatura infantil exerce esse papel de emocionar, motivar o 

encantamento, estranhamento, fantasia, mas é também consensual, elementos 

ligados a identificação pessoal de cada leitor. Os leitores tendem a melhor envolver-

se com fatos que se aproximem à sua realidade, ao seu contexto, a sua gente. Nessa 

direção, podemos retomar Araújo (2006) quando afirma que, os sentimentos 

partilhados num momento de leitura, são diversos, mas um fundamental está 

relacionado a leitura de mundo feita pelos leitores e essa, dá-se a partir do que leem, 

do seu mundo interior. Assim, observamos nos trechos expostos no quadro acima 

que, buscam tratar de situações em Ciências, possíveis e presentes a região sul da 

Bahia, fator que promoverá ao leitor, envolvimento e interesse pela leitura. 

 

 

5.2.4 CATEGORIA 2A 

 

A categoria ficou definida como Exploram o espírito investigativo, 

a reflexão, o pensamento. Tem relação direta com objeto de estudo dessa 

investigação e a análise dos trechos nessa perspectiva intencionou observar se esses 

proporcionam o espírito investigativo, a reflexão e o pensamento do leitor.  
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QUADRO 4: CATEGORIA 2A 

Categoria 2A: Exploram o espírito investigativo, a 

reflexão, o pensamento. 

      Trecho  Análise 

 

O Menino 

e a Gota 

D’água 

- Você está com medo de mim, 

menininho? Brincou a Gota querendo 

animá-lo. O pequeno ficou ainda mais 

tenso. 

Pg. 07 

O dado em destaque é promotor da 

investigação e reflexão por trazer de forma 

clara situações interrogativas. 

 

 

A Árvore e 

o Machado 

-Seja em qualquer lugar 

Sou peça fundamental 

Em nome do progresso  

Vou perseguindo o ideal 

Destruindo, destruindo, 

Achando tudo normal. 

Pg. 10 

O trecho, apesar de não apresentar 

explicitamente questionamentos, poderá 

promover diversas situações de reflexão, 

discussão e investigação. 

 

O Mundo de 

Uma 

Albacorinha 

Os cientistas estão tentando descobrir se 
a mesma albacorinha consegue nadar 
toda essa distância. O que vocês acham? 

Pg. 09 

O trecho evidencia a possibilidade de refletir e 

investigar ao apresentar acentuadamente 

questões e promover a participação individual 

dos leitores. 

 

Maricota e 

as 

Formigas 

As formigas caíram na gargalhada, 

Mexendo o corpo todo. 

Enrolavam-se, 

Sacudiam as pernas para o ar, 

Batiam palmas e cantavam... 

Pg. O livro está sem numeração 

Estão colocadas implicitamente, situações 

possíveis para exploração, investigação e 

reflexão.  
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Alí-di-Lá: O 

caranguejo 

imigrante 

Boa parte da fauna é originária do 

ambiente marinho, como peixes, robalo, 

tainha, carapeba, crustáceos, 

caranguejos, siris, camarões e os 

moluscos, ostra, moapem, sururu, entre 

outros. 

Pg. 32 

 Diversas investigações podem ser 

promovidas a partir do trecho em destaque. 

Não encontramos muitas questões 

explícitas, mas muitas situações possíveis, 

como pesquisas, reflexões sobre a fauna, 

ambiente marinho, seus residentes, etc. 

 

Conforme apontamos no referencial teórico desse estudo, a Literatura 

apresenta-se como a arte de encantar, promovendo sonhos, emoções, imaginário. Já 

no estudo das ciências, unimos a esses fatores, possibilidades de questionamentos, 

levantamento de hipóteses, refutação e possíveis soluções de problemas. A tentativa 

de equiparar as características da Literatura com as das Ciências mostra-nos ou 

ratifica o entrelace nas áreas dos saberes e, foi exatamente assim que pudemos 

observar nos trechos postos acima, obras infantis apresentando características das 

duas áreas, ou seja, uma obra literária abordando temática em ciências e tratando de 

investigar, encantar, etc. Ainda sobre esse aspecto, Piassi e Araújo (2013) comungam 

ao afirmarem que, tratar desse entrelace não remete a algo estranho, mas aponta à 

uma via de mão dupla, na qual ao invés de distanciar-se, integram-se. 

 

5.2.5 CATEGORIA 2B 

 

A categoria 2B definiu-se Apresenta questões sobre a 

construção do conhecimento científico buscou averiguar nos trechos 

destacados, o potencial dos mesmos para viabilizar e/ou auxiliar na construção de 

conhecimentos em ciências. 
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QUADRO 5: CATEGORIA 2B 

 Categoria 2B: Apresenta questões sobre a 

construção do conhecimento científico. 

LIVROS      Trecho  Análise 

 

 

O Mundo de 

Uma 

Albacorinha 

Os Cientistas inventaram meios de 
descobrir quantos anos nós temos. O 
mais fácil deles é pegar o primeiro ou 
segundo espinho das nossas costas e 
cortá-lo. Então, usando uma lupa, vocês 
podem ver alguns anéis neste corte do 
espinho, parecidos com os anéis de uma 
árvore. Depois é só contar quantos anéis 
o espinho tem e essa é a nossa idade! 

Pg. 17 

O trecho revela situações que demandam 

estudo e construção científica, a exemplo 

da idade dos peixes, uso de lupa para 

localizar os anéis das espécies, etc. 

 

 

O Mundo de 

Uma 

Albacorinha 

O problema é que algumas vezes nós 
marcamos mais de um anel por ano, por 
causa das migrações, e então os 
cientistas ficam confusos, não 
conseguindo determinar a nossa idade 
direito. 

Pg. 17 

Nesse trecho as questões que visam a 

necessidade de construção científica 

também estão presentes, a exemplo a 

quantidade de anéis por ano, migrações, 

etc. 

 

Alí-di-Lá: O 

caranguejo 

imigrante 

Teorias sugerem que sua migração para 
outras regiões do mundo, inclusive para a 
costa do Brasil, ocorreu há alguns 
milhares de anos.  

Pg. 24 

O trecho em destaque evidencia situações 

possíveis para o trabalho com a 

construção do conhecimento científico. 

 

A proposta de observar nos livros analisados questões sobre a construção 

do conhecimento científico emerge da inquietação de educadores e profissionais da 

area em propor um ensino voltado a formação de cidadãos atuantes e reflexivos. 

Essas reflexões surgem pela necessidade de práticas educativas condutoras à 

condição de sujeitos que produzem conhecimentos. Consoante a essa proposta, 

ensinar ciências não se detém a transmissão das formas, conceitos e teorias, mas 

formação para falar e fazer ciências que conduzam a produção de conhecimentos 

significativos a vida prática. 
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 5.2.6 CATEGORIA 3A 

 

A categoria 3A, seguindo a perspectiva do eixo, ficou assim definida Os 

temas de ciências e/ou de questões sociais abordados, perpassam pela compreensão 

das relações CTSA. Analisar os trechos destacados nessa linha de definição, remete 

observá-los sob o prisma de ver se as relações existentes entre a ciências, 

tecnologias, sociedade e ambiente estão postas, ou, se tais discussões fazem menção 

as mesmas. 
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QUADRO 6: CATEGORIA 3A 

Categoria 3A: Os temas de ciências e/ou de 

questões sociais, abordados perpassam pela 

compreensão das relações CTSA. 

      Trecho  Análise 

 

O Menino 

e a Gota 

D’água 

Esses morreram, e o São Francisco, que 

dá vida ao Nordeste, quase toda está 

doente, se não cuidarem dele vai morrer 

também... 

Pg. 13 

- então é por isso que minha mãe fala 

todos os dias que se eu der um mergulho 

no rio que passa lá perto da minha casa, 

eu vou ficar doente, pois o rio está 

contaminado com o esgoto e lixo.  

Pg. 13 

O dado apresenta de forma elucidada 

situações que evidenciam a relação da 

Ciências com a sociedade e o meio 

ambiente, permitindo possibilidades para o 

trabalho científico. 

 

 

A Árvore e 

o Machado 

- Sua preciosa madeira 

Logo, logo é revertida 

Em incontáveis produtos  

Indispensáveis à vida 

Lápis, móveis, celulose, 

Sombra, conforto e guarida. 

Pg. 16 

O trecho viabiliza claro entendimento 

quanto à tecnologia e a ciência, e como 

essas estão a serviço da sociedade. 

Apesar do trecho trazer de forma implícita 

uma denúncia a reversão da árvore em 

produtos, não podemos desconsiderar o 

potencial do dado para explorar as 

relações Ciências, Tecnologia, Meio 

Ambiente e Sociedade. 

 

O Mundo de 

Uma 

Albacorinha 

No Brasil, eles pescam as albacorinhas 
com linha de mão e anzol (currico), mas 
em outros países elas são capturadas 
com rede de cerco. Sabem o que é um 
cerco?  

Pg. 23 

Trata-se de discutir algumas tecnologias 

no tocante a pesca, a serviço da sociedade, 

possibilitando situações diversas para 

reflexões em ciências. 

 

Alí-di-Lá: O 

caranguejo 

imigrante 

Tratores arrancavam as poucas árvores 

que ainda resistiam ao tempo. A 

arrogância do homem moderno que 

prioriza o consumo de coisas materiais 

sem importância, demonstra sua pouca 

sabedoria. 

...Não sabíamos para que servia. Era um 

tal de petróleo. Esse petróleo era enviado 

 O dado dá conta de evidenciar o uso 

descontrolado humano do meio ambiente e 

das tecnologias, os quais, sem dúvida, 

estão a serviço da humanidade, mas a má 

condução na utilização dos mesmos pode 

causar dano muito grande ao planeta com 

escassez de rios, mangues, etc. 
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para vários países para servir de alimento 

para carros, máquinas, caldeiras. 

Pg. 11 

 

 

A reflexão dos trechos descritos no quadro acima, permite-nos pensar os 

benefícios assegurados pelas Ciências, ao tempo que remete-nos também a 

avaliação de que, necessário faz-se formar cidadãos críticos, atuantes e defensores 

do planeta, pois vemos a ciências e as tecnologias a serviço da humanidade. Contudo, 

sabemos da necessidade de discussões e ações de consumidores conscientes e 

conservadores daquilo que ainda temos no meio ambiente. 

Nessa perspectiva, entende-se que o processo de ensino precisa ter como 

ponto de partida o contexto social dos alunos e necessita ser trabalhado não como 

uma espécie de preparação para o futuro, mas uma formação capaz de 

instrumentalizar os Investigações em Ensino de Ciências sujeitos para um pensar e 

agir com responsabilidade no espaço-tempo presente (Auler, 2007) 

 

5.2.7 CATEGORIA 3B 

 

Por fim, a categoria 3B definiu-se por Permitem e/ou promovem a 

necessidade, compreensão da sustentabilidade. Buscou-se ver se os 

trechos promoviam ou esclareciam a respeito da necessidade e/ou compreensão da 

sustentabilidade.  
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QUADRO 7: CATEGORIA 3B 

Categoria 3B: Permitem e/ou promovem a 

necessidade, compreensão da sustentabilidade 

      Trecho  Análise 

 

O Menino 

e a Gota 

D’água 

- Eu sou grande como os dinossauros, 

você está vendo, mas preciso de sua 

ajuda para que não venha a sumir desse 

planeta terra como os grandes 

dinossauros sumiram, lamentou a Gota. 

Pg. 8 

No trecho, a água menciona o seu 

tamanho, fazendo uma comparação ao 

tamanho do dinossauro, contudo, enfatiza, 

que a falta de ajuda humana poderá causar 

o seu sumiço. 

 

 

A Árvore e 

o Machado 

- Eu conheço sua fama 

De machado valentão 

Este seu temperamento 

Só causa preocupação 

Pois a vida não é vida 

Sem água e vegetação.  

Pg 12 

 

A estrofe esclarece a fama do machado em 

acabar com a vida no planeta, deixando 

claro a preocupação com a manutenção da 

mesma, ao afirmar que a vida não é vida 

sem água e vegetação. 

 

O Mundo de 

Uma 

Albacorinha 

Sabe, pescar é muito legal! Mas vocês 
podem pegar todos os peixes, senão 
acaba. Acaba mesmo!!! Eu tinha alguns 
amigos no Canadá, os bacalhaus, que 
praticamente sumiram. 

Pg. 26 

O dado destacado esclarece a necessidade 

de manutenção dos peixes, afirma que a 

pesca é legal, mas convida à reflexão dessa 

ação. 

 

 

Maricota e 

as 

Formigas 

Maricota viu, então, que ela estava bem e 
ficou feliz. Não maltrataria mais nenhum 
ser, nem mesmo uma pequena 
formiguinha. Convidou-a a viver no jardim 
com suas irmãs, onde fariam muitos 
outros amiguinhos. E, assim, a menina e a 
formiguinha se tornaram grandes amigas, 
cada uma desempenhando seu 
importante papel na natureza. 

Pg. O livro está sem numeração 

O dado evidencia a necessidade de 

equilíbrio do planeta ao afirmar que cada 

um ser desempenha o seu papel na 

natureza. 
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Alí-di-Lá: O 

caranguejo 

imigrante 

Verdade é que, para nós sobrevivermos, 

dependemos exclusivamente desses 

ambientes onde tem a presença de água 

salgada do mar, água doce que vem do 

rio.... 

Pg. 12 

 O trecho em destaque, orienta e/ou 

promove necessidade e compreensão da 

sustentabilidade através de ações 

conscientizadoras, esclarecedoras ou de 

algum tipo de denúncia a respeito dessa 

necessidade. 
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6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pesquisar é de fato uma fonte inesgotável de busca do desconhecido, de 

formulações de hipóteses prováveis para responder a problemas, de conhecer e, 

finalmente, de produzir conhecimentos. Foi esse o primeiro achado da pesquisa 

realizada. Pudemos descobrir saberes, reconstruir tantos outros, encantar-se, 

vislumbrar possibilidades para novas construções. Desse modo, o estudo teórico 

possibilitou o desvelar de saberes fundantes para compreensão do objeto pesquisado 

e igualmente do contexto no qual optamos realizar o estudo.  

A observação, leitura e análise da revisão de literatura permitiu-nos saber 

muito no tocante ao encontro da Literatura com as Ciências, podendo esse ser 

promotor do processo da AC, restávamos contemplar o contexto o qual limitamos. E, 

o debruçar sobre as Literaturas infantis regionais tem provocado em nós, enquanto 

pesquisadores e educadores, o vislumbre de inúmeras possibilidades viabilizadoras 

para o “alfabetizar e alfabetizar cientificamente”, já que, observamos a temática 

ambiental, dentre outras no rol das ciências bem presente nos livros já analisados. 

A nossa análise alcançou um universo de cinco obras, todas elas foram 

lidas na íntegra e analisadas segundo a ótica das categorias. Pudemos observar que 

as mesmas proporcionam discussões que estão em consonância com os eixos 

propostos por Sasseron – fundamentais para definição das categorias de análise 

desse estudo – e, de modo igual, a temáticas regionais, outra categoria de análise 

selecionada para essa investigação. Dessa maneira, afirmamos que, as obras 

apresentam, de forma muito marcante temáticas trabalhadas nas ciências e um leque 

de potencialidades para o desenvolvimento da formação de leitores consciente e 

críticos, da alfabetização e da alfabetização científica.  

Conforme já dissemos, os livros analisados trabalham com temas 

relacionados às Ciências. Sempre partem do geral para o específico, buscando 

apresentá-los de forma ampla, ou seja, de maneira universal, posteriormente, 

correlaciona a temática a realidade encontrada na região. Dentre os temas 

encontrados, podemos elencar alguns: A Gota D’Agua, trata da água e sua 

preservação, a obra é recheada de reflexões, possibilidades de investigações, relação 

entre a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Os personagens tentam travar um 
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diálogo esclarecedor sobre a necessidade de preservação da água no planeta, 

contudo, aproxima o tema universal a grotesca realidade do rio Cachoeira, localizado 

na região sul da Bahia.  

A árvore e o Machado, a obra trata da destruição das matas. Os dois 

personagens nomeados pelo autor, Árvore e Machado dialogam em verso, numa 

perspectiva de conscientização, o Machado acaba convencido do mal que tem 

causado ao planeta, destruindo o verde, a vida, o pulmão do mundo.  

O Mundo de uma Albacorinha, o livro relata a vida, desde o nascimento 

ao crescimento dos peixes, mas também foca na atividade pesqueira. Recheado de 

propostas que possam levar a excelentes investigações, reflexões pessoais à vida do 

e no planeta. A autora vai explicando minuciosamente sobre os aspectos já elencados, 

tentando manter um diálogo com o leitor, levando-o a refletir aqueles efeitos em sua 

vida própria.  

Maricota e as Formigas, a princípio, parece não atender aos critérios 

definidos para seleção como também não contemplar princípios possíveis para a 

pesquisa em foco, contudo, a observação minuciosa nos permitiu a compreensão da 

obra como uma tentativa de conservação da natureza, assim viabilizando a análise 

sob a ótica dessa investigação. O livro é também um dos ícones possibilitadores para 

o trabalho com termo e conhecimento científico, investigações e questões CTSA.  

Alí-di-Lá: O Caranguejo Imigrante, a obra literária é promotora de 

questões científicas da região e do planeta, desde o texto às imagens, 

questionamentos, reflexões, discute possibilidades da vida dos caranguejos e dos 

demais residentes e semirresidentes do mangue, a formação dos mangues, tipos, 

destruição. A obra é marcada por conseguir unir numa literatura questões tão 

evidentes das ciências, configurando-se dessa maneira, um potencial para o 

desenvolvimento de um trabalho com termos científicos, questionamentos, CTSA, 

dentre outros. 

Diante dos pressupostos supramencionados, torna-se possível 

reafirmarmos no tocante as possibilidades de trabalho com a Literatura infantil e 

através dela, nas aulas de ciências, direcionando para práticas que extrapolem a 
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leitura, os conteúdos, o encantamento, a imaginação, mas que deem suporte a 

reflexões em torno de sua existência, do mundo e sua preservação. 

Sabemos que, através dos dados de pesquisas, dessa investigação e pelo 

contexto escolar a nossa volta, se configura numa tarefa um tanto complexa, a qual 

demanda um processo contínuo de esforços, contudo, contemplar a efetividade de 

tais possibilidades e sugerirmos propostas que poderão promover o desenvolvimento 

da AC, já é para nós, um legado grandemente satisfatório.  

Nessa linha, retomamos a questão que balizou a nossa investigação Como 

é possível trabalhar a Alfabetização Científica a partir da Literatura Infantil da região? 

As obras conjuntamente com os estudos realizados propuseram-nos percebermos 

que a LI reúne temáticas diversas, dentre elas, algumas bem próximas ao Universo 

das Ciências, Nas obras que supracitamos, encontramos a presença de todos os 

eixos da AC. Assim, afirmamos que os livros analisados têm potencialidades para 

gerar a inserção dos estudantes no processo de AC, porém é necessário ressaltar que 

as propostas de trabalho, atividades são mediadas pelo professor e devem propor 

questionamentos, problematização e reflexão. 

Nesse ínterim, acreditamos ainda que, alfabetizar cientificamente demanda 

considerarmos um ponto de partida, o qual exige repensar a formação dos 

professores. Não é suficiente a formação na área específica que leciona, mas aquela 

que potencialize formar pensando no indivíduo em sua completude e não em partes 

como tem sido na educação escolar, aonde os conhecimentos estão distribuídos e 

organizados adequadamente em suas gavetas, sendo a cada aula, acionada uma 

disciplina, de acordo a organização curricular. Antes, é necessário desenhar o ensino 

o qual promova a inter-relação das áreas. Acreditar nessa possibilidade é 

reafirmarmos que somos educadores reflexivo e dialógicos. E, no processo ensino 

aprendizagem em ciências não pode se dá de forma unitarizada, requer um 

encadeamento dos multifacetados saberes, e que o mesmo envolva aspectos ainda 

peculiares, mas essenciais em qualquer área, sejam esses, a argumentação, a 

investigação, a reflexão e a formulação de hipóteses, etc.  

Ainda nessa direção, o estudo também proporcionou a compreensão de 

que, características do ensino de ciências comungam com as especificidades da 



78 

 

 
 

Literatura infantil, vejamos, ler, pensar, viajar, encantar. Assim, reafirma o entrelace 

das áreas, sendo este promotor de um encontro favorável e possível, não somente 

para Literatura e Ciências, mas para as diversas áreas dos saberes. 

Nessa perspectiva, vemos igualmente que a obra literária não se torna nula 

pelo fato de trabalhar um conteúdo da área das ciências, como é o caso das obras 

analisadas, ao contrário disso, para o leitor, é imensamente contagiante ler uma obra 

na qual está impressa situações reais do seu contexto, situações que retratam a 

atividade profissional da minha família ou de alguém do meu convívio, e do mesmo 

modo, saber mais sobre questões da sua própria existência, como no caso da água, 

da árvore e da preservação do planeta.  

As obras são promotoras de potenciais para além daqueles definidos para 

essa investigação, já que,  viabilizam aos leitores, pesquisadores/professores e alunos 

perceber a ciência em nós, compreender que não se trata apenas de discussões 

previstas nos livros didáticos, como algo frio, distante, absoluto e inatingível como tem 

sido apregoada, mas percebê-la como construção, construção essa possível ao ser 

humano que, tanto pode optar por conservá-la ou destruí-la, como tão bem nos 

mostrou as obras literárias. 

Nesse sentido, acreditamos que, a investigação deu conta de reafirmar a 

nossa crença quanto a interdisciplinaridade, a uma ciência discutível, possível de 

questionamentos. Os dados revelam que a distinção vista nas áreas dos saberes 

discutidas nesse estudo é meramente aparente e os traços específicos de cada uma 

das obras, apresentam-se como num movimento de ir e vir de completude, no qual a 

indissociabilidade não se faz possível.   
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APÊNDICES 1- GUIA DE ORIENTAÇÕES DE ATIVIDADES PARA O 

PROFESSOR 
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VIVIANE BRICCIA  

 

 

ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS: COMO TRABALHAR OS  

CONTEÚDOS DE CIÊNCIAS DAS OBRAS DE LITERATURA INFANTIL ATRAVÉS 
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INFANTIL ATRAVÉS DE PRÁTICAS INVESTIGATIVAS? 
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GUIA DE ORIENTAÇÕES DE ATIVIDADES PARA O PROFESSOR 

 

Apresentação do Guia 

 

Caro colega professor, 

 

Este guia tem como eixo central orientar educadores para o trabalho em 

aulas de ciências, nos anos iniciais do ensino fundamental, tomando como base 

práticas investigativas, tendo como conteúdo, aqueles apresentados nos livros de 

Literatura infantil analisados nessa investigação. 

Por que surgiu esse guia? 

Em conformidade com o Programa de Pós Graduação "stricto sensu" em 

Formação de Professores da Educação Básica, o qual visa atender a formação 

continuada de docentes da educação básica da Bahia e da Região Sul da Bahia, 

buscando aperfeiçoar sua prática docente, bem como o processo de aprendizagem e 

de construção do conhecimento e a intervenção dos professores nos cenários local, 

regional e nacional, apresentaremos neste capítulo, algumas sugestões de atividades,  

para cada obra analisada, apontando possíveis conteúdos a serem trabalhados, 

proposta de trabalho que, de acordo ao objeto de estudo, indica à produção do 

conhecimento por meio de questões problematizadoras, investigativas e reflexivas, 

tomando como  base o referencial teórico do ensino de ciências por investigação, as 

orientações do PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) e do Pacto. 

Ressaltamos que, a indicação de atividades contidas neste espaço não se 

remete ao vazio e distante método da “receita pronta”, trata-se de apresentar alguns 

potenciais das obras paralelo a sugestões de trabalho, possível de adequação ao 

contexto e à faixa etária, segundo alguns estudos e aplicações de autores e 

estudiosos da área. 

 

O que levamos em consideração para propor o guia? 
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As sugestões delineadas, levaram em consideração alguns princípios 

cruciais,  

• As orientações para um ensino de Ciências por investigação; 

• Retomada das categorias definidas para análise das obras, já que essas foram 

pensadas a partir dos eixos propostos para AC;  

• Observância à literatura, buscando as tendências para formação do professor 

em Ciências; 

As nossas considerações estão apoiadas em quais autores? 

A ponderação aos princípios apontados está sustentada na afirmação de 

Carvalho e Gil-Pérez (2011) quando afirmam que o cuidado pelo conhecimento que 

viabilize programar atividades de aprendizagem compõe uma das necessidades 

formativas de base dos professores. “Neste caso, já não se trata de preparar 

atividades, mas de desenhar o desenvolvimento dos temas à base de atividades a 

serem realizadas pelos alunos” (Gil-Pérez e Martinez-Torregrosa, 1987) apud 

CARVALHO E GIL-PÉREZ (2011) 

Conforme já afirmamos, as nossas sugestões de atividades serão 

desenvolvidas a partir dos temas centrais de cada obra literária, analisada nesse 

estudo. Certamente, no transcorrer do livro, surgem muitas possibilidades de temas, 

e tentaremos apontá-los, contudo, a nossa problematização emergirá do tema 

principal da discussão da obra. Nessa perspectiva, Carvalho e Gil-Pérez (2011) 

corroboram ao afirmar  

O desenvolvimento de um tema pode ser visto agora como o tratamento da 

problemática proposta, um tratamento que deve ser inicialmente qualitativo – o que 

constituirá uma excelente ocasião para que os alunos comecem a explicitar 

funcionalmente suas concepções espontâneas – e que conduza à formulação de 

problemas mais precisos e à construção de hipóteses que focalizem o estudo a se 

realizar. 

 



86 

 

 
 

O que são e como desenvolver atividades na abordagem 

investigativa? 

As atividades com abordagem investigativas não são apoiadas em um 

único modelo, nem regra definida de como é estruturado o ensino. Apesar de não 

haver consenso por parte dos autores, vemos uma aproximação à convergência. 

Assim, neste caso específico, buscamos como norte orientador, as orientações do 

grupo de pesquisa da Faculdade de Educação da USP, coordenado pela Prof.ª Anna 

Maria Pessoa de Carvalho, já que permite-nos compreender as concepções e 

aspectos metodológicos para atividades investigativas. Para esse grupo, a proposta 

de atividades por investigação está organizada em sete etapas com foco na ação e 

reflexão (LEANDRO, 2016)  

Descrevendo as sete etapas: 

• O professor propõe o problema;  

• Agindo sobre os objetos para ver como eles reagem;  

• Agindo sobre os objetos para obter o efeito desejado;  

• Tomando consciência de como foi produzido o efeito desejado;  

• Dando explicações causais;  

• Escrevendo e desenhando;  

• Relacionando a atividade e cotidiano (CARVALHO et al., 2010, p. 36). 

Vejamos então a descrição, ou seja, o como desenvolver cada uma das 

etapas. O ponto inicial é a proposição do problema pelo professor. Nesse momento, 

o professor também apresentará o material experimental e dividirá a turma em grupos 

para execução dos trabalhos. Em seguida, os estudantes irão agir sobre os materiais 

para re(conhecimento) da reação dos mesmos, e os grupos receberão orientações do 

professor para verificação quanto a compreensão do problema a ser solucionado. Na 

etapa seguinte, é momento de agir sobre os objetos com o fim de resolver a 

problemática proposta, o professor continua com o trabalho de orientação solicitando 

que eles relatem como estão fazendo (levantamento de hipótese). No momento 

posterior, o professor abre para discussão com toda turma, os materiais são 
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recolhidos. Na quinta etapa é momento do “Por que”, os alunos são convidados a 

darem explicações causais para os fenômenos observados em aula. Na etapa 

denominada escrevendo e desenhando, é momento de sistematizar a vivência, 

relatando o que foi feito, nessa fase retoma-se “Como e Por que”, contudo, na forma 

de escrita e/ou desenho. Na etapa final, destaca-se a intenção de extrapolar a 

manipulação de objetos, possibilitando aos estudantes compreender e relacionar as 

atividades, ou seja, os conhecimentos novos com situações cotidianas (LEANDRO, 

2016)   

Nessa perspectiva, apontaremos a seguir um quadro para cada obra, na 

tentativa de seguirmos as orientações que acabamos de analisar. Reiteramos que, 

indicaremos a problematização para cada temática, mas as etapas subsequentes 

deverão acompanhar aquelas supramencionadas, afim de “alcançarmos” ou 

“tentarmos fazer ciências” sob orientação de um ensino por investigação. 
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Sugestão de atividades para o Livro O “Menino e a Gota d’Agua” 

 

O QUE 

TRABALHAR? 

 

 

 

COMO TRABALHAR? 

 

RELAÇÃO COM OBJETIVOS PCN E 

PACTO 

 

RELAÇÃO COM OS EIXOS DA 

AC 

 

CONTEÚDOS: 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

PCN 

*Formular questões, diagnosticar e 

propor soluções para problemas reais 

a partir de elementos das Ciências 

Naturais, colocando em prática 

conceitos, procedimentos e atitudes 

desenvolvidos no aprendizado escolar; 

*Valorizar o trabalho em grupo, sendo 

capaz de ação crítica e cooperativa 

para a construção coletiva do 

conhecimento. 

PACTO 

*Identificar problemas que podem ser 

resolvidos pelo “fazer Ciência”, coletar 

EIXO DA AC 

 

*Compreensão da natureza das 

ciências e dos fatores éticos e 

políticos que circundam sua 

prática. 

*Compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos 

científicos fundamentais 

* Compreende o entendimento das 

relações existentes entre ciência, 

tecnologia, sociedade e meio-

ambiente (CTSA) 

 

ÁGUA: Preservação; 

Contaminação; 

Porque a água pode 

acabar? 

 

CORPO HUMANO: 

Constituição; 

Crescimento; 

Como é formado o seu 

corpo humano? 
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dados, levantar hipóteses e propor 

modos de investigá-los; 

*Trabalhar com experimentos em 

Ciências entendendo-os como 

modelos para o estudo da realidade; 

*Ler e interpretar textos de divulgação 

científica, de livros didáticos, de livros 

paradidáticos e de literatura; 

RIOS: Preservação; 

Contaminação 

ESGOTO E LIXO 
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Sugestão de atividades para o Livro “A ÁRVORE E O MACHADO” 

 

O QUE 

TRABALHAR? 

 

 

 

COMO TRABALHAR? 

 

RELAÇÃO COM OBJETIVOS PCN E 

PACTO 

 

RELAÇÃO COM OS EIXOS DA 

AC 

 

CONTEÚDOS: 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

PCN 

*Compreender a natureza como um 

todo dinâmico, sendo o ser humano 

parte integrante e agente de 

transformações do mundo em que 

vive; 

*Valorizar o trabalho em grupo, sendo 

capaz de ação crítica e cooperativa 

para a construção coletiva do 

conhecimento. 

 

PACTO 

*Entender os movimentos do “fazer 

Ciência” reconhecendo o seu papel 

neste processo; 

EIXO DA AC 

 

*Compreensão da natureza das 

ciências e dos fatores éticos e 

políticos que circundam sua 

prática. 

*Compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos 

científicos fundamentais 

* Compreende o entendimento das 

relações existentes entre ciência, 

tecnologia, sociedade e meio-

ambiente (CTSA) 

 

Biodiversidade/ 

Diversidade 

 

O que você entende 

por Biodiversidade/ 

Diversidade? 

Como o livro apresenta 

a Biodiversidade na 

nossa região? 

 

 

Ecologia 
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*Ler e interpretar textos de divulgação 

científica, de livros didáticos, de livros 

paradidáticos e de literatura; 

 

Desmatamento 
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Sugestão de atividades para o Livro “O MUNDO DE UMA ALBACORINHA” 

 

O QUE 

TRABALHAR? 

 

 

 

COMO TRABALHAR? 

 

RELAÇÃO COM OBJETIVOS PCN E 

PACTO 

 

RELAÇÃO COM OS EIXOS DA 

AC 

 

CONTEÚDOS: 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

PCN 

*Saber utilizar conceitos científicos 

básicos, associados a energia, 

matéria, transformação, espaço, 

tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

Valorizar o trabalho em grupo, sendo 

capaz de ação crítica e cooperativa 

para a construção coletiva do 

conhecimento 

 

PACTO 

EIXO DA AC 

 

*Compreensão da natureza das 

ciências e dos fatores éticos e 

políticos que circundam sua 

prática. 

*Compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos 

científicos fundamentais 

* Compreende o entendimento das 

relações existentes entre ciência, 

 

As espécies de 

peixes  

Ciclo de vida 

 

 

 

 

 

O que é uma 

Albacorinha? 

Como essa espécie é 

formada? 
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Migração 

 

 

 

Aqui na região vemos 

esse processo de 

migração? 

*Conhecer conceitos das Ciências da 

Natureza em um processo que envolve 

curiosidade, busca de explicações por 

meio de observação, experimentação, 

registro e comunicação de ideias, 

utilizando diferentes linguagens; 

*Ler e interpretar textos de divulgação 

científica, de livros didáticos, de livros 

paradidáticos e de literatura; 

tecnologia, sociedade e meio-

ambiente (CTSA) 

 

Pesca:  

Diversos tipos de 

pesca 

 

Como é feita a pesca na 

nossa região? 

Como são as redes de 

pesca? 
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Sugestão de atividades para o Livro “MARICOTA E AS FORMIGAS” 

 

O QUE 

TRABALHAR? 

 

 

 

COMO TRABALHAR? 

 

RELAÇÃO COM OBJETIVOS PCN E 

PACTO 

 

RELAÇÃO COM OS EIXOS DA 

AC 

 

Diversidade de 

Formigas 

 

 

Existem formigas em 

sua casa? 

Como elas são? 

PCN 

*Compreender a saúde como bem 

individual e comum que deve ser 

promovido pela ação coletiva;  

*Valorizar o trabalho em grupo, sendo 

capaz de ação crítica e cooperativa 

para a construção coletiva do 

conhecimento. 

PACTO 

*Conhecer conceitos das Ciências da 

Natureza em um processo que envolve 

curiosidade, busca de explicações por 

meio de observação, experimentação, 

registro e comunicação de ideias, 

utilizando diferentes linguagens; 

EIXO DA AC 

 

*Compreensão da natureza das 

ciências e dos fatores éticos e 

políticos que circundam sua 

prática. 

*Compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos 

científicos fundamentais 

 

 

Formigas;  

Hábitos dos animais 

 

Como você descreveria 

o comportamento das 

formigas? 
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*Ler e interpretar textos de divulgação 

científica, de livros didáticos, de livros 

paradidáticos e de literatura; 

 

 

Equilíbrio 

Ambiental:  

A importância de 

cada espécie 

 

Você acredita que a 

formiga é importante 

para o equilíbrio na 

natureza? Porquê? 
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Sugestão de atividades para o Livro “Alí-di-Lá: O Caranguejo Imigrante” 

 

O QUE 

TRABALHAR? 

 

 

 

COMO TRABALHAR? 

 

RELAÇÃO COM OBJETIVOS PCN E 

PACTO 

 

RELAÇÃO COM OS EIXOS DA 

AC 

 

A espécies de 

Caranguejo 

 

 

Você conhece 

caranguejo? Ou já viu 

algum? 

PCN 

*Compreender a tecnologia como meio 

para suprir necessidades humanas, 

distinguindo usos corretos e 

necessários daqueles prejudiciais ao 

equilíbrio da natureza e ao homem 

*Valorizar o trabalho em grupo, sendo 

capaz de ação crítica e cooperativa 

para a construção coletiva do 

conhecimento 

PACTO 

*Compreender as relações entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade de 

modo a explicar, argumentar e se 

EIXO DA AC 

 

*Compreensão da natureza das 

ciências e dos fatores éticos e 

políticos que circundam sua 

prática. 

*Compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos 

científicos fundamentais 

* Compreende o entendimento das 

relações existentes entre ciência, 

tecnologia, sociedade e meio-

ambiente (CTSA) 

 

O Mangue 

As espécies que 

residem no mangue 

 

 

Quais são as 

características do 

mangue? 
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posicionar a respeito do mundo que o 

cerca; 

*Experimentar as potencialidades das 

tecnologias na Alfabetização 

Científica; 

*Ler e interpretar textos de divulgação 

científica, de livros didáticos, de livros 

paradidáticos e de literatura; 

Ameaças aos 

Mangues 

 

Por que as espécies do 

mangue estão 

ameaçadas? 

Existem relação entre 

essas ameaças e a 

produção industrial? 
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