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AS POTENCIALIDADES DA LITERATURA INFANTIL ALIADA AO ENSINO 

DE CIÊNCIAS NA PERSPECTIVA DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA  

 

 

RESUMO 

 

Além de desempenhar a principal função de incentivar a leitura na infância, a 
Literatura Infantil constitue-se como material que contribue com o processo de 
ensino e aprendizagem em diferentes áreas do conhecimento, além de ser uma 
importante forma de expressão artística. Entretanto, ainda que esse material se 
apresente disponível, via PNBE, em grande parte das escolas brasileiras, e que 
suas contribuições sejam reconhecidas, o trabalho com a leitura desses livros 
não tem se efetivado na prática docente. Apesar de a Literatura Infantil 
apresentar um caráter lúdico, e imaginativo, ela é pouco utilizada como 
potencializadora da Alfabetização Científica. Desta forma, este trabalho se 
propõe a descrever e avaliar o processo de ensino e aprendizado de Ciências 
por meio da literatura infantil nos anos iniciais. A pesquisa apresenta cunho 
qualitativo, e, para as análises, nos baseamos, nas particularidades dos dados 
obtidos a partir de questionário, análise das obras literárias e entrevista 
semiestruturada, objetivando captar as experiências de professores 
pertencentes ao 3º e 5º anos do E.F. De forma geral, os resultados revelam a 
importância que as obras literárias assumem na prática docente, bem como 
possibilitando a construção de estratégias eficazes para o uso da leitura, a fim 
de promover a Alfabetização Científica. Tais resultados também apresentam as 
infinitas potencialidades que a Literatura Infantil, aliada ao ensino de Ciências, 
tem a oferecer aos alunos e à prática docente.  
 

Palavras-chave: Leitura. Alfabetização Científica. Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Prática docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHILDREN’S LITERATURE POTENTIALITIES ALLIED TO SCIENCE 
TEACHING IN THE PERSPECTIVE  SCIENTIFIC LITERACY 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Besides playing the important role of encouraging reading in childhood, the 
Children's Literature books constitute as contributing material to the teaching 
and learning process in different areas of knowledge. This material is available 
in many Brazilian schools. Even with all its importance, these books have not 
been adequately covered in teacher training, thereby the teachers, even in the 
initial years of elementary education (EE), focus of this paper, have a hard time 
establishing a relation between Children's Literature and Science.themes. Thus, 
this research has as general goal the investigation of children's literature 
potentialities, from works indicated by teachers of EE initial years, for Science 
Teaching that aims the promotion of Scientific Literacy. To achieve this goal the 
questionnaire was chosen as the method of obtaining data, the analysis of six 
children's books indicated by the teachers researched and the semi-structured 
interview. The data were obtained in the 3rd and 5th year of EE from a public 
school in south of Bahia. This research’s methodology presents a qualitative 
stamp, and for the analysis we based ourselves, among other things, in data 
particularities when investigating teachers' speeches to search for indications of 
Children’s Literature potentialities in Science teaching. The results so far point 
towards the importance of allying Children's Literature to the Science area, 
highlighting the difficulties encountered in teaching daily practice, the precarious 
initial training and the absence of continuous training for these practicing 
professionals. These results also present the infinite potentialities that 
Children's Literature combined with Science teaching have to offer the students 
and the teaching practice. 
 
 
 
 
Keywords: Reading. Literacy  Scientific. Initial Years of Elementary Education. 
Practice docente. 
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1 INTRODUÇÃO 

                                        (...) Cada vez que escuto que as crianças pequenas não podem 
aprender Ciências, entendo que essa afirmação comporta não 
somente a incompreensão das características psicológicas do 
pensamento infantil, mas também a desvalorização da criança como 
sujeito social (...) (WEISSMAN, 1998, p. 15). 

 

 

Quando se pensa em ensino de Ciências nos anos iniciais, pouco se 

pensa na ideia de incentivar a leitura nessas aulas. Os autores, Piassi e 

Pietrocola (2007) destacam a importância do incentivo dessa habilidade para 

que ocorra uma aprendizagem significativa e realmente relevante nas aulas de 

Ciências. Já o professor João Zenetic (2005) reforça essa ideia ao atrelar o 

ensino de Ciências ao uso da literatura, defendendo que todo professor é 

professor de leitura e que esta atividade pode ser trabalhada de forma 

interdisciplinar. 

E a escola é um espaço privilegiado para a formação de alunos-leitores, 

numa sociedade do conhecimento, mostra-se fundamental no processo de 

construção de ensino e aprendizagem, independe da disciplina a ser lecionada. 

A formação do leitor tem sido a abordada por muitos pesquisadores (SOARES, 

2001; FREIRE, 1991; KLEIMAN, 1998; SOLÉ, 1988; SOUZA, 2010) que 

buscam defender uma prática leitora autônoma e significativa. Na área do 

Ensino de Ciências, estudiosos (PIASSI, 2015; ALMEIDA; RICON, 1993; 

ZANETIC, 1997; SILVA; ALMEIDA, 1998) se dedicam às questões da produção 

de sentidos e da articulação da leitura com o ensino de Ciências para formação 

de sujeitos-leitores. 

As transformações profundas que atingem a todas as dimensões da 

sociedade, caracterizadas por um forte dinamismo, têm exigido revisões 

constantes no nosso modo de pensar e agir. Vivemos um momento histórico 

em que a ciência e a tecnologia, reconhecidamente, se tornaram essenciais à 

vida em sociedade. As demandas do mundo contemporâneo indicam a 

necessidade permanente de democratização dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos. Dessa forma, é essencial que os cidadãos se preparem para 

essa nova realidade. E, em especial, que as crianças e os jovens não fiquem à 

margem desse processo (AULER; DELIZOICOV, 2001). 
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 A Declaração de Budapeste (1996) afirma que, em um país, para 

atender às necessidades fundamentais de sua população, o Ensino de 

Ciências e Tecnologia é um fator estratégico predominante. Desta maneira, o 

ensino científico deve abranger todos os níveis e modalidades, sem 

discriminação, sendo assim um requisito essencial da democracia. Em 

consonância, para Meinardi (2010), a Ciência, quando é compartilhada, torna-

se um bem solidário para a população. O acesso ao saber científico desde 

muito cedo faz parte do direito a aprender Ciências que  precisa ser 

reconhecido como fundamental para o ser humano, de maneira a contribuir 

com a formação de sujeitos ativos, informados e críticos.  

Nesse sentido, parte-se do princípio de que cada sujeito em formação 

pode se apropriar da cultura científica, de modo que lhe seja permitido construir 

seu conhecimento de mundo e da sociedade em que está imerso, e, ao mesmo 

tempo, desenvolver uma interação com esse mundo, para humanizar-se e 

desenvolver as suas potencialidades enquanto indivíduo. Portanto, acreditamos 

que o Ensino de Ciências (EC) deve estar pautado numa educação cidadã, a 

fim de compreender os mais amplos significados e implicações da Ciência, sua 

natureza, suas limitações e suas potencialidades dentro da sociedade. Essa 

apropriação, por meio da Literatura Infantil, pode ser uma alternativa prazerosa, 

formativa e estética.   

Conforme Macedo (2006), o objetivo fundamental é democratizar o 

acesso dos alunos a essa área do conhecimento, além de permitir melhorar 

sua qualidade de vida e sua ação em prol do coletivo. A Ciência faz parte do 

mundo, inclusive do mundo literário. Soares (2010, p. 16) reforça que para o 

aluno-leitor, a Literatura Infantil torna “o mundo e a vida compreensíveis”, 

porque o sujeito em formação tem contato com outros mundos e outras vidas. 

Por meio da fantasia e do imaginário o texto literário contribui para o processo 

de amadurecimento emocional da criança. Ao proporcionar a leitura literária, 

estamos possibilitando o acesso da criança ao rico acervo de contos de fadas, 

de fábulas e de poemas que fazem parte do repertório cultural oriundo das 

sociedades ocidentais.   

Diante das múltiplas possibilidades para o Ensino de Ciências, 

apresentamos a Literatura Infantil (LI) como um instrumento pedagógico que 

pode  e deve auxiliar o trabalho docente, pois o texto infantil, em especial os 
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ficcionais articulados com os temas de Ciências, pode abrir as portas para uma 

leitura estética, ética, social e política para a produção e construção de 

conhecimentos (ZANETIC, 2006; LINSIGEN,2008; PIASSI, 2012). Mas, para 

isso, o professor precisa ter consciência e compreender as multiplicidades de 

sentidos que as histórias podem oferecer, pois cabe a este profissional o 

desafio e a tarefa de não descaracterizar a arte, mas concebê-la como uma 

expressão de conhecimento que também requer cuidados e conhecimentos 

específicos.  Dessa forma, é preciso que o professor, em seu planejamento, 

inclua a leitura e estudo da obra e histórias a serem trabalhadas,  e que assim, 

esteja preparado para possíveis questionamentos, dúvidas e conexões, que 

tanto podem surgir das histórias, ou das crianças, ou podem ser instigadas pelo 

próprio professor. Acreditamos que esse planejamento fará o professor ter 

segurança, pois o levará a estudar e pesquisar possíveis conceitos que não 

foram contemplados ou apropriados na sua formação. Assim, ele poderá 

proporcionar atividades problematizadoras, para que os alunos possam ser 

protagonistas e sintam-se desafiados a procurar soluções, levantar hipóteses, 

discutir suas ideias, registrar oralmente e graficamente, no intuito de que 

tenham contato permanente com esses bens culturais.  

Sendo por natureza um mediador, o docente deverá possibilitar um 

trânsito nas relações entre texto e leitor.  Para tanto, é preciso ter clareza de 

seus objetivos com a leitura, além de saber reconhecer as particularidades do 

gênero que irá utilizar, se é um texto literário ou um paradidático. Alguns 

autores defendem o uso da leitura literária como arte, fruição sem finalidades 

pragmáticas (AZEVEDO, 2004; GIROTTO; SOUZA, 2010). Outros apontam a 

realidade do uso da Literatura Infantil no âmbito escolar, enxergando como  

realidade e quase necessidade o seu processo de escolarização (COSSON, 

2006; SOARES, 2011). Esse é um grande desafio que encontramos na nossa 

proposta de aproximação entre as duas linguagens. 

Assim, nesta pesquisa, buscamos trazer alguns resultados de estudos 

que investigaram a importância da articulação entre Literatura Infantil e o 

ensino de Ciências. Conforme Almeida (1998), o texto escrito está presente na 

escola sendo um importante e eficaz mediador de conhecimento, pois emite 

informações, instruções, provocando a reflexão e transformando 

representações. Zanetic (2006) enfatiza que mesmo sendo áreas distintas do 
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conhecimento, a Ciência e a literatura podem harmoniosamente relacionarem-

se, tanto no âmbito educacional como fora dele, permitindo que os sujeitos 

possam ter uma compreensão mais completa e concreta do mundo. Linsigen 

(2008) compreende que o uso da Literatura Infantil aliada ao ensino de 

Ciências deve ser mediado por um profissional da educação, “um texto como 

este pode alcançar uma plasticidade pedagógica que permitiria sua utilização 

em qualquer disciplina, sob qualquer proposta docente” (p.27).  Ela defende 

como positiva essa aproximação, no entanto, é necessária uma intervenção 

planejada por parte de quem mediará esse processo. 

Carvalho e Rodrigues (2005) compreendem que o uso da obra literária é 

um recurso que possibilita, por meio do imaginário, a construção de novos 

conceitos e valores. Segundo os autores, também é necessária a mediação do 

professor. Giraldelli e Almeida (2008) ressaltam que a atividade de leitura, além 

de prazerosa, desempenha um papel significativo, pois instiga os 

conhecimentos sistemáticos abstratos, incentivando a criança por meio da 

curiosidade, colaborando na construção de concepções de Ciências. Pinto 

(2012) se posiciona favorável ao uso do texto literário nas aulas de Ciências, 

no sentido de “levar ou permitir que os alunos façam conexões e inferências, 

relacionando os temas de ciências que foram apropriados pelos textos 

literários, sem banalizar o gênero, mas respeitando as características dos 

mesmos” (p.25). 

Para além disso, esse acesso facilita aguçar a vontade de ler, tem a 

qualidade de poder imprimir prazer, contentamento, ludicidade e possibilitar a 

construção de sentidos, pois, a atividade literária confronta o mundo real com o 

imaginário, muitas vezes, idealizado na nossa imaginação, nos fazendo 

revisitar valores transmitidos de geração para geração, e, ao mesmo tempo, 

recriar outros que consideramos necessários e desejados, para tomarmos 

decisões frente a situações reais. 

Como professora dos anos iniciais, é possível perceber que poucos 

professores promovem o ensino de Ciências em sala de aula, e isso ocorre 

pelos mais diversos motivos. Dentre eles, muitas vezes, a carga horária da 

disciplina é reduzida, apenas uma aula por semana é destinada ao ensino de 

Ciências, a distribuição do horário centraliza as aulas de Ciências após o 

intervalo do recreio, quando os alunos estão dispersos, eufóricos e agitados; a 
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preocupação em priorizar o ensino da Língua Portuguesa e da Matemática; 

bem como pela visão de aprendizagem que norteia os planejamentos de 

ensino elaborados pelos professores. Ou seja, as estratégias didáticas 

utilizadas por muitos docentes priorizam a leitura e escrita, voltando-se para o 

processo de alfabetização no sentido do “ler e escrever”. Propõe-se, no 

entanto, que o ensino de Ciências pode estar alinhado a esse processo. 

No que concerne à alfabetização, os autores Norris e Phillips (2003, p. 

356) destacam que, no sentido fundamental, estar alfabetizado é condição 

necessária “para compreender, interpretar, analisar e criticar qualquer texto que 

se assemelha em suas principais características, ao raciocínio no cerne de 

toda a Ciência”. Portanto, seu processo de construção pode e deve 

compreender todas as áreas de conhecimento. Norris e Phillips (2003), por sua 

vez, afirmam que também existe uma preocupação em Ciências com a 

alfabetização em língua materna, que a decodificação já é um desafio para os 

alunos-leitores dos anos iniciais, bem como a questão da interpretação “ o que 

quer dizer o que estou lendo”, temos uma vaga ideia de todos os obstáculos 

que a criança pequena precisa superar para entender um texto em Ciências, 

por exemplo” (2003, p. 360). 

 Acreditamos que uma alfabetização efetiva deve ultrapassar as barreiras 

das disciplinas. Isso, por certo, torna-se um desafio para todas as áreas de 

conhecimento, é um processo necessário que visa a educação emancipadora. 

Assim, defendemos aqui a concepção atual de alfabetização referenciada por 

Soares (2010, p.15), na qual explica que a alfabetização “Desenvolve-se no 

contexto de uma vivência intensa e diversificada, pela criança, dos usos e 

práticas sociais da língua escrita, o que significa interagir com materiais reais 

de leitura e escrita.”  

Entre essas práticas efetivas de alfabetização, amparadas pela leitura, 

destaca-se a prática da leitura literária. Além de despertar o interesse dos 

alunos, essa prática possibilita, conforme Soares, “uma alternativa de lazer e 

prazer, mas também por seu valor formativo” (2010, P.16). Assim, são 

reveladoras as possibilidades do potencial pedagógico para o ensino de 

Ciências. 

Por meio da leitura literária o aluno-leitor poderá desenvolver habilidades 

de compreensão, interpretação e construção de sentidos de textos (SOARES, 
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2010).  Reconhecendo e identificando essas possibilidades, buscamos na 

Literatura Infantil, aliados às múltiplas possibilidades de trabalho com a estética 

própria do texto, fruição e incentivo à imaginação e à criatividade, os temas 

trazidos nos textos que podem ser utilizados nas aulas de Ciências, produzindo 

conhecimento, interesse dos alunos-leitores, atividades lúdicas, além de atribuir 

sentidos no ato de ler. Enfatizamos que é preciso repensar a prática docente 

que entende a Ciência e a vida real como mundos desconexos, que aprender 

Ciências é simplesmente repetir os conteúdos ditados pelo professor, e que o 

domínio da leitura e da escrita é critério para a aprendizagem de Ciências, ou 

seja, sujeitos que não dominam o código escrito da língua materna, ou que 

estão no início da sua aprendizagem, não têm condições de aprender Ciências.  

Nesse sentido, concordamos com Zanetic (2005, p. 03), quando afirma 

que “todo professor é professor de leitura, seja a disciplina que ministrar”, 

então, o ato de ler e escrever transita por todas as áreas. Para Sedano, o 

processo de aprendizagem da leitura é singular, particular antes de ingressar a 

escola, “o indivíduo já realiza leitura(s), mesmo que não interaja com o código 

escrito, pois desde muito novo começa a observar, antecipar, interpretar e 

interagir, dando significado a seres, objetos e situações que o rodeiam” (2013, 

p. 77).  

O aperfeiçoamento da relação do leitor com o texto, da maturidade do 

leitor acontece por toda a vida. Durante esse processo, o sujeito em formação 

vai buscando estratégias de sentido que deverá utilizar para apropriar-se do 

mundo letrado. Nessa perspectiva, entendemos que, numa concepção mais 

abrangente de leitura, é possível dizer que o tempo todo o homem lê em 

sociedade: lê gestos, filmes, sinais, textos, situações, etc. Entretanto, se a 

abordagem quanto à leitura for mais restrita, pode-se então defini-la como “o 

processo mediante o qual se compreende a linguagem escrita” (SOLÉ, 1998, p. 

23). 

Dessa maneira, a Ciência também pode ser aliada às outras disciplinas, 

mesmo enquanto o aluno está em processo de alfabetização, visto que tanto 

pode auxiliá-lo no processo de construção de sentidos da escrita, quanto, 

também, a ler o mundo de diversas formas. Segundo Linsigen (2008, p.12) 

“uma maneira de contornar esse problema [da não alfabetização] é fazer o 

caminho inverso ao já realizado pelos escritores que visitam a Ciência: visitar a 
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Literatura”. Portanto, a obra literária não pode e nem deve ser apenas um apoio 

paradidático que fomenta as aulas de Língua Portuguesa. O livro literário, como 

ponto de partida, de complemento e de problematização, deve ser 

desenvolvido em todas as disciplinas (LISINGEN, 2008).  

Ao refletir sobre as possibilidades de leitura na escola, Lerner (2007) 

destaca dois aspectos que devem subsidiar esta prática no fazer pedagógico 

do ambiente escolar. Pontua que, ao mesmo tempo em que a leitura é objeto 

de ensino, também se transforma em objeto de aprendizagem, sendo 

necessário que tenha sentido do ponto de vista do aluno. Isto é, que o aluno 

conheça/ reconheça e valorize o seu propósito: “Para que a leitura como objeto 

de ensino não se afaste demasiado da prática social que se quer comunicar, é 

imprescindível ‘representar’ e ‘apresentar’, a escola, os diversos usos que ela 

tem a vida social” (LERNER, 2007, p. 79-80).   

Ao realizar uma pesquisa exploratória, principalmente na hipermídia, nos 

bancos de dados da Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e no serviço de 

busca do Google, periódicos, eventos, dissertações, encontros nacionais, 

Linsigen (2008) constatou a escassez dos trabalhos sobre a Literatura Infantil 

no Ensino de Ciências, ressaltando que são ainda mais raros os realizados 

com exemplos nacionais desta literatura. Por sua vez, ainda que haja certa 

escassez de estudos relacionando a literatura à ciência, outros pesquisadores 

(PINTO; RABONI, 2005; RAMOS; PANOZZO; ZANOLLA, 2008; ANTLOGA; 

SLONGO, 2012; PIASSI; ARAÚJO, 2012) que investigam a relação entre estes 

componentes, mostram a importância e atualidade do tema.  

Há entre estes pesquisadores um consenso no sentido de considerar 

que o conhecimento científico é fundamental para a relação do indivíduo com o 

mundo e que a forma de se apropriar das informações pode ser prazerosa, 

dinâmica, atraente, instigante, enfim, que a aquisição pode ocorrer por meios 

alternativos. Assim, entendemos que a Literatura Infantil, ainda que não seja 

um meio visto como alternativo, também pode contribuir para a construção 

destes saberes e prazeres, como um instrumento mediador do conhecimento, 

nas diversas áreas do saber.  

Como uma primeira conceituação sobre literatura infantil, apresentamos 

a definição de Lígia Cademartori no glossário do Centro de Alfabetização, 
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Leitura e Escrita (Ceale)1, para quem este tipo de literatura pode ser visto como 

“um gênero literário definido pelo público a que se destina” (2014). A autora 

explica que diversos textos são determinados pelos adultos como específicos 

para a leitura das crianças, emitindo um juízo de valor, que se define como 

gênero e ocupa um espaço entre os outros gêneros. Existe, então, uma 

multiplicidade conceitual, pois esta concepção e este entendimento variam de 

acordo com a época e a cultura. 

Peter Hunt (2010) defende que a Literatura Infantil não precisa ser 

simples e limitadora, pelo contrário, somente aqueles que conseguem se 

aproximar e negociar com esses leitores em desenvolvimento são capazes de 

perceber que eles, longe de serem criaturas sem conhecimento e sem opinião, 

são capazes de conceberem interpretações estéticas de ordem diferente das 

dos adultos. Por esse viés, segundo o autor, os alunos seriam os verdadeiros 

revisores dos textos, sempre dispostos a lerem além dos enunciados, livres 

para múltiplas leituras. Dessa forma, Hunt explica que “logo aprendem que as 

palavras não foram feitas para se jogar com elas, mas desde que elas joguem 

são desconstrutoras paradigmáticas” (2010, p. 149). 

Nesse sentido, em consonância ao postulado por Hunt (2010), nesta 

pesquisa, partimos da ideia que o trabalho com a Literatura Infantil, aliado ao 

ensino de Ciências, poderá constituir-se como uma alternativa possível na 

promoção da Alfabetização Científica. Defendemos que essa associação 

possibilita uma prática que corresponde de perto aos interesses dos alunos, e 

permite a eles uma alternativa de lazer e prazer, mas também pode 

desenvolver o espírito criativo, além de conduzir a uma formação leitora crítica, 

conferindo um novo significado ao Ensino de Ciências (EC). Assim, aproveitar 

a potencialidade da Literatura Infantil como uma das possibilidades de ensinar 

Ciências. 

Nesse movimento, compreendemos que a leitura literária possibilita o 

acesso a contos de fadas, fábulas, poemas e narrativas, cujas histórias e 

temáticas fazem parte da cultura de nossa sociedade. Ademais, mediante a 

diversidade desses gêneros que circulam nas práticas sociais, justificamos, 

desse modo, a necessidade de disponibilizar aos sujeitos em formação o 

                                            
1
 Disponível em: www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale Acesso em: 17/12/2018. 

http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale
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acesso a temas de Ciências, articulando a Literatura Infantil a esse ensino. 

Nesse sentido, diante da importância e da potencialidade da Literatura Infantil 

integrada ao Ensino de Ciências numa perspectiva que relacione os temas de 

Ciências, a Literatura Infantil e a Alfabetização Científica, tendo em vista a 

necessidade de educar para o fazer ciência, questionamos: Quais as 

potencialidades da Literatura Infantil para o ensino de Ciências que vise 

promover a Alfabetização Científica?   

Para tanto, nosso embasamento teórico se dá a partir de Carvalho e 

Sasseron (2008, 2011, 2013, 2015), Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), 

Delizoicov e Slongo (2013), Norris e Phillips (2003), Pozo e Crespo (2009), 

Praia, Gil-pérez, Vilches (2007), autores os quais discutem sobre o ensino de 

Ciências. Igualmente, nos pautamos em teóricos nacionais e internacionais que 

estudam sobre a Literatura Infantil e a leitura, como Frantz (2001, 2011), 

Bakhtin (2003, 2013, 2014), Azevedo (2007), Linsingen (2008), Souza (2010), 

Sedano (2010, 2013), Antloga e Slongo (2012), Piassi e Araújo (2012), Antloga 

(2014), Colomer (2014), Kleiman (2013), Koch e Elias (2015), Cafieiro (2005), 

Lerner (2007), Solé (1998), entre outros; além da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (1996), dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de 

Ciências Naturais (2001) e da Base Nacional Comum Curricular (2017) que 

norteiam a educação brasileira. No campo metodológico, nossas discussões 

serão embasadas por André (1986, 2013), Severino (2007) e outros. 

Essa pesquisa objetiva investigar como se dá a aproximação entre os 

temas de Ciências e a Literatura Infantil na perspectiva da alfabetização 

Científica, a partir de obras indicadas por professores dos anos iniciais do EF. 

Para tanto, temos como objetivos específicos: Analisar em que aspectos os 

livros de Literatura Infantil indicados pelos professores promovem a 

Alfabetização Científica; Identificar, na fala dos professores, quais os indícios 

conceituais da aproximação entre Literatura Infantil e o ensino de Ciências; e, 

também; Caracterizar o que os professores declaram sobre a suas práticas de 

ensino em Ciências com foco na Literatura Infantil.  

O presente estudo foi realizado numa escola pública localizada em uma 

cidade do Sul da Bahia, com professores do 3º e do 5º ano do Ensino 

Fundamental, no turno diurno. No primeiro momento, realizamos um 

questionário com o objetivo de traçar um perfil dos professores dos anos 
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iniciais do Ensino Fundamental, além de obter a indicação de seis obras 

literárias utilizadas por eles no trabalho com os alunos, as quais relacionassem 

com os temas de ciências; logo após, realizamos uma entrevista 

semiestruturada com o intuito de conhecer aspectos como: a prática docente 

nas aulas de Ciências, os desafios que os docentes enfrentam no cotidiano 

referente aos temas de Ciências, como os professores trabalham os temas de 

Ciências articulados aos livros infantis, como os temas de Ciências são 

abordados nesses livros, e ainda a importância da relação destes livros com os 

temas de Ciências para uma efetiva formação leitora nas aulas de Ciência dos 

alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com a intenção de aproximá-

los do processo de Alfabetização Científica. 

Dessa forma, a partir das informações coletadas no processo de 

pesquisa, o presente estudo foi estruturado da seguinte forma: no primeiro 

capítulo, apresentamos o aporte referencial, iniciando com:  A importância do 

ensino de Ciências no ensino fundamental,  além de discutirmos o conceito e 

os objetivos da Alfabetização Científica propostas por Sasseron e Carvalho 

(2008,2011,2015) numa perspectiva do Fazer Ciência. Igualmente, trazemos a  

Enculturação científica no/para o “fazer ciência” no ambiente escolar: uma 

realidade possível. 

No segundo capítulo, discutimos a importância da leitura e da Literatura 

Infantil como prática cultural, apresentando-se como uma alternativa possível 

nas práticas pedagógicas para a formação de leitores eficientes. Além de 

trazermos uma discussão sobre a leitura literária na escola.  

Por sua vez, no terceiro capítulo, é apresentado o processo 

metodológico da investigação realizada: nosso estudo seguiu os caminhos da 

pesquisa qualitativa, pois nosso objetivo foi obter dados que pudessem ser 

delineados mediante o contato direto da pesquisadora com o objeto estudado.  

Assim, traçamos esse percurso como caracterização do ambiente de pesquisa, 

os sujeitos da pesquisa, a metodologia de obtenção dos dados e a descrição 

das etapas de aplicação da proposta da pesquisa.  

No quarto capítulo, analisamos as entrevistas concedidas pelos 

professores e três dos seis livros por eles indicados. Este estudo conta, ainda, 

com a presente introdução e as considerações finais, momento em que 

delineamos os resultados encontrados ao longo da pesquisa. Enquanto 
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resultados, destacamos que os docentes fazem questionamentos a partir da 

obra literária. Porém, no que diz respeito ao ensino de Ciências, observamos 

que não há nenhum trabalho pedagógico com os temas de ciências. Os dados 

analisados nos apontam que os professores não percebem a articulação da 

leitura literária com os conhecimentos científicos que poderiam explorar nas 

aulas de ciências. Desse modo, foi possível perceber a preocupação dos 

docentes para que os alunos leiam e escrevam convencionalmente, talvez, por 

isso, a ênfase dada à área de língua portuguesa em detrimento das outras 

áreas nos anos iniciais. Além das dificuldades encontradas no cotidiano das 

práticas docentes, pesam ainda a precária formação inicial e a ausência de 

uma formação contínua e permanente. 

 

 

2 O ENSINO DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL   E A 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Neste capítulo, apresentamos o Ensino de Ciências no Ensino 

fundamental e a Alfabetização Científica. Assim, inicialmente discutimos os 

aspectos históricos que marcaram o processo de institucionalização do Ensino 

de Ciências na educação básica. Em seguida, trazemos algumas definições 

relacionadas à Alfabetização Científica, apresentando a enculturação cientifica 

como base para nossa discussão. 

 

2.1 A importância do ensino de Ciências no ensino fundamental 

 

O ensino de Ciências, ao longo de sua história na escola fundamental, 

tem se orientado por diferentes tendências, que ainda hoje se expressam nas 

salas de aula e foram objeto de discussões e de luta entre grupos de interesse 

(BRASIL, 2001). De acordo com Santos (2009), essas discussões giravam, 

principalmente, em torno dos conteúdos que deveriam ser ensinados e dos 

métodos a serem empregados no ensino dos conteúdos científicos. No entanto, 

somente com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), Lei n. 4061/61, em 1961, o ensino de Ciências passou a ser 

disciplina obrigatória apenas para os anos finais do Ensino Fundamental.  
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Quando foi promulgada a Lei nº 4.024/61, o cenário escolar era 
dominado pelo ensino tradicional, ainda que esforços de renovação 
estivessem em processo. Aos professores cabia a transmissão de 
conhecimentos acumulados pela humanidade, por meio de aulas 
expositivas, e aos alunos, a absorção das informações. O 
conhecimento científico era tomado como neutro e não se punha em 
questão a verdade científica. A qualidade do curso era definida pela 
quantidade de conteúdos trabalhados. O principal recurso de estudo 
e avaliação era o questionário, ao qual os alunos deveriam responder 
detendo-se nas ideias apresentadas em aula ou no livro-texto 
escolhido pelo professor (BRASIL, 2001, p. 19). 

 

A tendência pedagógica tradicional nas aulas de Ciências, vigente no 

contexto da promulgação da LDB de 1961, propagou as aulas exclusivamente 

expositivas, tendo o professor como o centro da aprendizagem e o livro didático 

como única fonte de conhecimento. Apesar dos esforços para que ocorressem 

mudanças, pesquisadores como Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010) 

enfatizam que durante a década de 1960, o ensino de Ciências continuou 

focalizando essencialmente os produtos da atividade científica, possibilitando 

aos estudantes a aquisição de uma visão neutra e objetiva da ciência.  

Apenas a partir de 1971, com a Lei nº 5692, o Ensino de Ciências 

passou a ter caráter obrigatório nas oito séries do primeiro grau. Nesse 

contexto, percebemos que só após dez anos o ensino de Ciências passou a 

ser contemplado também nos anos iniciais. Este fator se desdobra em diversos 

dilemas, apontados por estudiosos da área, como destacam Delizoicov e 

Slongo (2011). As autoras relatam o “precário” conhecimento dos docentes 

sobre os conteúdos relativos às Ciências, pouco tempo dedicado ao ensino dos 

fundamentos da ciência em razão da má formação, bem como a ausência de 

propostas curriculares preocupadas em divulgar uma visão de ciência. 

As transformações políticas, econômicas e sociais que têm ocorrido na 

sociedade e no mundo, de forma geral, trazem novos desafios para a educação 

científica e para a prática docente em Ciências. Entre eles, a mudança de 

concepções e práticas docentes, na medida em que o professor vai se 

atualizando e buscando maneiras de romper, com características de uma 

racionalidade técnica que vigorava majoritariamente no cotidiano das práticas 

escolares, principalmente, devido ao modelo do ensino tecnólogo ainda vigente 

nos cursos de formação de professores, ou até mesmo a visão que possui hoje 

sobre o que é Ciência e a atividade científica. Desta forma, 
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[...] são priorizados o saber disciplinar, bem como a sua exposição 
ordenada e controlada por parte do professor, em detrimento dos 
objetivos do ensino e da metodologia. Nessa perspectiva, para 
aprender, é necessário apenas apropriar-se dos significados 
verdadeiros dos conceitos pertencentes às diferentes disciplinas, 
sendo transmitidos tal qual foram aprendidos (RODRIGUES, 
KRÜGER, SOARES, 2010, p. 417).  

 

Os PCNs (2001) abordam em suas orientações a ideia de conteúdos 

conceituais (saber sobre), conteúdos procedimentais (saber fazer) e conteúdos 

atitudinais (saber ser). Já na Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2017) traz os objetos de conhecimento – entendidos como 

conteúdos, conceitos e processos - que são organizados em unidades 

temáticas. Nessa perspectiva, Pozo e Crespo (2009) descrevem a existência 

de três tipos de conteúdos conceituais: os dados, os conceitos e os princípios. 

Assim, mencionam que “um dado ou um fato é uma informação que afirma ou 

declara algo sobre o mundo”. (p. 78). No ensino de Ciências é necessário 

aprender muitos dados, como: nomes das plantas, nomes dos ossos do corpo, 

nomes dos planetas, e etc. Entretanto, esses dados são indispensáveis para 

que possamos compreender problemas que nos deparamos em nossa vida 

cotidiana e profissional.  

Nesta perspectiva, Pozo e Crespo (2009) destacam que, de fato, a 

transmissão verbal de informações não é mais o objetivo da Educação 

Científica, mas isso não significa dizer que não devemos ensinar dados aos 

alunos. Este tipo de informação possui sua funcionalidade no processo de 

aprendizagem, pois serve de suporte para que os discentes compreendam 

conceitos. Para tanto, os dados não devem se justificar por si mesmos, ao 

contrário, esse tipo de conteúdo deve ser usado em um contexto que deixe 

claro para o aluno a importância do seu uso.  

Por esse e outros motivos, “[...] os dados não se justificam em si 

mesmos se não promovem condutas ou conhecimentos significativos, mas em 

muitos casos são necessários para facilitar esse aprendizado mais significativo” 

(POZO; CRESPO, 2009, p. 81). Dessa maneira, os dados, sendo inseridos no 

planejamento do professor, dentro de uma organização lógica interna, passam 

a ser um meio para que o aluno compreenda conceitos.  
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Assim, acreditamos que a melhor forma dos alunos aprenderem dados é 

através da aprendizagem de conceitos. E o que seria necessariamente 

aprender conceitos? Pozo e Crespo (2009, p. 82) nos dizem: 

 

Uma pessoa adquire um conceito quando é capaz de dotar de 
significado um material ou uma informação que lhe é 
apresentada, ou seja, quando ‘compreende’ esse material; e 
compreender seria equivalente, mais ou menos, a traduzir algo 
para suas próprias palavras.  

 

Também é apontado, na literatura, por muitos pesquisadores (GOUVÊA; 

LEAL, 2003; LIMA; MAUÉS, 2006; PIASSI; ARAÚJO, 2012), que, nesse 

segmento, priorizam-se os conhecimentos relativos à Língua Portuguesa e à 

Matemática, em detrimento do ensino de Ciências. Isso porque, geralmente, os 

professores sentem-se inseguros ao abordar os conteúdos da área e 

demonstram desinteresse, e nem sempre os apresentam de forma adequada. 

Em consonância, outra questão enfatizada na atualidade que precisa ser 

enfrentada está ligada a um possível (des)interesse dos futuros docentes para 

se apropriarem de conhecimentos em ciência e tecnologia (DELIZOICOV; 

ANGOTTI 2000; ROSA, 2002; DORZIAT, 2004; GOUVÊA; LEAL, 2003; 

BATISTA; ARAMAN, 2009; DELIZOICOV; SLONGO, 2013).  

Nesse caso, segundo os autores Piassi e Araújo (2012, p.14), é preciso 

que se “dê ênfase adequada à formação desses profissionais e que se 

promova uma reflexão acerca do grau de importância dessa disciplina na etapa 

inicial de escolarização”. Na literatura acadêmica da área, é sabido que, no 

passado, havia a ideia errônea de que apenas os cientistas deveriam apropriar-

se do conhecimento científico. Essa visão foi por muito tempo disseminada na 

sociedade e infelizmente até na escola (BIZZO, 2009). Hoje, na sociedade 

contemporânea, mais do que nunca, a Ciência é um saber necessário e 

fundamental para o acesso à cultura, aos conhecimentos científicos e 

tecnológicos, principalmente no ambiente escolar, tendo em vista o crescente 

destaque e a velocidade com que se realiza a divulgação desses 

conhecimentos.  

Diante do exposto, com a promulgação da Lei 9.394/96 da LDB, o 

ensino de Ciências apresenta-se como um direito das crianças, como garante o 

Art. 16: “$1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 
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obrigatoriamente, o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o 

conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 

especialmente do Brasil”. Considerando este direito como um dever legitimado, 

algumas condições devem ser oferecidas pela instituição escola, os quais 

permitam aos alunos compreenderem sobre o mundo, condizentes com as 

perspectivas atuais da comunidade científica, que eles entendam que essas 

apreensões são produções humanas, criadas e influenciadas por um contexto 

histórico. Do mesmo modo, é necessário que os alunos, além de compreender 

e apreender, saibam fazer uso desses saberes para estabelecerem relações 

entre o conhecimento produzido e suas aplicações na vida social e política dos 

sujeitos (BRASIL, 2012). 

Essas condições que a escola deve oferecer garante os direitos de 

aprendizagem, que são propagados na política educacional vigente, pelo 

programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que foi 

instituído em 5 de julho de 2012.A portaria do MEC esclarece, no artigo 5º, que 

as ações do pacto têm por objetivo: 

 

I ‐ Garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de 
ensino estejam alfabetizados, em Língua Portuguesa e em 
Matemática, até o final do 3º ano do ensino fundamental; 

II ‐ Reduzir a distorção idade‐série na Educação Básica; 

III ‐ melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB); 

IV ‐ Contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos 
professores alfabetizadores; 

V ‐ Construir propostas para a definição dos direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento das crianças nos três 
primeiros anos do ensino fundamental. (BRASIL, 2012). 

 
 

Conforme o PNAIC, a criança é alfabetizada quando compreende o 

funcionamento da escrita, domina as correspondências entre grafema‐fonema, 

lê, escreve e compreende textos escritos (BRASIL, 2012). Segundo esse 

mesmo documento, os direitos de aprendizagem estão diretamente 

relacionados aos eixos estruturantes, norteadores específicos da ação 

pedagógica relativa ao componente curricular. Aqui, nos ateremos aos Direitos 

de Aprendizagem no Ciclo de Alfabetização– Ciências, objeto de nosso 

interesse nesta pesquisa. 
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QUADRO 1.  DIREITOS DE APRENDIZAGEM NO CICLO DE 
ALFABETIZAÇÃO – CIÊNCIAS 
 
DIREITOS GERAIS DE 

APRENDIZAGEM EM 

CIÊNCIAS NATURAIS 

 

EIXOS DE ENSINO 

DE CIÊNCIAS 

NATURAIS 

 

DIREITOS ESPECÍFICOS DE 

APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS 

NATURAIS 

 

Elaborar compreensões 

sobre o mundo 

condizentes 

com perspectivas atuais da 

comunidade científica. 

 

Compreensão 

conceitual e 

procedimental 

da ciência. 

Aprender como a ciência constrói conhecimento sobre os 

fenômenos naturais. 
Entender conceitos básicos das ciências. 

Ler e escrever textos em que o vocabulário da ciência é 

usado. 
Interpretar textos científicos sobre a história e a filosofia 

da ciência. 

Perceber as relações existentes entre as informações e os 
experimentos adquiridos e desenvolvidos por cientistas e 

o estabelecimento de conceitos e teorias. 

Relacionar as informações científicas lidas com 
conhecimentos anteriores. 

Possuir conhecimentos sobre os processos e ações que 

fazem das ciências um modo peculiar de se construir 
conhecimento sobre o mundo. 

Identificar as fontes válidas de informações científicas e 

tecnológicas e saber recorrer a elas. 
Aprender a tecer relações e implicações entre argumentos 

e evidencias. 

Aprender a planejar modos de colocar conhecimentos 
científicos já produzidos e ideias próprias como 

suposições a serem avaliadas (hipóteses a serem 

exploradas). 
Desenvolver raciocínio lógico e proporcional. 

Aprender a seriar, organizar e classificar informações. 

Elaborar perguntas e aprender como encontrar 
conhecimentos científicos já produzidos sobre o tema em 

questão. 

Estimular o exercício intelectual. 

Entender que as 

compreensões sobre o 

mundo são produções 

humanas, criadas e 

influenciadas por seus 

contextos 

históricos. 

Compreensão 

sociocultural, 

política 

e econômica 

dos processos 

e produtos da 

ciência. 

Diferenciar ciência de tecnologia. 

Perceber o papel das ciências e das tecnologias na vida 

cotidiana. 
Compreender a ética que monitora a produção do 

conhecimento cientifico. 

Considerar o impacto do progresso promovido pelo 
conhecimento científico e suas aplicações na vida, na 

sociedade e na cultura de cada pessoa. 

Compreender que o saber científico é provisório, 
sujeito a mudanças. 

Utilizar o conhecimento científico para tomar decisões no 

dia a dia. 
Desenvolver posição crítica com o objetivo de identificar 

benefícios e malefícios provenientes das inovações 

científicas e tecnológicas. 
Compreender a maneira como as ciências e as tecnologias 

foram produzidas ao longo da história. 

Fazer uso da compreensão 

sobre o mundo para 

estabelecer a relação entre 

o conhecimento que se 

produz sobre este mundo e 

as aplicações e produtos 

que tal conhecimento 

possibilita gerar, quanto 

dos efeitos de ambos 

compreensão e produtos, 

para a vida social e 

política dos cidadãos. 

 

Compreensão 

das relações 

entre ciência, 

sociedade, tecnologia 

e meio 

ambiente. 

Conhecer a natureza da ciência entendendo como os 
conhecimentos são produzidos e suas implicações para a 

humanidade e o meio ambiente. 

Considerar como a ciência e a tecnologia afetam o bem 
estar, o desenvolvimento econômico e o progresso das 

sociedades. 

Reconhecer os limites da utilidade das ciências e das 
tecnologias para a promoção do bem estar humano e para 

os impactos sobre o meio ambiente. 

Participar de situações em que os conceitos e 
procedimentos científicos, juntamente com as reflexões 

sobre a natureza ética da ciência, são mobilizados para 

direcionar tomadas de posição acerca de situações sociais 
atuais e relevantes. 

Fonte: Brasil, 2012 
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Assim, o conhecimento científico e tecnológico é essencial na formação 

de um indivíduo crítico, participativo e atuante, que perceba o contexto local e o 

seu entorno, além de compreender o mundo e suas transformações. Para isto, 

algumas competências são necessárias, conforme destacam Krasilchick (2004, 

p. 8-9): “(...) ser capaz de expressar seus julgamentos de valor; justificar suas 

decisões,(...) reconhecer e aceitar direitos, deveres e oportunidades numa 

sociedade pluralista”. Destarte, são apresentadas diversas razões para se 

ensinar Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no entanto, 

destacamos as expostas por Delizoicov  e Slongo, 

 

A possibilidade de uma aproximação com a alfabetização 
científica capaz de propiciar uma compreensão mais adequada 
do que é disseminado pela mídia em geral, visando a formação 
de cidadãos críticos, mas com consistência argumentativa 
(2013, p.207). 

 

Aqui recorremos ao conceito de Chassot que considera a “alfabetização 

científica como um conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e 

mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem” (2016, p.70). Assim, 

defendemos que, na interlocução entre o ensino de Ciências e a Alfabetização 

Científica nos anos iniciais, pode-se revisitar o mundo a partir de outros 

lugares, com outros olhares e sensações, tendo consciência de si e do mundo, 

de forma interpretativa, argumentativa e reflexiva. Uma referência no ensino 

fundamental que orienta e reafirma a importância da alfabetização científica e 

tecnológica desde o início para as crianças e os adolescentes são os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (2001, p. 23). Este documento dispõe que 

“não é possível pensar na formação de um cidadão crítico à margem do saber 

científico e, assim sendo, é necessário,  

 
Mostrar a Ciência como um conhecimento que colabora para a 
compreensão do mundo e suas transformações, para 
reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo, 
é a meta que se propõe para o ensino da área na escola 
fundamental. (BRASIL, 2001, p.23) 

 
Assim, a BNCC propaga que, ao longo do Ensino Fundamental nos anos 

iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das 

aprendizagens a partir da ampliação das práticas de 
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Linguagem e da experiência estética e intercultural das 
crianças, considerando tanto seus interesses e expectativas 
quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a 
autonomia intelectual, a compreensão de normas e os 
interesses pela vida social, o que lhe possibilita lidar com 
sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos 
sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, 
com as tecnologias e com o ambiente (2017, p.55). 
 

 

Entendemos, em consonância, que o ensino de Ciências na instituição 

escolar deve contribuir nos debates e questionamentos em sala de sala a fim 

de que o aluno seja capaz de se posicionar ativamente diante de questões 

sociais e científicas. É preciso ressaltar que o ensino de Ciências para os 

alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, na nossa visão, deve ter uma 

dimensão lúdica, a qual deve ser prazerosa sem perder de vista o conteúdo a 

ser disponibilizado. Nesse sentido, propomos que o conhecimento científico 

não seja imposto, enfadonho; e sim, desejado.   

Chassot assim argumenta sobre a nossa responsabilidade ao ensinar 

Ciências, 

É procurar que nossos alunos e alunas se transformem, com o 
ensino que fazemos, em homens e mulheres mais críticos. 
Sonhamos que, com o nosso fazer educação, os estudantes 
possam tornar-se agentes de transformações – para melhor– 
do mundo em que vivemos (2016, p. 63). 
 

Ressaltamos que, antes mesmo de chegar à escola, a criança já 

vivenciou um percurso significativo, explorando seu entorno e a sua 

cotidianidade. Portanto, o ensino de Ciências deve oportunizar à criança 

explorar o mundo natural e social ao qual está inserida. Delizoicov e Angotti 

(2000) destacam um conjunto de habilidades que asseguram esta 

instrumentação necessária ao aluno dos anos iniciais, para que possa melhor 

se relacionar com seu contexto. “São elas: a observação, a classificação, a 

tomada e registro de dados, a construção de tabelas, a análise, a síntese e a 

aplicação” (p.15). Percebemos, no entanto, que é necessário adequar o saber 

ao contexto, ao desenvolvimento cognitivo, bem como não podemos esquecer 

da realidade em que os alunos estão inseridos.  

Entre os diversos desafios ao ensinar Ciências nos anos iniciais, 

destacamos duas vertentes:  a primeira diz respeito ao problematizar e ampliar 

gradativamente a rede de significados que os alunos detêm, acreditamos que 
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este seja um grande desafio no fazer pedagógico. Nesse sentido, os PCNs 

apontam que “a partir do segundo ciclo os alunos são capazes de trabalhar 

com uma variedade de informações progressivamente maiores, generalizações 

mais abrangentes, aproximando-se dos modelos oferecidos pelas ciências” 

(BRASIL, 2001, p. 84). A BNCC sinaliza que é necessário que a escola 

“dialogue com a diversidade de formação e vivências para enfrentar com 

sucesso os desafios de seus propósitos educativos” (2017, p. 58) Portanto, o 

papel do professor é fundamental no sentido de aprofundar os conteúdos por 

meio de estratégias diversificadas de maneira a promover sua apropriação 

pelos alunos. Mais uma vez ressaltamos a importância da formação inicial e 

contínua dos professores generalistas.  

A segunda vertente que se apresenta na atualidade ao se ensinar 

Ciências nos anos iniciais é a de alfabetizar científica e tecnologicamente o 

cidadão comum, apresentada por Delizoicov e Slongo, conforme observamos: 

“para que ele possa, de forma consistente, participar de decisões coletivas 

quanto à produção e à aplicabilidade de conhecimentos contemporâneos, 

particularmente aqueles que geram polêmicas” (2013, p. 211). Essa exigência, 

novamente, implica, por parte do professor, um novo olhar do fazer 

pedagógico, além de reafirmar a importância da problematização em sala de 

aula, bem como de possibilitar momentos de ampliação destes conhecimentos. 

Ou seja, é educar as crianças e jovens, levando em consideração o seu 

desenvolvimento humano, cultural, científico e tecnológico, de modo que 

possam enfrentar as exigências do mundo contemporâneo de maneira 

consciente e participativa (CHASSOT, 2016; DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011, SASSERON, 2015). 

Para que isto aconteça, no entanto, é preciso apropriar-se dos 

conhecimentos científicos historicamente acumulados pela humanidade, além 

de ensino que “[...] contemplem os problemas numa perspectiva mais ampla, 

analisando as possíveis repercussões a médio e longo prazo, tanto no campo 

considerado como em outros campos” (PRAIA; GIL-PÉREZ; VILCHES, 2007, 

p. 143). Conforme estes autores, a participação cidadã demanda “sensibilidade 

social frente às implicações do desenvolvimento científico-tecnológico” e uma 

alfabetização científica que se impõe como uma “dimensão social de uma 

cultura de cidadania” (PRAIA; GIL-PÉREZ; VILCHES, 2007, p. 145). 
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2.2 Alfabetização Científica na perspectiva do fazer Ciência 

 

Nas pesquisas sobre Alfabetização Científica que vêm sendo realizadas 

em todo o mundo (NORRIS e PHILLIPS, 2003; LAUGKSCH, 2000), ainda 

existem muitas abordagens e diversas opiniões sobre a sua definição e 

característica (CARVALHO; SASSERON, 2011). E, dessa maneira, 

percebemos que as discussões giram em torno do termo a ser adotado nas 

pesquisas – alfabetização, letramento ou enculturação científica –, porém, o 

Ensino de Ciências, segundo Carvalho e Sasseron (2011), no Brasil, tem uma 

intencionalidade muito clara entre os pesquisadores.  

Esse ensino precisa de uma formação que seja capaz de fornecer temas 

e situações possíveis de serem analisados à luz dos conhecimentos científicos, 

todavia estes conceitos ou aspectos precisam fazer parte do fazer científico. 

Enfim, esta alfabetização científica revela-se como “a capacidade construída 

para a análise e a avaliação de situações que permitam ou culminem com a 

tomada de decisões e o posicionamento” (CARVALHO e SASSERON, 2015, p. 

56).    

 Nessa perspectiva, utilizaremos os estudos de Carvalho e Sasseron 

(2011) por defendermos também o Ensino de Ciências, principalmente nos 

anos iniciais, como um processo de “enculturação científica” dos alunos. Tal 

processo deve introduzi-los numa cultura científica, trazendo as suas práticas, 

as suas vivências para interagir com um novo conhecimento que precisam 

dominar, ao qual se denomina de “letramento científico”, a fim de promover no 

ambiente escolar a Alfabetização Científica como um ensino que 

 

[...] permita aos alunos interagir com uma nova cultura, com 
uma forma de ver o mundo e seus conhecimentos, podendo 
modificá-los e a si próprio através da prática consciente 
propiciada por uma interação cerceada de saberes de noções e 
conhecimentos científicos, bem como das habilidades 
associadas ao fazer científico (p. 61). 
 
 

Assim, sob esta ótica, a Alfabetização Científica é vista como processo, 

portanto, deve ser contínuo. Como o mundo científico está em constante 

transformação, deste modo, a Alfabetização Científica também deve estar 
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sempre em construção, agregando novos conhecimentos para análise e em 

detrimento de novas situações, estas atitudes impactarão “nos processos de 

construção de entendimento e de tomada de decisões e posicionamentos que 

evidenciam as relações entre as Ciências, a sociedade e as distintas áreas de 

conhecimento” (CARVALHO e SSASERON, 2015, p. 56) , ampliando os 

âmbitos e as perspectivas associadas à Alfabetização Científica 

Novas alfabetizações são demandadas no século XXI que ultrapassam 

as habilidades propostas para alfabetização tradicional (ler, contar e escrever), 

pois acredita-se na atualidade que a formação científica é a porta de entrada 

para inserção na sociedade do conhecimento. No entanto, Demo (2010) 

enfatiza que para essa formação científica acontecer, exitosamente, a atividade 

de pesquisa deve ser uma prática curricular da escola básica e da 

Universidade, ou seja, deve-se “[...] educar pela pesquisa [...]” (2010, p. 54). 

O aluno deve ser capaz de utilizar corretamente as diferentes fontes de 

investigação (selecionar informações relevantes) para construir seu 

conhecimento (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2000). Corroborando com esta 

afirmação, Pozo e Crespo (2009) ampliam esta ideia caracterizando a cultura 

social como nova em três aspectos: a sociedade da informação, do 

conhecimento múltiplo e do aprender por toda vida. 

A escola, imersa nesta nova cultura social, tem um papel fundamental ao 

sistematizar, problematizar, organizar e desenvolver estratégias para levar até 

aos alunos as informações, no intuito de que estes possam interpretá-las e 

situá-las em um contexto de significação social. Além do mais, é também 

função da escola proporcionar aos alunos uma convivência harmônica com a 

multiplicidade de informações, já que não existem conhecimentos absolutos 

(POZO; CRESPO, 2009). Portanto, reafirmamos aqui, a relevância da 

Alfabetização Científica no contexto dos anos iniciais, a fim de possibilitar ao 

“pequeno cidadão em formação” a concepção defendida por Lorenzetti e 

Delizoicov, para os quais, a partir da Alfabetização Científica, o indivíduo será 

“[...] a capaz de ler, compreender e discutir assuntos de caráter científico” 

(2000, p. 77).  

Nesta perspectiva, é imprescindível sabermos quais características uma 

pessoa deve possuir para ser alfabetizada cientificamente, pois isso contribui 

para uma análise das práticas de leitura e metodologias pedagógicas que 
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podem promover a Alfabetização Científica. Apresentamos, a seguir, as 

quatorze características que Fourez (1994) pesquisou, utilizando como 

referências os critérios do National Science Teacher Association dos Estados 

Unidos (NSTA). 

 

QUADRO 2. Quatorze critérios necessários a uma pessoa considerada alfabetizada 
cientificamente 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FOUREZ, 1994, p. 29 et seq., tradução do autor 

Cabe ressaltar, ainda, os três blocos que agrupam as habilidades 

necessárias a uma pessoa alfabetizada cientificamente, denominados como 

eixos estruturantes da Alfabetização Científica por Sasseron (2013, p. 45 – 46). 

São eles: “compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos 

científicos fundamentais, compreensão da natureza das ciências e dos 

fatores éticos e políticos que circundam sua prática, entendimento das 

relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente” 

(grifo nosso). 

O eixo referente à compreensão básica de termos, conhecimentos e 

conceitos científicos fundamentais diz respeito à prática do professor ao 

trabalhar, adequadamente, o desenvolvimento de conhecimentos científicos em 

suas aulas. Essa exigência demanda a compreensão de conceitos, até mesmo, 

como forma do aluno poder entender informações veiculadas em seu cotidiano. 

Em meio a essas informações, podemos citar: ter ciência do porquê da 

ocorrência dos dias e das noites, bem como conhecer o ciclo da água, para 

 

 
1. Utiliza conceitos científicos e é 

capaz de integrar valores e 
conhecimentos para tomar decisões 
responsáveis na vida cotidiana (...) 

 
3. Compreende que a sociedade 

exerce um controle sobre as 
ciências, tecnologia e negócios 

humanos (...) 
 

2. Compreende que a sociedade 
exerce um controle sobre as 

Ciências e as tecnologias, tanto 
como as Ciências e as tecnologias 

marcam a sociedade (...) 
 

4. Reconhece bem os limites como 
utilidades ciências e das 

tecnologias parra o progresso do 
bem-estar humano (...) 

Conhece os principiais conceitos, 
hipóteses e teorias científicas e é 

capaz de aplicá-los (...) 

 
5. Conhece os principiais conceitos, 

hipóteses e teorias científicas e é 
capaz de aplicá-los (...)   

6. Aprecia a Ciência e as 
tecnologias pela estimulação 

intelectual que elas suscitam (...)   

7. Compreende que a produção de 
saberes científicos depende ao 
mesmo tempo de processos de 

pesquisa e de conceitos teóricos 
(...)  

 

9. Reconhece a origem da Ciência e 
compreende que o saber científico 
é provisório e sujeito às mudanças 

de acordo com a acumulação de 
resultados (...)  

 
8. Faz a distinção entre os 

resultados científicos e a opinião 
pessoal (...)   

10. Compreende as aplicações das 
tecnologias e as decisões implícitas 

em uma utilidade (...)   
11. Possui suficiente saber e 

experiência para apreciar o valor 
da pesquisa e do desenvolvimento 

tecnológico (...) 
 

12.  Retira de sua formação 
cientifica uma visão de mundo 

mais rico e mais interessante (...) 

 
13. Conhece as fontes válidas de 

informação científica e tecnológica 
e recorre a elas por ocasião da 

tomada de consciência (...) 
 

14. Ter uma certa compreensão da 
maneira pela qual as Ciências e as 
tecnologias foram produzidas na 

história (...)   
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que serve o ar, quais os motivos que fazem as folhas das árvores caírem em 

determinadas épocas do ano.  

Por sua vez, o eixo estruturante relativo à compreensão da natureza das 

ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam essa prática é 

relacionado à capacidade do indivíduo buscar mecanismos investigativos para 

analisar problemas do cotidiano, os quais envolvem conceitos científicos: “[...] 

aquisição e análise de dados, síntese e decodificação de resultados que 

originam os saberes” (SASSERON, 2013, p. 46).  

Em seguida, temos o eixo referente ao entendimento das relações 

existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Este eixo 

busca trazer para os temas de Ciências uma discussão integrada entre 

desenvolvimento tecnológico e suas implicações na sociedade. Desse modo, é 

esperado que o aluno possa perceber que a Ciência é marcada por interesses, 

que nem sempre se voltam para o bem-estar comum. Por consequência disso, 

as orientações desse eixo traduzem-se em educar os alunos para assumir uma 

atitude ativa e participativa nas situações que envolvem Ciência e tecnologia. 

Mediante as perspectivas apresentadas até o momento, se torna 

bastante claro, independentemente da nomenclatura, que a Alfabetização 

Científica se constitui como um objetivo, uma proposta, a qual tem como eixo 

norteador o entendimento significativo da Ciência como instrumento de 

compreensão, interpretação e significação do mundo em termos mais 

conscientes.  Assim, ser alfabetizado cientificamente é se constituir como um 

ser consciente, que, inserido numa sociedade globalizada, é capaz de 

compreender e transformar. Ou seja, diz respeito a um sujeito que, conhecendo 

a dinâmica da produção científico-tecnológica, seja capaz de perceber os 

contextos políticos e econômicos nos quais está inserido.  

Para avaliar a competência científica dos indivíduos, Cañal (2012)  

aponta a existência de dois momentos: primeiro deve-se conhecer a 

capacidade cognitiva dos alunos, para em seguida propor ferramentas 

didáticas no intuito de elevar a identificação desta competência.  

Este autor define competência científica como “conjunto integrado de 

capacidades pessoais para usar o conhecimento científico” (CAÑAL, 2012, p. 

5). Dentre estas capacidades, estão    

 



37 
 

a) descrever, explicar e prever fenômenos naturais; 
b) compreender os traços característicos da ciência;  
c) formular e investigar problemas e hipóteses;  
d) documentar, argumentar e tomar decisões pessoais e 
sociais sobre o mundo natural e as mudanças que a 
atividade humana gera nela (CAÑAL, 2012, p.5) 

 

O autor ressalta que a validação do grau de competência científica, só 

se dará se o aluno souber fazer uso desse conhecimento em situações 

cotidianas. Portanto, a prática pedagógica deve propiciar o desenvolvimento 

desta competência por meio dos diversos instrumentos didáticos disponíveis, 

entre eles a Literatura Infantil.  

Ainda podemos dizer que ser alfabetizado cientificamente é se constituir 

como pessoa, que fazendo uso do conhecimento científico, seja capaz de, 

entre outras coisas: melhorar sua qualidade de vida, entender os fenômenos 

naturais, bem como discutir, problematizar, argumentar sobre questões sociais 

e ambientais, além de tomar decisões nos rumos da produção científico-

tecnológica. Nesta perspectiva, concordamos com os referidos autores quando 

difundem a premissa de que a Alfabetização Científica pode e deve ser 

trabalhada nos primeiros anos do ensino Fundamental, antes mesmo da 

criança dominar o código escrito, pois o Ensino de Ciências nessa etapa de 

escolaridade deve estar centrado nos significados que os conceitos científicos 

apresentam. Defendemos, com esta pesquisa, que o ensino de Ciências, aliado 

ao trabalho com Literatura Infantil voltada ao lúdico, à imaginação e ao prazer, 

possibilitará a elaboração e reelaboração de novos saberes e dos 

conhecimentos científicos, associando o fazer científico ao cotidiano do 

estudante. 

 

2.3 Enculturação científica no/para o “fazer ciência” no ambiente escolar: uma 

realidade possível  

 

O Ensino de Ciências nos anos iniciais deveria estar pautado no tripé 

Ensino x Conteúdo x Fazer Ciência, sendo desenvolvido / trabalhado pelo 

professor através de atividades, discussões e contextualização dos temas 

estudados (CARVALHO et al., 2013). Ao se defender a ideia do “fazer Ciência” 

nos anos iniciais, muitos pesquisadores, como Sedano (2010) e Carvalho et al. 

(2013) almejam um conhecimento científico acessível a todos os indivíduos, 
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independente da faixa etária escolar. Quanto mais cedo a criança e o 

adolescente tiverem acesso aos saberes produzidos historicamente pela 

humanidade, mais humanizado se tornará, assim acreditamos. 

 

Este ‘fazer ciência’ na Educação Básica não significa que se 
queira construir conhecimentos científicos em sala de aula em 
que os estudantes desenvolvam novas teorias científicas, mas, 
sim, que alguns aspectos da cultura científica estejam inseridos 
no cotidiano de trabalho dos estudantes (CARVALHO et al., 
2013, p.116) 
 
 

Sasseron (2008, p.02), ao utilizar a expressão “enculturação científica”, 

defende a ideia de que a educação, “além de promover a cultura religiosa, 

social e histórica também deve promover uma cultura científica”. Nesta 

perspectiva, a educação precisa trabalhar e discutir os problemas locais e 

gerais de forma a ampliar os saberes do universo das ciências. Nesta direção, 

é proposto que o Ensino de Ciências seja desenvolvido na escola com 

características próprias do fazer científico. Ou seja, o professor deve trabalhar 

numa abordagem que introduza os alunos a ações associadas ao trabalho do 

cientista, proporcionando-o a apropriação de alguns aspectos da cultura 

científica pelo aluno (SASSERON; CARVALHO, 2007). A esse respeito, 

vejamos o que nos dizem Sasseron e Carvalho (2007):  

 

A introdução dos estudantes na cultura científica implica 
proporcionar e propiciar espaço e tempo em que os alunos 
possam estudar temas científicos utilizando ferramentas 
culturais próprias desse cenário (p. 05).  

 

Essas práticas escolares de reconhecer e valorizar podem-se aliar, 

também, conforme Sedano (2010), às experiências educativas voltadas ao 

fazer Ciência. 

Esse fazer Ciência não é só restrito ao trabalho de cientista e é 
a enculturação científica inserida no contexto escolar que 
poderá humanizar a Ciência como objeto de estudo e reflexão, 
tendo em vista as implicações desse posicionamento para o 
entendimento e transformação do mundo (p.20). 
 

O fazer ciência se constitui, então, este processo como uma ferramenta 

pedagógica que possibilita múltiplas possibilidades do conhecer. Entender a 

chave dessa dinâmica, redimensiona o nosso fazer pedagógico, principalmente 
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nos anos iniciais, para uma enculturação científica, assim humanizando e 

possibilitando o conhecimento científico, a Ciência, nos espaços escolares. 
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3 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E DA LITERATURA INFANTIL COMO 

PRÁTICA CULTURAL  

 

3.1 A Importância de ler 

 

A leitura é uma prática social necessária na formação dos sujeitos, 

apresenta-se em múltiplos espaços, entre eles, na escola, que tem como 

objetivo a formação de leitores. Dentre outras habilidades, permite o 

desenvolvimento da capacidade de observar, analisar e comparar de forma 

crítica e reflexiva, isto para que “a criança seja capaz de ligar causa e 

consequência, de encontrar uma construção lógica mesmo se o tema é 

irracional, de distinguir o que está dito explicitamente e o que pode ser 

deduzido” (FARIA, 2008, p. 20).  

Para tanto, a compreensão da função social de cada portador de texto é 

fundamental (DIAS, 2001), a vivência com os diferentes portadores, além de 

permitirem a utilização de diferentes linguagens, ainda podem representar de 

uma forma muito concreta a construção de sentidos pelo aprendiz e o 

entendimento sobre os diferentes gêneros textuais. As características de 

coletividade, maleabilidade, dinamicidade e plasticidade dos gêneros textuais, 

segundo Marcuschi (2005), promovem o nascimento de eventos linguísticos 

que atendem a demandas socioculturais, tão presente nos textos literários. 

Solé (1998, p. 53) assegura que: 

 

as crianças prestam atenção à sua linguagem e à linguagem 
dos outros desde muito cedo; percebem os erros que cometem, 
os erros alheios, a rima, adoram adivinhações e costuma 
brincar de inventá-las embora seu conteúdo não tenha nenhum 
sentido; [...] Sua atenção é espontânea, suscitada por algum 
fato linguístico que as surpreende, atrai ou zanga. 

 

Dessa forma, a partir da intrínseca relação entre a literatura e a 

recepção literária, visto que o texto se constitui a partir da interação social que 

ele possibilita, é impossível pensar em Literatura Infantil sem pensar nesses 

leitores. Nessa perspectiva, o professor deverá adotar uma postura que 

conceba a escola como referência de cultura e conhecimento para o leitor em 

formação, potencializando o protagonismo do aluno aprendiz, sem que, 
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contudo, a cultura clássica apresentada na escola seja vista como a única 

possível e aceitável. Ou seja, o docente deve adotar uma prática pautada no 

ensino investigativo, problematizando e contextualizando o seu fazer 

pedagógico, bem como apresentando as múltiplas culturas que permeiam a 

realidade social dos alunos. 

Segundo Kleiman (2013), a leitura se configura como um processo 

cognitivo e, também, social. O primeiro é o próprio ato da compreensão, 

através de atividades, recursos e estratégias mentais. O segundo, por sua vez, 

se materializa na interação entre o leitor e o autor, sendo que ambos já têm 

uma ideia sobre os seus objetivos e suas necessidades sociais, os quais 

podem se reelaborar frente à leitura realizada. Entretanto, o que seria mesmo a 

leitura? Como podemos defini-la e conceituá-la? 

A partir da pesquisa empreendida, evidenciamos que o conceito de 

leitura é amplo e complexo, contudo, nos restringimos aqui à leitura de textos 

escritos, em especial, cujos aspectos cognitivos estão interconectados aos 

contextos sociais e culturais aos quais pertence este leitor em formação. A fim 

de ampliarmos a discussão e apresentarmos alguns desses conceitos, 

recorremos aos pesquisadores Solé (1998), Cafieiro (2005), Bakhtin (2013), e 

também Koch e Elias (2015). 

Para Ingedore Koch e Vanda Elias, a leitura é: 

  

Uma atividade interativa altamente complexa de produção de 
sentidos, que se realiza evidentemente com base nos elementos 
linguísticos presentes na superfície textual e a sua forma de 
organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de 
saberes no interior do evento comunicativo (2015, p. 11). 

 
 

As autoras defendem que a leitura não é uma atividade individual e 

isolada do leitor, uma vez que “o texto não é simples produto da codificação de 

um emissor a ser decodificado por um receptor passivo” (KOCH; ELIAS, 2015, 

p.11). Ao desenvolver o ato de ler, segundo as estudiosas, o leitor também leva 

em conta as suas experiências, o seu conhecimento de mundo. Partindo deste 

pressuposto, trazemos a perspectiva interativa adotada por Solé, na qual 

afirma que, para ler, necessitamos, simultaneamente,  

 
manejar com destreza as habilidades de decodificação e aportar ao 
texto nossos objetivos, ideias e experiências prévias; precisamos nos 
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envolver em um processo e previsão e inferência contínua, que se 
apóia na informação proporcionada pelo texto e na própria bagagem, 
e em um processo que permita encontrar evidência ou rejeitar as 
previsões e inferências mencionadas (1998, p. 23). 

 

Também recorremos a Cafiero, quando conceitua a leitura como “um 

processo cognitivo de construção de sentidos realizados por sujeitos sociais 

inseridos num tempo histórico, numa dada cultura” (2005, p. 17). Assim, 

entendemos que a leitura depende da relação do leitor com o seu contexto 

sociocultural, visto que, nesta interface, ele vai construindo sentidos, se 

posicionando política e ideologicamente, a partir das suas vivências, num 

determinado espaço e tempo histórico, dentro de uma coletividade. 

Ressaltamos, assim, que essa construção de sentidos no ato de ler não 

pressupõe uma leitura mecânica e automática, do que o autor quer transmitir, 

pois o leitor, ao ler, não só decodifica, mas também “compreende, avalia e 

crítica” (CAFIERO; COSCARELLI, 2013, p.16). Consequentemente, vai 

atribuindo sentidos, promovendo o seu desenvolvimento cognitivo e social. 

Desse modo, o processo de formação de leitores é algo que precisa ser 

construído diariamente: “para se formar leitores, é necessário transmitir [...] o 

desejo, o entusiasmo, a paixão pela leitura. Este papel é desempenhado, na 

maioria dos casos dessa transmissão bem-sucedida, pelo mediador de leituras” 

(CHAMLIAN, 2011, p. 274).  

 Essa construção de sentido durante a leitura é produzida pelos alunos 

por meio das interações com os atores sociais envolvidos neste processo, além 

dos adultos e do ambiente social, cultural, político, econômico etc., no qual 

estão inseridos. Por isso uma prática pedagógica de incentivo à leitura de 

qualidade deve oferecer espaço e oportunidade para que seus atores 

construam suas práticas com liberdade e respeito aos seus saberes culturais 

de cada comunidade. Diante deste contexto de discussão, consideramos que a 

literatura aliada ao ensino de Ciências é uma proposta que possibilita essa 

construção de sentidos e saberes que respeitem as diferentes linguagens, 

culturas e experiências, pautada em uma abordagem interdisciplinar, pois 

acreditamos que “não se lê e se escreve no vazio. É preciso entender as 

práticas culturais, ser capaz de construir conhecimentos e participar de modo 

ativo nos diferentes espaços de interlocução, defendendo princípios e valores”. 

(BRASIL, 2012, p.26)  
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Neste sentido, ressaltamos que a unidade escolar torna-se um 
lócus privilegiado para a formação de leitores, especialmente 
para aqueles a quem as condições de apropriação da cultura 
letrada não têm condições de serem proporcionadas pela 
família. Assim sendo, para muitos estudantes, a escola 
(sobretudo a escola pública) é o único local onde poderão ter 
acesso ao livro de qualidade, compartilhar vivências de leitura, 
enfim, enriquecer-se pela experiência humana de ler. 
Concordamos que o acesso à leitura é fundamental e sua 
utilização tem sido influenciada por questões de natureza 
econômica e pelo contexto social, cultural, religioso e político 
de cada época (SOUZA, HERNANDES, BALSAN, 2015, p.40).  

 

 Entende-se que o acesso a uma cultura científica desde cedo contribui 

para que os alunos se percebam como sujeitos possuidores de cultura, que os 

mesmos exercem uma importante função como agentes de intervenção na 

comunidade que convive, que também são responsáveis pelas ações e 

transformações desses espaços de coletividade. Desse modo, a formação de 

leitores literários na escola se configura como uma construção de sentidos que 

dá visibilidade aos atores sociais em processo de formação.  

 

3.2 A Importância da leitura literária na escola 

 

É importante que o professor seja o mediador no contexto das práticas 

escolares de leitura literária, à medida que ele opera escolhas de narrativas, 

poesias, teatros, contos, fábulas, autores, enfim, escolhas variadas de gêneros 

literários e estratégias de atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. 

Pois, no nosso entender, é papel da escola sensibilizar para o hábito da leitura. 

Acreditamos que a sua preocupação básica deveria ser a formação de leitores 

abertos e capazes de se apropriarem  o que uma boa história proporciona. Esta 

perspectiva, contudo, necessita de um trabalho cognitivo, que potencializa as 

capacidades do leitor em formação. 

Assim, como a leitura possibilita ao leitor em formação a inserção numa 

rede de cultura, a literatura opera sobre o pensamento, como já mencionamos. 

É um fenômeno de criatividade e, enquanto atividade cognitiva, contribui para a 

ampliação do processo perceptivo do leitor. Daí a necessidade da presença do 

livro literário articulado ao ensino de Ciências em sala de aula, fonte 

inesgotável de conhecimentos e descobertas. Já que a leitura literária se 
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constitui como “uma prática cultural de natureza artística, estabelecendo com o 

texto lido uma interação prazerosa” (PAULINO, 2014), assim descrita no 

glossário de Ceale. É necessário aliar o prazer da leitura literária como uma 

abordagem metodológica, assim atribuindo qualidade ao texto literário.  

Quanto a essa temática, encontramos algumas pesquisas na edição dos 

anais do Congresso de Leitura (COLE, 2014) que discutem características 

importantes da Literatura Infantil articuladas a outras áreas dos conhecimentos, 

dentre elas, a área de Ciências. Dessa forma, destacamos as pesquisas 

realizadas por Francioli e Benites (2014), na qual há a ênfase sobre a 

importância da linguagem poética para a formação da personalidade da 

criança. Faria e Freitas (2014), por sua vez, investigaram as contribuições da 

leitura de literatura para o desenvolvimento do pensamento criativo da infância. 

Silva (2014), a seu turno, defende que a Literatura Infantil amplia o repertório 

literário das crianças e, acima de tudo, inicia a criação de suas próprias 

estórias e sua própria história.  

Também encontramos as pesquisas de Felipe e Fernandes (2014), nas 

quais os autores trabalharam com a Literatura Infantil em sala de aula para 

atender às necessidades dos alunos em princípio de alfabetização, visando à 

formação de leitores eficientes. A seu turno, Lima (2014) defende a 

especificidade da literatura em conduzir a uma formação leitora, o que pode 

levar à constituição de um leitor mais atento e, portanto, mais crítico. Ainda, os 

pesquisadores Kanashiro e Franco (2014) apresentam as possíveis 

abordagens quanto à prática da leitura literária no âmbito escolar com o intuito 

de buscar metodologias que propiciem mudanças e ressaltam a importância da 

leitura para o desenvolvimento humano.  

Dessa forma, a partir das pesquisas encontradas, em consonância ao 

referencial teórico aqui utilizado, destacamos que é papel da escola apropriar-

se dos conhecimentos específicos, conforme apontam Souza e Girotto (2009). 

Para estas autoras, a escola precisa incorporar na prática de formação de 

leitores duas perspectivas de análise, pensando no desenvolvimento das 

relações entre o processo de escolarização e a Literatura Infantil. Neste 

sentido, o que temos é uma Literatura Infantil marcada fortemente pelo caráter 

didático com o foco no ensino, o que explica parcialmente a forma como a 

Literatura Infantil é concebida pela escola (FERREIRA, PINTO, ORNELLAS, 
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2012). Igualmente, para os autores Piassi e Araújo (2012, p.37) de fato, a 

literatura é “até hoje marcada pelos limites impostos pela escola e por todo o 

processo educativo que a sociedade espera que se reproduza nas crianças”.  

Ao tornar-se instrumento de aprendizagem, materializada por meio dos 

livros impressos, contudo, a história infantil ganha, por outro lado, nas palavras 

dos autores Piassi e Araújo (2012) “maior liberdade temática” (p. 37). Portanto, 

o papel da escola é proporcionar às crianças e aos adolescentes uma 

formação crítica e questionadora perante o mundo, no movimento de 

apropriação da cultura através de uma formação leitora, com vivências práticas 

de leitura. Portanto, buscar alternativas possíveis na Literatura Infantil para 

uma despertar no aprendiz a liberdade de escolhas. 

Para Bakhtin (2014), o ato de ler é uma complexa atividade cultural, 

tendo em vista que a linguagem é dialógica por natureza, ou seja, resulta da 

interação de, no mínimo, dois indivíduos organizados socialmente, uma vez 

que a criança sozinha não consegue apropriar-se de uma atividade complexa 

como o ato de ler. Afinal, a linguagem é social e não individual. Em outras 

palavras, o discurso produzido pelo indivíduo é criado para o outro, pois o 

discurso só pode ser realizado porque existe o "eu" e o "outro", sendo, pois, 

uma atividade cultural complexa que se realiza por meio das relações sociais. 

Em síntese, o “eu” não existe individualmente senão com abertura para o outro.  

Durante a prática da leitura, existe um diálogo entre o leitor e o autor. No 

entanto, para que o ato da leitura seja dialógico, o leitor deve ler enunciados e 

não apenas palavras e frases isoladas que não formam sentidos (BAKHTIN, 

2014). Dessa maneira, a leitura mobiliza aspectos cognitivos e sociais, como 

defendido por Cafiero (2005), que remetem ao leitor as suas vivências sociais, 

a construção/reconstrução de relações de significados que integram o processo 

de leitura interacional. 

O fato de ler um texto literário permite ao indivíduo absorver o 

pensamento do autor ou entrar na alteridade sem perder a sua subjetividade, 

pois cada ser humano é singular e possui a sua própria forma de atribuir 

sentidos aos textos. Como sujeito que é capaz de obter aprendizagem por meio 

dos livros, a criança passa a estar apta a compor o seu próprio texto. Nesse 

processo, as funções intrapsíquicas são ativadas a partir da apropriação da 
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reflexão crítica e do discernimento próprio, adquiridos pelos sentimentos, 

sentidos e afeições, os quais se constituem no diálogo com o texto literário.  

Um leitor literário competente, segundo Colomer, “é qualquer pessoa 

que pode desfrutar da literatura lendo” (2014, p.14). Na opinião da autora, são 

muitas as habilidades envolvidas para que se possa ler, compreender e 

interpretar um texto e relacioná-lo com o mundo cultural.  

Uma delas tem a ver com a rapidez e fluência: quem lê de 
forma muito lenta não consegue entender o que o texto diz. 
Outra é saber relacionar as informações que aparecem na 
obra. Também é preciso ensinar os alunos a se movimentar no 
mundo da cultura e da língua literária (COLOMER, 2014, p. 15).   
 

Então, essas habilidades citadas por Colomer, precisam ser ensinadas 

na escola, com uma abordagem metodológica de qualidade, que leve em 

consideração que o aluno dos anos iniciais está em formação e que ler é uma 

habilidade a ser apreendida. Salientamos, que a intenção não é utilizar a 

literatura como pretexto para serem lidos, interpretados. Mas, utilizar as obras 

literárias como um recurso pedagógico de qualidade, para ler com fluência e 

rapidez, ter acesso a obras de excelência, ter contato com a arte e a 

estética. Assim, ao aproximar a literatura da escola devemos criticar sim, 

quando o seu uso for “inadequado, errôneo e impróprio” (SOARES, 2011, p.5).  

Dentre dos usos adequados da literatura, podemos ressaltar o saber 

como funcionam as bibliotecas – incluindo o que fazer para encontrar uma 

obra na estante–, que os livros são vendidos nas livrarias, que existem títulos 

traduzidos e que faz diferença saber quem traduziu, pois, o texto lido pode não 

ser fiel à obra original.  

Nas palavras de Zilberman (1987), o ato de ler um texto confere ao leitor 

um efeito emancipatório. Contudo, a competência literária diz respeito, em 

especial, à interpretação, compreensão e ressignificação dadas ao que foi lido. 

Isso porque o ato de ler transforma o leitor, um ser passivo, em um ser ativo 

quando atribui sentidos ao texto (GÓES, 2005). O leitor é transformado e as 

futuras realidades, por sua vez, modificadas (SOUSA; KIRCHOF, 2012).  

 

3.3 A Literatura Infantil   
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Conceituar Literatura Infantil é um grande desafio e nos exige o 

entendimento de que há múltiplos olhares sobre ela. Azevedo (2007, p.66) 

afirma que, “embora não faça sentido discorrer sobre a função da literatura, sua 

importância é indiscutível”, pois é também por intermédio dela que entramos 

em contato com os temas humanos, tais como a paixão, a amizade, o 

autoconhecimento, a angústia, o ciúme, a mentira, a existência de diferentes 

pontos de vista sobre determinado assunto, dentre outros. Além disso, para o 

autor, 

O contato com temas da vida concreta e com vozes diferentes 
das nossas pode, por meio da identificação, constituir um 
extraordinário recurso de humanização e socialização. Em 
tempos de consumismo sem limites, individualismo doentio e 
coisificação do homem –, com efeitos nefastos numa sociedade 
desequilibrada como a nossa –, a leitura de ficção e poesia 
pode ter um papel regenerador e insubstituível (AZEVEDO, 
2007, p. 66). 

 

Procuramos, ainda, dar voz ao pensamento de alguns pesquisadores da 

área sobre o que é Literatura Infantil, no intuito de ampliarmos a discussão 

quanto aos múltiplos conceitos sobre as especificidades dessa literatura. 

Igualmente, apresentamos tais visões por sermos consonantes ao que nelas se 

discute (Quadro 3).  

 

QUADRO 3. Diversos olhares sobre o que é a Literatura  
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Fonte: Adaptado do Jornal Letra A (2016, CEALE) 

 

Ao valorizar o encontro do leitor com o texto, é importante salientar que 

As crianças são leitores em desenvolvimento; sua abordagem 
da vida e do texto brota de um conjunto de padrões culturais 
diferentes dos padrões dos leitores adultos, um conjunto que 
pode estar em oposição à oralidade, ou talvez baseado nela. 
Então, as crianças realmente ‘possuem’ os textos no sentido de 
que os significados que produzem são seus e privados, talvez 
até mais do que os adultos (HUNT, 2010, p. 135). 
 

Mediante ao exposto, a Literatura Infantil mostra-se como um espaço 

privilegiado de descobertas, imaginação, ludicidade e prazer, com o qual se 

afloram valores estéticos, isto é, a aproximação da teoria literária por meio da 

própria literatura. Por isso, a formação literária deve ser contínua. Para Rildo 

Cosson, é importante que a escola tenha um trabalho de leitura também para 

adultos. 

A formação do leitor literário tem começo, mas não tem fim: nós 
estamos sempre em um processo de letramento, sempre nos 
construindo como leitores. A cada novo livro que eu leio, 
transformo tudo aquilo que já li anteriormente (COSSON, 2016, 
p.11) 

 

Assim, a formação do leitor é processual, contínua e transformadora.  

Para Cosson, este trabalho de leitura perpassa pelo desvelar das informações 

do texto associada a aprendizagem de estratégias de leitura que tem como 

resultado a formação de um repertório do leitor, devido as suas experiências 

literárias disponibilizadas pela instituição escolar.  

Para se evitar o uso inadequado do texto literário deve-se tomar alguns 

cuidados, tais como: devemos escolher o texto no seu suporte original, ou seja, 

o livro infantil; respeitar a integralidade da obra; indagar ao texto quem e 

quando diz, o que diz, como diz, para que diz e para quem diz (COSSON, 

2016, p.103). A autora Paulino (2000, p.45) sugere que ao se trabalhar com o 

texto na sala de aula ou fora dela, deve-se descobrir a proposta básica de ação 

interlocutória do texto, já que existem uma certa mistura entre elas, a depender 

do objetivo a que se propõe.  
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As propostas de ação interlocutória nos textos, apresentam-se de três 

maneiras nas obras literárias:  de forma pragmática, que busca a mudança de 

comportamento; informativa, que objetiva envolvimento intelectual, bem como 

de forma ficcional, que envolve aguçar o imaginário dos leitores, ouvintes, 

espectadores. A autora Paulino (2000) relata que no momento da leitura 

literária, a proposta ficcional não pode ser abandonada.  Defende a autora, que 

“a narrativa ficcional é detonadora de um jogo de significações que excita o 

imaginário a participar de possibilidades da composição de outros mundos” 

(p.45). 

 Ao ser detectado a proposta básica do texto, não devemos negligenciar 

as possibilidades do seu estudo, no sentido de buscar os elementos literários. 

Soares sugere que após a descoberta da proposta ficcional, deve-se  privilegiar 

aqueles conhecimentos, habilidades e atitudes necessários à formação de um 

bom leitor de literatura: “a análise do gênero do texto, dos recursos de 

expressão e de recriação da realidade, das figuras autor-narrador, 

personagem, ponto de vista (no caso da narrativa), a interpretação de 

analogias, comparações, metáforas, identificação de recursos estilísticos, 

poéticos, enfim, o “estudo daquilo que é textual e daquilo que é literário” 

(SOARES, 1999, p.43). Assim, estaríamos promovendo uma literatura 

escolarizada adequada. 

Em contrapartida, Góes (1984, p.3), por sua vez, adverte que “[...] 

Literatura Infantil é, antes de tudo, `literatura’, isto é, mensagem de arte, beleza 

e emoção”. E, para este autor, nada modifica a sua característica ‘literária’, 

mesmo sendo escrita majoritariamente por adultos, nada pode tirar a sua 

beleza e o seu encantamento. Ao contrário, é justamente a possibilidade do 

encantamento que o texto traz que vai seduzir aos jovens leitores e envolvê-los 

na leitura. Nessa mesma linha de raciocínio, Coelho colabora dizendo que a 

literatura vai além da leitura para divertimento, ela ganha estatuto de recurso 

de formação humana, ética, estética, política, religiosa, moral, etc.   

Para Bakhtin, a seu turno, “os estudos literários devem estabelecer um 

vínculo mais estreito com a história da cultura” (2003, p.360), visto que, entre a 

literatura e a cultura não há afastamento. Conforme o autor, outros fatores, 

como os de natureza socioeconômica, “agem sobre a cultura no todo e só 

através dela e juntamente com ela influenciam a literatura” (p. 360). Desse 
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modo, a partir das concepções teóricas aqui apresentadas, compreendemos 

que a Literatura Infantil, em meio ao lúdico, pode apresentar traços que 

revelam a realidade e, mais que isso, apresentam pontos de vista, como um 

instrumento de formação humana, estética, ética, etc.  

Assim, podemos dizer apoiados em Frantz, que a literatura tem a 

“capacidade de sintetizar e condensar a realidade por meio dos recursos da 

ficção […] e faz com que o leitor se reconheça e se descubra na observação de 

outras vidas, de outras realidades […]” (2001, p.33). Desse modo, o texto 

literário contribui para construir, neste processo de formação do “pequeno 

cidadão”, sua própria identidade e descoberta do mundo que o cerca, indo 

além do que a realidade/contexto pode revelar. 

A partir desta perspectiva, tentaremos, em nossos estudos, nos 

concentrarmos em dois princípios: o primeiro, entendendo que a literatura 

medeia a relação da criança e do adolescente com a cultura de sua época, 

mas o transporta tanto para o passado, quanto para o futuro; o segundo, 

porque esse “pequeno cidadão em formação”, num contexto cultural, necessita 

desse contexto para se apropriar da cultura que está envolvido o gênero 

literário a que tem acesso. Salientamos que esses princípios são baseados na 

teoria de Bakhtin (2013). 

As duas situações consideram o sujeito leitor – no caso, a criança e o 

adolescente com estatuto de aluno, ou seja, o “pequeno cidadão em formação” 

– como um ser que se apropria da cultura humana, por meio das obras 

literárias que reinventam e reinterpretam a realidade. Esse movimento de 

apropriação, segundo Bakhtin (2003), contudo, não é simplesmente 

receptivo/estático porque sua própria capacidade humana mobiliza as trocas 

culturais entre a obra e seu leitor. Na verdade, a criança/adolescente – aluno-

leitor posiciona-se como o outro no diálogo, no movimento de apropriação 

cultural e, por essa razão, aprende e apreende o modo de atribuição de sentido 

em sua relação com o gênero literário.  

Assim, ao posicionar-se, o aluno-leitor atende à incompletude dos 

enunciados e a eles responde em atitude própria de um ser outro em relação 

dialógica (BAKHTIN, 2003). A dialogicidade, pensando na formação cultural de 

sujeitos cônscios e críticos, possibilita, em especial, o processo de alteridade: a 

percepção de si e do outro, ainda que este outro seja o próprio eu. Em se 
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tratando de uma realidade social que abarca múltiplas culturas, como é o caso 

da sociedade brasileira, a alteridade faz-se condição essencial para o viver, 

visto que não apenas é reconhecimento de si, mas também propicia 

reconhecer este outro social e, então, tem-se o primeiro passo para uma 

relação respeitosa na interação social (KOCH, 2006).  

Apesar de a Literatura Infantil não ter a finalidade principal de ensinar, 

ela traz mensagens, informações, conhecimentos e pode contribuir na 

aprendizagem do leitor. Isso porque o texto literário ensina sem perder sua 

qualidade lúdica, prazerosa e imaginativa (COELHO, 1991; SOUZA, 2010; 

LINSINGEN, 2008; FRANTZ, 2011). De acordo com Wornicov (apud FRANTZ, 

2001, p.36), a função da Literatura Infantil “[…] é atingir a criança, ampliando 

seu universo, estimulando sua imaginação, proporcionando-lhe um melhor 

conhecimento do mundo e de si própria”. Essas funções se concretizam 

quando a abordagem metodológica favorece essas qualidades do texto 

literário.  

Para Cagneti (1996, p. 7), a “Literatura infantil é, antes de tudo, 

literatura, ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que representa o Mundo, 

o Homem, a Vida, através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática; o 

imaginário e o real; os ideais e sua possível/impossível realização”. Portanto, a 

literatura nos remete, ao mundo da imaginação, propicia um projetar-se para o 

mundo dos sonhos, para o lúdico, para a fruição, essenciais à vida do ser 

humano, seja ele em formação ou um adulto. A partir dela poderemos 

compreender, interpretar, modificar e/ou eternizar relações sociais. 

Percebemos, ainda, nesse sentido, que a Literatura Infantil, dado o seu 

caráter peculiar, possui características particulares. Entre elas, encontramos 

nos estudos de Linsingen (2008), Antloga e Slongo (2012), Colomer (2014) e 

Felipe e Fernandes (2014) algumas dessas especificidades, dentre as quais 

destacamos e elencamos nesta pesquisa sete particularidades, tais como: 

1. Histórico, cultural e social, leva o aluno em formação a compreender a 

dinâmica das relações entre os sujeitos nos diferentes espaços, além de se 

perceber como um ser histórico neste processo.  

2. Crítico, pois proporciona discussões, questionamentos e tomada de 

decisões. 
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3. Lúdico e prazeroso, além de proporcionar o prazer, diverte e ensina 

brincando. 

4. Linguagem específica, elo de ligação entre o aluno e a Literatura. 

5. Amplia o vocabulário, possibilitando enriquecer o repertório dos 

alunos. 

6. Desenvolve a capacidade interpretativa, potencializando as múltiplas 

formas de ver o mundo ao seu entorno, através da leitura.  

7. Formação de leitores eficientes. 

No primeiro aspecto, notamos que as narrativas são determinadas 

historicamente num tempo/espaço, imbricadas por questões culturais. Isto, 

segundo Antloga (2014), nos remete a dois pontos: 

  
Primeiramente, à questão de que a história é escrita dentro de 
um dado contexto e visando explicar uma dada realidade; em 
segundo lugar, à afirmação de que os registros feitos pelo 
autor, ao serem lidos, terão efeitos diferentes, dependendo da 
bagagem do leitor, do contexto cultural em que está inserido 
(p.29). 
 

A sociedade é composta por uma multiplicidade imensa de crenças e 

valores e os autores das obras de Literatura Infantil também estão imersos 

neste contexto, portanto, acreditam e disseminam conhecimentos que têm 

valor histórico e cultural, como destacado na primeira característica. Nesse 

sentido, a educação também é um reflexo do desenvolvimento histórico e de 

intencionalidades, assim como a Literatura Infantil, segundo Antloga (2014, 

p.25) “também sofre influência do contexto no qual foi produzida, ou seja, é 

produto de um momento histórico, cultural, político, educacional e social”.  

Nesse sentido, a escrita, por mais permeada de fantasia que esteja, não 

é neutra e as histórias transmitidas por meio dos livros de Literatura Infantil 

trazem, em sua maioria, elementos do pensamento do autor e da sociedade na 

qual foram escritos. Dessa forma, representam ideias, singularidades, 

subjetividades de um indivíduo que escreve/transmite o que sente e pensa. Por 

sua vez, a segunda característica apresentada – crítica, pois proporciona 

discussões, questionamentos e tomada de decisões – nos remete ao papel 

da criticidade, levando o leitor a se perceber no mundo em que está inserido e 

ao seu entorno, de forma a sair do lugar de onde está. 
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 Segundo Alliende e Condemarín (2005, p. 182), “a familiaridade com a 

literatura não só realimenta o escutar, o falar e o produzir textos, como também 

modifica o pensamento e a consciência”. Assim, entendemos que a Literatura 

“estimula a flexibilidade do pensamento” a partir do momento em que o leitor 

interioriza e seleciona as vozes que deseja. Outro aspecto apontado por eles, é 

a Literatura como “obra de arte”, este fator é decisivo para o leitor imaginar, ter 

contato com a beleza e afetividade, pois acreditam que através deste contato o 

indivíduo pode enriquecer e humanizar o seu comportamento. Assim, 

destacamos mais uma vez a importância da articulação entre Literatura Infantil 

e Ensino de Ciências, a criação/recriação de estratégias que possibilite ao 

aluno se colocar no lugar do outro, avaliar as diferenças, tomar decisões e 

solucionar problemas.  

A Literatura Infantil configura-se, então, como uma via muito importante 

de compreensão de si, do mundo e da relação entre os dois, por meio da 

ludicidade. Esta outra peculiaridade destacada pelas autoras estudadas 

cumpre uma tarefa importante, visto que, além de proporcionar prazer, alegria, 

ela facilita a internalização de regras sociais – terceira característica. 

Podemos compreender a ludicidade como algo que possui um poder de 

restituição de uma atmosfera mágica, da capacidade de admiração e de 

espanto diante da realidade, e esta sensação não pode ser sufocada na leitura 

literária.   

 

A Literatura Infantil possibilita que a criança construa seu 
conhecimento do mundo de modo lúdico, transformando o real 
com os recursos da fantasia e da imaginação, uma vez que é 
através da atividade lúdica que a criança prepara-se para a 
vida assimilando a cultura do meio em que vive  (ALVAREZ; 
SILVA, 2008, p.6).  
 

Outra questão apontada por esta característica lúdica é a possibilidade 

que o leitor terá de fazer/responder às inúmeras indagações que faz sobre o 

mundo, sem se preocupar com o certo ou errado. Igualmente, já que a 

Literatura Infantil possui uma linguagem específica que tece a palavra, ela 

possui uma linguagem específica, a qual atua no pensamento humano, e são 

atribuídas natureza e funções distintas, de acordo com a realidade cultural e 

social de cada época, do espaço/tempo como já mencionamos aqui. Para 

tanto, é necessário que se estabeleça um exercício de diálogo com o texto. 
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Somente assim a literatura se mostrará como uma oportunidade de 

compreensão do homem, e de tudo o que o cerca. 

Outro aspecto que destacamos e consideramos de suma importância 

também ao se pensar na Literatura Infantil é a formação de leitores 

eficientes, pois ao oportunizar a interação entre o leitor e o texto, se bem 

mediada, essa formação é favorável. Entendemos que, numa prática efetiva de 

leitura, destaca-se a “prática da leitura literária”, ou do “letramento literário” 

(SOARES, 2010, p.15), cujo valor formativo contribui para o desenvolvimento 

de habilidades de compreensão, interpretação e construção de sentido de 

textos. Assim, entre a multiplicidade e a diversidade de gêneros de textos que 

circulam as práticas sociais em contexto que os sujeitos em formação 

participam, e os que medeiam as práticas pedagógicas, os alunos vão se 

apropriando de forma lúdica e prazerosa, do mundo das narrativas, dos 

poemas, das Ciências, das tecnologias, do meio ambiente, enfim, vão 

desenvolvendo em si o letramento literário.  

Em consonância às muitas possibilidades que o letramento literário traz, 

Colomer destaca as múltiplas funções da literatura. Dentre elas, destacamos: 

Apresentar outras perspectivas, permitir ao leitor se colocar na 
pele de outras pessoas e ver o mundo com distintos olhos. Ela 
também está relacionada à fantasia, à fabulação, que é uma 
necessidade humana, e por isso inventamos histórias desde 
sempre. E mais: a literatura constrói comunidades ao reunir 
pessoas que têm os mesmos referenciais, gostam dos mesmos 
personagens e das mesmas linguagens. Graças à poesia, por 
exemplo, lutamos com a nossa incapacidade de expressar tudo 
o que sentimos. Ela é o laboratório da língua e, tal qual as artes 
plásticas e a música, gera prazer (2014, p.25). 
 

Nesse sentido, outra particularidade apontada aqui e defendida por 

Colomer (2014) é a função de ampliar o vocabulário. A autora revela que, no 

cotidiano, usamos um conjunto restrito de palavras que aprendemos oralmente. 

Para a autora, se uma criança não lê, ela terá muito mais dificuldade em 

progredir nessa aprendizagem. Além disso, ter um amplo repertório vocabular 

rico ainda é importante para saber o que sente e o que pensa e dialogar com 

os demais. Quanto a essa perspectiva, destacamos que a leitura possibilita sim 

a ampliação do léxico, contudo, não é este o único meio, visto que, em culturas 

de tradição oral, a cultura letrada é menos utilizada. Entretanto, por se tratar do 

ambiente escolar, entendemos que o livro seja um importante meio, tendo em 

vista que uma das funções da escola é ensinar a ler e a interpretar.  
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Com isto, o texto literário apresenta 

 

A capacidade de reconfigurar a atividade humana e oferece 
instrumentos para compreendê-la, posto que, ao verbalizá-la, 
cria um espaço específico no qual e constroem e negociam os 
valores se o sistema estético de uma cultura (COLOMER, 
2014, p. 27).  

 

Estas perspectivas contribuem para a nova argumentação sobre a 

importância do trabalho com a Literatura Infantil nas propostas de ensino.  O 

objetivo, defende a autora, é desenvolver a competência interpretativa e é 

necessário fazê-lo através da leitura (COLOMER, 2014). Assim, esta pesquisa 

considera fundamental aproveitar a atividade de leitura das crianças para 

explorar temas de Ciências. Para isso, é importante que qualquer atividade 

com os alunos do ensino fundamental articule diversas frentes de 

aprendizados, entre elas, segundo Piassi e Araújo (2012, p. 42), 

“conhecimentos, habilidades e atitudes, em âmbitos variados”. 

Ainda no tocante à inserção da leitura literária no âmbito dos anos 

iniciais do ensino fundamental, um passo importante nesse processo é análise 

dos livros, voltada não só para a identificação de possibilidades e 

potencialidades, mas também de eventuais problemas que uma visão crítica 

possa revelar, um fazer ciência no dia a dia, a cotidianidade do sujeito leitor. É 

importante ressaltar, como nos alerta Piassi e Araújo (2012, p. 42) “que essa 

visão crítica não significa rejeitar uma obra, mas, sim, nela encontrar desafios e 

questões a serem abordados nas atividades com as crianças”. 

Nesse sentido, compreendemos que a Literatura é uma forma de dizer, 

carregada de significados. É uma variedade de arte, como podemos constatar, 

ou seja, é uma arte literária. E, como tal, precisa ser ensinada nas escolas, por 

diversas estratégias, isto porque a Literatura possibilita “refletir sobre o mundo, 

criar realidades, ampliar o repertório de linguagem e formar comunidades que 

se identifiquem com um determinado conjunto de obras, entre outras obras” 

(PIASSI e ARAÚJO, 2012, p. 43). 

É o que defende Colomer (2014), justificando a importância de relacionar 

leitura, Literatura Infantil e formação literária na sala de aula. Para ela, um dos 

aspectos do fracasso do estímulo à leitura que mais chamam a atenção tem a 

ver com a aprendizagem escolar. Ler e escrever são as primeiras tarefas em 
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que as crianças podem não alcançar o que se espera delas. Então, criam 

defesas, passam a dizer “eu não gosto de ler”, na tentativa de se preservar. 

Contudo, ao inserir nas aulas o lúdico e o encantamento que a literatura 

proporciona, o professor tem, então, a possibilidade de (re) atrair esse aluno e 

proporcionar-lhe novos significados na aprendizagem. 

 

3.3.1 Programa Nacional do Livro Didático PNLD – Obras Complementares   

 

O Ministério da Educação e Cultura através do Programa Nacional do 

Livro Didático, desde de 2013, disponibilizou para as escolas públicas 

brasileiras, que ofertam o Ciclo de Alfabetização, acervos literários distribuídos 

pelo PNLD – Obras Complementares. Em 2014 esta ação passou a ser 

nomeada como Programa Nacional do Livro Didático PNLD – Obras 

Complementares – Alfabetização na Idade Certa.  

Nestes acervos, de acordo com normativas do MEC, foram 

contempladas as obras com a finalidade de estimular a leitura, por parte do 

alfabetizando, ou propiciar aos professores alfabetizadores e aos alunos, 

alternativas interessantes para situações de leitura compartilhada, de modo a 

favorecer o planejamento de ensino e a progressão da aprendizagem. Suas 

obras são diversificadas do ponto de vista temático, de gêneros, formato e grau 

de complexidade, algumas apresentam características literárias outras são 

conteudistas, didatizantes ou de cunho moral. 

As obras literárias disponibilizadas possuem um selo identificando que 

pertence ao acervo PNLD – Obras Complementares, neste também era 

exposto à qual sala/ano se destinava aquela obra. Os acervos disponibilizados 

não possuem a nomenclatura de Obras Complementares por acaso, pois 

destinam-se ao apoio à alfabetização, além de abordarem temas das grandes 

áreas do conhecimento: Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas 

e Linguagens e Códigos.  

Os acervos disponibilizados pelo PNLD – Obras Complementares, foram 

compostos por:   

o didáticas e para a divulgação do saber científico – relativas aos 
diferentes componentes curriculares.   
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o biografias – a respeito de artistas, personagens históricos e 
outros. Contemplavam conteúdos ricos para a vida em sociedade, 
além de recursos linguísticos.  

o instrucionais – tinham o objetivo de ensinar a produzir algo, 
como: receitas, instrumentos, brinquedos e outros.  

o livros de palavras – livros dedicados à alfabetização.  
o com cantigas, parlendas, trava-línguas, jogo de palavras – 

valorizavam a tradição oral, além de colaborarem para a 
alfabetização.  

o de imagens – possibilitavam a leitura de imagens.  
o com fim em conteúdos curriculares – um gênero que conta 

histórias e ensina conteúdos curriculares.  
o literárias – “a serem contemplados/priorizados na escola (...). A 

contextualização histórica, a reflexão de estilos literários, os 
debates das concepções de sociedade e de homem expressos 
nestes livros também merecem tratamento especial”. (BRASIL, 
2012, p. 31).  

 
Os critérios que compõem os acervos do PNLD – Obras 

Complementares voltados para os componentes curriculares se caracterizam 

por: 

Abordam os conteúdos de forma lúdica, despertando o interesse e 
envolvimento dos alunos com os assuntos abordados.  
Recorrem a projetos editoriais capazes de motivar o interesse e 
despertar a curiosidade de crianças dessa etapa de escolarização.  
Usam linguagem verbal e recursos gráficos adequados a alunos  
do 1⁰ , 2⁰  e 3⁰  anos do ensino fundamental.  
Configuram-se como obras capazes de colaborar com o processo de 
ensino e aprendizagem. (BRASIL, 2011, p. 2).   

 

Os conteúdos curriculares dos acervos do PNLD – Obras 

Complementares são organizados de acordo as áreas de conhecimentos, 

sendo que foram selecionadas: 359 da área das Ciências Humanas e Temas 

Transversais; 514 de Ciências da Natureza e Matemática; e 471 de Linguagens 

e Códigos. Com a predominância do gênero narrativo. Dentre elas foram 

escolhidas 180 para compor os seis acervos enviados às escolas. (BRASIL, 

2012).  

 

3.4 A leitura literária na escola como uma prática estética: o letramento literário 

em sala de aula 

 

 Paulino e Cosson (2009) definem letramento literário como “o processo 

de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos “ (p.67). 

Para os autores este processo é marcado pelo seu caráter dinâmico e contínuo 

na vida do leitor desde o seu nascimento, defendem que a cada novo contato 
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com a literatura o sujeito transforma-se, independente do ensino formal, ou 

seja, quanto mais experiências literárias o leitor tiver mais significativas serão o 

seu aprendizado. Com certeza, ao pensarmos nos alunos dos anos iniciais 

essas experiências quando efetivadas na prática docente proporciona 

aprendizagens significativas.   

 Portanto, ao se buscar a “construção de sentidos” o sujeito perpassa por 

duas experiências: a “interação verbal intensa” (p.68) e o “reconhecimento do 

outro e o movimento de desconstrução/construção do mundo” (p.69). Sendo 

que, na primeira o sujeito interage com a linguagem através das palavras, 

assim elas são livres e libertárias, em contrapartida, na segunda as 

experiências demandadas pelo contato com o outro através das palavras 

promove a construção/desconstrução de um novo mundo, promovendo o 

diálogo entre seus pares e consigo mesmo. 

 Essas experiências demandadas do letramento literário tornam-se 

singular, no momento em que a literatura interage com a linguagem, pois cabe 

à literatura segundo Cosson (2006, p.17)  “tornar o mundo compreensível “ , 

pontua que a transformação da materialidade das palavras se dá pela magia 

das “cores, odores, sabores e formas intensamente humanas” (idem).   

 Outros fatores apresentados por Cosson (2006) no letramento literário 

referem-se à inserção no mundo da escrita, pois ao ter contato com os textos 

literários os alunos são conduzidos a dominar a palavra a partir dela mesma, 

com toda sua magia das “cores, odores, sabores e formas intensamente 

humanas”. Outro fator que o autor destaca como necessário e preciso para a 

concretização do letramento literário é a presença da escola, porque possui 

necessidades específicas, entre elas, o autor elenca quatro dessas demandas. 

A primeira é o encontro essencial do leitor com o texto, tendo em vista 

que muitas vezes a escola é o único espaço onde muitos alunos tem o contato 

com este instrumento, Cosson (2006, 2014) ainda enfatiza dizendo que nada 

pode substituir, na formação do leitor, a experiência da leitura ou da escritura 

literária. 

A segunda é a compreensão que a literatura é linguagem, sabemos que 

a linguagem influencia o nosso pensamento, e que as palavras atuam como um 

combustível para nossas experiências, elas nos ajudam a contemplar o 
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passado e o futuro, pessoas e objetos que não estão presentes, reativa ideias, 

e se manifestam de diversas formas, além do livro.   

Uma outra é a experiência da literatura que se dá num contexto 

determinado, o que Cosson (2004, 2014) é bem categórico em afirmar que este 

espaço é a sala de aula, ele atribui a este espaço como uma comunidade de 

leitores, onde se compartilha saberes e fazeres, tanto individualmente como 

coletivamente, e esta intersecção é essencial para construção de um 

repertório. 

Por último, defende que a construção desse repertório precisa ser 

guiada por meio de atividades sistemáticas e sistematizadas para se 

desenvolver a competência literária, sendo a escola o espaço que se deve 

proporcionar tais atividades.  

Afinal, segundo Cosson (2016, p.103) o texto literário “carrega em sua 

elaboração estética as várias possibilidades de sentidos”.  Diante desse 

contexto, concordamos que essas possibilidades não devam ser oferecidas 

como atividade isolada; ao contrário, esta possibilidade deve ser integrada com 

outras linguagens. Isto leva-nos a compreender que a leitura do texto literário, 

associada às ações envolvidas nas estratégias de compreensão leitora, pode 

proporcionar um ensino de leitura diferenciado, por sugerir o uso de diversos 

tipos de textos literários e modos de estimular o ato de ler e escrever. Desse 

modo, ao integrar estas demandas e possibilidades na prática pedagógica a 

escolarização da literatura estaria sendo usada de forma adequada nas 

escolas, que segundo Soares (1999) essa escolarização deve “corresponder 

ao ideal de leitor que se quer formar”.   
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4 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

Esse estudo tem o intuito de investigar as potencialidades da literatura 

infantil, a partir de obras indicadas por professores dos anos iniciais do EF, 

para o Ensino de Ciências, o qual vise promover a Alfabetização Científica. 

Ressaltamos, que essas potencialidades podem ser exploradas sem que se 

negue ao aluno a exploração do texto sob um viés estético. 

Para atingir o objetivo e responder aos questionamentos apresentados, 

optamos, no processo de pesquisa, por um enfoque qualitativo. André (1986) 

enfatiza a relevância desse tipo de estudo, pois auxilia o pesquisador a 

confrontar-se com seu objeto de investigação, há uma aproximação do 

pesquisador com o mundo físico, social e histórico dos sujeitos. Só assim é 

possível descrever os dados de forma indutiva, pois a “preocupação com o 

processo é bem maior que o produto“ (p.11-13). 

Com essa perspectiva, a presente pesquisa apresenta-se como um 

estudo de caso, que, segundo André, pode ser usado em “[...] pesquisa 

educacional para descrever e analisar uma unidade social, considerando suas 

múltiplas dimensões e sua dinâmica natural [..]” (2013, p. 97). Nesta 

abordagem qualitativa e no contexto das situações escolares, os estudos de 

caso, enfatiza a autora, “[...]utilizam técnicas como entrevistas para possibilitar 

reconstruir os processos e relações que configuram a experiência escolar diária 

[...]” (p. 97).  

Nesse sentido, quanto ao estudo de caso, André (2013, p.97) analisa: 

  

Se o interesse é investigar fenômenos educacionais no contexto 
natural em que ocorrem, os estudos de caso podem ser instrumentos 
valiosos, pois o contato direto e prolongado do pesquisador com os 
eventos e situações investigadas possibilita descrever ações e 
comportamentos, captar significados, analisar interações, 
compreender e interpretar linguagens, estudar representações, sem 
desvinculá-los do contexto e das circunstâncias especiais em que se 
manifestam. Assim, permitem compreender não só como surgem e se 
desenvolvem esses fenômenos, mas também como evoluem num 
dado período de tempo. 

 

 Nosso foco de análise serão os livros indicados pelos professores 

pesquisados e as entrevistas realizadas. Desse modo, faz-se necessário 

conhecer o percurso metodológico que norteou o desenvolvimento deste 

estudo. 
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4.1 O contexto da pesquisa  

 

A pesquisa foi desenvolvida com professores de uma escola situada 

numa cidade do Sul da Bahia. Segundo os dados do IBGE (2010), esta cidade 

possui 148.974 habitantes e, de acordo com a Secretaria de Educação –

SEDUC, a Rede Municipal de Ensino possui cerca de 24 mil alunos 

matriculados e 41 unidades escolares. Dentre as unidades educativas, 

elegemos uma escola que foi fundada na década de 60. Atualmente, ela é 

composta por 19 salas de aulas com 27 turmas, atendendo a 594 alunos (ver 

tabelas 2 e 3) nas modalidades de ciclos 1, 2 e 3 (ver tabela 1), nos turnos 

matutino e vespertino, além da modalidade de ensino da EJA no turno noturno.   

Compõem a unidade escolar seis espaços em anexos. O quadro de 

pessoal administrativo é composto por: 02 porteiros, 04 auxiliares de serviço 

gerais, 07 merendeiras, 02 agentes administrativos. O corpo docente é 

constituído por 23 professores do quadro permanente, em regime de 40 

horas/semanais, 02 professores efetivos com carga horária de 20 

horas/semanais e 03 professores contratados, em regime de 40 

horas/semanais, totalizando 28 docentes. Sendo, em sua maioria, graduados 

nos cursos de Pedagogia e Letras. A equipe gestora é composta por: 01 

diretora escolar, 02 vices diretores e 04 coordenadores pedagógicos.  

 

Tabela 1.  Níveis e modalidade de ensino 

 
 

Ensino Fundamental 
I 

Ciclo Fase Idade Turno 

I 2 4 e 5 anos Diurno 

II 1 
2 
3 

6 anos 
7 anos 
8 anos 

 
diurno 

 
III 

1 9 anos em 
diante 

diurno 

 2 - Diurno 

EJA 1 - Noturno 
Fonte: Projeto Político Pedagógico (PPP), 2017. 

 

Tabela 2.  Matrícula   Inicial – 2017 

Ciclo 1 

Turno Fase 2- 04 anos Fase 2- 05 anos TOTAL 

Matutino 12 50 62 

Vespertino 36  17 53 

Total 48 67 115 
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Fonte: Projeto Político Pedagógico, 2017. 

Ensino Fundamental (Ciclos) 

 Ciclo 2 Ciclo 3   
TOTAL 

Turno Fase I Fase II Fase III Fase I Fase II Eja  

Matutino 33 68 69 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 48 - 277 

Vespertino 46 45 88 48 64 - 291 

Noturno - - - - - 26 26 

Total 79 113 157 107 112 26 594 

Fonte: Projeto Político Pedagógico, 2017. 

 

A política de instituição, adotada pela escola abrange: 

 

1. Missão: Assegurar um ensino de qualidade, garantindo o acesso e 
a permanência dos alunos na escola, formando cidadãos críticos 
capazes de agir na transformação da sociedade. 
2. Visão: Sermos uma escola voltada para a qualidade de 
atendimento a todos os que necessitam de nossos serviços. 
3. Valores: Qualidade de Ensino da Escola - Valorizam nossos 
alunos com o fortalecimento da qualidade de ensino; 
Participação/Companheirismo - Trabalhamos em equipe, cada qual 
dando sua parcela de participação nas atividades desenvolvidas, 
através do espírito de solidariedade; Criatividade- Apoiamos a 
criatividade dos nossos alunos e de toda a equipe escolar e 
Responsabilidade/ Compromisso - Na medida em que trabalhamos 
com responsabilidade e compromisso, teremos o nosso esforço 
reconhecido, através  do êxito dos nossos alunos pelos caminhos 
(PPP, 2017, p. 10). 

 

Na proposta curricular da escola pesquisada, na área de Ciências, 

percebemos que utilizam as competências, habilidades e conteúdos. No 

quadro 4 apresentamos o currículo trabalhado no terceiro ano e no 4 quadro o 

currículo do quinto ano. Constatamos que os conteúdos são transcritos dos 

PCNs, lembrando que o Projeto Político Pedagógico da escola foi reformulado 

no ano de 2017. 

 

Quadro 4- Proposta Curricular da disciplina de Ciências do 3º ano do 

Ensino Fundamental 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

CONTEÚDOS 

· Organizar situações de 
aprendizagem que envolva 
observação da existência dos 
recursos naturais e sua 
importância para os seres vivos; 
· Discutir a importância do uso 
racional da água para evitar o 
desperdício; 
· Observar relações entre o ser 

· Conhecer, identificar e situar 
nosso planeta Terra e outros 
corpos celestes; 
· Compreender o que são recursos 
naturais e a ação do homem sobre 
a natureza; 
· Identificar: características, 
capacidades, diferenças e relações 
sociais entre os seres humanos; 

Eixo temático: 
Seres humanos; 
os animais; os 
vegetais; os 
materiais. 
Conteúdos: 
· Seres humanos; 
saúde; 
· O corpo humano, 
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humano e os demais seres 
vivos, valorizando o respeito 
para com os outros animais e 
ambientes; 
· Observar e identificar o 
desenvolvimento do corpo 
humano como parte de um 
processo, dando ênfase à 
alimentação, à higiene pessoal e 
à prática de exercícios físicos; 
· Conscientizar os alunos da 
importância dos órgãos dos 
sentidos em nossa vida e 
perceber a influencia que o meio 
ambiente exerce sobre eles. 

· Compreender o que significa ter 
saúde e quais os hábitos e atitudes 
importantes para se ter boa saúde; 
· Conhecer e ser capaz de 
identificar e localizar as partes do 
corpo e entender sobre seu 
funcionamento; 
· Reconhecer a importância dos 
alimentos como fontes de energia; 
· Entender como funciona a 
respiração e as funções do sangue; 
· Compreender que os animais são 
seres vivos, suas diferentes 
características de locomoção, 
reprodução e alimentação, seus 
diferentes “habitat”, classificá-los 
de acordo com o meio onde vivem; 
· Compreender os vegetais como 
seres vivos, seus diferentes tipos, 
características e utilidades; 
· Conhecer os diferentes ciclos de 
vida dos seres vivos, animais e 
plantas; 
· Reconhecer alguns requisitos 
básicos para que haja vida na 
Terra; 
· Conhecer as diferentes 
composições dos objetos e os 
diferentes estados que esses 
materiais podem apresentar-se: 
sólido, liquido e gasoso, verificando 
que estes estados podem variar de 
um para o outro dependendo da 
condição; 
· Identificar a importância da 
tecnologia, seus diferentes tipos e 
a diferença que ela trouxe para a 
vida humana. 
· Reconhecer a importância das 
diferentes fontes de informação; 
· Desenvolver hábitos saudáveis de 
alimentação e de higiene pessoal; 
· Refletir sobre os cuidados que 
devemos ter para com os órgãos 
dos sentidos; 
· Desenvolver hábitos de higiene 
envolvendo os órgãos dos 
sentidos; 
· Envolver os alunos em trabalhos 
grupais; 
· Desenvolver uma consciência 
critica em relação à importância do 
ar e da água para os seres vivos e 
a necessidade da preservação do 
meio ambiente; 
· Promover campanhas para evitar 
o desperdício de água. 

alimentação e 
respiração; 
· O ciclo da vida 
dos seres vivos – 
animais e plantas; 
· Os recursos 
naturais; 
· Característica do 
Planeta; 
·Mudança de 
estado físico dos 
materiais; 
· Tecnologia dos 
materiais. 

Fonte: Projeto Político Pedagógico, 2017 
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Percebe-se que os eixos temáticos, orientam o trabalho pedagógico do 

professor, no 5º ano, os conteúdos seguem os PCNs de Ciências (2001), no 

entanto, ampliam a divisão dos eixos temáticos, tendo em vista o processo de 

aprendizagem para aquisição de novos saberes. Entendemos o eixo temático, 

como um conjunto de temas que orientam o planejamento pedagógico dos 

professores. 

 

Quadro 5- Proposta Curricular da disciplina de Ciências do 5º ano do 

Ensino Fundamental 

 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

CONTEÚDOS 

Compreender a natureza como 
um todo dinâmico, sendo o ser 
humano parte integrante e 
agente de transformações do 
mundo em que vive; 
Reconhecer relações entre 
conhecimento científico 
produção de tecnologia e 
condições de vida e suas 
mudanças; 
Elaborar questões, diagnósticas 
e sugerir soluções para 
problemas reais a partir de 
componentes das Ciências 
naturas; aplicar conceitos 
procedimentos e atitudes das 
ciências naturais relacionados à 
energia, matéria, transformação, 
espaço, tempo, sistema 
equilíbrio e vida; 
Saber relacionar textos 
observações e registros e 
experimentos afins para coleta, 
organização comunicação e 
discussão de fatos e 
informações; 
Desenvolver a capacidade do 
trabalho em grupo, interagindo 
de forma crítica e cooperativa; 
Entender e compreender a 
saúde como bem individual e 
social; 
Saber utilizar a tecnologia de 
forma correta para o equilíbrio 
da natureza e do homem 
Conhecer instrumentos 
utilizados na observação do céu; 
Diferenciar estrelas, planetas e 
satélites; 
Reconhecer características da 

Observar, registrar e comunicar 
algumas semelhanças e 
diferenças entre diversos 
ambientes, identificando a 
presença comum dos recursos 
naturais e características dos 
ambientes diferentes; 
Organizar e registrar informações 
por meio de desenhos, perguntas, 
quadros, esquemas, listas, 
pesquisas e pequenos textos 
sobre os seres da natureza; 
Reconhecer processos e etapas 
de transformação de materiais. 
Executar comparações dos 
modos com que diferentes seres 
vivos, no espaço e no tempo, 
realizam as funções de 
alimentação, sustentação, 
locomoção e reprodução, em 
relação às condições do ambiente 
em que vivem; 
Relacionar informações sobre o 
ambiente por meio de figuras e 
textos; 
Valorizar a vida em sua 
diversidade e preservação dos 
ambientes; 
Preocupar-se com as atitudes e 
comportamentos favoráveis à 
saúde, em relação à alimentação 
e à higiene pessoal, 
desenvolvendo a 
responsabilidade no cuidado com 
o próprio corpo e com os espaços 
que habita; 
Compreender a utilização das 
informações obtidas para justificar 
suas ideias; 
Valorizar o trabalho em grupo, 

1 - Ser vivo e 
ambiente natural 
Animais; 
vertebrados e 
invertebrados 
Plantas; 
Elementos naturais. 
(solo, ar e água). 
Alimentação 
saudável; 
Ambiente e saúde. 
Os sentidos; 
O corpo humano. 
2 - Recursos 
tecnológicos. 
Invenções e 
exploração do 
ambiente; 
Tecnologia e saúde. 
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Lua e do Sol; 
Relacionar os movimentos da 
terra e da lua à contagem do 
tempo cronológico 

sendo capaz de ação crítica e 
cooperativa para construção 
coletiva do conhecimento; 
Valorizar a observação como um 
importante meio para obter 
informações sobre a natureza; 
Reconhecer a importância das 
conquistas espaciais; 
Reconhecer as partes do corpo 
humano e suas funções; 
Identificar os órgãos dos sentidos 
e suas funções; 
Compreender a importância da 
tecnologia na prevenção de 
doenças. 

Fonte: Projeto Político Pedagógico, 2017 

 

Assim, foram realizados questionários com os professores com o 

objetivo de traçar um perfil deste profissional e para indicação de três obras 

literárias que eles indicariam para seus alunos e que têm a ver com Ciências. 

Logo após, realizamos uma entrevista semiestruturada e percebemos alguns 

aspectos relevantes, como: a prática docente nas aulas de Ciências com foco 

na leitura, os desafios que os docentes se deparam no cotidiano da prática 

escolar para trabalhar os temas de ciências, como os professores trabalham os 

temas de ciências articulados aos livros infantis, como os temas de ciências 

são abordados nesses livros e a importância da relação deste livros com os 

temas de ciências para uma efetiva formação leitora, com a intenção de 

aproximar os alunos e a prática pedagógica dos professores ao processo de 

Alfabetização Científica nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Nesse sentido, nossos dados foram obtidos por meio de questionário, 

entrevista semiestruturada e livros infantis, os quais foram posteriormente 

analisados, considerando os conhecimentos adquiridos por parte da 

pesquisadora no percurso de sua formação, atuação profissional e da leitura de 

referenciais bibliográficos sobre a temática abordada. Esse processo foi 

realizado no intuito de apresentar as contribuições e as relações que o trabalho 

com a Literatura Infantil, articulada com os temas de Ciências e a Alfabetização 

Científica, poderá promover, tendo em vista a formação leitora dos alunos dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental nas aulas de Ciências, no sentido de 

encontrar indicadores que se aproximem de uma prática científica, que 
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incentive o interesse dos sujeitos em formação por temas de Ciência, bem 

como promova a leitura literária como uma prática social.  

 

4.2 Perfil dos sujeitos envolvidos na pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com dois professores generalistas efetivos, que 

ministram aulas no terceiro e quinto ano (Ciclo II/fase 3 e Ciclo III/fase 2) do 

Ensino Fundamental do ensino regular, possuindo, no mínimo, 05 (cinco) anos 

de atuação nos anos iniciais, em uma escola pública do Sul da Bahia. 

Destacamos que os docentes estavam dispostos a participar da pesquisa, por 

livre consentimento, assinando o termo de participação de sujeito da pesquisa 

(Anexo 1). Além disso, pontuamos que, antes de entrar em contato com os 

professores, esta pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da UESC, tendo sido aprovada sob o nº de processo Nº 2.371.066.  

Os interlocutores da pesquisa receberam codinomes para que sejam 

preservadas suas identidades pessoal e profissional, de acordo com o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), que destaca os objetivos da 

pesquisa e o sigilo da identidade do professor para participar como sujeito da 

pesquisa.  É imprescindível buscarmos compreender quem são os professores 

que atuam como generalista, lecionando diversas disciplinas, entre elas a de 

Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental da escola municipal pública 

numa cidade do Sul da Bahia, para, posteriormente, compreendermos como 

eles articulam a Literatura Infantil aos temas de Ciências, visto que acreditamos 

ser essa uma importante articulação para a formação científica e tecnológica 

dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

A partir das informações levantadas por meio de questionário, traçamos 

o perfil dos professores generalistas que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental por meio dos seguintes quesitos: gênero, faixa etária, formação 

acadêmica e tempo de serviço no exercício da docência (Ver tabela 3): 

 
Tabela 3. Quadro resumo do perfil dos professores generalistas – 3º e 5º 
ano do Ensino Fundamental 
 

 
Professores 

Gênero Faixa 
etária 

Formação 
Acadêmica 

Pós 
graduação 

Tempo na 
docência 

Ano de 
atuação 
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Carol 

Feminino 25-30 Licenciatura 
em 

Pedagogia 

Gestão 
Pública 

 
 

8 anos 

3º Ano 
(Mat.) 

psicopedagogia Pré-
escola 
(Vesp.) Educação à 

distância 

Edilson Masculino 40-45 Licenciatura 
em 

Pedagogia 

 
Gestão 
Escolar 

 
20 anos 

5º Ano 
(Mat.) 

4º Ano 
(Vesp.) 

  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os professores participantes desta pesquisa encontram-se na faixa 

etária entre 29 e 45 anos, sendo um do sexo feminino e um do sexo masculino. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 9394/1996), em 

seu artigo 62, a 

Formação de docentes para atuação na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996).  

 

Ao observar os dados obtidos no questionário inicial, podemos verificar 

que os professores possuem graduação em Pedagogia e pós-graduação Lato 

Sensu, sendo que a professora Carol é pós-graduada em Gestão Pública 

Municipal, Psicodegadogia e Educação à distância, já o professor Edilson 

possui pós-graduação em Gestão escolar.  Com isso, verificamos que os 

professores pesquisados atendem aos requisitos da formação acadêmica, 

como é estipulado pelas diretrizes que norteiam a educação nacional. Além, de 

investirem em cursos de pós-graduação sugere que eles são professores 

comprometidos, também percebe-se a predominância da formação gestora 

desses docentes. 

No que diz respeito ao tempo de serviço na docência, constatamos que 

a professora Carol exerce a profissão há oito anos e o professor Edilson há 20 

anos. Assim, recorremos aos estudos de Lima (2006), para referenciar que os 

professores generalistas das escolas municipais do Sul da Bahia encontram-se 

na fase da “descoberta da profissão” (p. 35) que, ao sobreviverem e não 

desistirem do fazer diário, há de se descobrir o reconhecimento, a partir do 



68 
 

autoconhecimento e da criatividade. Referente ao tipo de vínculo empregatício, 

os pesquisados são concursados pelo regime celetista.  Os dois trabalham 

numa carga horária de quarenta horas semanais. É possível perceber com 

esses dados, que é um grupo com tempo de experiência bem significativo.  

Os professores trabalham em duas turmas/ano diferentes diariamente, já 

que todos possuem quarenta horas na mesma escola (Ver tabela 4). 

Observamos que este fator é uma realidade na escola pesquisada.   

 

Tabela 4. Turmas de atuação dos professores 

PROFESSOR TURMA/ANO TURNO 

 
Carol 

3º Matutino 

Pré-escola Vespertino 

 
Edilson 

5º Matutino 

4º Vespertino 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Acreditamos que atuar em níveis tão diferentes, como por exemplo a 

professora Carol atua na pré-escola pela manhã e no terceiro ano à tarde, 

interfere na qualidade do planejamento, pois o professor generalista precisa dar 

conta de diversas áreas do conhecimento nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, o que representa uma gama de problemas para o planejamento 

das suas atividades e ensino, as diferentes áreas de conhecimento, dentre 

elas, o ensino de ciências, foco desta pesquisa. Sobrecarregado e com pouco 

tempo para planejar, os professores acabam conferindo ao Português e a 

Matemática uma importância significativa nas suas aulas.  

No término do questionário, foi solicitado aos professores a indicação de 

obras literárias que haviam trabalhado, ou que indicariam, que se articulavam 

com os temas de Ciências. Logo abaixo apresentamos os quadros (6 e 7), com 

os títulos dos livros selecionados pelos professores para melhor compreender 

como utilizavam os livros de literatura na sua prática pedagógica e se eles 

faziam alguma relação dos temas de ciências nas suas aulas. Após a indicação 

destas obras, as analisamos e, posteriormente, as mesmas subsidiaram as 

entrevistas com os professores. Vale destacar que neste momento só pedimos 

a indicação.  
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Quadro 6 – Livros de Literatura Infantil indicados pela professora Carol do 
3° ano 
TÍTULO GÊNERO 

DISCURSIVO 
AUTOR ILUSTRADOR EDITOR

A 
ANO DE 
PUBLICAÇÃ
O 

Pingo- 
d’água 

Poesia 
(Paradidático) 

Eliana 
Sant’anna 

Nelson Tunes Miguilim 2010 

Ar pra que 
serve o ar? 

Poesia 
(Paradidático) 

Anna 
Cláudia 
Ramos 

Anna Cláudia 
Ramos 

Dimensã
o 

2011 

Na praia, no 
mar, 

Tartaruga 
quer o mar 

Narrativa 
(Literatura 

Infantil) 

Ana Maria 
Machado  

Marcelo 
Pacheco e 
Julio Minervino 

Ática 2010 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Quadro 7 – Livros de Literatura Infantil indicados pelo professor Edilson 
do 5º ano 
TÍTULO GÊNERO 

DISCURSIVO 
AUTOR ILUSTRADOR EDITOR

A 
ANO DE 
PUBLICAÇÃ
O 

O canto 
mais lindo 
que já se 
ouviu 

Poesia 
(Paradidático) 

Clarissa 
Bittencourt 
de Pinho e 

Braga 

Clarissa 
Bittencourt de 
Pinho e Braga 

Secretari
a da 

Educação 
do 

Estado 
da Bahia 

2014 

Era uma vez 
uma gota de 
chuva 

Poesia 
(Paradidático) 

Judith 
Anderson 

Mike Gordon Scipione 2012 

O ciclo da 
água 

Poesia 
(Paradidático) 

Neide e 
suzana 

Paula Watson 
e Renata 
Watson 

FTD 2010 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para esta dissertação, analisamos apenas três obras das seis indicadas 

pelos professores do 3º e 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

tendo em vista as contribuições da banca examinadora para a continuidade das 

análises. É importante ressaltar que os professores, para indicarem as obras, 

precisaram de um tempo a mais do que o combinado, pois levaram em 

consideração o critério de já ter utilizado aquele livro em sala de aula, assim 

teriam “um domínio maior sobre o conteúdo de cada livro”, declarou o professor 

Edilson.  

Outro fator que precisa ser destacado foi que todos os livros indicados 

pertencem ao Programa Nacional do Livro Didático (2013, 2014 e 2015) – 

Obras Complementares do Ministério da Educação para os anos iniciais, que 

entre outros materiais didáticos disponibilizados para escola pública, estão os 
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livros de literatura infantil, para coletivo dos alunos na sala de aula. Essas 

obras complementares pertencem a um acervo diversificado, tem 

características próprias e são distribuídas pelo MEC, propõe auxiliar o processo 

de alfabetização inicial, e, para tanto, abordam temas relativos a todas as 

disciplinas escolares, nas áreas de Linguagens e Códigos; Ciências da 

Natureza e Matemática; Ciências Humanas. Em suma,  

 

Assim como os livros didáticos, as obras que os compõem estão em 
sintonia com os currículos, na medida em que não só abordam temas 
de interesse escolar, como foram concebidos e realizados de forma a 
favorecer a aprendizagem. Por outro lado, são ‘livros de leitura’como 
tantos outros, caracterizando- se por ampla circulação social. 
Portanto preenchem funções diversificadas, no processo de formação 
do aprendiz, ao mesmo tempo em que seduzem e entretêm o leitor. 
Em outras palavras, os Acervos Complementares são de natureza 
simultaneamente cultural e escolar, o que lhes confere um papel 
estratégico, nos processos de ensino-aprendizagem, destinados a 
articular o letramento e a alfabetização iniciais com o acesso às 
grandes áreas dos conhecimentos escolares e mesmo às disciplinas 
(BRASIL, 2012, p.22). 

 

Ressaltamos que todos os livros indicados pelos professores compõem 

o acervo dos anos iniciais do Ensino fundamental que correspondem ao 1º, 2º 

e 3º ano para uso nas salas de aula. É sabido que desde 2010, o Ensino 

Fundamental (EF) de nove anos encontra-se implantado em todo o país. Com 

a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Educação, de 3 de agosto de 2005, 

redefiniu, desse modo, o primeiro e o segundo segmentos desse nível de 

ensino. 

 

4.3 O Percurso para obtenção dos dados  

 

A opção metodológica escolhida é de suma importância para 

alcançarmos as respostas ao problema de pesquisa proposto. Assim, como 

afirma Cervo, “a coleta de dados envolve diversos passos, como a 

determinação da população a ser estudada, a elaboração do instrumento de 

coleta de dados, a programação da coleta e também o tipo de dados e de 

coleta” (2007, p. 50).  Diante da problemática proposta para esta pesquisa, 

definimos as seguintes técnicas e instrumentos para a obtenção de dados: 

questionário e entrevista semiestruturada. 
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4.3.1. Questionário 

 

O questionário caracteriza-se como um instrumento de investigação que 

visa recolher informações baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo 

representativo da população em estudo. Para tal, coloca-se “uma série de 

questões que abrangem um tema de interesse para os investigadores, não 

havendo interação direta entre estes e os inquiridos” (AMARO; PÓVOA; 

MACEDO, 2005, p. 03). Optamos pelo uso do questionário, pois nele há 

perguntas fechadas que podem ser utilizadas quando se deseja obter uma 

justificativa e/ou contribuição do sujeito pesquisado, sendo vantajoso o seu uso 

por facilitar a organização dos dados coletados e permitir uma manifestação ou 

complemento por parte do interlocutor da pesquisa.  

A partir de seu uso, traçamos o perfil dos professores generalistas, com 

perguntas fechadas, para delimitarmos aspectos sobre estes docentes como: 

gênero, faixa etária, formação acadêmica e tempo de serviço no exercício da 

docência. Severino (2007) aponta que, neste instrumento de coleta de dados, 

as questões devem ser pertinentes ao objeto de estudo e claramente 

formuladas, de modo a serem bem compreendidas pelos pesquisados. 

Também solicitamos a indicação de seis obras infantis para serem analisadas, 

o que posteriormente daria suporte para realizar a entrevista.  

Inicialmente, entramos em contato com a escola, para recebimento de 

autorização formal, para o desenvolvimento da pesquisa. Posteriormente, por 

meio da direção da escola, buscamos os sujeitos, os professores generalistas 

do 3º e 5º dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma cidade do sul da 

Bahia para entregar-lhes a ficha de identificação da pesquisa, caso aceitassem 

participar da pesquisa e preenchessem o perfil identitário. O questionário 

compõe o anexo (2) deste relatório, foi entregue aos professores após adesão 

à pesquisa, de livre consentimento, na escola onde trabalham, em data e hora 

escolhidos e combinados.  

 

4.3.2  Livros Infantis Indicados 
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No momento do questionário, foi solicitado aos professores pesquisados 

que indicassem três obras literárias que já haviam usados com os alunos e 

que, na opinião deles, os temas propostos na história faziam articulação com 

os temas de Ciências (Exemplos de temas: Terra e universo, vida e ambiente, 

ser humano e saúde, tecnologia e sociedade). 

 

4.3.3 Entrevistas semiestruturada  

 

Além do uso do questionário, selecionamos a entrevista 

semiestruturada, no intuito de conhecer aspectos como: a prática docente nas 

aulas de Ciências com foco na leitura, os desafios que os docentes se deparam 

no cotidiano da prática escolar para trabalhar os temas de ciências, como os 

professores trabalham os temas de ciências articulados aos livros infantis, 

como os temas de ciências são abordados nesses livros e a importância da 

relação deste livros com os temas de ciências para uma efetiva formação 

científica, no intuito de aproximar os alunos do processo de Alfabetização 

Científica nos anos iniciais do ensino fundamental. 

A entrevista foi um dos métodos escolhidos para captar a percepção dos 

participantes sobre o tema em estudo, pois, segundo Lüdke e André (1986, 

p.40), esse método permite que os indivíduos interajam, possibilitando 

“correlações, esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira eficaz 

na obtenção das informações desejadas”. O tipo de entrevista utilizada foi a 

semiestruturada, a qual possui um roteiro como base, mas o pesquisador não é 

obrigado a segui-lo à risca, podendo fazer adaptações no decorrer da 

entrevista quando necessárias. Destacamos, nesse sentido, que os dados 

colhidos por meio da entrevista semiestruturada, nesta etapa da pesquisa, 

foram significativos, por ser um campo vasto e rico em informações, por 

considerar a subjetividade dos professores pesquisados neste estudo.  

A entrevista semiestruturada oral foi realizada individualmente e 

aconteceu na data e horário disponível por cada pesquisado, dentro dos 

espaços da escola. As entrevistas tiveram duração de 50 minutos 

aproximadamente, sendo registradas em gravador digital/MP4 para serem 

transcritas para análises posteriores. Depois de transcritas as entrevistas na 

íntegra, as mesmas foram repassadas para os pesquisados do estudo a fim de 



73 
 

que revisitassem o conteúdo e autorizassem seu uso como se encontram ou, 

se preferissem, acrescentar alguma informação. As transcrições das 

entrevistas na íntegra compõe o anexo (3) deste relatório, após a aprovação 

dos sujeitos pesquisados, compõem parte dos dados brutos desta pesquisa.  

 

4.4  Procedimentos de análise e interpretação dos dados   

 

4.4.1 Questionário 

O questionário foi distribuído aos professores do 3º e 5º ano da escola 

selecionada, visando traçar o perfil dos professores pesquisados, identificar 

nas obras de Literatura Infantil indicadas pelos professores as que tinham 

alguma relação com os temas de Ciências, bem como analisar se estes livros 

indicados pelos professores pesquisados se aproximam dos Eixos de 

Alfabetização Científica. Considerando as obras apontadas pelos professores, 

analisamos os livros de Literatura Infantil na tentativa de encontrar os Eixos de 

Alfabetização Científica e os Direitos de Aprendizagem o Ciclo de Alfabetização 

– Ciências, sua análise subsidiou a elaboração das questões da entrevista 

semiestruturada. 

 

4.4.2 Análise dos Livros Infantis: Promoção da Alfabetização Científica por 

meio de obras literárias 

 

Embora o papel da literatura não seja instruir, acredita-se que muitos 

elementos podem ser investigados por meio desse recurso pedagógico nas 

aulas de Ciências. Em sua pesquisa Piassi e Pietrocola ( 2007), apontam para 

a importância de trazer temas científicos, a elaboração/reelaboração de 

conhecimentos, além dos debates sociopolíticas conexas com a ciência são 

necessários e apresentam-se como um potencial recurso nas aulas de 

Ciências. Baseando-se nos trabalhos de Cañal (2012), Sasseron e Carvalho 

(2008) e aos Direitos de Aprendizagem no Ciclo de Alfabetização em Ciências 

Naturais (BRASIL, 2012) definimos o que denominamos as três dimensões do 

conhecimento sistematizado no ensino de Ciências, que pode ser abordada em 

um trabalho desse tipo: 
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As dimensões Sócio : cultural, funcional e política, adaptado de Pedro Cañal (1990) 

 

Essas dimensões perpassam pela questão social, por entendermos que 

a produção de conhecimento se dá por meio das relações sociais que são 

estabelecidas pelo aluno aprendiz nos contextos onde estão inseridos, esse 

sujeito em formação necessita se relacionar, criar uma intimidade com o objeto 

de conhecimento, ou seja ele precisa compreender que aquele tema faz parte 

do seu cotidiano, que não é algo distante do seu mundo, muitas vezes eles 

estão próximos, porém com nomes difíceis, diferentes. Por isso, entendemos 

que todas as categorias aqui adotadas devem perpassar pela questão social. 

Organizamos as três dimensões aliadas aos Eixos de Alfabetização 

Científica que foram utilizadas aqui como Categorias para o nosso trabalho de 

análise, são eles:  

 

1) Dimensão Sócio-Funcional: apoia-se no primeiro eixo como   A 

compreensão básica de termos e conceitos científicos, esta 

dimensão permite ao aluno compreender conceitos chave, para 

entender informações e situações do seu dia a dia, ou seja, ela traz 

consigo uma funcionalidade social; 

2) Dimensão Sócio-Cultural: apresenta-se no segundo eixo como A 

compreensão da natureza da ciência e dos fatores que 

influenciam sua prática, propõe uma aproximação do processo de 

investigação científica que envolva os conceitos científicos ou 

  

 
Dimensão 

Sócio-Cultural 

  

 
Dimensão 

Sócio-Política    
Dimensão 

Sócio- Funcional 

  



75 
 

conhecimentos advindos deles, que permita ao aluno refletir e 

analisar situações do seu dia a dia antes de tomar decisões, ou seja, 

relaciona os conhecimentos com os contextos sociais, culturais e 

históricos atribuindo valor;  

3) Dimensão Sócio- Política: refere-se ao terceiro eixo como O 

entendimento das relações entre ciência, tecnologia, sociedade 

e ambiente, apresenta a influência que as ciências e tecnologias tem 

na nossa vida, mostra a importância de se pensar num futuro 

profícuo e sustentável para uma sociedade e um mundo melhor 

(SASSERON e CARVALHO, 2008,2011, 2015). Essa dimensão 

atribui ao conhecimento o poder de interferir na vida cotidiana e no 

futuro, levando aos alunos a compreender que nossas decisões 

perpassam por questões políticas. 

 

Nossa proposta é que as obras literárias podem ter um papel 

fundamental nessas três dimensões, que se potencializam à medida que 

defendem uma alfabetização voltada para construção, produção e 

protagonismo do conhecimento e ao papel da ciência na sociedade. Estas 

ações podem ser potencializadas tanto pelos aspectos didático-pedagógico 

como à promoção da alfabetização científica. Nesse sentido, tais ações podem 

ser agrupadas aos três eixos propostos por Sasseron (2008), ressalta-se que 

outros elementos são utilizados como subcategorias para subsidiar a análise 

das obras. 

Organizamos o quadro de análise em três categorias denominadas de 

Indícios da Promoção da Alfabetização Científica por meio de obras literárias. A 

escolha do nome das categorias que estamos propondo se deve ao fato de 

estarem ligadas tanto à ciência como à promoção da alfabetização científica. O 

quadro 1 detalha os indícios que julgamos ser necessários nas obras literárias 

nas aulas de ciências para uma efetiva promoção da alfabetização científica. 

 

1. Compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos 

científicos fundamentais. Nessa categoria incluímos três 

subcategorias como componentes dos conhecimentos 

sistematizados, esses elementos são vistos como temas, conceitos e 
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termos, uma vez que são considerados objetos próprios de estudos 

da ciência. 

  

2. Compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e 

políticos que circundam sua prática. Aqui incluímos os 

mecanismos de investigação para analisar problemas do cotidiano, 

os quais envolvem conceitos científicos, que no caso da ciência 

envolve o conhecimento da estrutura do funcionamento da prática 

científica.  

 

3. Entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, 

sociedade e meio ambiente. Aqui trazemos as influências culturais, 

políticas, econômicas e sociais existentes entre a ciência, a 

sociedade, a tecnologia e o meio ambiente, ou seja, tentamos aliar os 

problemas existentes na prática social com o conhecimento científica, 

na tentativa de promover uma tomada de decisão e posicionamento, 

frente as discussões propostas.  
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Quadro 8-  Indícios da Promoção da Alfabetização Científica por meio de 

obras literárias 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como modo de tentar tecer relações entre os eixos e as dimensões-

sócio, apresentamos as subcategorias.  

Para a primeira Dimensão Sócio-Funcional (DSF), tendo como  eixo, 

1) A compreensão básica de termos e conceitos científicos, criamos as 

subcategorias:  

1A) A ideia de ciências apresentada possibilita a discussão sobre os 

fenômenos sociais e os conceitos básicos de ciências; 

2A) Os conceitos trabalhados promovem ampliação do vocabulário 

científico;  

3A) O texto apresentado tece relações entre o conhecimento científico e 

as situações do dia a dia. 

Nessa dimensão a obra literária precisa abordar termos que remetem a 

Ciências, que possam ampliar o vocabulário dos alunos-leitores, além de trazer 

o conhecimento científico em situações do contexto real, essa compreensão 

  

 Dimensão Sócio-
Funcional 

Eixo I 

 

 
1A) A ideia de ciências apresentada possibilita a discussão sobre os fenômenos 

sociais e os conceitos básicos de ciências; 
2A) Os conceitos trabalhados promovem ampliação do vocabulário científico;  
3A) O texto apresentado tece relações entre o conhecimento científico e as situações 

do dia a dia. 
 

 Dimensão Sócio-
Cultural 
Eixo II 

 

2A) Apresenta o papel das Ciências e das tecnologias a vida cotidiana, trazendo 
questões éticas na produção do conhecimento científico;  

2B) As questões apresentam impacto da construção do conhecimento científico na 
vida, na sociedade e na cultura de cada pessoa;  

2C) Os temas de Ciências apresentados promovem a reflexão, a discussão e a 
contextualização. 

 Dimensão Sócio- 
Político  
Eixo III 

 

3A) O tema apresentado demonstra os impactos do conhecimento a vida cotidiana;  
3B)Apresenta os limites da utilidade das ciências e das tecnologias para a promoção 

do bem-estar e para os impactos o meio ambiente;  
3C)As situações apresentadas mobilizam uma tomada de posição mediante as 

situações sociais relevantes. 
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perpassa pela dialogicidade entre o mundo imaginário/real. Aqui é necessário 

levar em consideração os conhecimentos prévios/alternativos que os alunos-

leitores têm sobre os temas de ciências apresentados, nesse momento o 

aluno-leitor é protagonista no processo de produção de conhecimento, ao 

professor cabe exercer a pedagogia da escuta, permitindo aos alunos-leitores 

externar suas opiniões, saberes e contradições acerca do tema, aqui não cabe 

julgamentos do que é certo ou errado, mas é um momento de aguçar e 

despertar o interesse/curiosidade dos alunos-leitores, antes da leitura da obra.    

Na segunda Dimensão Sócio-Cultural (DSC) o eixo norteador é  2) A 

compreensão da natureza da Ciência e dos fatores que influenciam sua 

prática, destacamos as subcategorias:  

2A) Apresenta o papel das Ciências e das tecnologias a vida cotidiana, 

trazendo questões éticas na produção do conhecimento científico;  

2B) As questões apresentam impacto da construção do conhecimento 

científico na vida, na sociedade e na cultura de cada pessoa;  

2C) Os temas de Ciências apresentados promovem a reflexão, a 

discussão e a contextualização. 

Essas categorias procuram classificar elementos da obra a partir de sua 

relação com os conceitos, fenômenos e as relações que estabelecem entre 

ciência, tecnologia, sociedade e ambiente estabelecendo um diálogo entre a 

narrativa ficcional e os conhecimentos científicos, entre o real e o imaginário. 

Lembramos que não se trata de didatizar a obra, mas utilizá-la como “uma 

fonte de questões atuais e as preocupações sobre o papel da ciência e da 

tecnologia em nossa sociedade” (PIASSI, 2015, p.794), pois elas se traduzem 

em questões reais que podem ser resolvidas através do imaginário.   

Já na terceira Dimensão Sócio- Político (DSP) temos o eixo  3) O 

entendimento das relações entre Ciência, tecnologia, sociedade e 

ambiente, evidenciamos as subcategorias:  

3A) O tema apresentado demonstra os impactos do conhecimento a vida 

cotidiana;  

3B) Apresenta os limites da utilidade das ciências e das tecnologias para 

a promoção do bem-estar e para os impactos o meio ambiente;  

3C) As situações apresentadas mobilizam uma tomada de posição 

mediante as situações sociais relevantes. 
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Essas categorias procuram classificar elementos da obra a partir de sua 

relação com os conceitos, fenômenos e as relações que estabelecem entre 

ciência, tecnologia, sociedade e ambiente estabelecendo um diálogo entre a 

narrativa ficcional e os conhecimentos científicos, entre o real e o imaginário. 

Lembramos que não se trata de didatizar a obra, mas utilizá-la como “uma 

fonte de questões atuais e as preocupações sobre o papel da ciência e da 

tecnologia em nossa sociedade” (PIASSI, 2015, p.794), pois elas se traduzem 

em questões reais que podem ser resolvidas através do imaginário.   

Portanto, o nosso instrumento de análise aqui elaborado (quadro 1) tem 

a função de nos mostrar alguns caminhos que devem ser trabalhados quando 

se pensa no processo de Alfabetização Científica dos alunos dos anos iniciais. 

Mediante este instrumento podemos promover a construção conhecimentos e 

sentidos significativos nas aulas de Ciências, por meio da leitura literária.  

Assim sendo, reforça – se a ideia de que o ensino de Ciências aliado à 

literatura pode potencializar o pensamento científico, além do questionamento 

crítico imaginativo, bem como articular interessantes discussões científicas e 

suas implicações éticas, sociais, culturais, culturais e políticas que uma obra 

pode oferecer (PIASSI, 2015). Acrescentamos que este ensino deve 

oportunizar aos estudantes atividades instigantes, desafiadoras e que levem 

aos mesmos a refletir sobre suas ações, enfim, que desenvolvam uma postura 

investigativa, conforme Sasseron e Carvalho ( 2010). 

  

4.4.3 Entrevista semiestruturada 

 

Na metodologia para analisar as entrevistas na íntegra, propomos uma 

análise qualitativa das falas transcritas, utilizando as respostas preliminares 

dos professores pesquisados e a revisão de literatura mencionada durante todo 

o estudo. Com a intenção de manter oculta a identidade dos professores 

pesquisados, novos nomes foram dados a cada um deles. Para uma melhor 

compreensão, elaboramos algumas categorias de acordo com a organização 

das perguntas, logo após criamos subcategorias que foram aparecendo no 

decorrer das falas dos entrevistados, bem como traçamos alguns marcadores 

textuais para cada categoria. 
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Na primeira categoria, intitulada Proposta pedagógica da Escola para 

o Ensino de Ciências, elencamos as subcategorias: Organização da Carga 

Horária e Aproximação com os Eixos Estruturantes de Alfabetização Científica. 

Com intenção de perceber a organicidade da escola pesquisada para o ensino 

de Ciências, além de compreendermos qual concepção desenvolvem na 

prática pedagógica.  

Na segunda categoria – As ações pedagógicas para as aulas de 

Ciências –, buscamos levantar dados sobre a forma como é desenvolvida as 

aulas de Ciências, esse momento os professores iriam repensar a sua prática e 

os desafios que encontram nesse processo de ensino e aprendizagem. 

Na terceira categoria, Práticas Ensino com a Literatura Infantil, 

tentamos aprofundar as questões acerca da prática pedagógica, levando-os a 

repensar sobre as obras de literárias que eram ofertadas aos alunos, bem 

como os usos que faziam deste recurso. 

 Na quarta categoria, denominada Articulação possível das práticas 

pedagógicas entre a Literatura Infantil e o Ensino de Ciências, pontuamos 

a importância dessa relação na prática pedagógica. Tendo como objetivo 

compreender se os professores articulam a Literatura Infantil ao ensino de 

Ciências. 

 
Quadro 9-  Categorias e subcategorias para análise das transcrições das 
falas dos professores do 3º e 5º ano do Ensino Fundamental 
 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS MARCADORES TEXTUAIS 

 
 
Proposta pedagógica da Escola 
para o Ensino de Ciências. 

 

 
Organização da Carga 
Horária. 
 
Aproximação com os 
Eixos Estruturantes de 
Alfabetização Científica.   
 

 
Perceber como é organizado a 
carga horária das aulas de 
Ciências e suas 
particularidades. 
 
Identificar a interlocução com 
os eixos de Alfabetização 
Cientifica. 

 
 
As ações pedagógicas para as 
aulas de Ciências.  
 

Características da prática 
docente nas aulas de 
Ciências 
 
Desafios da prática 
pedagógica nas aulas de 
Ciências.  

Compreender como os 
professores organizam a sua 
prática pedagógica nas aulas 
de Ciências, que recursos 
utilizam, quais são os desafios 
encontrados. 

 
 
Práticas Ensino com a Literatura 
Infantil. 

Utilização do livro de 
Literatura Infantil a 
prática docente 
 

 
Identificar quais são os critérios 
que utilizam para selecionar os 
livros, com quais objetivos e 
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 Critérios de seleção 
 
Objetivos da escolha dos 
livros 

como utilizam estes livros. 

 
 
Articulação possíveis das práticas 
pedagógicas entre a Literatura 
Infantil e o Ensino de Ciências  

Temas de ciências os 
livros de Literatura 
Infantil 
 
Importância da Literatura 
Infantil nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental 
 
Articulação possíveis 
entre a Literatura Infantil 
e o ensino de Ciências.  

 
Compreender se os 
professores articulam a 
literatura infantil ao ensino de 
ciências  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No capítulo que segue, apresentamos uma análise dos livros indicados, 

na sequência a análise das entrevistas realizadas. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 Em busca dos eixos de Alfabetização Científica e de uma formação 

leitora, aliados à Literatura Infantil 

 

Neste capítulo, apresentamos e discutimos os resultados da pesquisa 

empírica que realizamos com o objetivo de analisar os livros de Literatura 

Infantil, indicados pelos professores pesquisados através do questionário, para 

identificar quais são os temas de Ciências contidos nestes livros; e se estes 

temas se articulam/dialogam com os Eixos de Alfabetização Científica. Bem 

como, analisamos as entrevistas realizadas com os professores do 3º e 5º ano 

do Ensino Fundamental no intuito de conhecer aspectos como: a prática 

docente, desafios e como os temas de Ciências podem promover a formação 

leitora.  

  

 

5.2 SANT’ANNA, Eliana. Pingo d’água. São Paulo: Minguilim, 2010. 

Pingo d’água é uma obra de Eliana 

Sant’anna, autora mineira, de Belo 

Horizonte. Na sua biografia, observamos 

que foi influenciada na infância pelos avôs, 

que contavam histórias e lhe davam livros 

de presente. Assim, descobriu que se pode 

viajar pelo mundo da fantasia, da poesia e 

até pelo mundo real. As imagens são de 

Nelson Tunes, um artista plástico, também 

de Belo Horizonte, que fez a sua estreia no 

mundo literário ilustrando este livro. O 

enredo mostra o trajeto que um pingo de água pode percorrer ao longo do 

ciclo da água. A história é contada em versos curtos e escrita com letras 

maiúsculas, fontes variadas e em tamanho sempre grande. Assim, 

percebemos uma aproximação com a leitura e com os temas de Ciência, 

neste caso o ‘ciclo da água’. 
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A obra apresentada traz a trajetória que um pingo d’água faz para 

completar um ciclo. Nela, o projeto gráfico é imprescindível para a 

compreensão da proposta de leitura do livro, quando direcionado às aulas de 

Ciências. Pela capa, nota-se que o pingo d’água deve ocupar, de algum modo, 

um lugar central no relato. As cores vibrantes e os formatos das letras chamam 

atenção do leitor, visto que a palavra e a imagem da gota enunciadas no título 

fazem parte do cotidiano dos alunos.   

Observamos, ainda, que é um texto bastante formativo e educativo. Com 

o emprego de uma linguagem verbal no dia a dia, vai contando na sua 

narrativa, ações que o pingo d’água precisa desempenhar, a todo momento 

nas mais diversas situações para completar o seu ciclo.  Percebemos que a 

narrativa literária busca atender à dimensão formadora de alunos leitores no 

espaço escolar, além de contribuir com uma formação científica. A seguir, 

apresentamos um quadro (10) com alguns trechos da obra analisada que 

contemplem a primeira categoria. 

 

Quadro 10-  Trechos selecionados da obra Pingo d’água referente a 
primeira categoria de análise 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Fui puxado para dentro da terra; pelas raízes de uma 

árvore, virei parte de sua seiva e acabei brotando numa folha” 
(p. 8) 

 

1A 
A ideia de Ciências 

apresentada possibilita a 
discussão sobre os 

fenômenos sociais e os 
conceitos básicos de 

Ciências 

 
“E fui parar lá nas alturas. Subi uma corrente de ar. Evaporei 

e fiquei leve” (p.10)  

1B 
Os conceitos 

trabalhados promovem 
ampliação do 

vocabulário científico 

 
“Quando o sol esquentou muito, e a planta começou a 

transpirar” (p.9)  

1C 
O texto apresentado tece 

relações entre o 
conhecimento científico 

e o contexto local 
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Os fragmentos selecionados nas páginas (8,9 e 10) utilizam uma 

linguagem simples, e ao mesmo tempo, possibilitam a discussão sobre 

alguns termos de Ciências(1A), convidando o aluno/leitor a ampliar a 

significação dos fenômenos sociais e do seu vocabulário(1B), como por 

exemplo no trecho “... virei parte de sua seiva”. Isso compõe um potencial 

recurso para o professor tanto trabalhar conceitos, quanto ampliar o 

vocabulário dos alunos.  

Os recursos lúdicos permitem ao texto integrar diferentes linguagens na 

composição de sua estrutura narrativa. O jogo de antecipação tende a aguçar a 

curiosidade do aluno leitor, como se lê na página 9 “quando o sol esquentou 

muito, e a planta começou a transpirar”, caso o aluno/leitor aceite o desafio, 

pode conferir na página 10 que o pingo d’água foi parar nas alturas, subiu uma 

corrente de ar e evaporou, depois ficou leve. Surge, pois, outro aspecto 

relevante: a ideia apresentada amplia a percepção de Ciências que os 

alunos têm em situações do dia a dia (3A), com termos cotidianos e 

científicos. Além das inferências possíveis diante destas cenas, os detalhes 

das ilustrações, bem como elementos do texto escrito, permitem ao professor 

ampliar o leque de conhecimento de mundo dos alunos leitores.  

Para segunda Categoria de análise selecionamos os trechos a seguir. 

 

Quadro 11- Trechos selecionados da obra Pingo d’água, referente a 
segunda categoria de análise 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   " Virei chuva... E caí numa plantação de arroz. Parei 
dentro de um grão que ... você comeu! "(p.18) 

  

2A 
Apresenta o papel das Ciências e 
das tecnologias a vida cotidiana, 

trazendo questões éticas na 
produção do conhecimento 

científico 

  
“Fui parar no meio das rochas, perto de milhares de 

outras gotinhas! Fiquei naquele escurinho, por um 
tempão e, de repente, brotei num olho-d’água, 
brilhando à luz do sol” (p.14) 

  

2B 

As questões apresentam impacto 
da construção do conhecimento 
científico na vida, na sociedade e 

na cultura de cada pessoa 
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Na obra pesquisada apesar de ser um paradidático, que tem como 

objetivo informar sobre algo, o ato de ler a página 18, onde o trecho diz: " Virei 

chuva... E caí numa plantação de arroz. Parei dentro de um grão que ... você 

comeu! " . Este trecho direciona o trabalho pedagógico para muitos olhares, 

para que a categoria 2A se concretize, é necessário que o professor consiga o 

“ desenvolvimento da aprendizagem com alto nível de significância, integração 

e funcionalidade” conforme Cañal (2012, p.6), para o autor  

 

Uma aprendizagem mais significativa é justamente porque 
estabelece conexões com os outros, formando parte de 
esquemas mais amplos; Quero dizer, mais integrado. Um maior 
significado e integração da aprendizagem correspondem, em 
geral, também a uma maior funcionalidade dos aprendidos, 
tendo mais conexões com experiências e construtos pessoais, 
que foram gerados em contextos vitais semelhantes aos 
possíveis Novos contextos de aplicativo de conhecimento. Faz 
sentido, então, referir-se ao nível de aprendizagem do SIF 
como  
uma característica integrada do mesmo (Idem). 

 

 

Essa conectividade entre os saberes, interligam-se na formação do 

professor, pois o mesmo deve ser um mediador de situações que remetam a 

Ciência e a tecnologia ao cotidiano dos alunos.  

Nas páginas 14 e 15, o aluno/leitor continua este processo, aprende 

alguns caminhos que o pingo d’água percorre e as voltas que ele dá até cair 

em um rio largo. Isso leva o aluno/leitor a imaginar, refletir, discutir e 

contextualizar (2C) questões relevantes que impactam na vida, na 

sociedade e na cultura das pessoas (2B), ampliando a construção do seu 

conhecimento científico.  

 

  
“No início, eu era um filete de água, que corria para 

um riacho, depois para um ribeirão. Caí num rio largo. 
E, depois de muitas voltas...” (p. 15)  

  
Os temas de Ciências 

apresentados promovem a 
reflexão, a discussão e a 

contextualização 
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Na terceira Categoria sugerida, apresentamos elementos da 

aproximação da ciência com situações do dia a dia. 

 
Quadro 12- Trechos selecionados da obra Pingo d’água, referente a 
terceira categoria de análise  
 

 

 

 
“Virei chuva... E caí numa plantação de arroz. Parei 

dentro de um grão Que ... você comeu!” (p.18)  

3 A 
O tema apresentado demonstra os 
impactos do conhecimento a vida 

cotidiana 

 

 
“Fiz parte de suas células 
E hoje posso estar 
Dentro de outra nuvem, 
Num passarinho, 
Num pedra, numa flor, Ou num peixe.” (p.19) 

 

 

3 B 
Apresenta os limites da utilidade 

das Ciências e das tecnologias 
para a promoção do bem-estar e 

para os impactos o meio 
ambiente;  

Figura  6 – Trecho das páginas 14 e 15 

Fonte: Sant’anna, 2010 
Fonte: Sant’anna, 2010 
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O tom impessoal, aliado a termos científicos, coaduna-se com o 

fantástico, trazendo ao aluno/leitor situações em que a inteligência e 

imaginação imbricam-se –, assim como podemos constatar nas páginas 18 e 

19. Percebemos nesses trechos um caráter explicativo, reflexivo e imaginativo, 

o qual converge a um trajeto, que solicita do professor um repertório mais 

amplo, a fim de que ele possa transpor essa ideia de Ciências para conceitos 

científicos mais elaborados, na tentativa de aproximar os alunos da 

Alfabetização Científica. Vale ressaltar ainda a importância que este tema de 

Ciências traz para o contexto da sala de aula, ao promover a reflexão, 

discussão e contextualização (3A). 

Neste percurso, os trechos que abrem e fecham esta história (figura 7), 

marcam um encontro com o conceito do ‘ciclo da água’, levando o aluno/leitor a 

compreender que este ciclo não tem fim, ele sempre recomeça. É importante 

observarmos também que a narrativa da obra atende a diversos níveis de 

leitura, mostrando-se apropriadas tanto a leitores do 3º quanto do 5º ano. Essa 

característica, inclusive, possibilita ao professor utilizar diversas estratégias 

para se atingir o objetivo da obra: perceber o trajeto do pingo d’água para 

completar o ciclo. Para isto, é necessário trilhar caminhos metodológicos, que 

incluam nas aulas de ciências momentos de investigação, problematização, 

argumentação, discussão, contextualização, um instigante exercício de 

imaginação, que faz da leitura um processo cognitivo e social, segundo 

Kleiman (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7– Trecho da página 21 
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A obra estudada não apresenta claramente situações que mobilizem 

uma tomada de posição mediante as situações sociais relevantes, mas isto não 

impede ao professor de explorar essas situações, principalmente se 

colocarmos em pauta o tema água. Conforme Cafiero (2005) a leitura deve 

mobilizar aspectos cognitivos e sociais, e isto independe do gênero discursivo a 

que pertence. 

 

 

 

Fonte: Sant’anna, 2010 
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Percebemos, pelo título do livro Era uma vez uma gota de chuva, 

indicado pela professora Carol, que existe uma possível aproximação da obra 

com o tema de Ciências.  O olhar atento para a capa e a contracapa sinalizam 

fenômenos naturais que levam o leitor a visualizar cenas do cotidiano. Assim, 

quando se olha a imagem, é preciso contemplá-la, ir e voltar várias vezes, 

descobrir, interpretar, imaginar, encontrar um modo de ressignificá-la, ou seja, 

argumentar sobre o que se vê.  A obra inicia-se com cenas do cotidiano de um 

dia chuvoso (Ver figura 11 e 12), no qual as pessoas tentam se proteger com 

5.3 ANDERSON, Judith. Era uma vez uma gota de chuva. São Paulo: Scipione, 

2012. 

O livro Era uma vez uma gota de 

chuva faz parte de uma coleção 

chamada “Milagres da Natureza”, que 

trata de vários temas de Ciências 

utilizando a literatura como recurso. A 

autora Judith Anderson é uma 

escritora inglesa de Literatura Infantil 

e Infantojuvenil. Com mais de dez 

livros publicados, sua temática é 

voltada para a educação e a 

cidadania. Além da narrativa textual, o 

livro conta com as imagens como suporte da escrita, tendo como ilustrador o 

cartunista, designer e ilustrador Mike Gordon, que já ilustrou mais de 

quarenta livros infantis, e suas obras já foram publicadas em dezoito países 

do mundo. Esta obra explica ao leitor o que é o ciclo da água e a relação das 

chuvas com a formação dos rios, dos lagos e das fontes de água potável. 

Cabe destacar que é uma narrativa aparentemente pouco complexa, mas 

desafiadora. A história tem como personagens duas crianças curiosas, que 

observam as gotas de chuva através de uma janela. A narrativa descreve o 

ciclo da água tomando por base o processo de formação das chuvas. O 

enredo possibilita discutir como o conhecimento sobre o ciclo de água pode 

contribuir para o desenvolvimento de ações de conscientização e de 

preservação desse importante recurso.  
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guarda-chuva e outros objetos na cabeça para não se molharem. Neste 

cenário, os dois personagens da história, uma menina e um menino, ficam da 

janela observando as gotas de água caírem. Inclusive, o menino expressa um 

ar de admiração: “Uau!”. 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na página seguinte (p.6), o texto traz uma narrativa, a partir do qual 

entendemos que representa uma fala da menina: “Minha professora disse que 

as gotas de chuva fazem parte do ciclo de água”, o que chama atenção nesta 

página é a imagem que ilustra a aula de Ciências (observar figura 9), a 

professora desenha uma nuvem com traços abaixo, os quais representam a 

chuva. Aqui percebemos um equívoco entre o texto e a representação da 

imagem, se ela disse que o ciclo da água são gotas de chuvas, como pode 

representar a chuva com traços? No primeiro olhar, parece-nos normal, mas 

quando se trata de sujeitos em formação, esses equívocos comprometem a 

promoção de uma aprendizagem relativa à visualidade, à criticidade e à 

educação do olhar.  

 

Fonte: Anderson, 2012 Fonte: Anderson, 2012 

Figura  8 – Trechos da página 4 e 5  
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No caso da obra em análise, estamos diante de um conhecimento 

importante no campo da Ciência, que é o Ciclo da água. Frente a essa 

situação, é papel do professor, como um leitor mais experiente, questionar, 

problematizar com seus alunos o que há de equivocado na imagem e quais 

seriam as imagens adequadas para ilustração do texto. Em continuidade, ao 

virar a página, o leitor se depara com outra imagem, cujos personagens 

aparecem com agasalhos, com um ar investigativo. O menino questiona: “⎯  O 

que é ciclo da água?”. E a menina prontamente responde: “⎯  Já vamos 

descobrir!”, levando ao leitor a aguçar sua curiosidade e a aumentar suas 

expectativas em relação às páginas seguintes, que deverão/trarão uma 

resposta. Aqui cria-se uma expectativa em relação às evidências de 

aproximação coma Categoria 1 – compreensão básica de termos e 

conceitos chave no campo da ciência, trazido pelo questionamento: O que é 

ciclo da água? 

Figura  9 – Trecho da página 6 

Fonte: Anderson, 2012 
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Ao analisarmos esta obra, fomos selecionando trechos que 

possivelmente abordavam as Categorias e traziam indícios das subcategorias 

em destaque. Para um melhor entendimento, elaboramos um quadro/síntese 

(1) separando as Categorias e as subcategorias.  

 
Quadro 13- Trechos selecionados da obra Era uma vez uma gota de 
chuva, referente a primeira categoria de análise 
 
 

 
 

Os termos trazidos nos trechos abaixo (Figura 15 e 16) possibilitam a 

discussão de conceitos básicos (1A) nas aulas de ciências, trazendo os 

termos científicos Evaporação e Ciclo da água. Para isto, a autora traz a 

imagem como recurso didático, apresenta a ilustração do mar, com vários 

elementos, tais como peixinhos, caranguejos, algas, pessoas na beira do mar 

tomando sol, brincando, conversando, e os dois personagens dentro da água, a 

 

 

“Evaporação: a água quente se transforma em vapor, que 
sobe para o ar” (p. 15) 
 
“Ciclo da água: é toda a água de chuva que cai a terra é 

reciclada muitas e muitas vezes” (p.28) 

 

1A 
A ideia de Ciências 

apresentada possibilita a 
discussão sobre os 

fenômenos sociais e os 
conceitos básicos de 

Ciências 

 

“Ciclo, superfície, coletada, subsolo (p.11) 
Aquece (p. 14) 
Transforma, evaporação (p. 15) 
Flocos de neve, granizo, reciclada (p.16) 

 

1B 
Os conceitos 

trabalhados promovem 
ampliação do 

vocabulário científico 

 

“É por isso que as roupas molhadas secam. ” (p. 16) 
 
“ E é por isso que a água do bebedouro de pássaros diminui. ” 

(p.17) 

 

1C 
O texto apresentado tece 

relações entre o 
conhecimento científico 

e o contexto local 
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menina mergulhando e dizendo “⎯  É frio aqui embaixo!...” e o menino, na bóia, 

diz “⎯  Aqui é mais quente!...”. 

Ao apresentar a Ciências em situações do dia a dia, oportuniza 

contextualizar, discutir e refletir (2C) com os alunos/leitores questões sobre 

fenômenos naturais que interferem e impactam (2B) as nossas vidas. Nesse 

sentido, destacamos aqui que os conhecimentos científicos têm uma 

funcionalidade na nossa existência, na sociedade e na cultura de cada pessoa.  

Percebemos, ainda nestas cenas, que outras palavras são incorporadas 

ao repertório cientifico dos alunos leitores, que são: transforma vapor, 

evaporação, ciclo, embaixo, reciclada. Promovendo, assim, a ampliação do 

vocabulário (1B).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatamos que outras palavras do texto são aliadas às imagens, 

como: ciclo, superfície, coletada, subsolo, aquece, transforma, evaporação, 

flocos, granizo, reciclada, como no trecho selecionado abaixo (figura 12), Isso 

dá ao aluno/leitor chaves para compreensão das lacunas narrativas por hora 

Figura  11 – Trecho da página 9 Figura  10 – Trecho da página 8 

Fonte: Anderson, 2012 Fonte: Anderson, 2012 
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deixadas pelo ilustrador e pela autora. Já que menciona as palavras, tenta 

relacionar com as imagens, porém não traz o conceito.  Neste caso, o 

professor, como um mediador mais experiente, precisa auxiliar os alunos a 

ampliarem os seus conhecimentos, a fim de que os mesmos possam 

compreender o mundo, condizentes com perspectivas atuais da comunidade 

científica (BRASIL, 2012), aproximando-os ao máximo dos Indicadores de 

Alfabetização Científica e ampliando o seu repertório de palavras (1B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Percebe-se que a obra tenta aproximar o conhecimento científico de 

situações do dia a dia (1C), como notamos no trecho selecionado abaixo. 

Estas narrativas trazidas pela autora ampliam o olhar dos alunos leitores e, no 

caso, principalmente do professor, para fazer as relações possíveis entre o 

conhecimento científico e o cotidiano, numa perspectiva dialógica, já que as 

situações apresentadas abrem espaço para que os alunos/leitores tenham voz, 

argumentem e se posicionem, mediante situações sociais e ambientais 

relevantes (3C).  

Apesar da obra analisada ser escrita com um propósito didático, ela tem 

qualidade e pode promover, se bem trabalhadas pelo professor, a 

Alfabetização Científica. Assim, acreditamos que a prática da leitura nas aulas 

de Ciências, aliadas à Literatura Infantil, deve ocorrer por meio de “atividades 

Fonte: Anderson, 2012 

Figura  12 – Trecho da página 23 
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abertas e investigativas as quais os alunos desempenhem o papel de 

pesquisadores” (SASSERON E CARVALHO, 2008). Nessa perspectiva, ao 

trazer o contexto local para as aulas de ciências, enriquece tanto as aulas 

como a prática pedagógica, nessa relação promove nos alunos o senso crítico, 

investigativo e argumentativo nos seus espaços de convivência.  

     

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partimos agora para segunda Categoria e as subcategorias 

selecionadas na obra literária, com os respectivos trechos.  

 

Quadro 14- Trechos selecionados da obra Era uma vez uma gota de 
chuva, referente a segunda categoria de análise 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura  13 – Trecho da página 10 

Fonte: Anderson, 2012 

  “As gotas de chuva caem e penetram na terra, 
deixando-a encharcada e lamacenta” (p.8) 

 

2A 
Apresenta o papel das Ciências e 
das tecnologias a vida cotidiana, 

trazendo questões éticas na 
produção do conhecimento 

científico 

  
"As gotas de água que estão nas nuvens aumentam 

de tamanho e ficam mais pesadas” (p.20) 
“Quando pesam muito dentro das nuvens, caem em 

forma de chuva” (p. 21) 

 

2B 

As questões apresentam impacto 
da construção do conhecimento 
científico na vida, na sociedade e 

na cultura de cada pessoa 
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Na segunda Categoria, temos a compreensão da natureza da ciência 

aliada aos fatores que influenciam o nosso cotidiano, bem como verificamos 

que este perpassa pelos três eixos estudados aqui. Assim, elencamos algumas 

subcategorias para analisarmos. A primeira categoria nos remete à ampliação 

do vocabulário (1B) quando traz as palavras: penetram, encharcada, 

lamacenta, superfície, poças. Esses termos utilizados podem agregar outros 

conhecimentos científicos, sociais e ambientais ao repertório na formação dos 

alunos leitores. Outra categoria apresentada neste fragmento é o impacto do 

conhecimento científico, na vida, na sociedade e na cultura de cada 

pessoa (2B), assim, ao relatar que gotas de chuva deixam encharcada e 

lamacenta a terra, podemos neste momento estabelecer um diálogo, uma 

discussão/reflexão (2C) entre a importância deste fenômeno e as 

consequências que trazem quando moramos em ruas não pavimentadas, sem 

saneamento básico. 

Do mesmo modo, é possível ampliarmos as discussões ao trazermos o 

diálogo para o contexto local com reflexões: E na rua que você mora, como fica 

quando chove? Isso permite ao aluno/leitor refletir sobre o seu contexto local, 

e, ao mesmo tempo, levando-o a perceber a influência que a ciência (3A) tem 

nas nossas vidas. Essa atividade oferecida nas aulas de ciências, em parceria 

com leituras literárias no contexto escolar, significa apostar na qualidade das 

aulas de Ciências, numa prática pedagógica eficaz, e, acima de tudo, abrir 

espaço para o aluno explicar, justificar, discutir e resolver problemas acerca de 

certo tema. Isto leva os alunos a usarem as habilidades próprias do “fazer 

científico” (SASSERON e CARVALHO, 2008), promovendo, assim, ao nosso 

ver, indícios de Indicadores da Alfabetização Científica. 

Nos próximos trechos selecionados para compor este indicador, 

podemos observar a presença das subcategorias 1A, 2C e 3A. 

    
  
“As gotas de chuva caem e penetram na terra, 

deixando-a encharcada e lamacenta” (p.8) 
“Ou então ficam na superfície e formam poças “(p. 9) 
  

2C 
Os temas de Ciências 

apresentados promovem a 
reflexão, a discussão e a 

contextualização 
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A ideia de ciências apresentada nos fragmentos (figura 14 e 15) traz a 

aproximação do cotidiano para um conceito científico, possibilita assim uma 

discussão sobre os fenômenos naturais e os conceitos básicos de 

ciências (1A). Essa situação amplia o olhar do aluno para a “interconexão 

entre elementos do conteúdo, suas fontes e suas implicações” (NORRIS e 

PHILIPS, 2003, p. 355). Pois, é pela exposição de suas ideias, do seu 

cotidiano, que os alunos vão construindo suas explicações dos fenômenos e, 

ao mesmo tempo, vão desenvolvendo o seu pensamento, o seu senso crítico e 

reflexivo (CARVALHO, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Carvalho, no entanto, é preciso que o professor, por meio de 

pequenas questões, leve os alunos a: “ponderar sobre o poder explicativo de 

cada afirmação, reconhecer afirmações contraditórias, identificar evidências e 

integrar diferentes afirmações mediante a ponderação de tais evidências” 

(2007, p. 31). A autora pontua que, nesta interação entre professor e aluno, 

ambos vão se apropriando das suas ideias, e tendo consciência delas, ao 

mesmo tempo em que fazem uso de uma linguagem adequada ao tratamento 

científico da natureza.  

Fonte: Anderson, 2012 

Figura  14 – Trecho da página 20 
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Igualmente, o fazer científico também deve ocupar espaço nas aulas de 

ciências. Para que isto ocorra, o professor necessita criar estratégias variadas, 

tarefa que não é fácil, mas entendemos que uma boa saída seria promover 

momentos de investigação, reflexão, discussão e contextualização (2C). 

Assim como observamos neste fragmento (figura 2), o qual nos remete a este 

momento, ao trazer termos do dia a dia– o que impulsiona a proposição de um 

novo conhecimento, um conceito científico, que envolva os alunos numa prática 

científica. A obra traz imagens que auxiliam nesta interação. 

Além desta interação entre o dia a dia e o conhecimento científico, 

notamos que os temas tratados nas figuras 16 e 17, apresentam possibilidades 

para os alunos ampliarem a sua percepção sobre ciência (3A) em situações 

reais do seu dia a dia, o que se valida ao trazer a explicação “As gotas de água 

que estão nas nuvens aumentam de tamanho e ficam mais pesadas” 

(ANDERSON, 2012, p. 20). Desse modo, a construção do conhecimento em 

ciências na sala de aula deve oferecer condições, que segundo Sasseron, leve 

os alunos a resolverem problemas e buscarem relações “causais entre 

variáveis para explicar o fenômeno em observação” (SASSERON, 2015, p.58), 

ou seja, deve ir além, promovendo uma mudança de ideia e crenças, para 

construir novos saberes. Neste momento, entendemos que não basta apenas a 

discussão e a reflexão do fenômeno, é preciso ir mais à frente, transformar a 

linguagem cotidiana trazida na obra para uma linguagem científica, a partir da 

qual o aluno possa compreender o seu dia a dia e se expressar de maneira 

científica acerca daquele fenômeno observado e debatido em aula. Não, é 

preciso ir além, é transformar a linguagem cotidiana trazida na obra para uma 

linguagem científica, onde o aluno possa compreender o seu dia a dia e se 

expressar de maneira científica acerca daquele fenômeno observado e 

debatido em aula.   

Para terceira Categoria, selecionamos os trechos e as subcategorias 

abaixo. 

 

Quadro 15- Trechos selecionados da obra Era uma vez uma gota de 
chuva, referente a terceira categoria de análise 
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A complexidade do tema convida o aluno/leitor a ampliar o seu olhar 

sobre o cotidiano a partir de um tema de ciências (3A). O texto faz 

articulação do ciclo da água com os espaços onde este ciclo acontece: A água 

penetra na terra; formam poças; escorre pelos canos e córrego; é coletada no 

subsolo; vai para os lagos; e mar. Nesse caso, além de explorar o conceito de 

ciclo e suas etapas, ainda é possível problematizar, refletir, discutir e 

contextualizar (2C). 

As cenas apresentadas incorporam elementos da natureza e da vida 

moderna de uma cidade. Além das inferências possíveis, o texto permite ao 

mediador de leitura ampliar o leque de conhecimento de mundo dos alunos 

leitores. Ademais, as cenas também favorecem uma discussão acerca das 

questões ambientais e sociais (3C), as quais são relevantes para o planeta e 

para uma vida saudável. Esses momentos, como já afirmamos, devem ser 

promovidos à luz de questões que levem o aluno a se engajar com as 

discussões e, ao mesmo tempo, que entrem em contato com os fenômenos 

naturais, para buscar soluções de um problema, exercitar práticas e raciocínios 

de comparação, analisar e avaliar as situações vivenciadas (SASSERON, 

2015). Observamos, nesse sentido, que tal postura aproxima o aluno de uma 

prática científica e dos Indicadores de Alfabetização Científica. 

 

 

“E é coletada no subsolo” (p.11 
“Ás vezes chove muito” (p. 24) 
“Outras vezes chove pouco” (p. 25) 
“Ou então chove exatamente o que é preciso” (p. 26) 

 

3 A 
O tema apresentado demonstra os 
impactos do conhecimento a vida 

cotidiana 

 

“ A água escorre pelos canos e córregos” (p.10) 
“A água que escorre pelos canos e córregos vai para 

os lagos” (p.12) 
“... E para o mar” (p.13) 

 

3 B 
Apresenta os limites da utilidade 

das Ciências e das tecnologias 
para a promoção do bem-estar e 

para os impactos o meio ambiente;  

 
“Toda a água de chuva que cai na terra é reciclada 

muitas e muitas vezes” (p.28)  

 3 C 
As situações apresentadas 

mobilizam uma tomada de posição 
mediante as situações sociais 

relevantes. 
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Esse conhecimento pode configurar-se como um Direito Geral de 

Aprendizagem em Ciências Naturais (2012) ao “fazer uso da compreensão 

sobre o mundo para estabelecer a relação entre conhecimento que se produz 

sobre este mundo e as aplicações e produtos que tal conhecimento possibilita 

gerar” (p. 37).  Essas e outras questões são importantes para a formação do 

que chamamos de consciência crítica, visando à formação de um sujeito com 

consciência sobre a organização e utilidade das ciências e tecnologias para 

promoção do bem estar (3B) e para os impactos no meio ambiente em 

relação ao planeta que habitamos. 

A literatura nos remete a vários mundos, mundos possíveis e 

imaginários. A partir dela podemos compreender, interpretar, questionar, 

indignar-nos, propor soluções, enfim, infinitas possibilidades. Assim, ela 

complementa a prática científica que precisa auxiliar o aluno em formação a 

saber perguntar, saber questionar o habitual, levantar hipóteses sobre os 

temas estudados, que não confirmam o seu saber, mas, pelo contrário, 

contradizem-no, fazem-no analisar, avaliar e propor soluções. Nessa 

perspectiva, Era uma vez uma gota de chuva contribui para refletir, discutir e 

contextualizar questões sociais e ambientais, situações do dia a dia, 

fenômenos naturais, conceitos básicos das ciências, além de ampliar o 

Figura  15 – Trecho da página 12 Figura  16 – Trecho da página 13 

Fonte: Anderson, 2012 Fonte: Anderson, 2012 Fonte: Anderson, 2012 Fonte: Anderson, 2012 
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vocabulário e mobilizar uma tomada de posição (3C), a partir das mediações 

possíveis de serem realizadas pelo professor.  

Percebemos que, na narrativa, os aspectos físicos e químicos e os 

relacionados ao Ciclo da água são abordados de forma bastante superficial. 

Poderiam ser explorados questões e conceitos científicos mais ricos. De 

qualquer modo, trata-se de um pano de fundo da história. Apesar da narrativa 

não trazer os conceitos científicos prontos, ela permite ao aluno/leitor fazer a 

relação entre os fenômenos naturais e estes conceitos, mediante uma prática 

pedagógica que possibilite também o exercício de uma prática científica.   

Para que essa interação aconteça, precisamos, em especial, educar o 

nosso olhar. Por exemplo, ao observarmos o título deste livro, percebemos que 

as imagens nos direcionam para o nosso dia a dia, mas é preciso que o nosso 

olhar também o alcance, para isto, os alunos precisam aprender também a 

leitura das imagens, dos títulos e, igualmente, a ampliarem as leituras que 

fazem. Desse modo, “a educação do olhar é uma competência aprendida. O 

ver implica perspicácia para transpor a superficialidade da imagem e absorver 

o que se constitui em ‘pano de fundo’, e a complexidade deste processo” 

(BRASIL, 2014). 

O papel do professor neste momento é mostrar aos alunos que existem 

outros tipos de linguagens, além da escrita. Que a linguagem visual baseia-se 

na ideia de que imagens são lidas e o seu significado é traduzido pela leitura, 

contexto em que a prática do docente deve ouvir as opiniões dos alunos, as 

ideias, as suas hipóteses e evidências, as suas justificativas em relação à 

conclusão a que tenha chegado, explicando os porquês, antes mesmo da 

leitura propriamente dita da obra. Dessa forma, neste momento de 

argumentação podemos encontrar evidências de como os alunos se 

posicionam e como pensam os fenômenos naturais que acontecem no seu dia 

a dia e como eles fazem essas relações com o conhecimento científico 

estudado nas aulas, aproximando assim da compreensão básica de termos e 

conceitos científicos. 
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5.4 MACHADO, Ana Maria. Na praia e no luar, tartaruga quer o mar. São 
Paulo: Ática, 2010. 

Essa história foi criada por Ana Maria 

Machado, uma mulher de muitas atividades, 

já foi jornalista, professora, radialista, dona 

de livraria e pintora. Escreveu suas primeiras 

histórias em 1969. E nunca mais parou. 

Muitos de seus livros são baseados em fatos 

reais – é o caso da história analisada. 

Segundo, a sua biografia 

(www.anamariamachado.com) Ana passava 

as férias na casa dos avós, em Manguinhos, 

uma vila de pescadores no estado do Espírito Santo, área  de desova de 

tartarugas marinhas.  Nessas temporadas, aprendia mais sobre os animais e 

a ameaça à sobrevivência delas. Então, relata que um dia decidiu escrever 

essa história para dividir com as crianças a beleza da natureza e a 

importância da sua preservação.     Na praia e no luar, tartaruga quer o mar 

conta a história de um grupo de crianças que encontra uma tartaruga 

marinha encalhada na praia. Logo, inicia-se uma grande discussão: algumas 

crianças querem vender a carne e o casco da tartaruga, outras querem 

cozinhá-la. Além do mais, precisam enfrentar os pecadores, que vendem as 

tartarugas para subsistência. Porém, Pedro e Luísa farão de tudo para salvá-

la e devolvê-la ao mar. 

 

 

Quando observamos a contextualização da obra, nota-se que a 

construção literária relacionada ao contexto vivido pela autora na infância e o 

conhecimento científico estão muito presentes nessa obra analisada. Tanto 

pela qualidade: textual, temática e gráfica, como pelos aspectos éticos, 

estéticos e literários que a obra apresenta. Configurando-se ao que Zanetic 

(2006) chama de “veia científica”. 

http://www.anamariamachado.com/
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A leitura deste livro, pode proporcionar ao aluno/leitor uma construção 

efetiva de sentidos e significados, seja através de ilustrações ou da narrativa. 

Enquanto a história encanta o leitor com a sua literatura de ficção, estes 

elementos das Ciências presentes no texto necessitam ser compreendidos 

para que o leitor realize qualquer tipo de leitura, inclusive a de fruição.  Desta 

forma, a construção de sentidos só será efetiva se o professor chamar a 

atenção dos seus alunos para esses aspectos, possibilitando o 

estabelecimento de relações entre o texto e deles com seus correspondentes 

da realidade, ou seja, os referentes.   

 

 
Quadro 16-  Trechos selecionados da obra Na praia e no luar, tartaruga 
quer o mar referente à Dimensão Sócio-Funcional (DSF): A compreensão 
básica de termos e conceitos científicos 
 
 

 
 

 

 

 

“...brincar com brinquedos vivos...” (p.5) 
“...peixinhos de todas as cores que nadavam pelo meio das 

algas de todas as formas... (p.5)” 
“...E estavam querendo fazer sopa com ela... Que falta de 

respeito...(p.13)” 

 

1A 
A ideia de ciências 

apresentada possibilita a 
discussão sobre os 

fenômenos sociais e os 
conceitos básicos de 

ciências 

 
Maré, recifes, corais (p. 4); tropicais, espécie, marinha, 

subtropicais (p.21)  

1B 
Os conceitos trabalhados 
promovem ampliação do 

vocabulário científico 

 
" Casa dos peixinhos" (p.4) 
 "As crianças encontraram ela encalhada no meio das pedras, 

com um pedaço de rede enrolado.' (p. 6) 
 

1C 
O texto apresentado tece 

relações entre o 
conhecimento científico 

e o contexto local 



104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos trechos selecionados acima, podemos constatar que a obra 

oportuniza ao professor trabalhar a compreensão básica de termos e conceitos 

científicos em sala de aula. A autora se apropriou, portanto, dos temas de 

Ciências (1A) e de uma linguagem estética, servindo-se de elementos da 

realidade, ou de palavras/conceitos que representam esses elementos, para 

compor a obra para encantar ao aluno/leitor convidando-o a conhecer a Ciência 

, por intermédio do conteúdo. Podemos identificar esses temas como: o mar, 

dia /noite, recifes, corais, preservação, natureza, animais. Essas 

particularidades são essenciais, pois potencializa a aproximação da Literatura 

Infantil ao universo da arte, por meio da linguagem científica, além de 

desenvolver a capacidade interpretativa.  

Mas, para que haja a apropriação literária de elementos do âmbito da 

Ciência, inicialmente, é necessário que o aluno compreenda esses termos e 

saiba fazer uso destes no seu cotidiano. Já que a linguagem é uma prática 

social, arraigada de fatores históricos e por padrões socioculturais, que fazem 

Figura  18 – Trecho da página 6 

Fonte: Machado, 2010 
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parte da formação do ser (BAKHTIN, 2007). Nos anos iniciais, uma dessas 

possibilidades pode ser a partir de uma prática que promova a Alfabetização 

Científica.  

Na linguagem literária, verifica-se o uso de uma terminologia que guarda 

relação com termos científicos reais, além de integrar outros saberes, como 

podemos citar no exemplo a seguir: recifes de corais (p.4). Este termo é 

utilizado pela autora com uma linguagem estética, onde chama de “casa dos 

peixinhos”. Trazer o conceito científico de recifes de corais, que “são 

ecossistemas muito ricos em biodiversidade, abrigando uma infinidade de 

espécies de peixes, moluscos, crustáceos, cnidários e algas” (BRASIL, 2011) 

para aula de Ciência pode promover a ampliação do vocabulário dos 

alunos/leitores (1B). Além, de possibilitar a discussão do conceito e dos 

fenômenos sociais, da importância dos recifes, bem como a sua preservação. 

Devido, as ameaças sofridas no mundo inteiro, dentre elas a “sedimentação 

excessiva, a poluição e a pesca predatória” (BRASIL, 2011). Percebe-se que o 

livro analisado pode ser trabalhado nas três subcategorias: 1A, 1B E 1C.  

 
 

 
Quadro 17-  Trechos selecionados da obra Na praia e no luar, tartaruga 
quer o mar referente à Dimensão Sócio-Cultural (DSC): A compreensão da 
natureza da ciência e dos fatores que influenciam sua prática 
 
 

https://www.infoescola.com/biologia/ecossistema/
https://www.infoescola.com/geografia/biodiversidade/
https://www.infoescola.com/biologia/crustaceos-crustacea/
https://www.infoescola.com/biologia/algas/
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 Na dimensão Sócio-Cultural (DSC), nota-se que a obra estudada 

perpassa pelos três eixos. Este processo de investigação científica proposto 

permite aos alunos/leitores uma releitura do mundo em que vive, a partir de 

análise, discussões e reflexões acerca de situações do dia a dia.  Mediante a 

obra analisada percebe-se que isto é possível por meio da leitura, sendo esta 

uma atividade de linguagem que proporciona aos alunos/leitores uma interação 

com o mundo, de forma crítica, participativa e atuante, aliada as aulas de 

Ciências que deve oportunizar o “ler, escrever e falar” em “momentos de 

estudo e elaboração de códigos de linguagem específicos do conhecimento 

científico” (PCN, 1997, p.127). Estes momentos são apreciados na narrativa 

por meio de uma linguagem ética, estética e científicas. 

No eixo 2A, o papel das Ciências e das tecnologias a vida cotidiana, é 

trazido para além das questões éticas, pois ressalta questões sociais e 

econômicas. Tendo como temática assuntos relacionados a preservação, a 

levantamento de hipóteses, tomada de decisão, a resolução de problemas: O 

que fazer com a tartaruga encalhada? A questão da ética atrelada a questões 

econômicas: “A gente podia levar e fazer para o almoço...” (p.8), ou ainda “ 

Meu pai também não gosta que mate. Ele disse que a gente deve deixar as 

tartarugas vivas, que é para elas botarem ovo. Que a gente ganha muito mais 

 

 “ -A gente podia levar e fazer para o almoço...' (p.8)  

2A 
Apresenta o papel das Ciências e 
das tecnologias a vida cotidiana, 

trazendo questões éticas na 
produção do conhecimento 

científico 

 
"- Pois a minha mãe não deixa a gente comer, papai 

vende tudo para os restaurantes ".(p. 8)  

2B 
As questões apresentam impacto 
da construção do conhecimento 
científico na vida, na sociedade e 

na cultura de cada pessoa 

 
"É uma delícia... Mamãe faz sopa, faz pastel, faz 

moqueca... "(p. 8)  

2C 
Os temas de Ciências 

apresentados promovem a 
reflexão, a discussão e a 

contextualização 



107 
 

dinheiro vendendo os ovos para os restaurantes do que a carne. ” (p.10). O 

desenvolvimento de uma atividade de leitura que leve ao aluno/leitor se 

apropriar do conhecimento de forma significativa e desafiadora nas aulas de 

Ciências torna-se uma experiência compartilhada de significados e sentidos 

tanto para o professor como o aluno/leitor.   

Muitos pesquisadores, entre eles Magda Soares (2010), Ricardo 

Azevedo (2004), tratam da didatização da obra literária, relata Azevedo “que a 

didatização afasta o leitor do gosto pela leitura “ (p.44). Na história de Ana 

Maria Machado podemos perceber que a qualidade estética da obra literária, 

pode instigar ao aluno/leitor a descoberta, a investigação, e conduzir ao 

professor a uma prática pesquisadora, pois a curiosidade poderá incentivá-lo a 

buscar.  

Apesar de um livro literário, não ter a intenção de ensinar nenhum 

conceito, classificamos este livro no segundo eixo. Uma vez que, a autora 

apropria-se de conceitos e objetos das Ciências para ilustrar seu livro, 

especificamente, a tartaruga e as questões ambientais, como por exemplo, a 

preservação do mar, a sobrevivência dos pescadores. 

No eixo 2B que apresenta o impacto da construção do conhecimento 

científico na vida, na sociedade e na cultura de cada pessoa, podemos 

perceber que a narrativa traz vários trechos que coadunam com esse eixo, 

vejamos: “...E de repente a tartaruga se soltou e saiu nadando, depressa e ágil 

pela água verde-clarinha. Graciosa, sem nenhum vestígio da falta de jeito que 

tinha na terra. Como um pássaro voando. Leve e livre” (p.15) aqui nota-se que 

a informação da habilidade da tartaruga na água, e a comparação com um 

pássaro livre proporciona ao aluno/leitor fazer relações com o Ensino de 

Ciências, estabelecendo conexões com os conhecimentos prévios sobre as 

tartarugas e também sobre as questões ambientais com foco na preservação 

da natureza.   

Na história de Ana Maria Machado, percebemos a riqueza da 

polissemia, a autora trouxe a “voz” das crianças, dos pescadores, dos 

professores problematizando a temática da preservação de uma espécie 

marinha ameaçada de extinção, sem deixar de questionar a sobrevivência de 

comunidades envolvidas em atividades pesqueiras. Logo, mesmo o livro sendo 

ficcional apresenta elementos para a aproximação com o Ensino de Ciências, 
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despertando no leitor a conscientização da preservação, trazendo elementos 

do eixo 2C. 

Na Dimensão Sócio- Político, nota-se que os três eixos apresentados 

abaixo, são contemplados na obra, a partir dos trechos selecionados.  

 

Quadro 18-  Trechos selecionados da obra Na praia e no luar, tartaruga 
quer o mar referente à Dimensão Sócio-Político (DSP): O entendimento 
das relações entre Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19 – Trechos das páginas 20 e 21 

 
“Nada disso. Vamos cavar um buraco na areia, ali bem 

perto da maré, para ficar uma piscinha cheia d'água. Aí 
a gente leva a tartaruga para lá e vamos ver. Mas 
ninguém vai matar nada nem deixar morrer...” (p.5) 

 

3 A 
O tema apresentado demonstra os 
impactos do conhecimento a vida 

cotidiana 

 "... Sempre mantendo o animal molhado. A tartaruga 
cada vez parecia melhor." (p. 10) 

 

3 B 
Apresenta os limites da utilidade 

das Ciências e das tecnologias para 
a promoção do bem-estar e para os 

impactos o meio ambiente;  

 

" ... É comum as tartarugas nascerem à noite, e o instinto 
manda seguir a luz do luar. Mas como a luz estava 
escondida e os postes da estrada têm essas lâmpadas de 
mercúrio, muito fortes, elas devem achar que é o luar e 
se enganam. Acabam morrendo. "(p. 20) 

 

 3 C 
As situações apresentadas 
mobilizam uma tomada de 

posição mediante as situações 
sociais relevantes. 
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O tema apresentado demonstra os impactos do conhecimento a vida 

cotidiana (3A), é importante enfatizar que esse conhecimento precisa estar 

conectado com a realidade dos alunos/leitores. Nesse sentido, ensinar 

Ciências nos anos iniciais implica viabilizar oportunidades para que os 

alunos/leitores se expressem, questionem e expliquem o mundo e os seus 

fenômenos, ou seja, é necessário compartilhar experiências significativas. Algo 

que podemos constatar nesta obra analisada. Conforme, Pinto as leituras dos 

livros de Literatura Infantil “produzem o enriquecimento do repertório de ideias 

e relações, determinadas pelas condições reais vividas no momento de cada 

criança, sendo isso também um dos fatores responsáveis pelo diálogo com o 

texto.” (2017, p.15 ) 

Nesta obra encontramos também os limites da utilidade das Ciências e 

das tecnologias para a promoção do bem-estar e para os impactos o meio 

ambiente (3B), sabemos que, para tomar algumas atitudes as crianças 

necessitam de alguns conhecimentos científicos, por exemplo, “...Falta abajur 

nos postes” (p. 33) para explicar a necessidade das tartaruguinhas que 

nasciam a noite sem luar, também podemos constatar os impactos desta 

Ciência e tecnologia, quando Rodrigo falou baixinho para Pedro:  

– Já imaginou! Aposto que ela quer se reunir com as amigas para 
ficarem costurando, conversando e tomando café com bolinho. E 
depois vão encher os postes da rua de abajur, tudo com rendinha e 
florzinha, que nem na casa dela... Essa avó não toma jeito...    

 

Percebe-se que os personagens vão transpondo os conhecimentos, 

para sua vida cotidiana.    

Fonte: Machado, 2010 
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As situações apresentadas mobilizam uma tomada de posição mediante 

as situações sociais relevantes (3C), como no problema da falta de abajur nos 

postes, quando Luísa sinaliza uma decisão “ – Nada disso. Eles vão ter que 

atender. Se não atenderem logo, a gente vai lá assim como estamos hoje. 

Todo mundo junto. Com força. Para na frente da prefeitura, leva cartazes, 

canta músicas, chama a televisão, eles vão ter que dar um jeito” (p.34) assim o 

ensino de Ciências apresenta-se como fundamental por “colaborar para a 

compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem como 

indivíduo participativo e parte integrante do Universo “(BRASIL, 1997, p.15). O 

aluno/leitor dos anos iniciais, frente a esta obra literária vê-se instigado a 

resolver os desafios que a leitura proporciona, por meio do conhecimento 

científico o sujeito vai se posicionando e se apropriando destes, de uma forma 

efetiva e significativa. 

 

 

5.2 Análise das entrevistas  

 

Para analisar as respostas dos professores às entrevistas, utilizaremos 

as categorias apresentadas no quadro (7). Estudamos as transcrições e, a 

partir das falas dos professores, analisaremos o que eles dizem sobre o objeto 

desta pesquisa.  

 

Quadro 16-  Categorias e subcategorias para análise das transcrições das 
falas dos professores do 3º e 5º ano do Ensino Fundamental 
 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS MARCADORES TEXTUAIS 

 
 
Proposta pedagógica da Escola 
para o Ensino de Ciências. 

 

 
Organização da Carga 
Horária. 
 
Aproximação com os 
Eixos Estruturantes de 
Alfabetização Científica.   
 

 
Perceber como é organizado a 
carga horária das aulas de 
Ciências e suas 
particularidades. 
 
Identificar a interlocução com 
os eixos de Alfabetização 
Científica. 

 
 
As ações pedagógicas para as 
aulas de Ciências.  
 

Características da prática 
docente nas aulas de 
Ciências 
 
Desafios da prática 
pedagógica nas aulas de 
Ciências.  

Compreender como os 
professores organizam a sua 
prática pedagógica as aulas de 
Ciências, que recursos 
utilizam, quais são os desafios 
encontrados. 
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Práticas Ensino com a Literatura 
Infantil. 
 

Utilização do livro de 
Literatura Infantil a 
prática docente 
 
Critérios de seleção 
 
Objetivos da escolha dos 
livros 

 
Identificar quais são os critérios 
que utilizam para selecionar os 
livros, com quais objetivos e 
como utilizam estes livros. 

 
 
Articulação possíveis das práticas 
pedagógicas entre a Literatura 
Infantil e o Ensino de Ciências  

Temas de Ciências os 
livros de Literatura 
Infantil 
 
Importância da Literatura 
Infantil nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental 
 
Articulação possíveis 
entre a Literatura Infantil 
e o ensino de Ciências.  

 
Compreender se os 
professores articulam a 
literatura infantil ao ensino de 
Ciências  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.2.1 Proposta Pedagógica da Escola para o Ensino de Ciências  

 

Nesta categoria, analisaremos a Proposta pedagógica da Escola para 

o Ensino de Ciências e, para tanto, construímos as subcategorias 

Organização da Carga Horária e Aproximação com os Eixos Estruturantes de 

Alfabetização Científica que foram selecionadas nas transcrições das 

entrevistas semiestruturadas, a partir dos marcadores textuais. Objetivamos, 

assim, perceber como é organizada a carga horária das aulas de Ciências e 

suas particularidades, além de identificar a interlocução com os Eixos de 

Alfabetização Científica. 

 

5.2.1.1 Organização da Carga Horária  

 

A organização do tempo para cada área do conhecimento mostra-se 

importante de ser mencionada, pois, acreditamos que os entrevistados 

poderiam revelar as suas principais preocupações no que diz respeito ao 

aprendizado, ou seja, iriam revelar os pontos considerados essenciais para a 

formação do aluno leitor. Por sua vez, o plano de aula disponibilizado pelos 

professores no momento do questionário baseia-se em uma proposta de rotina, 

elaborada pelas coordenadoras pedagógicas da escola como mostra o quadro 

(16).  
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O professor Edilson relata que cada disciplina tem seu horário, que esse 

momento é definido de acordo com a organização da escola, em seu plano de 

aula, nos dias de planejamento pedagógico, que acontecem quinzenalmente, 

segundo nos informou: “[...] Cada disciplina tem seu momento e dia, que já é 

determinado pela própria escola no plano de aula que a gente recebe nos dias 

do planejamento” (Professor Edilson, turno 12). 

Quadro 17- Modelo de Plano de aula do  3º  e 5º ano do Ensino 

Fundamental 

CICLO                                            FASE                                  DATA 

Objetivo da semana 
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

1º 
Mo
men
to 

 
Linguagem oral e 
escrita 

 
Matemática 

 
Matemática 

 
Linguagem 
oral e escrita 

 
Linguagem 
oral e escrita 

2º 
Mo
men
to 

 
Linguagem oral e 
escrita 

 
Matemática 

 
Matemática 

 
Linguagem 
oral e escrita 

 
Linguagem 
oral e escrita 

3º 
Mo
men
to 

 
Ciências da 
Natureza 

 
Estudos 
Históricos 

 
Estudos 
Geográficos 

 
Matemática 

 
Artes 

4º 
Mo
men
to 

 
Ciências da 
Natureza 

 
Estudos 
Históricos 

 
Estudos 
Geográficos 

 
Matemática 

 
Artes 

5º 
Mom
ento 

 
Ciências da 
Natureza 

 
Estudos 
Filosóficos 

 
Estudos 
Filosóficos 

 
Educação 
Física 

 
Educação 
Física 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao observarmos o tempo destinado para cada área do conhecimento na 

proposta pedagógica da escola, notamos que prevalecem a área de Português 

e a de Matemática, tanto para o terceiro ano, quanto para o quinto. 

Percebemos que as aulas de Língua Portuguesa e matemática, geralmente, 

acontecem nos dois primeiros momentos, com exceção na quinta-feira, dia em 

que a matemática é disponibilizada no terceiro e quarto momento da rotina. No 

próprio plano de aula há momentos para práticas de leitura, escrita e produção 

textual. Enquanto a Matemática, também com seis momentos durante uma 
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semana, é dividida em: números e operações, espaço e forma, 

grandezas/medidas e tratamento da informação.  

Quando analisamos as outras áreas, percebemos que, para Ciências, 

são destinados três momentos, já para Estudos Históricos, Filosóficos, 

Geográficos, Artes e Educação Física apenas dois momentos. Observamos 

que os professores pesquisados precisam dar conta de oito áreas do 

conhecimento nos anos iniciais, mesmo tendo formação acadêmica apenas na 

área de Pedagogia, além de ministrarem aulas em segmentos diferentes 

(Educação Infantil e Quarto ano), atuando, assim, como professor generalista.  

A carga horária ofertada na disciplina de Ciências, resume-se em um dia 

da semana, após o intervalo, o terceiro, quarto e quinto momento da aula, 

como podemos observar as falas dos professores: “No caso de Ciências, 

trabalho todas as segundas-feiras, em três momentos após o recreio” 

(Professora Carol, turno 10), como também na fala do professor Edilson “[...] 

em relação a aula de Ciências trabalho sempre na segunda-feira depois do 

recreio em três momentos” (turno 10). Ou seja, se nos anos iniciais as aulas 

têm duração de quatro horas diárias, começando pela manhã das 07:30 às 

11:30, tira-se 30 minutos para o intervalo e o lanche, sobram 03 horas e 30 

minutos, se cada aula equivale a 50 minutos, teremos 01 horas e 50 minutos/ 

semanais para aulas de Ciências, tanto no terceiro ano quanto no quinto ano.   

A professora Carol, traz outros elementos dessa organização das aulas 

de Ciências, que os chamou atenção: 

 
No terceiro ano eu ainda não tenho determinado para eles 
levar livro todo dia, eles são pequenos ainda, e ainda não 
estão alfabetizados, mas eu trabalho todo dia português e 
matemática, e daí tem dois ou três dias da semana que 
tem educação física e artes, daí eu trabalho Ciências, mas 
eu já falo que amanhã vai ter Ciências... Mas eu tenho 
horário específico das disciplinas no dia certo. No acaso 
de Ciências, trabalho todas as segundas-feiras, em três 
momentos após o recreio (Professora CAROL, Entrevista, 
2017 Turno 10).  

 

Nesse ponto, por meio da fala da professora Carol, podemos perceber 

uma preocupação tanto com o livro didático, quanto com a alfabetização dos 

alunos “No terceiro ano eu ainda não tenho determinado para eles levar livro 

todo dia, eles são pequenos ainda, e ainda não estão alfabetizados”. Como 

constatamos na teoria estudada, a alfabetização é acima de tudo um objeto 
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sociocultural, ou seja, a aprendizagem do sistema alfabético-ortográfico não 

pode estar dissociada dos usos socioculturais da língua escrita, o que 

denomina-se o letramento (SOARES, 2010). Para o aluno estar efetivamente 

alfabetizado, ele precisa interagir com materiais reais de leitura e de escrita, 

assim o professor desenvolverá uma ação docente que aproxima a 

aprendizagem do sistema de escrita a práticas efetivas de leitura. Além disso, 

outro fato que nos chama atenção na fala da professora Carol, é a 

sobreposição do ensino da Língua Portuguesa e da Matemática, conforme 

constatamos neste fragmento: “mas eu trabalho todo dia português e 

matemática”.  

 

5.2.1.2 Aproximação com os eixos estruturantes de Alfabetização Científica 

 

Nesta categoria, analisaremos As ações pedagógicas para as aulas 

de Ciências e para tanto, construímos as subcategorias: Características da 

prática docente nas aulas de Ciências e os Desafios da prática pedagógica nas 

aulas de Ciências. Tais pontos foram selecionados nas transcrições das 

entrevistas semiestruturadas a partir dos marcadores textuais, para 

compreendermos como os professores organizam a sua prática pedagógica as 

aulas de Ciências, que recursos utilizam, bem como quais são os desafios 

encontrados. 

A escola assume diferentes tarefas no mundo contemporâneo. Novos 

pressupostos nascem para dar rumo a novas ações, que, segundo Parolin 

(2009, p.9), são “mais integradas ao momento histórico-social e mais 

comprometidas com a sociedade vigente”. Mediante estas mudanças impostas, 

os docentes necessitam de uma formação continuada que lhes auxilie no seu 

fazer pedagógico. Entendemos que a prática docente é constituída pela 

singularidade e complexidade da profissão de ser professor, que suas ações 

são demarcadas pela indissociabilidade entre o seu eu/pessoal e o 

ser/profissional, sendo influenciada pelas questões sociais, ambientais, 

políticas, econômicas, entre outras (SOUZA, 2006). 

Diante do exposto, procedendo à análise dos dados, a partir das falas 

dos participantes da pesquisa, surgiram em suas descrições, como eles 

percebem suas práticas em Ciências Naturais, as situações vivenciadas no dia 
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a dia da sala de aula, com os desafios e as situações singulares que surgem 

no contexto de suas ações docentes. Assim, iniciamos este tópico dando voz 

aos professores, sobre como eles próprios descrevem e analisam sua prática 

docente, como lidam com as situações adversas que surgem nas aulas de 

Ciências e a utilização dos recursos didáticos nesse ensino.  

 

 

5.3 Ações Pedagógicas para Aulas de Ciências 

 

Nesta categoria, analisaremos As ações pedagógicas para as aulas 

de Ciências e para tanto, construímos as subcategorias: Características da 

prática docente nas aulas de Ciências e os Desafios da prática pedagógica nas 

aulas de Ciências. Tais pontos foram selecionados nas transcrições das 

entrevistas semiestruturadas a partir dos marcadores textuais, para 

compreendermos como os professores organizam a sua prática pedagógica as 

aulas de Ciências, que recursos utilizam, bem como quais são os desafios 

encontrados. 

Diante do exposto, procedendo à análise dos dados, a partir das falas 

dos participantes da pesquisa, surgiram em suas descrições, como eles 

percebem suas práticas em Ciências Naturais, as situações vivenciadas no dia 

a dia da sala de aula, com os desafios e as situações singulares que surgem 

no contexto de suas ações docentes. Assim, iniciamos este tópico dando voz 

aos professores, sobre como eles próprios descrevem e analisam sua prática 

docente, como lidam com as situações adversas que surgem nas aulas de 

Ciências e a utilização dos recursos didáticos nesse ensino. 

 

5.3.1 Características da Prática Docente nas Aulas de Ciências 

   

Ao descrever a sua prática pedagógica, a professora Carol relata que faz 

um levantamento prévio sobre o assunto que irá abordar na aula com alunos, 

antes de iniciar. “Nas aulas de Ciências sempre faço levantamento prévio do 

assunto em estudo com os alunos [...]”. (turno 06). Essa fala revela uma 

prática/atitude pedagógica exitosa, pois sabemos que, para que haja uma 
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aprendizagem satisfatória, é preciso que o aluno consiga relacionar o objeto de 

aprendizagem com os conhecimentos que ele já tem. Dessa forma, é 

necessário oferecer um ambiente favorável, acolhedor, aberto às opiniões, e, 

dessa forma, percebemos que a professora utiliza o diálogo como recurso para 

compreender o que os alunos já sabem “[...] a partir de um bate papo vou 

abordando o assunto e entendendo o que eles já sabem sobre (pausa) o 

assunto [...]” (turno 06). Sabemos que este é o caminho para uma pessoa 

entender algo, ela precisa ativar os conhecimentos prévios que darão uma 

base para organizar esta ideia e dar-lhe sentido (COLL et. al, 1998) 

Após o levantamento dos conhecimentos prévios, a professora Carol 

recorre mais uma vez ao livro didático como recurso pedagógico, conforme 

relata no turno (06) “[...] com o livro didático em mãos [...]”. Neste momento, é 

preciso ter cuidado para não relegar a leitura a um processo tecnicista, por ser 

mais uma atividade realizada a partir de uma dada leitura, em que a ênfase do 

processo é direcionada à leitura em si mesma. Com os livros em mãos, a 

professora realiza “[...] leitura individual, em dupla e coletiva [...]” para, em 

seguida, fazer “[...] a interpretação oral da atividade [...]” (turno 06). Como 

produto final, ela pede aos alunos que façam o “ [...]registro escrito no caderno 

do texto” (turno 06). Alertamos que estas atividades podem e devem serem 

propostas, no entanto, devemos ter o cuidado para que elas não se tornem 

uma rotina consolidada/cristalizada nas aulas de Ciências, dedicando um 

grande número de aulas à leitura de textos, conversa alongada sobre o texto e 

depois registro no caderno o texto lido.   

 Ao descrever a sua prática pedagógica nas aulas de Ciências, 

observamos que o professor Edilson também utiliza o livro didático, porém, 

busca outros recursos como aliados: “O desenvolvimento da minha aula em 

Ciências é planejada e baseada no uso do livro didático com auxílio de 

materiais extras que pesquiso na internet ou em outros livros e revistas [...]” 

(turno 06). Destacamos que este professor leciona no quinto ano. Percebemos 

que há uma preocupação em não se ater apenas ao livro didático, levando o 

professor a ter uma postura de pesquisador: ao mesmo tempo em que 

pesquisa, vai planejando ações que vão refletir nas suas aulas. 

 O professor Edilson faz questão de trazer um exemplo prático de como 

realiza suas aulas: 
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[...] por exemplo, discutir os conteúdos sobre o meio ambiente, 

baseado primeiramente no texto do capítulo do livro, tentando discutir 

dialogicamente sobre a importância de preservar a natureza, 

economizar água, reciclar o lixo [...] tentando sempre fazer com que 

meus alunos se conscientizem sobre a importância dos recursos 

naturais na sua casa, sua escola e seu meio social [...]. (turno 06). 

 

Constatamos, neste exemplo, que o professor também ativa os 

conhecimentos prévios dos alunos e promove a argumentação na tentativa de 

uma construção de ideias e mudança de atitude (SASSERON, 2015). Em 

continuação, após o entendimento das relações entre ciência, sociedade e 

meio ambiente, o professor Edilson segue sua aula “[...] Logo após as 

explicações e discussões sobre o conteúdo da aula [...]” (turno 06), na qual os 

alunos são levados a desvelar a complexidade existente entre homem e 

sociedade. Assim, vemos uma tentativa do professor em criar um ambiente de 

aprendizagem que envolva os alunos na atividade, bem como percebemos 

também uma tentativa de aproximação com os Eixos Estruturantes de 

Alfabetização Científica.    

 Em seguida, o professor relata que realiza  

“[...] os exercícios do livro, na maioria das vezes, e quando dá, 
realizamos algumas atividades práticas que o livro nos propõe. 
Gosto muito também de pedir aos alunos que escrevam uma 
redação sobre o conteúdo estudado para verificar o que eles 
aprenderam [...]”(turno 06). 
 

No momento da organização dos dados, para os dois professores 

pesquisados, observamos que a presença do livro didático é essencial. No 

entanto, o professor Edilson procura realizar atividades práticas, “[...] e quando 

dá, realizamos algumas atividades práticas que o livro nos propõe [...]” (turno 

06), mas ressalva que essas atividades devem ser sugeridas pelo livro didático. 

Esta informação nos direciona para dois entendimentos: primeiro, o livro 

didático precisa ser de qualidade; segundo, é urgente a necessidade de 

formação continuada para esses professores.  

 Outro dado a ser destacado é a importância do papel da escrita. Se 

observamos, notamos essa importância tanto na fala da professora Carol, 

quando se refere ao “ [...]registro escrito no caderno do texto” (turno 06), 

quanto na do professor Edilson, quando menciona “ [...] Gosto muito também 
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de pedir aos alunos que escrevam uma redação sobre o conteúdo estudado 

para verificar o que eles aprenderam [...]” (turno 06). Ambos terminam suas 

aulas com um registro escrito, porém, observamos que, com objetivos 

diferentes. Sabemos que escrever demanda um esforço cognitivo intenso, 

porém gostaríamos de chamar a atenção para o papel do professor como um 

leitor mais experiente nos momentos de discussões na sala de aula. Nesse 

momento, é fundamental que o docente crie um ambiente argumentativo, onde 

os alunos se sintam seguros para falar e dar suas contribuições sobre o tema 

trabalhado, no intuito de que o discente organize seu pensamento e sistematize 

o seu conhecimento na hora da escrita nas aulas de Ciências. 

 Além da aula de Ciências, o professor Edilson retoma o seu olhar para 

avaliar outras habilidades “[...] melhoro e avalio também a leitura e a escrita” 

(turno 06). Essa assertiva nos chama atenção para a função que o texto exerce 

nas aulas de Ciências, que, segundo Sedano (2013, p. 78), é “aproximar o 

aluno dos conceitos científicos”. Essa aproximação desenvolve outras 

habilidades para além da preocupação com a “leitura e escrita”, ou seja, da 

“alfabetização”. Nas palavras da autora, quando o aluno é inserido no ambiente 

do fazer ciência, o texto provoca o aluno a “refletir sobre a discussão proposta, 

pensar criticamente, tomar posição com base na relação com que é 

apresentado no texto e seus conhecimentos prévios” (p. 78). Mais uma vez, 

defendemos que, para esta compreensão pedagógica se fazer presente nas 

ações docentes em sala de aula, o professor necessita de formação contínua e 

permanente. Constatamos, assim, que a atividade de ensino está imbricada de 

intencionalidade, e que a sua metodologia de trabalho vai caracterizando o que 

se pode ensinar sobre Ciências na sala de aula, para além do conteúdo 

livresco (BRICCIA, 2013). 

Os dados até aqui apresentados revelam que, na prática docente do 

Ensino Fundamental, se opera no formato livresco, em grande medida devido à 

utilização do livro didático como principal recurso didático e a falta de 

realização de experimentos nas aulas de Ciências Naturais. Essa postura dos 

professores aponta para a necessidade de se operar para o deslocamento 

relativo do papel a ser desempenhado pelo material impresso, visto que os 

livros didáticos são importantes recursos no planejamento das aulas como um 

aliado do fazer pedagógico. No entanto, concordamos com Mendes Sobrinho 
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que eles “não suficientes para propiciarem uma efetiva mudança nessa prática 

de professores que nele se referenciam” (2011, p.88-89).  

Sasseron, em consonância, defende a “implementação de um ensino 

capaz de fazer os alunos compreenderem os conhecimentos científicos à sua 

volta” (2013, p. 42). A realização de experimentos nas aulas de Ciências, a 

tomada de decisões, levantamentos de hipóteses, participação nas aulas, 

compreender os impactos da ciência, da tecnologia do meio ambiente, de 

questões sociais e ambientais da vida do sujeito e do mundo evidenciam um 

ensino voltado para o fazer científico. Numa perspectiva contemporânea, 

Carvalho (2013, p. 8) afirma que “Introduzir os alunos nas diversas linguagens 

das Ciências é, na verdade, introduzí-los na cultura científica... E essa 

introdução deve ser feita pelo professor”. Isto é, o professor que ministra aulas 

de Ciências necessita de formação inicial e continuada, pois ele precisa 

conduzir os alunos da linguagem cotidiana à linguagem científica, para que a 

realização das atividades não se torne uma divisão entre o conhecimento 

teórico abordado nos livros e nas aulas e o que os alunos devem compreender 

na prática através de cooperações e interações entre os pares.  

A experimentação e a investigação, no ensino de Ciências, há muito 

tempo vêm sendo discutidas e debatidas por educadores e pesquisadores, 

tanto no Brasil, como em outros países, como é o caso de Carvalho e Sasseron 

(2008), Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007), e outros. De modo geral, os 

autores enfatizam a formação de alunos com espírito crítico aguçado, com 

curiosidade para buscar soluções para as coisas da natureza. Nesse sentido, 

percebemos, pela fala da professora Carol, que ela inicia sua aula aguçando os 

conhecimentos prévios dos alunos, com uma aula dialogada, tentado 

compreender o que os alunos já sabem sobre o assunto. Isto nos leva a crer 

que sua prática pode aproximar-se do processo de construção do 

conhecimento científico pelos alunos. A esse respeito, no contexto atual, os 

conhecimentos prévios dos alunos podem ser considerados como ideias que 

os alunos foram formulando ao longo das suas experiências ou pode ser, 

segundo Teixeira e Sobral, “[...] resultado de crenças culturais e que, na grande 

maioria das vezes, são de difícil substituição por um novo conhecimento” 

(2010, p. 669).  
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Segundo os PCNs de Ciências, o processo de construção do 

conhecimento científico não é espontâneo, é construído com a intervenção do 

professor. Isto porque é este quem tem condições de criar situações 

interessantes e significativas, disponibilizar informações que permitam a 

reelaboração e a ampliação dos conhecimentos prévios, propor articulações 

entre os conceitos construídos, para organizá-los em um corpo de 

conhecimentos sistematizados (BRASIL, 2001). Também podemos constatar 

no BNCC (2017) que os alunos, diante de situações adversas que envolvam 

conceitos e afazeres científicos, vão desenvolvendo e potencializando 

habilidades que vão impactar na sua formação enquanto sujeito.  

Por meio de nossas análises acerca da prática docente dos professores 

generalistas que, além de outras áreas, também ministram aulas de Ciências, 

evidenciamos alguns entraves pertinentes na hora de ensinar Ciências: a falta 

de conhecimentos quanto à abordagem de temas específicos da disciplina, a 

carga horária disponibilizada para área de Ciências e os recursos disponíveis, 

visto que ainda recorrem ao livro didático como um recurso pedagógico 

predominante, ou, às vezes, como único recurso. Nessa perspectiva de 

análise, dando continuidade ao estudo, na próxima subcategoria. 

apresentamos os relatos dos professores sobre os desafios que surgem 

cotidianamente em suas práticas docentes nas aulas de Ciências. 

 

5.3.2 Desafios da Prática Docente nas Aulas de Ciências  

  

É importante ressaltar que os professores pesquisados salientavam nas 

suas falas que existem muitos desafios para se ensinar os anos iniciais em 

todas áreas, principalmente nas aulas de Ciências, como podemos observar na 

fala da Professora Carol no turno 20: “As dificuldades existem diariamente no 

ensino escolar tanto em Ciências como nas demais áreas [...]”. Quando se trata 

especificamente da área de Ciências, pontuam que existem muitos desafios a 

serem superados, entre eles: a pouca carga horária destinada à disciplina, a 

falta de materiais para as atividades práticas, formação continuada específica 

na área, a utilização de recursos tecnológicos como ferramentas didáticas para 

auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. 
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Por meio da fala da professora Carol, identificamos que a carga horária 

destinada à área de Ciências ainda é um grande desafio que precisa ser 

superado nos anos iniciais: “[...] como a carga horária semanal destinada a 

essa disciplina, uma vez por semana, o que é muito pouco para ministrar 

conteúdos tão importantes na formação de nossos alunos [...]” (turno 20). A 

relação tempo/conteúdo prevalece na sua fala, se observarmos os conteúdos 

que precisam ser trabalhados no terceiro ano: Seres humanos; saúde; O corpo 

humano, alimentação e respiração; O ciclo da vida dos seres vivos – animais e 

plantas; Os recursos naturais; Característica do Planeta; ·Mudança de estado 

físico dos materiais; Tecnologia dos materiais. Assim, diante dessa relação 

tempo/conteúdo, destacamos que o professor precisará saber administrar e 

planejar bem as aulas de Ciências. 

Outra dificuldade apontada é a falta de material para realizar atividades 

investigativas, como destaca a professora Carol – “[...] à falta de materiais para 

realizarmos atividades práticas, pois é necessário demonstrarmos as aulas 

teóricas para nossos alunos através dos experimentos [...]” (turno 20). Neste 

fragmento, percebemos que a entrevistada associa as atividades práticas a 

materiais, como constatamos na literatura que, para uma investigação científica 

acontecer, dispomos de diversas maneiras, a depender do que se pretende 

investigar. Porém, é necessário que haja, segundo Sasseron (2013, p.43), “um 

problema, o trabalho com dados, informações e conhecimentos já existentes, o 

levantamento e o teste de hipóteses, o reconhecimento de variáveis e o 

controle destas”. É preciso, ainda, exigir do aluno o estabelecimento de 

relações entre a informação e a sua explicação. 

Sasseron (2013), entretanto, nos diz que isso pode ocorrer em qualquer 

tipo de atividade que se realize, não estando condicionada a acontecer 

somente com experimentos, para isto precisamos ampliar o nosso olhar, o 

nosso fazer pedagógico e o nosso conhecimento. A professora Carol manifesta 

esta necessidade ao relatar que “[...] Tenho dificuldades em realizar 

experiências, ensinar no contexto do ensino por investigação, estou tentando 

superar através de leituras e estudos” (turno 20). Destacamos que essa fala 

reforça a necessidade de formação contínua e permanente.    

É preciso compreender que, numa aula investigativa, diversas interações 

ocorrem ao mesmo tempo. Conforme Sasseron (2013, p.43), essas interações 
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são “entre pessoas, entre pessoas e conhecimentos prévios, entre pessoas e 

objetos”. Para tanto, precisamos romper com alguns paradigmas, como o 

relatado, por exemplo, pela professora Carol: “[...] Deixar a aula só na teoria 

não contribui para que os alunos compreendam os assuntos e os relacionem 

com sua vida” (turno 20), pois, todas as interações em sala de aula são 

importantes, visto que contribuem para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico. Apesar de demonstrar compreender a importância da ciência e 

tecnologia como cultura, dado o desafio de direcionar o trabalho pedagógico 

para a apropriação crítica dos alunos, de modo a efetivar o universo de 

representações sociais e para que se constitua como cultura (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007).  

Além do mais, existem outros desafios no ensino de Ciências, os quais 

são pertinentes nesta fala: “[..] Deixar a aula só na teoria não contribui para que 

os alunos compreendam os assuntos e os relacionem com sua vida [...]” (turno 

20). Conforme Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007), é necessário que o 

professor supere o senso comum pedagógico, pois a sua atuação docente é 

imbricada por um conjunto de saberes e práticas que não se reduzem ao 

domínio de procedimentos, conceituações, modelos e teorias científicos. 

Precisa-se educar o olhar e ressignificar o fazer pedagógico. 

Dessa forma, percebemos, nas falas dos professores, que ambos 

apontam como empecilho nas suas práticas docentes a ausência de outros 

recursos, além do livro didático: “[...] as dificuldades estão relacionadas aos 

materiais didáticos, pois só temos na escola o livro didático de Ciências, logo, 

tenho que pesquisar outros recursos na internet, em outros livros e revistas [...]” 

(Professor Edilson, turno 16) e a fala da professora Carol “[...] a grande 

dificuldade está relacionada à falta de materiais para realizarmos atividades 

práticas” (turno 20). Ainda continua prevalecendo como principal instrumento 

de trabalho do professor o livro didático, na maioria das salas de aula, 

direcionando significativamente a prática docente. Sendo intensamente usado 

nas aulas pelo professor e pelos alunos, é seguramente a principal referência 

nas aulas de Ciências nos anos iniciais.  

Ainda na fala da professora Carol, percebemos que o ensino de Ciências 

está precário devido à formação dada aos professores generalistas: “[...] Tenho 

dificuldades em realizar experiências, ensinar no contexto do ensino por 
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investigação, estou tentando superar através de leituras e estudos” (turno 20). 

Isso porque a escassez na formação inicial de arcabouço teórico e 

metodológico acaba limitando a prática docente, por isso a importância da 

formação contínua para os professores dos anos iniciais, pela sua importância 

para a promoção da alfabetização científica.  

É preciso também aguçar a curiosidade e o interesse das crianças pelos 

temas científicos nos primeiros anos de escolarização, e, para isso, é 

necessário preparar os professores para desenvolver atividades que permitam 

aos alunos experimentar e vivenciar ações concretas. Portanto, é fundamental 

uma prática docente que relacione a ciência com a vida das pessoas. Neste 

sentido, evidenciamos, na fala do Professor Edilson, essa preocupação pela 

falta de recursos para “[...] demonstrar e realizar experimentos para 

demonstrações práticas sobre o conteúdo para os alunos [...]” (turno 16), já que 

só dispõe do livro didático. É preciso ressaltar, igualmente, que, ao ensinar 

Ciências, o professor busque outros recursos pedagógicos, para auxiliar a sua 

prática. Entre eles, podemos citar o livro de literatura Infantil, visto que este 

pode ser um grande aliado nesse processo, pois além de possuir uma 

linguagem lúdica e prazerosa, amplia o vocabulário, problematiza e 

contextualiza gradativamente a rede de significados que os alunos detêm.   

Diante de nossas análises, postulamos que é preciso a construção de 

um paradigma reflexivo, o qual almeje, não só a presença de temas de 

Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, mas também que seja 

fundamental promover uma formação científica, crítica e reflexiva. Assim, 

verificamos em nossas análises que os professores generalistas nas aulas de 

Ciências dos anos inicias do Ensino Fundamental ainda encontram diversas 

dificuldades para ministrarem esta disciplina, como a pouca valorização do 

próprio sistema de ensino municipal para com a mesma, pois destinam baixa 

carga horária semanal, a falta de materiais para realização de atividades 

práticas e, principalmente, a falta de formação continuada para os docentes 

que atuam como generalistas, nas aula de Ciências, bem como as lacunas 

deixadas pela formação inicial.  

 

5.4 Prática de Ensino com a Literatura Infantil 
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Nesta categoria, analisaremos Práticas de Ensino com a Literatura 

Infantil e, para tanto, construímos as subcategorias: Utilização do livro de 

literatura infantil a prática docente, Critérios de seleção e Objetivos da escolha 

dos livros que foram selecionadas nas transcrições das entrevistas 

semiestruturadas; assim, a partir dos marcadores textuais, visamos identificar 

quais são os critérios que utilizam para selecionar os livros, com quais objetivos 

e como utilizam estes livros. 

 

5.4.1 A Utilização do Livro de Literatura Infantil na Prática Docente 

 

Os professores pesquisados utilizam todos os dias os livros de Literatura 

Infantil nas suas aulas, conforme a fala da Professora Carol “Utilizo todos os 

dias nos momentos da roda de leitura e oralidade” (turno 30). Percebe-se que 

existem momentos específicos para leitura literária, de acordo com a fala da 

professora, ao observarmos o plano de aula utilizado pelos professores 

notamos que nos dias: segunda, quinta e sexta é definido como disciplina 

básica a língua portuguesa no primeiro momento da aula. Às terças e quartas 

feiras o primeiro momento é direcionado para disciplina de matemática, no 

entanto os professores utilizam estes momentos para a leitura literária. O que 

não significa que essa leitura vá ser retomada no contexto da aula de 

matemática. 

Mais uma vez observa-se uma preocupação em priorizar os 

conhecimentos relativos a língua portuguesa, em detrimentos das outras 

disciplinas, o nosso caso, a área de Ciências. É preciso, priorizar uma 

formação adequada, neste caso continuada a estes professores para que 

percebam a importância desta disciplina nos anos iniciais. 

 

5.4.2 Critérios de Seleção dos Livros 

 

A escolha dos livros precisa ser feita de forma consciente, por meio da 

leitura e discussão dos livros propriamente ditos. O professor precisa conhecer 

muito o livro para conseguir selecionar aquele que julga mais adequado à sua 

turma ou à sua aula. Ao selecionar os livros de Literatura Infantil a serem 
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utilizados nas aulas, os professores apontam como critério para a escolha a 

contribuição do tema com o conteúdo que será estudado, conforme a fala da 

professora Carol: “É pensando em contribuir com o assunto em estudo”(turno 

32). 

Além deste critério, o professor Edilson relata que, muitas vezes, 

especificamente às sextas-feiras, procura disponibilizar várias obras para que 

os alunos possam escolher aquela que mais lhes interessam:“[...] Também 

procuro deixar os alunos escolherem, mas só nas aulas de sexta” (turno 

26).Outro dado apresentado por esse professor é a dificuldade em encontrar 

obras literárias destinadas para o público do quinto ano, as quais abordem os 

temas específicos para esta fase:  “Eu tento encontrar um livro que trate do 

conteúdo que estou trabalhando no dia, mas nem sempre consigo, 

principalmente no quinto ano, é muito difícil encontrar [...]” (turno 26). 

 

5.4.3 Objetivos da Escolha dos Livros  

 

Ao relatar sobre os objetivos que traçam para trabalhar com as obras 

literárias, reforçam uma prática pedagógica conteudista e memorística, como 

observamos na fala do professor Edilson– “Procuro estabelecer uma conversa 

entre o assunto do livro e o conteúdo que vou trabalhar na aula... acho mais 

fácil para os alunos ‘memorizarem’ os conteúdos, fica mais na mente” (turno 

28). A professora Carol, por sua vez, ainda enfatiza a ideia de fortalecimento no 

momento em que o aluno tiver compreendido os conteúdos, quando diz 

“Fortalecer a compreensão dos alunos sobre os conteúdos” (turno 34). 

 

5.5 Articulação das Práticas Pedagógicas entre Literatura Infantil e o Ensino de 

Ciências 

 

Nesta categoria, analisaremos as Articulações possíveis das práticas 

pedagógicas entre a Literatura Infantil e o Ensino de Ciências e, para 

tanto, construímos as subcategorias: Temas de Ciências nos livros de literatura 

infantil, Importância da literatura infantil nos anos iniciais do ensino fundamental 

e Articulação possível entre a literatura infantil e o ensino de Ciências. Estes 
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pontos foram selecionados nas transcrições das entrevistas semiestruturadas a 

partir dos marcadores textuais com o objetivo de compreender se os 

professores articulam a Literatura Infantil ao ensino de Ciências.  

   

5.5.1 Os temas de Ciências nos livros de Literatura Infantil 

 

Neste estudo, procuramos potencializar a importância da literatura 

infantil na formulação de uma metodologia que possa considerar o uso dessas 

obras, articulando as práticas leitoras como uma aliada possível nas aulas de 

Ciências. Para tanto, buscamos alguns estudiosos que contribuíssem com esta 

nossa ideia. Dentre eles, destacamos a professora Magda Soares, que insere a 

literatura infantil em duas áreas, a saber: “na arte, porque desenvolve na 

criança no gosto pela leitura literária que é diversão, emoção e prazer; e a área 

da pedagogia, porque é meio de formação do leitor, particularmente do leitor 

literário” (p.20).  

Igualmente, nos apoiamos em Piassi e Araújo (2012, p.25), para os 

quais “ [...] a história se coloca entre a criança e o mundo, exigindo dela um 

esforço de imaginação criativa para interpretar não só palavras, mas também a 

relação entre seu conteúdo e o mundo real”. Assim, procuramos identificar 

caminhos para que o aluno possa se aproximar da Alfabetização Científica 

através da prática leitora literária. Durante a realização do questionário, quando 

os professores indicaram os livros infantis, percebemos que eles identificavam 

os temas de Ciências nestas obras. 

Na entrevista, relataram que os livros trazem uma linguagem mais lúdica 

e acessível, como podemos constatar na fala da professora Carol no turno 36 – 

“De forma lúdica e com uma linguagem acessível para as crianças”. E que 

utiliza esses livros em outras áreas do conhecimento. No entanto, percebemos, 

no decorrer da entrevista, que a professora não citou que utilizava estes livros 

nas aulas de Ciências, apesar de afirmar aqui a sua ludicidade e linguagem. 

Notamos, ainda, que a professora Carol, ao relatar que utiliza os livros 

de literatura infantil, se remete à área de Língua portuguesa, quando diz “Sim. 

Utilizo os livros para contribuir na compreensão [pausa] dos alunos sobre os 

conteúdos de leitura e escrita nas aulas de português, através da contação de 

história roda de leitura e [pausa] oralidade com as crianças sentadas no tapete” 
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(turno 40). Mais uma vez, prioriza-se os conhecimentos relativos à língua 

portuguesa em detrimento do ensino em Ciências.  

Como ponderam Piassi e Araújo (2012, p. 24), “[...] Todos os grandes 

cientistas – [...] adquiriram seus conhecimentos não apenas pela prática direta, 

mas também, em grande parte, pela leitura e pela interação social”. Então, 

restringir a leitura apenas à língua materna é acreditar que não se pode adquirir 

o conhecimento científico se não estiver minimamente alfabetizado. Assim, 

limitando-se a fornecer os conteúdos como único objetivo ao se ensinar 

Ciências (NORRIS e PHILLIPS, 2003). Nesse sentido, o professor Edilson 

destaca que “O livro infantil traz muito conteúdo de Ciências, principalmente 

para séries menores [...]” (turno 30). A partir dessa ênfase dada aos anos 

anteriores, percebemos que ele ressalta novamente a dificuldade encontrada 

por ele para indicar os livros para o quinto ano relacionados ao ensino de 

Ciências.  

Outro aspecto observado é quando o professor relata que não tinha se 

atentado para o conteúdo de alguns livros, ao dizer: “[...] quando você pediu a 

indicação dos livros fui observando quanto livros aqui a escola tinha com 

conteúdos de Ciências, eu nem tinha observado. Tem muita coisa, né? [...]” 

(turno 30). Essa fala demonstra pouco conhecimento em relação ao acervo 

disponível na escola, além de um desconhecimento do potencial deste recurso 

pedagógico. É importante que o professor, enquanto um leitor mais experiente, 

divulgue em cartazes ou realize momentos prazerosos, para receber novos 

livros para atrair a atenção e o interesse dos alunos. A fim de que os acervos 

cumpram de fato o seu papel e as obras possam ser desfrutadas na sua 

inteireza, é preciso que o professor deixe de lado práticas enraizadas no 

cotidiano escolar.  Assim, o livro de literatura se converte em referência de 

cultura e conhecimento para o leitor. 

Podemos observar, ainda, que o professor Edilson diz utilizar o livro, 

mas para isso vai fazendo adaptações que considera importantes: “[...] Você 

vai adaptando com o livro, com outras atividades que você busca, você sempre 

vai adaptando, tentando sempre do ponto de partida a história, você vai e volta 

né[..]”(turno 30). Vale ressaltar que, nas questões anteriores, em nenhum 

momento, o professor citou que utilizava o livro de literatura nas aulas de 

Ciências. 
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Algo que chama a atenção é a compreensão do professor Edilson em 

relação ao livro infantil, quando destaca “[...] Você conta a história, mas depois 

eles relembram a história assim, para você dar sequência nas atividades” 

(turno 30). Neste momento, revela um potencial da literatura infantil aliada ao 

âmbito das Ciências, o poder de argumentação possível de ser realizada 

durante a leitura literária, configurando-se como uma forma de comunicar 

conhecimentos e ideias (SASSERON, 2015). 

 

5.5.2 Importância da Literatura Infantil nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

 

 Nos anos iniciais do ensino fundamental, a leitura literária ainda conta 

em grande parte com a mediação do professor. Espera-se que, nesse 

momento da vida escolar dos alunos, eles tenham contato permanente com 

esses bens culturais que são os livros de literatura infantil. Diversas 

contribuições são atribuídas a estas obras, como cita a professora Carol: 

“Estimula a leitura por prazer... Torna a criança um ser crítico... contribuindo na 

formação do hábito da leitura da criança no futuro e no seu desenvolvimento 

intelectual [...]” (turno 38). Mas, para que isso ocorra, as experiências com a 

leitura literária precisam ser exitosas, de modo a “[...]aguçar a vontade de ler 

mais e conhecer outros livros que compõem o acervo de obras da cultura 

escrita[...]” (BRASIL, 2014, p. 11). Ao aliar estas obras aos temas de Ciências 

nas suas aulas, o professor pode iniciar na escola o processo de alfabetização 

científica dos alunos, oferecendo condições para que possam tomar decisões 

conscientes sobre situações do dia a dia de sua vida e da sociedade, 

relacionados aos conhecimentos científicos. 

 A professora Carol, durante a entrevista, sentiu necessidade de 

acrescentar na sua resposta algo a mais: “Quero acrescentar algo a mais na 

questão 11[...]” (turno 43) e completou que, através da literatura infantil, o aluno 

“[...] é porque, a..a... a criança desenvolve o raciocínio, a criatividade e 

imaginação tem facilidade para compreender o que lê” (turno 43). Dada a 

importância da leitura, Perroti diz que “entre o singular e o plural, a leitura é, 

pois, palco, lugar de afirmação da autonomia” (2011, p.30), o que aproxima 

ainda mais do fazer científico. Isso porque, ao se utilizar ações e estratégias 
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próprias das Ciências aliadas nas obras literárias, “a construção do argumento 

deve estar em curso e ser resultado das análises feitas durante uma 

investigação, podendo ser comunicada também oral como graficamente” 

(SASSERON, 2013, p.47), levando os alunos a uma apropriação da 

alfabetização científica.   

 O professor Edilson, ao relatar sobre a importância da literatura infantil, 

se remete à interpretação, comparação e assuntos gramaticais, como podemos 

observar na fala transcrita:  

E depois de trabalhar sobre o próprio livro, de interpretação, 
através de perguntas – o autor, olhar se tem parágrafo, para 
eles também entender isso, ou quando tem uma fala de um 
personagem, que tem o travessão, já fazem comparação, 
relembrando aquilo que foi visto, os principais personagens, as 
coisas boas que o personagem fez, o que ele fez de ruim. [...] 
(turno 32).  

 

Nesta perspectiva, o professor atrela a literatura infantil aos conteúdos 

de língua portuguesa, mais uma vez, dando ênfase a esta disciplina. 

 Em seguida, o professor Edilson revela outra característica da literatura 

infantil – a avaliação de ideias, ao descrever que, no final, “[...] a gente discute, 

né: ‘O que você aprendeu? O que você entendeu da história?’ eles relatam. É 

muito importante a literatura, ajuda na interpretação dos textos, né?”(turno 32). 

Neste momento, é importante o professor construir relações entre o tema 

trabalhado e as discussões estabelecidas pelos alunos, esse movimento é uma 

forma de organização das informações e da tomada de consciência dos temas 

estudados.  

 

5.5.3 Articulação Possíveis entre Literatura infantil e o Ensino de Ciências 

  

Percebemos que os professores pesquisados compreendem a 

importância da literatura infantil, mas ainda não utilizam estas obras nas aulas 

de Ciências, como constatamos na fala da professora Carol no turno 42: “Não 

utilizo o livro de literatura infantil nas aulas de Ciências”, já o professor Edilson 

diz que “nunca tinha pensado nesta possibilidade [...]” (turno 36). Essas 

assertivas demonstram que a formação do professor precisa ser ampla e 

contínua, para que ele esteja amparado teoricamente ao levantar as mais 
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diferentes questões pertinentes ao trabalho pedagógico, principalmente se 

pensarmos no ensino de Ciências. 

 A professora Carol ainda relata que não tem dificuldade para trabalhar 

com os livros de literatura infantil, porque “eu não uso o livro de literatura 

especificamente... pra... pra trabalhar o ensino de ciência [...]” (turno 42). Ela 

enfatiza que só utiliza estes livros em outros momentos, ou seja, nas aulas de 

língua portuguesa: “ [...] eu utilizo em outros momentos como momento de 

leitura de oralidade ... (risos) na de português...mas não focando o ensino de 

ciência”(turno 42). Podemos perceber, nesta fala, indícios de preocupação da 

professora com o desenvolvimento das habilidades de escrita e interpretação e, 

com isso, talvez se justifique a priorização do ensino da Língua Portuguesa em 

sala de aula. Os professores, em sua formação inicial e continuada, não têm a 

oportunidade de conhecer os acervos bibliográficos que são enviados pelo 

MEC às escolas. Tampouco têm uma formação que fomenta a discussão sobre 

os gêneros da literatura infantil. 

Notamos, ainda, que prevalece a ideia, atrelada ao senso comum, de 

que “primeiro precisa estar alfabetizado, para depois trabalhar as outras áreas 

do conhecimento, se não, terão dificuldades no trabalho pedagógico, 

principalmente no ensino de Ciências”. É preciso entender que as atividades 

investigativas direcionadas ao ensino de Ciências também podem auxiliar no 

desenvolvimento das habilidades requeridas pelo ensino da Língua 

Portuguesa, com diferenciais como a aproximação da vida cotidiana, 

criticidade, tomada de decisões, levantamento de hipóteses, argumentações de 

ideias e posicionamentos, além de despertar a curiosidade pelo aprendizado. 

Mediante a crença preconizada por muitos professores generalistas dos 

anos iniciais em priorizar o ensino da língua Portuguesa, sabemos que o 

licenciado em Pedagogia necessita de um domínio de conhecimentos e 

metodologias de campos específicos do conhecimento, como português, 

matemática, história, geografia, Ciências, filosofia, educação física, religião e 

artes. Porém, entendemos que é necessário abandonar certas ideias e 

crenças, como tradicionalmente vem ocorrendo, de tentar priorizar os 

conhecimentos da matemática e da língua portuguesa, e introduzir nas práticas 

pedagógicas temas de outras áreas, no nosso caso específico, da área de 
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Ciências, tentando articulá-las sempre que for possível às suas aulas 

(DELIZOICOV; SLONGO, 2013). 

 A partir das obras literárias, os professores podem desenvolver 

inúmeras atividades investigativas, com os mais diversos focos, tudo depende 

da prioridade que ele irá atribuir. Daí um dos grandes motivos pela 

responsabilidade do professor. A partir dos temas, ele pode trabalhar ou não 

determinados aspectos constantes na obra de Literatura Infantil. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Para Sasseron e Carvalho (2008), o “fazer científico” desde cedo, 

valoriza e reforça a importância de ações, posturas e procedimentos que são 

fundamentais na produção de conhecimentos em Ciências.  A nossa pesquisa 

investigou como se dá a aproximação entre os temas de Ciências e a Literatura 

Infantil na perspectiva da alfabetização Científica.  Dessa forma, o nosso 

desafio foi aliar a linguagem científica à linguagem literária, o que nos exigiu 

uma tomada de decisões e posicionamentos frente às concepções teóricas já 

consolidadas, no sentido de revelar uma articulação viável entre as duas 

linguagens, entendendo os desafios postos e as possibilidades que podem 

contribuir na formação do aluno-leitor. 

Para contextualizar a “Alfabetização Científica”, buscamos os teóricos 

que associavam a ideia de AC à capacidade de fazer uma leitura de mundo 

(CHASSOT, 2016; SASSERON e CARVALHO, 2008,  2011; LORENZETTI, 

DELIZOICOV, 2000). Na compreensão do Ensino de Ciências, enfatizamos a 

precariedade da formação docente, a priorização do saber disciplinar, além de 

apresentarmos os desafios encontrados para a área e para a prática docente 

(DELIZOICOV E SLONGO, 2011; RODRIGUES, KRUGER, SOARES, 2010; 

PIASSI E ARAÚJO, 2012). Na Literatura Infantil, encontramos um espaço 

privilegiado para a produção de sentidos e significados na construção do 

conhecimento, ao integrar a linguagem literária e a científica, por meio da 

linguagem estética (COSSON, 2016; BAKHTIN, 2013; KOCH, 2006; CAGNETI, 

2006; LINSINGEN, 2008; COLOMER, 2014; ANTLOGA,2014; PIASSI E 

ARAÚJO, 2012; KLEIMAM, 2013; SOARES, 2010; HUNT, 2010).  

Este estudo buscou investigar como se dá a aproximação entre os 

temas de Ciências e a Literatura Infantil na perspectiva da promoção da 

Alfabetização Científica em três obras indicadas pelos professores, 

identificando, na fala dos professores, quais indícios conceituais da 

aproximação entre Literatura Infantil e o ensino de Ciências nas práticas 

docentes nos anos iniciais, em uma escola da rede pública que está localizada 

no sul da Bahia. Foram utilizados três instrumentos para a obtenção dos dados: 

questionário, análise dos livros de Literatura Infantil com a presença de 
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elementos das Ciências indicados pelos professores e entrevistas 

semiestruturadas com os professores.  

Dos resultados do questionário aplicado, foi possível caracterizar a 

escola pesquisada, qual a proposta curricular para o ensino de Ciências, carga 

horária destinada a esta área, além de conhecermos os professores 

pesquisados. Tanto a professora Carol como o professor Edilson dispôem de 

uma vasta experiência na educação básica, já que trabalham quarenta horas 

semanais e ainda investem na formação continuada com cursos de pós-

graduação. Por meio do questionário, também houve a indicação de obras 

literárias com as quais cada professor havia trabalhado, (ou que indicava) que 

se articulavam com os temas de Ciências. Aqui se verificou que dos seis livros 

apontados, cinco eram do Acervos Complementares – Alfabetização e 

letramento, ou seja, são paradidáticos, têm em si o caráter de complementar os 

conhecimentos dos livros didáticos e apenas uma era de Literatura Infantil, que 

pertencia ao acervo pessoal da professora Carol. 

Este dado foi muito importante para a análise dos livros, devido à 

qualidade ética, estética e literária. Por meio dessa informação, foi possível 

perceber que as obras paradidáticas, que tem o objetivo de transmitir um dado 

conhecimento, utiliza-se de uma linguagem mais técnica, pois há uma 

preocupação em aprofundar um conceito, um tema que está sendo estudado, 

muitas vezes, servem de complemento do livro didático. Neste momento da 

pesquisa, compreendemos que tais características não invalidaram nossa 

análise, ao contrário, as análises dos livros foram aprofundadas, surgiram 

novos olhares e ampliamos o referencial teórico. Inicialmente, foram indicadas 

seis obras, optamos por analisar três, sendo dois livros paradidáticos e um de 

Literatura, por constatamos que os outros três paradidáticos, priorizavam o 

conceito, com uma linguagem mais tecnicista, e muitas vezes simplista, o que 

se distanciava muito do objeto de pesquisa deste trabalho 

É importante ressaltar que nosso objetivo para esse estudo não foi 

trabalhar a classificação dos gêneros discursivos, contudo, percebe-se que 

entre os professores pesquisados há uma falta de informação em relação ao 

tema, o que nos revela uma lacuna na formação inicial e a necessidade de 

formação continuada que trate do assunto. 
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A análise dos livros foi feita com base nos elementos de Ciências 

encontrados nos mesmos, a partir do referencial teórico que fundamentou esta 

pesquisa, observando a promoção da Alfabetização Científica por meio das 

obras indicadas pelos professores. Para isto foi elencado as três dimensões 

utilizadas por Cañal (2012), aliadas aos indicadores da Alfabetização Científica 

(Sasseron e Carvalho, 2008) e aos Direitos de Aprendizagem no Ciclo de 

Alfabetização em Ciências Naturais (BRASIL, 2012). Procuramos encontrar nos 

livros os termos e conceitos científicos trabalhados, a compreensão da 

natureza e dos fatores que influenciam sua prática, além do entendimento das 

relações entre Ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. É importante 

ressaltar que os procedimentos utilizados para analisar os livros, podem ser 

utilizados também como instrumento metodológico em pesquisas futuras.  Ao 

mencionamos tal possibilidade, não significa que ao indicar essas obras temos 

a intenção restrita para o ensino de Ciências. Pelo contrário, tentamos neste 

estudo verificar as potencialidades destes livros em contextos de aprendizagem 

na escola, aliando-os a produção de conhecimentos científicos, apesar de 

entendermos que não é função da Literatura Infantil ensinar conceitos e termos 

de Ciências. Entretanto, percebemos em nossas análises o quanto a linguagem 

estética estar presente nos temas de Ciências, e que para promover uma 

leitura literária de fruição, tanto os alunos-leitores e como os professores, 

precisam ter uma certa compreensão de conceitos científicos presentes nessas 

obras. Para a percepção de conceitos e termos, para ampliação de 

vocabulário, para levantar questões tanto nas esferas sociais, éticas e 

ambientais, para mobilizar tomada de decisão, ou seja, para compreensão da 

qualidade da obra e de suas possibilidades. Esse entendimento, na hora da 

mediação do professor pode ser essencial para um uso adequado da Literatura 

Infantil. Acreditamos que o docente possa utilizar esse gênero, sem didatizar a 

obra, ao planejar atividades que valorizem o ensino de conceitos, por 

acreditarmos que os próprios alunos-leitores fazem conexões entre essas duas 

linguagens, conforme afirmam Girotto e Souza (2010, p.67), “[...] Os leitores 

fazem naturalmente conexões entre os livros e fatos de suas vidas. Quando 

escutam ou leem uma história, começam a conectar temas, personagens e 

problemas de um livro com outro.” 
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Por meio do estudo podemos perceber a qualidade das obras escolhida, 

ao proporcionar discussões sobre fenômenos e conceitos de Ciências de uma 

forma criativa, imaginativa e no caso do literário, estética. O uso dos artefatos 

linguísticos, aproximam os alunos-leitores do processo de investigação por 

meio da curiosidade aguçada na obra, ampliando assim o seu repertório 

vocabular. A articulação entre a linguagem científica e a linguagem estética, 

para introduzir a Ciência em situações concretas favorece a construção do 

conhecimento científico.    

Nesse sentido, acreditamos que os livros que foram selecionados e 

analisados nesta dissertação, sejam paradidáticos ou literários, estão 

adequados para o uso nas escolas e apresentam um real potencial para o 

ensino de Ciências. No entanto, queremos fazer duas observações: a primeira 

em relação à qualidade estética, que influencia bastante a compreensão dos 

alunos-leitores ao despertar o interesse, a tomada de decisão, testar hipóteses, 

aguçar a curiosidade, enfim, todas as particularidades que um livro literário 

tem; em seguida queremos ressaltar o uso da literatura como um recurso 

didático que pode promover a Alfabetização Científica. Isso só é possível, no 

nosso entendimento, se o professor como um mediador e um leitor mais 

experiente conhecer a obra antes de apresentá-la para os alunos-leitores, e 

acima de tudo, que ele seja um pesquisador, que tenha um espírito 

investigativo para desenvolver a competência científica nos alunos-leitores.    

A pesquisa nos revela ainda que para ensinar Ciências nos anos iniciais 

é necessário fazer articulação dos saberes científicos com o cotidiano dos 

alunos, por meio de uma prática crítica e reflexiva, refletinfo sobre o que 

ensinar e como ensinar Ciências. Para tanto, o professor precisa ser um 

pesquisador, sem os conhecimentos prévios do docente, a construção de 

conhecimentos não acontece. Além, de uma prática pedagógica pautada na 

dialogicidade, transformando a curiosidade em novos conhecimentos, por meio 

da investigação. 

Feitas essas considerações acerca dos livros selecionados, passaremos 

a pontuar os resultados das entrevistas. Essas foram organizadas em quatro 

categorias e nove subcategorias. Para cada categoria foram selecionadas 

questões do roteiro, que foram direcionadas de acordo aos objetivos da 

pesquisa, a saber: Categoria de Análise 1: Organização da carga horária, 
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aproximação com os eixos estruturantes da Alfabetização Científica; Categoria 

de Análise 2: Características da prática docente nas aulas de Ciências, 

desafios da prática pedagógica nas aulas de Ciências; Categoria de Análise 3: 

Utilização do livro de Literatura Infantil na prática docente, critérios de seleção, 

objetivos da escolha dos livros; Categoria de Análise 4: temas de Ciências nos 

livros de Literatura Infantil, importância da Literatura Infantil nos anos iniciais do 

Ensino fundamental e articulações possíveis entre a Literatura Infantil e o 

ensino de Ciências. Percebemos que a Literatura Infantil faz parte da prática 

pedagógica dos professores. Eles realmente utilizam as indicações dos 

Acervos Complementares, reforçando a didatização. Esse ponto é destacado 

na fala da professora Carol “(...) a partir de um bate papo... com o livro didático 

nas mãos...” (turno 06), nota-se uma preocupação para aliar a leitura ao tema 

estudado no livro didático, sem uma compreensão dos conceitos transmitidos 

nas histórias, sem uma apropriação dos sentidos e dos significados na 

produção do conhecimento, sem uma leitura de fruição. De forma geral, é 

sabido que a qualidade da obra é imprescindível para a compreensão da 

proposta de leitura do livro.  

É necessário ter conhecimento sobre a qualidade: textual, temática e 

gráfica, além de saber diferenciar e caracterizar os gêneros discursivos 

estudados. Esses critérios, segundo Soares e Paiva (2014), se revelam 

primeiro pelos aspectos éticos, estéticos e literários, no segundo se manifestam 

pela adequação do tema aos interesses dos alunos-leitores aos diferentes 

contextos sociais e culturais e ao nível dos conhecimentos prévios destes 

alunos-leitores, e, finalmente, o projeto gráfico que se traduz pela capacidade 

de motivar e enriquecer a interação do aluno-leitor com o livro.  

A exploração da capa é uma etapa fundamental, “ é uma porta de 

entrada para a interação literária que se propõe” (MACHADO, 2014, p.24). No 

caso dessa pesquisa, os temas trazidos nas capas se configuram como um 

convite a conhecer o seu conteúdo, por meio da Ciência. Como pondera Sonia 

(2008 p. 10) “na produção de conhecimento, que é produção de sentido, é 

enorme o poder do conceito, pois ele organiza tanto aquilo de que trata o saber 

científico quanto cria uma hierarquia entre as ciências sob seu domínio”.  No 

caso da literatura, essa produção acontece por meio de uma linguagem 

estética. 
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Não basta apenas identificar os temas, como relataram os professores 

pesquisados, é preciso ter qualidade, possuir um contexto narrativo, não ser 

apenas um complemento do livro didático. Deve-se fazer um uso adequado, 

com uma metodologia que instigue e aguce a curiosidade do aluno-leitor, como 

por exemplo: as imagens e o título podem ser os primeiros elementos a serem 

explorados num diálogo, com perguntas que mobilizem os alunos-leitores para 

levantar hipóteses sobre o que será encontrado no interior do livro. Por meio 

desses elementos, previsões podem ser confirmadas ou não. É ampliar o 

universo de leitura, e não utilizar os livros em sala de aula para avaliar a leitura 

e a escrita. Para Zanetic (2006, p.46) a literatura “possibilita um eficaz diálogo 

inteligente com o mundo. Assim, enfatizar o papel da literatura é um tema 

extremamente relevante e atual.” Esse dado revela a importância da mediação 

do professor, do reconhecimento dos temas de Ciências nas leituras propostas, 

além de uma prática docente efetiva e de qualidade. 

Os docentes relatam que fazem questionamentos a partir da obra 

literária. Porém, no que diz respeito ao ensino de Ciências, observamos que 

não há nenhum trabalho pedagógico com os temas de Ciências. Nesse 

sentido, identificamos, em alguns momentos, uma insegurança dos 

professores, principalmente em relação aos conceitos científicos. Conforme um 

dos sujeitos pesquisados, essa insegurança deriva da sua própria formação 

inicial. Outro dado confirmado foi a preocupação dos docentes para que os 

alunos leiam e escrevam convencionalmente, entende-se a partir disso, a 

ênfase dada à área de língua portuguesa em detrimento das outras áreas nos 

anos iniciais. Além das dificuldades encontradas no cotidiano das práticas 

docentes, pesam ainda a precária formação inicial e a ausência de uma 

formação contínua e permanente. 

 Entendemos que é preciso assegurar ao professor uma formação que 

lhe garanta os conhecimentos das especificidades das duas áreas: português e 

Ciências, tendo em vista que o pedagogo deve dar conta de todas as 

disciplinas dos anos iniciais. Já que há por parte dos professores uma forte 

tendência de escolarizar a Literatura Infantil, é preciso criar estratégias para 

que a leitura da obra literária não perca sua mais importante finalidade: motivar 

o gosto pela leitura. Portanto, a mediação do professor é importante, tendo em 

vista que ele tem o desafio de tornar as histórias compreensivas para os 
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alunos-leitores; ter o cuidado de não banalizar a obra literária e utilizá-la como 

pretexto para ensinar.  A nosso ver, práticas seguras e consistentes são 

possíveis, desde que os professores sejam levados a pensar na problemática e 

busquem subsídios teóricos a fim de elaborarem estratégias de leitura.  

O uso de obras literárias nas salas de aula pode produzir uma imediata 

motivação ao debate, ao trabalho de pesquisa, de experimentação, à 

problematização, curiosidade epistemológica, uma vez que disponibiliza um 

suporte imagético inicial, compartilhado pela leitura que permite construir na 

imaginação hipóteses e possibilidades que serão verificadas através de uma 

metodologia de trabalho qualificada (PIASSI, PIETROCOLA, 2015).   

Assim, há fortes evidências do quanto são necessárias pesquisas que 

colaborem com a prática pedagógica dos professores no ensino de Ciências 

nos anos iniciais, devido à ausência de ferramentas metodológicas que 

auxiliem na prática pedagógica para aguçar a curiosidade e o espírito 

investigativo de ambos: alunos e professores.      

As discussões e reflexões propostas pela Alfabetização Científica podem 

contribuir na aproximação do saber científico do cotidiano e da vida dos alunos-

leitores dos anos iniciais, bem como colocar em pauta os temas de Ciências 

que são imprescindíveis para desenvolver a competência científica. 

Acreditamos que aliar o ensino de Ciências à Literatura Infantil pode contribuir 

também para a construção/reconstrução de saberes e significados na formação 

dos professores. 

Destacamos a importância da pesquisa, tendo em vista que ao se 

apropriar da competência leitora, os alunos-leitores dos anos iniciais, também 

vão se apropriando de temas específicos e testando suas hipóteses, suas 

concepções e tomando posicionamentos, de forma a desenvolver capacidades 

significativas e responsáveis pelo conhecimento que vão produzindo enquanto 

estudantes, para atuarem como cidadãos críticos e participativos nas diversas 

esferas sociais. 

Desta maneira, esses dados merecem ser apresentados e discutidos 

nas escolas, a fim de provocarmos a conscientização do reconhecimento dos 

temas específicos. Também consideramos que as nossas conclusões 

merecem divulgação no âmbito acadêmico, no intuito de motivar futuras 

pesquisas, tanto no que se refere às práticas de leitura que buscam, na 
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Literatura Infantil, aproximações com o ensino de conceitos, como também na 

construção de estratégias eficazes de uso da leitura e  promoção da 

Alfabetização Científica. Concordamos com Pizarro e Júnior (2015) sobre a 

importância da produção do conhecimento desde cedo na formação do 

cidadão, sendo essencial que essa formação aconteça na escola, logo nos 

anos iniciais.  

Acreditamos que esta dissertação poderá futuramente ser a motivação 

para o desenvolvimento de outras pesquisas, sendo subsidiadas pelos livros 

selecionados e analisados por nós. Concluímos que os temas relacionados ao 

Ensino de Ciências são representativos para a Literatura Infantil e, por isso, 

apresentam-se como promissores para novas análises.  
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Anexo I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa na área de Educação e Ensino de Ciências, intitulada “As 

Potencialidades da Literatura Infantil no Ensino de Ciências a perspectiva da Alfabetização Científica”, do Programa 

de Pós-Graduação em Educação em Ciências da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e na oportunidade o(a) 

senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário. Esta pesquisa é parte dos requisitos necessários para 

a obtenção do título de Mestre em Educação em Ciências pela aluna SilvanaPesquisadora Carvalho de Almeida, que 

conta com a orientação da Professora Dra. Luciana Sedano de Souza. Essa pesquisa se justifica porque a proposta de 

ensino de Ciências por investigação vem se mostrando muito importante para o desenvolvimento, nos alunos, de 

habilidades e competências fundamentais e, portanto, o objetivo dessa pesquisa investigar as potencialidades da 

literatura infantil, a partir de obras indicadas por professores dos anos iniciais do EF, para o Ensino de Ciências, as 

quais visem promover a Alfabetização Científica. Sua participação consistirá em conceder uma entrevista 

semiestruturada e fazer parte de uma formação continuada de aproximadamente 20 horas na qual discutiremos ensino 

de ciências, alfabetização científica e ensino de ciências por investigação, com a confecção de atividades de ensino 

que conciliem a leitura de um dos livros infantojuvenis indicados e o trabalho com ciências numa perspectiva 

investigativa. A ideia é aproximar os professores das discussões teóricas e propostas de ensino defendidas atualmente 

nas publicações de referência da área. A atividade de ensino elaborada será aplicada na sala de aula do referido 

professor, e concordar em ter ambos registrados em audiovisual para futura análise, porém, apenas suas falas citadas 

e analisadas ao longo do trabalho de pesquisa. Serão filmados todos os sujeitos que aceitarem participar da pesquisa, 

porém, em nenhum momento essas imagens serão divulgadas ou veiculadas. Ao final da pesquisa, os dados digitais 

(imagens) serão descartados.  

Nas aulas, não haverá intervenção da pesquisadora e/ou assistente e não haverá qualquer prejuízo ao desenvolvimento 

dos conteúdos regulares e/ou avaliação, bem como não haverá qualquer prejuízo pedagógico ao aluno que não 

participar da pesquisa. Para evitar sua identificação, trocaremos seu nome por outro, fictício, e não divulgaremos 

quaisquer imagens suas, para evitar constrangimentos e/ou desconfortos. Os dados serão tratados com sigilo e 

confidencialidade para proteger a privacidade de todos os envolvidos. É importante que você saiba que sua 

participação é totalmente voluntária e, como tal, não prevê qualquer tipo de remuneração nem custo. Você poderá 

desistir da pesquisa a qualquer momento antes de sua conclusão, inclusive durante a condução das formações e/ou 

aulas e mesmo após ter assinado esse termo, sem qualquer prejuízo. Sendo a responsável legal por esta pesquisa 

comprometo-me em manter sigilo de todos os seus dados pessoais em todas as etapas da pesquisa. Informo que você 

tem direito à indenização, caso sofra algum prejuízo físico ou moral decorrente dessa pesquisa. Você também tem 

direito ao ressarcimento, se tiver gastos decorrentes desta pesquisa.  

A sua participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas a existência de riscos pode se dar por 

possíveis desconfortos gerados, quando você for chamado (a) a se expressar diante dos colegas ou da pesquisadora 

e/ou assistente, devido a uma presumível timidez por estar em público, ou em frente de uma câmera, uma vez que, as 

atividades de formação e aulas serão videogravadas. Mas, caso haja de sua parte algum constrangimento, fica 

resguardado aqui, o seu direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem que isso venha trazer 

nenhum problema para você, já que é um direito seu participar ou não. Outro desconforto que pode ser gerado é pela 

presença da pesquisadora e/ou assistente em sua sala de aula, uma vez a entrada de pessoas estranhas ao cotidiano 

pode gerar constrangimento, tal risco também está resguardado pelo fato de que se você não se sentir confortável, terá 

o direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa. Em relação aos benefícios da pesquisa: esperamos 

que este estudo resulte em informações importantes sobre inovações em relação ao trabalho com o Ensino por 

Investigação nos anos iniciais do Ensino Fundamental, para a realidade em que nos encontramos: escola do município 

de Ilhéus, interior da Bahia, área de atuação da UESC. Além disto, que contribua para sua formação continuada e 
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para a aprendizagem dos alunos, uma vez que se trata de uma abordagem metodológica que vem sendo validada 

mundialmente.  

Este TCLE foi  impresso em duas vias iguais e você ficará com uma delas. Neste documento   consta a matrícula   e o 

telefone da pesquisadora responsável, tendo liberdade para tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação , 

agora ou em qualquer momento.  

____________________________ 

 

Pesquisadora Carvalho de Almeida 

Matrícula: 01201710070 
Pesquisadora Responsável – (73) 99106-6193 

 ______________________________________ 

 

Luciana Sedano de Souza 
Orientadora – (73)98214-1414 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa 
ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, 
Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. Email: 
cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 
  

Eu, ___________________________________, aceito participar da pesquisa: “As Potencialidades da Literatura Infantil 

aliada ao Ensino de Ciências na perspectiva da Alfabetização Científica ” e declaro que fui devidamente informado sobre 

minha participação na mesma bem como sobre meus direitos. 
 

Ilhéus, ___ /____/_______. 
 

Assinatura 
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Anexo II – Questionário 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS-PPGEC 

 

Título da Pesquisa: AS POTENCIALIDADES DA LITERATURA INFANTIL 

ALIADA AO ENSINO DE CIÊNCIAS NA PERSPECTIVA DA 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA  

 

Pesquisadora: Pesquisadora Carvalho de Almeida 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

I DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

NOME_______________________________________________________________ 

ESCOLA_____________________________________________________________ 

TELEFONE___________________________________________________________ 

EMAIL_______________________________________________________________ 

1)  Idade:_____anos 

2)  Gênero: ( ) Masculino ( ) Feminino 

3)  Possui Ensino Superior Completo? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Cursando 

D3a Em qual curso? 

______________________________________________________ 

3b) Em qual 

instituição?_______________________________________________________ 

4)  Possui pós-graduação? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Cursando 

f) Em caso afirmativo, qual? 

( ) Especialização Título___________________________________________________ 

Instituição: 

_________________________________________________________________ 

( ) Mestrado Título_______________________________________________________ 
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Instituição: 

______________________________________________________________ 

 ) Doutorado Título______________________________________________________ 

Instituição______________________________________________________________ 

II) ATIVIDADE PROFISSIONAL 

1)  Que tipo de vínculo empregatício mantém com a escola? 

( ) CLT 

( ) Concursado (efetivo) 

( ) ACT 

2)  Qual é a carga horária do seu contrato de trabalho? 

( ) 20 horas 

( ) 40 horas 

3) Há quanto tempo leciona para os anos iniciais? 

______________________________________________________________________ 

4)  Com quais anos da escola você trabalha? 

 

Matutino Vespertino 

(  ) 1º ano (  ) 1º ano 

(  ) 2º ano (  ) 2º ano 

(  ) 3º ano (  ) 3º ano 

(  ) 4º ano (  ) 4º ano 

(  ) 5º ano (  ) 5º ano 

Número de alunos_______ Número de alunos_______ 

 

III) Cite o nome de 3 livros de literatura infantil que utiliza (ou indica) para trabalhar em 

sala de aula articulados a temas do Ensino de Ciências (Ex de temas: Terra e universo, 

vida e ambiente, ser humano e saúde, tecnologia e sociedade). 

1 Título: _________________________________________________ 

2 Título: _______________________________________________________________ 

3 Título: _______________________________________________________________ 

 

 

 

Anexo III – Entrevista com professor Edilson 

 



151 
 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 
 

PROFESSOR EDILSON 
 
 

Turno Sujeito Falas Transcritas 

01 Pesquisadora Boa tarde, mais uma vez quero agradecer  a sua disponibilidade 
[...]. 

02 Edilson Espero corresponder as suas expectativas [...]. 

03 Pesquisadora Como já havia explicado, este é um momento que você pode ficar 
à vontade. Farei as mesmas questões que te passei com 
antecedência, assim como você tinha solicitado.   

04 Edilson Achei muitas viu? Mas, espero que eu dê conta. [risos] 

05 Pesquisadora Vamos começar? Descreva sua prática docente no Ensino de 
Ciências?  

06 Edilson [...] O desenvolvimento da minha aula em Ciências é planejada e 
baseada no uso do livro didático com auxílio de materiais extras 
que pesquiso na internet ou em outros livros e revistas. Um 
exemplo bem cotidiano da minha prática é, por exemplo, discutir os 
conteúdos sobre o meio ambiente, baseado primeiramente no texto 
do capítulo do livro, tentando discutir dialogicamente sobre a 
importância de preservar a natureza, economizar água, reciclar o 
lixo [...] tentando sempre fazer com que meus alunos se 
conscientizem sobre a importância dos recursos naturais na sua 
casa, sua escola e seu meio social. [...] Logo após as explicações 
e discussões sobre o conteúdo da aula, fazemos os exercícios do 
livro, na maioria das vezes, e quando dá, realizamos algumas 
atividades práticas que o livro nos propõe. Gosto muito também de 
pedir aos alunos que escrevam uma redação sobre o conteúdo 
estudado para verificar o que eles aprenderam. Com isso, melhoro 
e avalio também a leitura e a escrita (risos).   

07 Pesquisadora Muito bem. 

08 Edilson Estou um pouco nervoso [...] Mas, deu para entender? 

09 Pesquisadora Deu sim. Fico calmo. Você não está sendo avaliado[...] está 
contribuindo para uma pesquisa em educação. Estamos 
dialogando sobre o nosso fazer pedagógico. Vamos continuar [...] 
E como é organizada a carga horária das aulas de Ciências? Ela 
tem o mesmo tempo que as outras áreas? 

10 Edilson Trabalho 40 horas semanais, em relação a aula de ciências 
trabalho sempre na segunda –feira depois do recreio em três 
momentos. 

11 Pesquisadora E Você tem horário/momento específico para abordar o conteúdo 
de cada área do conhecimento? 

12 Edilson Sim. Cada disciplina tem seu momento e dia, que já determinado 
pela própria escola no plano de aula que a gente recebi nos dias 
do planejamento. 
 

13 Pesquisadora [...] Fique à vontade. Pode expor sua opinião, não fique preso aos 
seus escritos. Seja você mesmo. Posso continuar? 

14 Edilson [...]Pode sim [...] (risos) 

15 Pesquisadora Então, vamos falar dos desafios: Que desafios você tem se 
deparado no cotidiano da prática escolar, em relação ao Ensino de 
Ciências? Como você tem superado esses desafios?  
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16 Edilson [...] as dificuldades estão relacionadas aos materiais didáticos, pois 
só temos na escola o livro didático de Ciências, logo, tenho que 
pesquisar outros recursos na internet, em outros livros e revistas 
[...] mas também existem outros desafios, como demonstrar e 
realizar experimentos para demonstrações práticas sobre o 
conteúdo para os alunos, se só possuímos o livro didático como 
principal recurso disponível (risos). 

17 Pesquisadora Mas, quais os recursos didáticos são utilizados para o Ensino de 
Ciências? Qual o mais utilizado?  

18 Edilson [..] Utilizo o livro didático... até faço algumas pesquisas em casa na 
internet. Mas, o mais utilizado é o livro didático não tem 
jeito...sempre volto pra o livro didático. 

19 Pesquisadora Entendo [...] Então: Quais os recursos didáticos são utilizados para 
o Ensino de Ciências? Qual o mais utilizado?  

20 Edilson Utilizo nas aulas de português...de arte para desenhar... na aula de 
ciências nunca tinha pensado... pra ser sincero. Até vejo os 
conteúdos quando a gente ler, mas nunca usei pensando na aula 
de ciências. 

21 Pesquisadora [...] Você costuma utilizar a Literatura Infantil nas aulas de 
Ciências?  

22 Edilson Utilizo nas aulas de português...de arte para desenhar... na aula de 
ciências nunca tinha pensado... pra ser sincero. Até vejo os 
conteúdos quando a gente ler, mas nunca usei pensando na aula 
de ciências. 

23 Pesquisadora Em média, com que frequência utiliza a literatura infantil  nas suas 
aulas com os alunos? 

24 Edilson [...]Utilizo todos os dias pra iniciar a aula, já faz parte da rotina, os 
alunos ler sozinhos, ler em voz alta e as vezes eu também eu leio. 
Só não uso nas aulas de ciências, nem dá tempo... 

25 Pesquisadora Quais são os critérios de seleção dos livros de literatura infantil ao 
trabalhar com os alunos? 

26 Edilson [...]Eu tento encontrar um livro que  trate do conteúdo que estou 
trabalhando no dia, mas nem sempre consigo, principalmente no 
quinto ano, é muito difícil encontrar. Também procuro deixar os 
alunos escolherem, mas só nas aulas de sexta, porque a turma 
diminui.  

27 Pesquisadora Quais são os objetivos ao trabalhar com estes livros? 

28 Edilson Procuro estabelecer uma conversa entre o assunto do livro e o 
conteúdo que vou trabalhar a aula... acho mais fácil para os alunos 
“memorizarem” os conteúdos, fica mais na mente. 

29 Pesquisadora Como é abordado os temas de ciências nos livros de Literatura 
Infantil? 

30 Edilson O livro infantil traz muito conteúdo de ciências, principalmente para 
séries menores, quando você pediu a indicação dos livros fui 
observando quanto livros aqui a escola tinha com conteúdos de 
ciências, eu em tinha observado . Tem muita coisa, né? Você vai 
adaptando com o livro, com outras atividades que você busca, 
você sempre vai adaptando, tentando sempre do ponto de partida 
a história, você vai e volta né. Você conta a história, mas depois 
eles relembram a história assim, para você dar sequência nas 
atividades [...] (risos).  

31 Pesquisadora E Qual a importância da literatura infantil nos anos iniciais para a 
formação leitora do aluno?  

32 Edilson E depois de trabalhar sobre o próprio livro, de interpretação, 
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através de perguntas – o autor, olhar se tem parágrafo, para eles 
também entender isso, ou quando tem uma fala de um 
personagem, que tem o travessão, já fazem comparação, 
relembrando aquilo que foi visto, os principais  personagens, as 
coisas boas que o personagem fez, o que ele fez de ruim. [...] é a 
gente discute, né: “O que você aprendeu? O que você entendeu da 
história?” eles relatam. É muito importante a literatura, ajuda na 
interpretação dos textos, né? (risos) 

33 Pesquisadora Você utiliza os Livros de Literatura Infantil para abordar outras 
áreas do conhecimento? Como isso ocorre?  

34 Edilson Sim. Utilizo os livros  para os alunos desenvolverem mais a leitura. 

35 Pesquisadora [...] No decorrer de sua prática docente no Ensino de Ciências, 
você tem encontrado dificuldade para desenvolver seu trabalho 
com relação a utilização destes livros? Como você lida com essa 
situação? 

36 Edilson Não utilizo não...[pausa]. Nunca tinha pensado esta possibilidade 
[...] [risos] 

37 Pesquisadora Estamos chegando ao fim do nosso bate papo, gostaria de  
comentar  outros pontos que acha relevante? Quais? Fique à 
vontade. 

38 Edilson [...] Não coloca muita coisa feia aí não viu. Falei a verdade.. . 
(risos) 
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Anexo IV – Entrevista com professora Carol 

 
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

 
PROFESSORA CAROL 

 
 

Turno Sujeito Falas Transcritas 

01 Pesquisadora Bom dia, agradeço sua 
imensamente a sua 
participação, obrigada 
colega... 

02 Carol Que responsabilidade, 
espero corresponder... 

03 Pesquisadora Como já havia explicado, 
este é um momento que 
você pode ficar à vontade. 
As questões foram 
passadas com 
antecedência para você, 
assim como você tinha 
solicitado.   

04 Carol Tudo bem...[risos] 

05 Pesquisadora Então vamos lá. Descreva 
sua prática docente no 
Ensino de Ciências?  

06 Carol [...] Nas aulas de Ciências 
sempre faço levantamento 
prévio do assunto em 
estudo com os alunos, a 
partir de um bate papo 
vou abordando o assunto 
e entendendo o que eles 
já sabem sobre (pausa) o 
assunto, depois com o 
livro didático em mãos eu 
e os alunos realizo leitura 
individual, em dupla e 
coletiva, em seguida 
acontece a interpretação 
oral da atividade, por fim 
registro escrito no 
caderno do texto.(risos)  E 
aí deu pra entender? 

07 Pesquisadora Deu sim. Fique tranquila! 
Vamos para próxima 
pergunta, ok? 

08 Carol Tudo bem. 

09 Pesquisadora E como é organizada a 
carga horária das aulas 
de Ciências? Ela tem o 
mesmo tempo que as 
outras áreas? 

10 Carol Trabalho 40 horas 
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semanais, em relação a 
aula de ciências trabalho 
sempre na segunda –feira 
em três momentos após o 
recreio [...] No terceiro 
ano eu ainda não tenho 
determinado para eles 
levar livro todo dia, eles 
são pequenos ainda, e [...] 
ainda não estão 
alfabetizados, mas eu 
trabalho todo dia 
português e matemática, 
e daí tem dois ou três dias 
da semana que tem 
educação física e artes, 
daí eu trabalho ciências, 
mas eu já falo que 
amanhã vai ter ciências... 
Mas eu tenho horário 
especifico das disciplinas 
no dia certo. No acaso de 
Ciências, trabalho todas 
as segundas-feiras, em 
três momentos após o 
recreio 

11 Pesquisadora Entendo. Podemos 
prosseguir? 

12 Carol Acho que sim. 

13 Pesquisadora E Você tem 
horário/momento 
específico para abordar o 
conteúdo de cada área do 
conhecimento?  

14 Carol Sim. 

15 Pesquisadora Poderia explicar como isto 
acontece? 

16 Carol [...]Cada disciplina tem 
seu momento e dia, que já 
determinado pela própria 
escola no plano de aula 
que a gente recebi nos 
dias do planejamento. 

17 Pesquisadora Sabemos que na sala de 
aula temos muitos 
desafios, né? 

18 Carol Demais[...] 

19 Pesquisadora Então, que desafios você 
tem se deparado no 
cotidiano da prática 
escolar, em relação ao 
Ensino de Ciências? 
Como você tem superado 
esses desafios?  
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20 Carol [...] As dificuldades 
existem diariamente no 
ensino escolar tanto em 
Ciências como nas 
demais áreas. Porém 
especificamente em 
Ciências existem muitos 
desafios que precisam ser 
superados, como a carga 
horária semanal destinada 
a essa disciplina, uma vez 
por semana, o que é 
muito pouco para 
ministrar conteúdos tão 
importantes na formação 
de nossos alunos. [...] a 
grande dificuldade está 
relacionada à falta de 
materiais para realizarmos 
atividades práticas, pois é 
necessário 
demonstrarmos as aulas 
teóricas para nossos 
alunos através dos 
experimentos [...] Deixar a 
aula só na teoria não 
contribui para que os 
alunos compreendam os 
assuntos e os relacionem 
com sua vida. [...] Tenho 
dificuldades em realizar 
experiências, ensinar no 
contexto do ensino por 
investigação, estou 
tentando superar através 
de leituras e estudos.  

21 Pesquisadora Dando continuidade: 
Quais os recursos 
didáticos são utilizados 
para o Ensino de 
Ciências? Qual o mais 
utilizado?  

22 Carol Aqui na escola? 

23 Pesquisadora Nas suas aulas. Durante 
as suas aulas, entendeu? 

24 Carol Ah! Tá [...] 

25 Pesquisadora Então: Quais os recursos 
didáticos são utilizados 
para o Ensino de 
Ciências? Qual o mais 
utilizado?  

26 Carol Mas, não temos muita 
coisa mesmo [...] Utilizo 
vídeo e o livro didático. O 
mais utilizado é o livro 
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didático mesmo...mesmo. 

27 Pesquisadora Ok [...] Você costuma 
utilizar a Literatura Infantil 
nas aulas de Ciências?  

28 Carol [...] Utilizo o livro de 
literatura todos os dias, 
mas não utilizo nas aulas 
de ciências. Nem pensei 
nessa possibilidade... 
agora que você falou... 
[risos] 

29 Pesquisadora Em média, com que 
frequência utiliza a 
literatura infantil  nas suas 
aulas com os alunos? 

30 Carol [...]Utilizo todos os dias 
nos momentos da roda de 
leitura e oralidade, mas 
não uso para trabalhar um 
assunto especifico as 
aulas de ciências. 

31 Pesquisadora Quais são os critérios de 
seleção dos livros de 
literatura infantil ao 
trabalhar com os alunos? 

32 Carol [...] É pensando em 
contribuir com o assunto 
em estudo. 

33 Pesquisadora Quais são os objetivos ao 
trabalhar com estes 
livros? 

34 Carol [...] essa é um pouco 
difícil [pausa] acho que 
fortalecer a compreensão 
dos alunos sobre os 
conteúdos [...] acho que tá 
bom. 

35 Pesquisadora Como é abordado os 
temas de ciências nos 
livros de Literatura 
Infantil? 

36 Carol Quando fui selecionando 
os livros pra você...no, no, 
questionário. Fui vendo 
vários conteúdos de 
ciências.[...] E acho que 
eles aparecem  de forma 
lúdica e com uma 
linguagem acessível para 
as crianças. 

37 Pesquisadora E qual a importância da 
literatura infantil nos anos 
iniciais para a formação 
leitora do aluno?  
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38 Carol Essa questão fiquei 
pensando bastante 
[risos]... Estimula a leitura 
por prazer.. Torna a 
criança um ser 
crítico...contribuindo na 
formação do hábito da 
leitura da criança no 
futuro e no seu 
desenvolvimento 
intelectual [...].  

39 Pesquisadora Você utiliza os Livros de 
Literatura Infantil para 
abordar outras áreas do 
conhecimento? Como isso 
ocorre?  

40 Carol Sim. Utilizo os livros  para 
contribuir na 
compreensão [pausa] dos 
alunos sobre os 
conteúdos de leitura e 
escrita nas aulas de 
português, através da 
contação de história roda 
de leitura e [pausa] 
oralidade com as crianças 
sentadas o tapete. 

41 Pesquisadora [...] No decorrer de sua 
prática docente no Ensino 
de Ciências, você tem 
encontrado dificuldade 
para desenvolver seu 
trabalho com relação a 
utilização destes livros? 
Como você lida com essa 
situação? 

42 Carol [...] Vou falar a verdade 
[risos]. Não utilizo o livro 
de li nas aulas de 
ciências, eu não sinto 
dificuldade, para 
desenvolver esse 
trabalho, com relação a 
este livro porque eu não 
uso  o livro de livro de 
literatura 
especificamente... pra..pra 
trabalhar o ensino de 
ciência eu utilizo em 
outros momentos como 
momento de leitura de 
oralidade... [risos] na de 
português... mas não 
focando o ensino de 
ciências. 
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42 Pesquisadora Estamos chegando ao fim 
do nosso bate papo, 
gostaria de  comentar  
outros pontos que acha 
relevante? Quais? Fique à 
vontade. 
 

43 Carol Quero acrescentar algo a 
mais na questão 11 – é 
porque, a..a... a criança 
desenvolve o raciocínio, a 
criatividade e imaginação 
tem facilidade para 
compreender o que lê.   

 

 

 


