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RESUMO
Esta pesquisa é fruto de uma inquietação acerca das práticas educativas descontextualizadas e
que são características ainda marcantes no ensino de ciências. Partiu-se da experiência
docente da pesquisadora na função de dinamizadora de leitura para a elaboração de um livro
de literatura infantil, que aborda questões sociais, pertinentes a determinada localidade, mas
que de um modo geral, são comuns a todo um contexto das classes populares como: saúde,
alimentação e água. Tais temas sociais foram utilizados enquanto inspiração para a elaboração
do livro ―As Aventuras de Roberto do Mundo das Ciências‖, numa tentativa de, por meio da
utilização da literatura infantil, despertar não somente a alfabetização, mas também a
alfabetização científica, ambas fundamentais para a atuação consciente da criança no mundo
que a rodeia. Após a editoração do livro foram planejadas e propostas a utilização das
histórias em oficinas de leitura. Em seguida, as oficinas propostas foram articuladas com o
livro didático utilizado pelos alunos público-alvo da pesquisa a fim de verificar seu potencial
enquanto recurso didático para o ensino de ciências nos anos de escolaridade iniciais.
Finalmente, deu-se a aplicação do produto educacional elaborado a partir da realização de
duas oficinas de leitura propostas, respeitando os mesmos moldes em que acontecem as atuais
oficinas da Secretaria de Educação do Município de Duque de Caxias/RJ.

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Temas Sociais; Alfabetização Científica; Literatura
Infantil.
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ABSTRACT
This research is the result of concern about educational practices and decontextualized that are
still outstanding features in science teaching. Started from the teaching experience of the
researcher in reading proactive role for the preparation of a book of children's literature,
which addresses social issues, relevant to a particular location, but in general, are common to
an entire context of the popular classes as health, food and water. Such social issues were
used as inspiration for the preparation of the book "The Adventures of Roberto in science," in
an attempt to, through the use of children's literature not only awaken your language literacy
as well as its scientific literacy, both essential to conscious action of the child in the world that
surrounds it. After publishing the book were planned and proposed the use of stories in
reading workshops. Then the workshops proposals were articulated with the textbook used by
the target audience of the research students to check their potential as a teaching resource for
the teaching of science in the years of early education. Finally gave up the implementation of
the educational product made from the combination of two reading workshops proposals,
respecting the same way in which happen the current workshops of the Secretariat of the
Duque de Caxias city of Education.

Keywords: Science Education, Social issues, scientific literacy, children's literature
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1-INTRODUÇÃO
Este capítulo pretende situar o leitor no processo em como se deram as minhas
primeiras aproximações com a temática, considerando que estas memórias são importantes
para a contextualização desta pesquisa. Em seguida, apresento o local da pesquisa e seus
protagonistas, situando e problematizando-os no tempo-espaço social.
1.1 – INICIAR DA CAMINHADA
Não posso estar no mundo de luvas nas mãos, constando
apenas. Constatando, intervenho, educo e me educo.
Ensino, porque busco, porque indaguei, porque indago e
me indago. Pesquiso para conhecer o que ainda não
conheço e comunicar ou anunciar a novidade. O que me
faz esperançoso, não é tanto a certeza do achado, mas
mover-me na busca. Não é possível buscar sem
esperança, nem tão pouco, na solidão.
(Paulo Freire, 1997)

Inicio essa dissertação com uma necessidade em indicar para o leitor um pouco da
minha trajetória profissional. Apesar de ainda muito jovem, optei pelo magistério de forma
consciente, tendo a convicção de que queria ser professora. Isso me fez escolher, no Ensino
Médio, o curso de Formação de Professores no Instituto de Educação Governador Roberto
Silveira (IEGRS- Duque de Caxias/RJ).
Dando continuidade à minha carreira no magistério, ingressei no curso de Pedagogia,
na Universidade Federal Fluminense (UFF), e nessa etapa, deparei-me com as angústias
vivenciadas por meus colegas professores, diante do descaso público com a Educação. Havia
um quadro de insatisfação com a profissão, que, possivelmente, aliada ao despreparo da maior
parte dos docentes, refletia-se em práticas escolares tradicionalistas e descontextualizadas.
Ao realizar o resgate das minhas memórias, percebo que apesar da existência, no
currículo da época, de uma disciplina voltada ao ensino de Ciências, chamada Conteúdo e
Metodologia das Ciências com carga horária 72h, não era possível uma abordagem que
possibilitasse uma apropriação do professorando, tendo em vista que a carga horária
contribuía apenas para que o docente pairasse sobre determinados conceitos que julgasse mais
relevantes, impossibilitando assim, um maior aprofundamento desse futuro professor na sua
prática de ensino de Ciências para as chamadas séries iniciais.
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Para Delizoicov e Angotti (1999), os cursos de formação do magistério deixam em
segundo plano as disciplinas de cunho científico em função da prioridade atribuída à
aritmética e outras áreas matemáticas. O docente que estava iniciando sua prática profissional
como professor dos anos de escolaridade iniciais ainda demonstrava insegurança ao abordar
questões relativas ao ensino de Ciências, deixando assim, que esta disciplina ficasse em
segundo plano em sua prática pedagógica. Tal fator aliava-se a relevância dada à
alfabetização nessa etapa escolar, a ponto de sermos orientados pela Equipe Diretiva da
Unidade Escolar a somente trabalhar com alfabetização até o 3º ano de escolaridade.
A minha prática educativa já refletia a insatisfação com tal fator, por achar de extrema
importância a alfabetização em outras áreas, pois não bastava o aluno saber somente
decodificar se ele não compreendia as mensagens dos signos linguísticos, se ele não
compreendia uma leitura realizada pela professora, se ele não manifestava suas opiniões sobre
os assuntos abordados que tinham relação direta com sua vivência.
Nesse momento, foi de grande importância, para minha vida, participar como bolsista
no projeto da Faculdade de Educação da UFF chamado: Educação, Saúde e Sociedade:
Articulando redes colaborativas em espaços públicos, pois este me estimulava a refletir sobre
a importância e a possibilidade de uma prática docente transdisciplinar e a perceber que a
abordagem de assuntos relacionados à vida dos alunos deveria ser explorada em sala de aula
de forma a considerar suas especificidades: maturidade, faixa etária, e muitas outras. Como
fruto da minha participação neste projeto, atrelada à inquietação cotidiana na escola pública,
desenvolvi minha monografia intitulada: ―Educação e Saúde: Limites e possibilidades de
práticas educativas na escola pública‖ (2007), onde desenvolvi uma pesquisa-ação voltada à
inserção de práticas em Educação e Saúde para além dos aspectos estritamente biológicos.
Atualmente, exerço a função de Orientadora Educacional e Dinamizadora de Leitura
no Município de Duque de Caxias (RJ), funções distintas a priori, mas que exigem o mesmo
comprometimento com a escuta atenta aos educandos. Enquanto Orientadora Educacional,
conforme preconiza a proposta pedagógica que ―A Orientação Educacional na
contemporaneidade está aberta a um novo tempo: tempo de valorização, de humanização, de
reconhecimento dos desafios, (violência, drogas, conflitos)‖ (DUQUE DE CAXIAS, 2004, p.
134) e, enquanto Dinamizadora de Leitura, atuo com oficinas de mediação de leitura, cujo
objetivo é a promoção de leitura embasada no mesmo documento: ―A leitura é
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interdisciplinar. Precisamos lançar mão deste artifício se quisermos a formação integral do
indivíduo para a vida‖. (Duque de Caxias, 2004, p.138).
Desse modo, tanto a orientação educacional como a dinamização de leitura são
funções as quais o educador lida com situações sociais relacionadas às vivencias dos alunos.
Desse modo, cabe aos professores aproveitar tal conhecimento para problematizá-los. Tal
característica não é comum na maioria dos professores, considerando sua formação inicial.
Para isso, faz-se necessário à busca constante por capacitação profissional que, muitas vezes,
é disponibilizada pelo órgão público ao qual o docente encontra-se vinculado.
No município de Duque de Caxias, há os chamados Grupos de Estudos (GE‘s), onde
devem ocorrer encontros de formação continuada com todo o corpo docente na própria
Unidade Escolar. A maioria dos encontros realizados pela Equipe diretiva da Escola é voltada
para questões relacionadas à linguagem e escrita. Não se trata de desqualificar tal abordagem,
pelo contrário, julgo-a bastante relevante, no entanto, este fator é significativo no sentido de
percebermos que o ensino de Ciências, sobretudo, nos anos de escolaridade iniciais, é
colocado visivelmente em segundo plano. Observa-se o mesmo fato com relação às formações
oferecidas via Secretaria Municipal de Educação (SME).
Durante os dez anos no município participei de muitas formações de qualidade
ofertadas (PROFA1 - Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, FAP2 Formação em Alfabetização Plena, Pró-Letramento3/Linguagem ou Matemática), no entanto,
todas voltadas para o letramento e matemática. Nesse sentido, justifica-se a prática
comumente percebida dos docentes em valorizar em seu cotidiano às abordagens em
Português e Matemática.
Dando prosseguimento à minha carreira, ingressei em 2013, no Mestrado Profissional
em Ensino de Ciências (IFRJ), e pude perceber que o norteamento do curso estava em
consonância com os meus objetivos profissionais. Já neste curso, o mestrando é estimulado a
refletir sobre suas experiências enquanto docente no sentido de significar sua prática,
1

O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores é uma iniciativa do Ministério da Educação, que
pretende contribuir para a superação desses dois problemas, favorecendo a socialização do conhecimento
didático hoje disponível sobre a alfabetização e, ao mesmo tempo, reafirmando a importância da implementação
de políticas públicas destinadas a assegurar o desenvolvimento profissional de professores. (BRASIL, 2001, p.
01)
2
A Formação em Alfabetização Plena foi oferecida pelo município de Duque de Caxias aos professores regentes
de turma que estivessem atuando do 1º ao 5º anos de escolaridade.
3
É um programa de formação continuada de professores para a melhoria da qualidade de aprendizagem da
leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental. (BRASIL, 2008, p. 08)

17

considerando que ―(...) o que se espera do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e
Matemática, apesar da redundância, são profissionais bem qualificados para atuar em sala de
aula (...)‖ (MOREIRA; NARDI, 2009, p. 5).
O Mestrado Profissional preconiza ainda a elaboração de um produto educacional, que
tenha utilização real na prática profissional do mestrando. Para isso, optei por relacionar
minha experiência profissional na Pedagogia Infantil ao Ensino de Ciências, no intuito não
somente de cumprir com as exigências acadêmicas, mas, sobretudo, contribuir efetivamente
com a minha prática docente na escola pública. Considerando que atuo com dinamização de
leitura, cuja característica principal é promover o interesse dos alunos pela leitura, eu
confeccionei um livro paradidático que possa ser utilizado efetivamente em sala de aula.
Sendo assim, a pesquisa realizada ocorreu em meu ambiente de trabalho, ou seja,
numa escola onde atuo na função de dinamizadora de leitura há cinco anos. Espero que tal
fator possa contribuir para a realização de propostas comprometidas com a realidade local,
pois minha premissa de trabalho se deu pelo contexto social no qual se insere esta
comunidade escolar, da qual sempre me referirei ao longo dessa dissertação.

1.2- PRÁTICA DOCENTE ENQUANTO NORTEADORA DA PESQUISA

A presente pesquisa é fruto da minha trajetória docente e foi possibilitada a partir da
experiência em oficinas de dinamização de leitura com o desafio de abordar questões
relevantes ao Ensino de Ciências, por meio de temas sociais, desde os anos de escolaridade
iniciais. Para isto, parte-se do pressuposto de que o Ensino de Ciências deve estar presente e
pode contribuir para estimular os alunos a resolverem problemas básicos que afetam o seu
cotidiano.

Ao se considerar ser o Ensino Fundamental, o nível de escolarização obrigatório no
Brasil, não se pode pensar no Ensino de Ciências como um ensino propedêutico,
voltado para uma aprendizagem efetiva em momento futuro. A criança não é cidadã
do futuro, mas já é cidadã hoje, e, nesse sentido, conhecer Ciência é ampliar a sua
possibilidade presente de participação social e viabilizar sua capacidade plena de
participação social no futuro. (BRASIL, 1997, p. 22 e 23).
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A dinâmica de oficinas de leitura no município seguem as diretrizes da Equipe de
Leitura da Secretaria Municipal de Educação (SME)/Duque de Caxias, porém sofrem
variações de dinamizador pra dinamizador, pois cada um conhece a realidade da sua Unidade
Escolar e procura adaptar as atividades a ser realizadas considerando fatores como espaço
físico, faixa etária, inserção escolar em determinada comunidade, etc.
É importante ressaltar que o dinamizador de leitura é um professor concursado da
Rede Municipal para a função de Professor Docente II, ou seja, professor do 1º ao 5º anos de
escolaridade que é convidado pela Direção escolar a assumir a função. Conforme estabelece o
Regimento escolar:

Art. 25- A função do Dinamizador de Leitura e de Biblioteca será exercida por
Professor regente, prioritariamente Professor, indicado pelo diretor, de acordo com
critérios pré-estabelecidos pela Equipe de Leitura e autorizados pelo Departamento
Geral de Educação da Secretaria Municipal de Educação. (DUQUE DE CAXIAS,
2004, p. 10).

A organização de uma oficina de dinamização de leitura, neste município, ocorre da
seguinte forma: é realizado previamente o planejamento do horário de atendimento às turmas,
que se constituem de um encontro semanal de 50 minutos. O dinamizador trimestralmente
elabora um projeto de trabalho, que será o norteador das suas atividades e deve ser submetido
à Equipe de Leitura da SME para conhecimento e arquivamento.
O Regimento Escolar define ainda, acerca do trabalho do dinamizador de leitura, em
seu ―Parágrafo único – sua função deverá ser a de incentivar, difundir e promover a leitura
como instrumento de informação, de formação, de prazer e de criticidade.‖ (DUQUE DE
CAXIAS, 2004, p. 10).
A partir de tal orientação, nas práticas de oficinas, existe uma variedade de atividades
realizadas, sempre com o intuito de despertar o interesse pela leitura, ora somente pelo prazer
de ler, ora com outras intencionalidades previamente definidas. São utilizadas, por exemplo:
contação de histórias com livros de literatura infanto-juvenil, audição de letras de músicas,
exibição de vídeos, leitura imagética, produção de textos coletivos, sempre com a utilização
de estratégias e recursos diversos como: confecção de cartazes, pintura, recorte e colagem,
diversos, trabalhos individuais e em grupos, apresentação em grupos.
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Importante destacar que o espaço de atuação do dinamizador de leitura, difere do
professor regente, e, por isso tem uma flexibilidade maior no planejamento de suas ações,
visto que não está preso aos conteúdos disciplinares.
Para a elaboração da pesquisa, partiu-se da seguinte premissa: Os professores
dinamizadores de leitura podem contribuir com a alfabetização científica dos alunos ao
abordar, em suas oficinas de leitura, temas sociais, contribuindo, assim, para que tais
atividades possam ser utilizadas como estratégias mediadoras para o Ensino de Ciências no
Ensino Fundamental. A Equipe de Leitura/SME preconiza além da efetivação de sua proposta
temática pelos dinamizadores de leitura a iniciativa docente de propor atividades paralelas
diversificadas, que, no entender do docente/dinamizador de leitura e da Orientação
Pedagógica da Unidade Escolar, possam contribuir com a aprendizagem dos alunos, o que
torna possível a realização da pesquisa neste ambiente escolar.
Considero o espaço escolar e, sobretudo, o espaço da sala de aula do professorpesquisador, ambiente propício para a efetivação do que preconiza o Mestrado Profissional,
cuja característica inerente trata da elaboração de um produto educacional, por isso, deu-se a
confecção de um livro paradidático de literatura infantil, que poderá ser utilizado com os
alunos para despertar o seu gosto pela leitura como também motivar, contribuir com a
aprendizagem em Ensino de Ciências.
Desse modo, para a presente pesquisa, foram utilizados temas sociais, o que atribui um
caráter diferencial às atuais oficinas de leitura. Temas, como Água, Saúde e Alimentação,
foram destaques na pesquisa, sendo, entre outros, preconizados em documentos oficiais e
inseridos nos livros didáticos de ciências a fim de contribuir com a alfabetização científica
dos alunos dos anos de escolaridade iniciais.

1.3- CARACTERIZANDO O CENÁRIO DA PESQUISA E OS SUJEITOS

A pesquisa realizada teve como pano de fundo a Escola Municipal Jardim Anhangá,
situada no 3º distrito do Município de Duque de Caxias (RJ), que possui 13 turmas de 1º ao 5º
anos de escolaridade e onde atuo na função de dinamizadora de leitura há cinco anos. Essa
escola iniciou suas atividades num prédio que era de propriedade particular. Ali funcionava o
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Centro Educacional Jardim Anhangá, mais conhecido na Comunidade como CEJA. Por
motivos financeiros, o CEJA encerrou suas atividades em 1982.
Conforme o Projeto Político Pedagógico da Escola (2013), o prédio permaneceu
fechado até 1987, quando a Prefeitura arrendou o local para este servir de anexo da Escola
Municipal General Mourão Filho. A escola deixou de ser anexo da Escola Municipal General
Mourão Filho e passou a ter autonomia como uma nova unidade escolar da Prefeitura de
Duque de Caxias.
A Escola Municipal Jardim Anhangá está situada numa comunidade composta por
pessoas em sua maioria de baixa renda, trabalhadores da economia informal, tendo ainda um
grande número de indivíduos não alfabetizados.
A escola já passou por muitas reformas, inclusive, com a ajuda da Comunidade.
Houve a ampliação do prédio, mas ainda necessita de muitas melhorias, pois sua situação
estrutural ainda é precária.
A Escola sofre com a falta de estrutura do próprio ambiente, na qual está inserida. O
bairro não tem rede de água e nem de esgoto apropriadas às necessidades da população. Estes
problemas retratam um fator de risco à qualidade de vida da população, acarretando uma
consequente atitude de desvalorização da vida.
No ano de 2013, a escola teve um total de 335 alunos frequentando, o primeiro
segmento do Ensino Fundamental. Esses alunos vêm de famílias com diversas formas de
composição: família tradicional com a figura do pai e da mãe, crianças que moram somente
com um dos pais ou com outro parente (tios, avós, primos, etc.).
Considerando os aspectos socioculturais, o bairro carece de investimentos. Não há
bibliotecas e não há teatro ou cinema. Assim, as atividades sociais no bairro limitam-se a
encontros em Instituições Religiosas, Centros Sociais e atividades esportivas nas quadras das
escolas (sendo que a nossa não tem) e uma quadra esportiva na praça.
As famílias dos educandos geralmente participam das atividades escolares para as
quais são solicitadas. Um dos entraves à aprendizagem dos alunos são a alta taxa de
infrequência e as dificuldades na hora de se encontrar vaga no Sistema Público de Saúde. O
que se observa pela prática cotidiana são alunos encaminhados pelo Serviço de Orientação
Educacional cujas mães e demais responsáveis retornam à escola afirmando que não
conseguem marcar as consultas médicas e, quando conseguem, são para bairros distantes.
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Quanto ao relacionamento interpessoal, percebe-se que sempre haverá discordâncias e
diferenças. Os conflitos familiares e na Comunidade acabam por afetar grandemente os
relacionamentos na escola, tanto do ponto de vista da relação entre professores e alunos,
quanto do ponto de vista entre funcionários da escola e entre a Comunidade.
A partir da minha vivência cotidiana nesta escola, percebi, ao longo dos anos, que as
atividades que os alunos demonstram ter mais interesse são as chamadas atividades
extraclasses: a sala de leitura, a sala de informática e o ensino religioso, além das atividades
promovidas por Programas Federais como: o Programa Mais Educação e o Programa
Escola Aberta. Na comunidade, a partir das falas dos alunos, suas atividades preferidas são
as esportivas realizadas em Centros Sociais do bairro.

1.4 - DESAFIOS E OBJETIVOS

A sociedade passa por mudanças científicas e tecnológicas constantes e os alunos
estão inseridos neste contexto, desse modo, a escola, sobretudo a pública, não pode se furtar a,
dentro das possibilidades de cada realidade, abordar situações cotidianas que envolvam
situações reais. Cabe, portanto, ao docente, diante dessa constatação, planejar atividades que
contribuam para a aproximação dos alunos a essas alterações, contribuindo para sua não
alienação social. Conforme Hila (2009) e Silva et. al. (2012), atualmente se faz necessário que
o docente seja crítico quanto às estratégias pedagógicas a fim de favorecer o desenvolvimento
de competências e habilidades necessárias aos atuais desafios sociais.
Em contrapartida, é preciso salientar que esta não é uma tarefa fácil para o professor,
justamente por isso, se faz necessário relatar que não se trata de culpabilizar o docente,
sobretudo, por conhecimento das situações vivenciadas no cotidiano escolar, onde a maioria
dos professores precisa trabalhar em mais de um local para sua sobrevivência, considerando a
realidade salarial dos professores das redes municipais.
O tempo disponível ao planejamento é escasso ou inexistente para a investigação de
situações de aprendizagem reais, em sua maioria, os docentes seguem o livro didático, que são
voltados a alunos de todas as regiões do país, ou seja, não consideram as peculiaridades
locais.
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É importante frisar que a utilização crítica do livro didático pelo docente pode fazer
dele um ótimo recurso pedagógico, no entanto, o que será determinante na aprendizagem dos
alunos são as possibilidades de reflexão estimuladas pelo professor em sala de aula, ou seja, a
mediação docente. O algo a mais, que o professor procura problematizar com os seus alunos,
a partir do conhecimento dos mesmos, é o diferencial na prática pedagógica que se pretende
criticar.
Sabe-se que a escola pública atende a uma população dispare, considerando a
localidade em que está inserida. Em sua maioria, recebem alunos oriundos das classes
populares que convivem com a desigualdade social. Conforme Paulo Freire:

Não se permite a dúvida em torno do direito, de um lado, que os meninos e as
meninas do povo têm de saber a mesma matemática, a mesma física, a mesma
biologia que os meninos e as meninas das ―zonas felizes‖ da cidade aprendem, mas,
de outro, jamais aceita que o ensino de não importar qual conteúdo possa dar-se
alheado da análise crítica de como funciona a sociedade. (FREIRE, 2000, p. 44).

Considerando a minha realidade profissional, a escola em que atuo atende alunos que,
muitas vezes, tem a escola como único local para a realização de refeições, outros sofrem
violência doméstica, trabalho infantil, drogadição. E é nesse espaço adverso que temos que
atuar e desenvolver nossas estratégias de trabalho, de forma que, apesar de toda essa
adversidade vivenciada pelos alunos, consigamos colaborar com sua aprendizagem.
Esta realidade consiste em um dos desafios dos professores dos anos iniciais de
escolaridade que são a promoção de atividades investigativas que suscitem o interesse dos
alunos, considerando a existência de recursos extraescolares que são tão atrativos para os
alunos, nesse sentido, buscam atividades que estimulem sua criatividade e capacidade de
observação.
Em Ciências Naturais são procedimentos fundamentais aqueles que permitem a
investigação, a comunicação e o debate de fatos e ideias. A observação, a
experimentação, a comparação, o estabelecimento de relações entre fatos ou
fenômenos e ideias, a leitura e a escrita de textos informativos, a organização de
informações por meio de desenhos, tabelas, gráficos, esquemas e textos, a
proposição de suposições, o confronto entre suposições e entre elas e os dados
obtidos por investigação, a proposição e a solução de problemas são diferentes
procedimentos que possibilitam a aprendizagem. (BRASIL, 1997, p. 28)
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A relevância da abordagem desta pesquisa parte da necessidade do docente dos anos
iniciais encontrar estratégias para abordar questões significativas para a educação escolar que
tenham função social. Nesse sentido, o dinamizador de leitura pode contribuir
significativamente, dado seu espaço de atuação, conforme ratificado em documento oficial da
Rede Municipal de Duque de Caxias, onde cabe à Equipe de Leitura, por meio de seus
dinamizadores de leitura, possibilitar o acesso de livros, revistas, jornais a fim de ―Resgatar
para o professor e aluno o prazer, o interesse e o gosto pela leitura, visando à formação do
leitor crítico com capacidade de ampliar suas informações e opções sobre a vida individual e
coletiva‖. (DUQUE DE CAXIAS, 2002, p.134).
A abordagem de temas sociais, em oficinas de leitura, possibilita a aprendizagem dos
alunos, sendo tal prática corroborada pela premissa de que alfabetização científica deve estar
presente desde as séries iniciais para a formação de indivíduos críticos e criativos. Conforme
os Parâmetros Curriculares Nacionais (p. 45):

Desde o início do processo de escolarização e alfabetização, os temas de natureza
científica e técnica, por sua presença variada, podem ser de grande ajuda, por
permitirem diferentes formas de expressão. Não se trata somente de ensinar a ler e a
escrever para que os alunos possam aprender Ciências, mas também de fazer usos
das Ciências para que os alunos possam aprender a ler e a escrever. (BRASIL,
1997).

Portanto, cumpre-se destacar a preocupação em propor a abordagem de questões
sociais, em oficinas de leitura, que estejam presentes nos livros didáticos de Ciências,
proporcionando uma relação com o conteúdo científico abordado pelos professores regentes
que lecionam ciências nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, partiu-se da
seguinte pergunta: Como a alfabetização científica de alunos do primeiro segmento do ensino
fundamental pode ser incrementada com as oficinas de leitura?
Essa pesquisa possibilitou a reflexão-ação, onde o docente dialoga com a teoria, a fim
de embasar sua prática e torná-la reflexiva. Desse modo, espera-se contribuir com um recurso
pedagógico no formato de livro paradidático voltado para o docente dos anos iniciais que
poderá ser utilizado tanto pelo professor regente quanto pelos dinamizadores de leitura, visto
que as atividades foram elaboradas considerando sua aplicabilidade real nas minhas salas de
aula e possibilitando a percepção de que é possível compartilhar com os alunos temas
relevantes ao seu cotidiano, que contribuam com suas vivências diárias.
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Desse modo, o Objetivo Geral da pesquisa foi:
 Contribuir para a alfabetização científica de alunos do primeiro segmento do Ensino

Fundamental, por meio de oficinas de leitura, utilizando temas sociais.
Com os seguintes Objetivos Específicos:
 Investigar se os temas sociais presentes nas diretrizes curriculares do Ensino de
Ciências estão em consonância com os livros didáticos de Ciências adotados no 1º
Segmento do Ensino Fundamental da escola onde foi realizada a pesquisa;
 Elaborar um livro de literatura infantil, a partir de temas sociais, para ser utilizado em
oficinas de leitura intitulado: As Aventuras de Roberto no Mundo das Ciências;
 Planejar e analisar criticamente o livro As Aventuras de Roberto no Mundo das
Ciências nas oficinas de leitura, como recurso didático em potencial;
 Realizar a validação a partir da realização de oficinas de leitura em turmas do ensino
fundamental, tendo como recurso o livro confeccionado;
Para orientar a leitura, essa dissertação apresenta o seguinte formato:
O presente capítulo consistiu em situar o leitor quanto ao caminho percorrido pela
pesquisadora; apresentar sua prática docente enquanto norteadora deste trabalho; conhecer a
realidade da escola a partir de sua caracterização, assim como de seu público-alvo; elencar os
objetivos gerais e específicos e destacar a relevância da realização da pesquisa.
O capítulo 2 trata do referencial teórico utilizado para embasamento da pesquisa,
assim como para a elaboração do produto educacional, destacando as oficinas de leitura
enquanto prática social aliada ao ensino de Ciências, os temas sociais enquanto mosaico de
aplicações nas mãos do professor e os motivos da opção por um livro paradidático de
Literatura Infantil.
O capítulo 3 consiste no relato da abordagem metodológica da pesquisa, abrangendo
todos os caminhos percorridos para a elaboração desta dissertação.
O capítulo 4 apresenta o produto educacional como fruto desta pesquisa, um livro de
literatura infantil intitulado: As Aventuras de Roberto no Mundo das Ciências, em um relato
de sua elaboração.
O capítulo 5 se propõe a apresentar as oficinas de Leitura planejadas a partir do livro,
apresentando suas etapas devidamente discriminadas em momentos, bem como destacar a
articulação entre produto educativo e livro didático de ciências.
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O capítulo 6 expõe as discussões e resultados obtidos a partir da aplicação em sala de
aula de algumas oficinas planejadas a partir do produto educacional (livro de literatura
infantil). Trata-se de avaliar criticamente os resultados da validação desse produto, a partir da
coleta de dados obtida por sua aplicação.
O capítulo 7 aborda possibilidades de desdobramentos vislumbrados a partir da
realização desta pesquisa, a fim de estimular alternativas de utilização deste produto educativo
no ambiente escolar.
O capítulo 8 apresenta um apanhado de todo o processo de elaboração desta pesquisa,
com considerações acerca das possibilidades encontradas a partir da utilização do produto
educativo nas oficinas de leitura. Apresenta ainda as dificuldades encontradas no sentido de
avaliar criticamente a pesquisa proposta.
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2-REFERENCIAL TEÓRICO

2.1- OFICINAS DE LEITURA ENQUANTO PRÁTICA SOCIAL ALIADA AO ENSINO
DE CIÊNCIAS NO PRIMEIRO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Conforme estudo realizado por Slongo (2014), apesar da inserção da obrigatoriedade
do ensino de ciências para todas as séries desde a lei 5692/71 e da necessidade em
ressignificar os processos de aprendizagem, expressos na lei 9394/96, o ensino de ciências
ainda não cumpre com sua função de disseminação da cultura científica.
Os anos de escolaridade iniciais são fortemente marcados pela cobrança institucional
com a alfabetização dos alunos, o que, na maioria das vezes, se caracteriza por uma maior
ênfase por parte do professorado na disciplina Língua Portuguesa acabando por negligenciar o
ensino de Ciências.
Diversos estudos realizados apontam a precariedade do ensino de Ciências nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, conforme Silva (1998) num estudo realizado com professores
do Ensino Fundamental evidenciou-se a pouca ênfase ao ensino de Ciências se comparada à
abordagem de outras áreas, assim como o foco da disciplina na transmissão de informações e
de conteúdos. Assim:
O modelo vigente de ensino das ciências, concretizado pela prática educacional,
parece tratar o ensino das Ciências como um problema, principalmente de
transmissão de informações e, ocasionalmente, de utilização dessas informações
para resolver problemas já resolvidos por outros através de rotinas para solução de
problemas já praticada com o professor. (CARRAHER et. al. 1985, p. 2)

Uma alternativa possível para superar essa defasagem na abordagem do ensino de
Ciências considerando que, conforme dito anteriormente, nos anos iniciais de escolaridade a
alfabetização linguística assume papel de destaque, seria associá-la à aprendizagem de leitura
cotidiana. (VIECHENESKI; CARLLETO, 2012).
Assim, atividades que contemplem a alfabetização podem ser associadas a uma
abordagem de conceitos de Ciências contribuindo para habilidades como observação, análise
e comparação. (PIASSI; ARAUJO, 2012).
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Ao professor cabe, portanto, contribuir com tal aprendizagem, no entanto, esta deve
contribuir com a reflexão coletiva das questões sociais e, portanto com a alfabetização
científica dos alunos. Pois, conforme os PCN (BRASIL, 1997):
Se a intenção é que os alunos se apropriem do conhecimento científico e
desenvolvam uma autonomia no pensar e no agir, é importante conceber a relação de
ensino e aprendizagem como uma relação entre sujeitos, em que cada um, a seu
modo e com determinado papel, está envolvido na construção de uma compreensão
dos fenômenos naturais e suas transformações, na formação de atitudes e valores
humanos. Dizer que o aluno é sujeito de sua aprendizagem significa afirmar que é
dele o movimento de ressignificar o mundo, isto é, de construir explicações
norteadas pelo conhecimento científico. (BRASIL, 1997, p. 28).

De acordo com Soares (2002), a leitura deve ser concebida enquanto prática social,
portanto, ao educador, cabe inseri-la em seu contexto de modo a favorecer a aprendizagem
dos alunos, cabendo à escola, a criação de práticas de leitura e escrita que estejam interligados
aos textos do cotidiano, possibilitando um contexto significativo de modo que os alunos
compreendam os usos sociais da língua. Tal acesso amplo ao mundo da leitura deve ser
possibilitado pelos professores a partir da utilização da diversidade de gêneros textuais em
sala de aula.
A leitura em sala de aula cumpre com sua função de motivadora de aprendizagem,
quando utilizada de modo refletido pelo docente a fim de superar a utilização espontânea de
textos em sala de aula (HILA, 2009). As salas de leitura são espaços propícios para
cumprimento de tal função, assim:

Consideram-se as Oficinas de leitura espaço oportuno para a formação de leitores
críticos, onde o docente deve considerar o aluno enquanto leitor ativo, e não como
mero receptor de informações, ―portanto, considera-se que os sentidos não estão
apenas nas palavras, mas na relação com o que está fora do texto, nas condições em
que eles são produzidos, trazendo-se para o texto o mundo do leitor.‖ (ÂNGELO e
MENEGASSI, 2007, p. 70).

Apesar dos alunos terem contato com as diferentes formas de leitura em seu cotidiano
a escola é o local propício para a realização de práticas leitoras intencionais, mesmo nos anos
iniciais de escolaridade, faz-se necessário à inclusão das atividades de leitura com caráter
crítico, considerando que conforme Paulo Freire (1989), a leitura de mundo antecede a leitura
da palavra, devemos considerar essa ―leitura‖ que os alunos trazem de casa.
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A fim de atender tal prerrogativa, é necessário que o professor pesquise previamente o
que oferecer ao aluno, que conheça seu conteúdo e que tenha uma intencionalidade. De
acordo com Lima e Azevedo (2011) a escola, ―Enquanto uma instituição formal deve
proporcionar práticas ligadas à ampliação do universo cultural do aluno, bem como às
aprendizagens de diferentes campos do saber. Nesse sentido, todos os textos que circulam na
sociedade necessitam também estarem presentes na escola‖.
Desse modo, a abordagem de atividades de leitura enquanto estratégias para a inserção
de conteúdos científicos nas séries iniciais se constitui em terreno fértil, sobretudo a partir da
utilização de temas sociais, que, muitas vezes, se apresentam socialmente em forma de
―leituras‖ cotidianas.
Os alunos têm ideias acerca do seu corpo, dos fenômenos naturais e dos modos de
realizar transformações no meio; são modelos com uma lógica interna, carregados
de símbolos da sua cultura. Convidados a expor suas ideias para explicar
determinado fenômeno e a confrontá-las com outras explicações, eles podem
perceber os limites de seus modelos e a necessidade de novas informações; estarão
em movimento de ressignificação. (BRASIL, 1997, p. 28)

Para o trabalho com os alunos do primeiro segmento, o educador tem a seu favor a
curiosidade inerente aos alunos relacionada às Ciências Naturais, pois, conforme Pietrocolla
(2009) os alunos estão numa etapa de descoberta individual e social e tal fator é favorável à
relação ensino-aprendizagem. Esta poderá ser estimulada a partir da elaboração de oficinas de
leitura com atividades previamente planejadas, visando aguçar tal característica.
Sendo assim, atividades diversificadas de promoção de leitura contendo temas sociais
devem estar presentes no planejamento docente, considerando as peculiaridades locais e
destacando situações reais do cotidiano dos alunos, onde os mesmos seriam estimulados a
refletir criticamente sobre questões sociais relevantes.
De acordo com Delizoicov e Lorenzetti (2001) o ensino de Ciências independe da
apreensão de leitura e escrita do aluno e, portanto, a alfabetização científica que se utilize de
temas propícios à problematização das condições sociais podem contribuir para a
aprendizagem dos códigos linguísticos.
Conforme nos apontam Strieder e Malacarne (2009) o ensino de Ciências no primeiro
segmento do Ensino Fundamental, muitas vezes, é colocado em segundo plano, pois, em sua
maioria, os docentes são oriundos de curso de formação de professores, ou graduação em
Pedagogia que destinam poucas disciplinas em seu currículo à formação docente para o
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ensino de Ciências. Esse fator geraria uma insegurança docente, fazendo com que este utilize
como único recurso o livro didático, tornando a aprendizagem de Ciências pouco atraente aos
alunos.
Cabe destacar que a compreensão de tal fator não retira do docente a responsabilidade
em buscar alternativas para a sua formação. O docente comprometido com sua prática
pedagógica, mesmo com formação precária deve buscar meios de trabalhar adequadamente
com seus alunos, buscando minimizar os grandes e graves prejuízos de aprendizagem a que
são expostos.
Não cabe aqui defesa contra a perspectiva clássica de formação continuada, onde os
órgãos institucionais têm a iniciativa de propor a formação, considera-se ainda uma
alternativa viável diante da realidade vivenciada nas escolas, no entanto cabe apresentar a
perspectiva atual de formação, enquanto fator crescente. Esta ocorre pelas trocas profissionais
cotidianas, fruto da inquietação interna docente e que, por isso, tem possibilidade de ser mais
efetiva do que a alternativa clássica de formação que apesar de sua importância, ainda é
verticalizada. (SANTOS, 2010).

A capacitação crescente do educador se faz por duas vias: a via externa,
representada por cursos de aperfeiçoamento, seminários, leituras de periódicos
especializados e, a via interior, que é a indagação à qual cada professor se submete
relativa ao seu papel social (VIEIRA PINTO, 1986, p. 113 apud SANTOS, 2010, p.
117).

Conforme Viecheneski e Carletto (s.d.) nos alertam a formação continuada em serviço
é uma possibilidade do educador se instruir acerca do desenvolvimento científico e
tecnológico, relacionando-os às questões sociais. Essa formação possibilita novas
aprendizagens a partir da troca de saberes coletivos, facilitando o enfrentamento de desafios
encontrados em sua prática docente.
Considerando tal dificuldade encontrada pelos docentes em sua formação e, apesar dos
PCN‘s (BRASIL, 1997) possuírem um norteamento que sugira o repensar do ensino nas
escolas do país, o que se percebe ainda são práticas fragmentadas e descontextualizadas. Para
Halmenschlager (2011) tais práticas são fruto dos programas escolares desconsiderarem
importante a utilização nas salas de aula de questões significativas e, portanto, longe da
realidade dos alunos e de sua necessidade de refletir sobre o mundo que o cerca. Diante dessa

30

constatação caberia um repensar do currículo de ciências onde se faça presente situações
relativas à realidade do aluno.
Dessa forma, o ensino de Ciências nas séries iniciais deve ser repensado de modo que
possa contribuir com a aprendizagem contextualizada do aluno como, por exemplo, partindo
de temas sociais relevantes ao grupo e à sociedade. Assim, devemos considerar os objetivos
gerais elencados nos PCN‘s para o Ensino de Ciências no Ensino Fundamental (BRASIL,
1997, p. 05):
• compreender a cidadania como participação social e política, assim como,
exercícios de direitos e deveres políticos, civis e sociais. Adotando, no dia-a-dia,
atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e
exigindo para si o mesmo respeito;
• posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações
sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões
coletivas;
• conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e
culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional
e pessoal e o sentimento de pertinência ao País;
• conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem
como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra
qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças,
de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais;
• perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente,
identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para
a melhoria do meio ambiente;
• desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em
suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e
de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no
exercício da cidadania;
• conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis
como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade
em relação à sua saúde e à saúde coletiva;
• utilizar as diferentes linguagens — verbais, matemática, gráfica, plástica e corporal
— como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e
usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a
diferentes intenções e situações de comunicação;
• saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir
e construir conhecimentos;
• questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los,
utilizando, para isso, o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de
análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação.
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A partir de tal norteamento, o desafio deste trabalho foi pesquisar e propor a realização
de oficinas de leitura, que contemplem o processo ensino-aprendizagem e estejam em
consonância com as orientações curriculares vigentes, com vistas à alfabetização científica,
considerando que, conforme Praia et. al. (2002), uma proposta pedagógica baseada em
problemas cotidianos tende a desenvolver competências pessoais e sociais que favoreçam aos
alunos uma postura mais crítica e, portanto, mais cidadã perante os problemas sociais
relativos à ciência, tecnologia e sociedade.
Optou-se neste trabalho pela utilização do termo alfabetização científica baseados na
abordagem de Sasseron e Carvalho (2011) acerca da ―pluralidade semântica‖ como a
responsável pelas diferentes nomeações existentes, onde alfabetização científica, letramento
científico e enculturação científica são termos utilizados basicamente, ―[...] para designarem o
objetivo desse ensino de Ciências que almeja a formação cidadã dos estudantes para o
domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus desdobramentos nas mais diferentes
esferas de sua vida.‖ (p.60). Portanto, pode-se perceber que as discussões acerca de quais
termos utilizar tem subjacentes preocupações com o Ensino de Ciências voltados ao estímulo
de discussões cotidianas.
Para isso, o educador deve estar atento à importância de sua iniciativa para contribuir
significativamente com a aprendizagem dos alunos dos anos iniciais, sobretudo ao propor
atividades de prática de leitura a partir de diferentes portadores textuais sem desconsiderar
uma discussão mais ampla relacionada ao Ensino de Ciências.

Assim, o trabalho com as Ciências, articulado ao processo de aquisição da Língua
Materna, pode contribuir para que as atividades de leitura e escrita sejam
contextualizadas e repletas de significados para os alunos. Essa tarefa solicita
iniciativas docentes para o uso sistemático de diferentes gêneros textuais em sala de
aula. A ação do professor, como um leitor mais experiente, é imprescindível para
inserir os alunos em práticas sociais de leitura e escrita, favorecendo a aprendizagem
gradativa das crianças, tanto no que se refere à aprendizagem da língua materna,
quanto em relação às questões subjacentes ao ensino de Ciências e Alfabetização
Científica. (VIECHENESKI; CARLLETO; LORENZETTI, 2012, p. 860, 861)

Novos paradigmas educacionais se fazem presentes na escola a partir das novas
formas de leitura existentes na sociedade e estas devem fazer parte da rotina escolar, pois se
corre o risco de tornar-se desinteressante para os alunos que estão imersos numa dinâmica
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social, constantemente mutável. Cabe, portanto aos professores na própria escola ou em
espaços de formação, levantar discussões relativas às questões ideológicas relacionadas aos
novos suportes possibilitados pela tecnologia, essa nova maneira de interação, faz parte da
nossa sociedade atual e precisa ser abordada pelos docentes e discentes.
Apesar de muitas escolas públicas ainda não possuírem todo um aparato tecnológico,
característica do mundo atual, não podemos deixar de perceber que uma parcela considerável
dos alunos tem acesso à internet em lan houses e que verbalizam tal contato em sala de aula e
que a grande maioria possui celulares com recursos variados. Dessa forma, faz-se relevante o
resgate do gosto pela leitura em um mundo marcado por um volume cada vez mais crescente
de informações.
Mesmo a escola ainda não tendo condições de possibilitar tal acesso a todos os alunos,
devem se fazer presentes nos planejamentos didáticos, pois se trata de uma realidade dos
alunos, que, certamente, desperta muito interesse dos mesmos. Enfim, Figueiredo (2011)
ressalta a função da escola em acompanhar a evolução intelectual dos alunos a partir de suas
experiências, considerando que o conhecimento científico insere-se em determinado momento
histórico-social, adquirindo influências sobre suas alterações, que devem ser consideradas, e
não somente trabalhado como verdades incontestáveis.

2.2 - TEMAS SOCIAIS: UM MOSAICO DE APLICAÇÕES NAS MÃOS DO PROFESSOR

A educação para a cidadania pressupõe a abordagem em sala de aula de temas
relacionados às localidades nas quais a escola se insere, fazendo-se necessário que os temas
escolhidos sejam abordados de forma didática, atribuindo a mesma valorização com os
conteúdos com o benefício da possibilidade de inserção de novos temas que o professor e os
alunos julgarem pertinentes. (BRASIL, 1997).
A partir da compreensão da importância da abordagem de leitura na escola,
considerando sua função social, a proposta de oficinas de leitura a partir da utilização de
temas sociais, visa contribuir com a formação cidadã dos alunos, pois defende uma análise
crítica-reflexiva dos temas sociais a serem abordados nas aulas. Contribuindo para a formação
da consciência crítica dos alunos sobre temas pertinentes a sociedade, fazendo necessária tal
abordagem desde os anos iniciais de escolaridade, pois:
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O conhecimento sobre como a natureza se comporta e a vida se processa contribui
para o aluno se posicionar com fundamentos acerca de questões bastantes polêmicas
e orientar suas ações de forma mais consciente. São exemplos dessas questões: a
manipulação gênica, os desmatamentos, o acúmulo na atmosfera de produtos
resultantes da combustão, o destino dado ao lixo industrial, hospitalar e doméstico,
entre muitas outras. (BRASIL, 1997, p. 22).

De acordo com Santos e Mortimer (2002), a abordagem de temas sociais na sala de
aula favorece a alfabetização científica dos alunos por meio de suas vivências sociais, que
atribuem significado aos conteúdos científicos para além da simples conceitualização. Numa
tentativa de romper com as práticas tradicionais atuais, ainda imperantes nas escolas. Sasseron
e Carvalho (2011, p.66) reforçam sobre a abordagem de atividades problematizadoras no
ensino de Ciências, ―[...] cujas temáticas sejam capazes de relacionar e conciliar diferentes
áreas e esferas da vida de todos nós, ambicionando olhar para as ciências e seus produtos
como elementos presentes em nosso dia-a-dia‖.
Não podemos negar a influência da Ciência e da Tecnologia no mundo atual, nem
desconsiderar que fazem parte do cotidiano escolar, contribuindo para cidadania de nossos
alunos... No entanto, conforme Halmenschlager (2011, p. 17), (...) ―é preciso ir além e pensar
em um programa escolar voltado para a formação cidadã, a qual envolve discussões sobre o
trabalho, as condições de vida, estimulando a autonomia na construção dos saberes‖.
A abordagem de temas sociais em ensino de Ciências insere-se no enfoque de Ciência
Tecnologia e Sociedade (CTS), manifesto a partir da década de 70, que defende a abordagem
de temas sociais nos currículos de ciências com vistas a uma modificação curricular que
priorize a alfabetização científica e tecnológica relacionada ao contexto social dos alunos.
Conforme Santos e Mortimer (2009) tal abordagem, CTS considera não só a Ciência, mas
também o cotidiano dos alunos, não somente o cientista como também os alunos em sua
atuação cidadã, e, não só, contextos científicos como também ambientes informais.
Os temas sociais inseridos numa abordagem de Ciência Tecnologia e Sociedade foram
definidos a partir da Conferência Internacional realizada em 1985 (―Ciência e Educação
Tecnológica e as Futuras Necessidades Humanas‖):

1) Saúde;
2) Alimentação e Agricultura;
3) Recursos Energéticos;
4) Terra, Água e Recursos Minerais;
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5) Indústria e Tecnologia;
6) Ambiente;
7) Transferência de Informação e Tecnologia;
8) Ética e Responsabilidade Social.

Posteriormente, em 1987, Roger Bybee cunhou de quatro pesquisas desenvolvidas
sobre o ensino de Ciência, Tecnologia e Sociedade, através de consultas a alunos, professores
e cientistas, alcançando os seguintes temas:
1) Qualidade do Ar e Atmosfera;
2) Fome Mundial e Fontes de Alimentos;
3) Guerra Tecnológica;
4) Crescimento Populacional;
5) Recursos Hídricos;
6) Falta de Energia;
7) Substâncias Perigosas;
8) Saúde Humana e Doença;
9) Uso da Terra;
10) Reatores Nucleares;
11) Animais e Plantas em extinção;
12) Recursos Minerais.

Santos e Mortimer (2009) em suas publicações chamam de abordagem de aspectos
científicos a inserção de temas sociocientíficos em sala de aula, onde, segundo os autores, esta
inserção se relaciona a ressignificação da função social no ensino de Ciências, onde questões
ambientais, políticas, sociais, etc., devam ser abordadas no currículo, seja de forma pontual ou
temática.
Nesse sentido, cabe ao docente comprometido em tornar sua prática cotidiana
significativa para o aluno, considerando as inúmeras possibilidades disponíveis a partir da
abordagem de temas sociocientíficos. Santos e Mortimer (2002) destacam que ao abordarmos
temas sociais, devemos problematizar com os discentes, relacionando à ciência e tecnologia a
importância da atuação cidadã, da ética e dos valores humanos.
Partiu-se da compreensão da necessidade de estimular a alfabetização científica dos
alunos, no intuito de minimizar as dificuldades encontradas nos anos de ensino posteriores.
Para tanto se preconiza neste trabalho a utilização de atividades que despertem o interesse dos
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alunos em aprender, contribuindo para o sucesso do processo ensino-aprendizagem. Milaré e
Richetth (2008) reforçam que a alfabetização científica é defendida por pesquisadores,
enquanto importante para formação de cidadãos, relacionando tal conhecimento a busca por
direitos sociais.
As atividades propostas foram norteadas por diferentes temas sociais, oriundos do
conhecimento da comunidade local e de pesquisa realizada com os docentes da escola no
intuito de contribuir com a aprendizagem crítica e reflexiva dos alunos. Para tanto, se faz
necessária à utilização de estratégias diversificadas para que o docente investigue os temas
sociais pertinentes a determinado alunado e insira outras que julgue pertinentes. Pois, ao
Consideramos a Ciência como uma atividade social e dinâmica cujo objetivo
consiste na produção do conhecimento sobre a natureza, buscando soluções para
satisfazer novas necessidades de ordem ideológica, econômica e política. Essa
produção científica é realizada pelo homem que partilha de valores, normas e
padrões de comportamento de uma sociedade. (CICILLIN; REIS, 2001, p.01).

A escola e o educador atual devem estar atentos às mudanças pelas quais a sociedade
passa, buscando reavaliar sua função. Não é mais aceitável que utilizemos as mesmas
estratégias utilizadas pela Educação Jesuítica no século XVI, por exemplo. Devemos
acompanhar as mudanças tecnológicas como seres ativos na sociedade.
A escola precisa deixar de ser meramente uma agência transmissora de informação e
transformar-se num lugar de análises críticas e produção de informação, onde o
conhecimento possibilita a atribuição de significado à informação. Nessa escola, os
alunos aprendem a buscar a informação (nas aulas, no livro didático, na TV, no
rádio, no jornal, nos vídeos, no computador.), e os elementos cognitivos para
analisá-la criticamente e darem a ela um significado pessoal. [...] Trata-se, assim, de
capacitar os alunos a selecionar informações, mas, principalmente, a internalizar
instrumentos cognitivos (saber pensar de modo reflexivo) para aceder ao
conhecimento. A escola fará, assim, uma síntese entre a cultura formal (dos
conhecimentos sistematizados) e a cultura experimentada (LIBÂNEO, 2002, p. 2627).

É importante destacar a necessidade de abordar temas sociais que tenham relação com
o desenvolvimento da sociedade a fim de problematizar situações pertinentes ao cotidiano dos
alunos, ou seja, temáticas que de alguma forma despertem o senso crítico dos alunos de modo
que possam se aproximar de uma compreensão, mesmo que inicial, que os possibilite intervir
em sua realidade. Halmenschlager (2011) defende que a escolha dos temas deve relacionar-se
ao desenvolvimento social, possibilitando uma reflexão acerca das influências na vida dos
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cidadãos, pois a sua discussão deve propiciar a conscientização do aluno sobre questões reais
do seu cotidiano, relacionadas ao desenvolvimento tecnológico e suas implicações sociais,
ambientais e culturais.

2.3- PRODUTO EDUCATIVO: LIVRO PARADIDÁTICO DE LITERATURA INFANTIL

Esta pesquisa é fruto de um Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, onde nesse
tipo de curso se preconiza a elaboração de um produto educacional que contemple estratégias
diferenciadas de ensino e que, portanto, seja implementada na realidade do ambiente
pesquisado, sobretudo, o ambiente de inserção real do docente-pesquisador. De acordo com
Moreira e Nardi (2009), a característica principal de um Mestrado Profissional é que o
docente esteja em serviço e que seu trabalho de pesquisa esteja voltado para a sua atuação
profissional.
Com esse norteamento, optei pela elaboração de um livro paradidático, como produto
educativo, partindo da compreensão de que é necessário um planejamento didático embasado
teoricamente e que muitos docentes ainda apresentam tal dificuldade, sobretudo em abordar
ciências nos anos de escolaridade iniciais, devido a deficiências em sua formação ou até
mesmo pela preocupação, devido às cobranças com a alfabetização linguística.
Faz-se necessário salientar que este produto educacional não se destina a ser um livro
didático de ciências, mas sim um recurso pedagógico que possa ser útil a professores dos anos
iniciais de escolaridade (dinamizadores de leitura ou regentes de turma) por meio de alguns
dos temas existentes de forma a despertar e/ou abordar assuntos de interesse dos alunos que
possam contribuir com sua alfabetização científica.

Livros paradidáticos talvez sejam isso: livros que, sem apresentar características
próprias dos didáticos (seriação, conteúdo seguindo um currículo oficial ou não), são
adotados no processo de ensino e aprendizagem nas escolas, seja como material de
consulta do professor, seja como material de pesquisa e de apoio às atividades do
educando, por causa da carência existente em relação a esses
materiais.
(MUNAKATA, 1997, p.103).

Em contrapartida, considerando a articulação deste recurso com as diretrizes
curriculares de ciências e os livros didáticos utilizados na SME/Duque de Caxias, certamente
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serão abordados temas sociais, não somente relevantes para a população como também
estarão cumprindo com as exigências pedagógicas da Rede. Livros paradidáticos podem ser
utilizados como auxiliar ao livro didático, considerando-se ainda que, muitas vezes, este, é o
único recurso do docente.

Assim, os livros paradidáticos começaram a definir seu espaço no ensino, devido à
sua inovação, principalmente no que se refere à formatação variada, à qualidade do
papel, à variedade de cores e de ilustrações, bem como por apresentarem temas e
propostas teórico-metodológicas aparentemente inovadoras, como, por exemplo,
quadrinhos, ficção, experiências, entre outras. (CICILLIN; REIS, 2001, p.01).

Normalmente, os livros paradidáticos, aos quais os professores têm acesso, são os
existentes no acervo da sala de leitura das escolas, enviados pelo Ministério da Educação.
Conforme Yasuda e Teixeira (1997, p. 177) ―Primeiramente é preciso esclarecer que existem
no mercado excelentes publicações paradidáticas infanto-juvenis, mas que, infelizmente, não
é o caso da grande maioria das que chegam à escola‖. Desse modo, espera-se que a
elaboração de um livro paradidático, com abordagens de temas sociais, contribua com a
prática docente do ensino de ciências nos anos iniciais de escolaridade, tornando-a mais
dinâmica e efetiva. Pois,

As publicações que apresentam uma linguagem bem cuidada, mas, no entanto,
próxima da vivência do aluno, mais dificilmente chegam às mãos do professor,
porque são, em grande parte, obras cujo custo editorial é mais elevado e não são
endereçadas com exclusividade ao mercado escolar. (YASUDA, TEIXEIRA 1997,
p. 178)

Espera-se, portanto contribuir não somente com um recurso pedagógico ao docente,
mas, sobretudo que este recurso o motive a repensar sua prática cotidiana e o auxilie a
perceber que ele também pode ser protagonista de suas ações. O professor precisa
compreender a importância de planejar coerentemente suas ações a fim de ultrapassar a
compreensão ainda vigente de que ele atua simplesmente no campo da prática, cabendo ao
especialista à função de reflexão.
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3- RELATANDO O PERCURSO DA PESQUISA

Neste trabalho, utilizei a pesquisa bibliográfica e documental na Literatura disponível
acerca da abordagem de temas sociocientíficos a partir das oficinas de leitura nas séries
iniciais. A princípio foi realizada a leitura de diversos autores que tratavam do tema: livros,
documentos oficiais, livros didáticos e artigos científicos, dentre os quais se destacam os
trabalhos de Leonir Lorenzetti, Demétrio Delizoicov e Paulo Freire.
Além de autores, procurou-se analisar também documentos curriculares oficiais. A
pesquisa buscou este embasamento para que a proposta de trabalho estivesse em consonância
com as diretrizes oficiais, considerando que o trabalho docente é embasado por tais
orientações, foram utilizados os Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais/Ensino
de Primeira à quarta-série (BRASIL, 1997), a Proposta Pedagógica da Secretaria Municipal
de Educação (DUQUE DE CAXIAS, 2004) e os Referenciais Curriculares para o Ensino de
Ciências (DUQUE DE CAXIAS, s/d). Foram utilizados para a pesquisa os sumários dos
livros didáticos do PNLD 2013 propostos ao Primeiro Segmento do ensino Fundamental a fim
de investigar os temas sociais que eram mais contemplados, foi constatada a divisão em três
grandes blocos temáticos: Ambiente, Ser humano e Saúde e Recursos Tecnológicos.
Importante destacar que na análise por contabilização nos sumários dos livros didáticos, os
temas com maior abordagem são em ordem decrescente: água, alimentação, saúde, lixo,
Saneamento básico, poluição e tecnologia.
Desse modo utilizou-se a pesquisa participante com caráter investigativo,
considerando a abordagem social presente nas atividades propostas, que partirão de temas
reais e, portanto, úteis ao aluno. Para a análise dos dados coletados foi utilizada uma
abordagem qualitativa, pois, ―a pesquisa qualitativa procura entender, interpretar fenômenos
sociais inseridos em um contexto‖. (BORTONI-RICARDO 2008, p. 34)
Após verificar pela pesquisa os três blocos temáticos abrangentes e a diversidade de
temas que aparecem, tornando inviável a uma pesquisa para contemplar a todos, optei por
realizar uma consulta aos professores da Unidade Escolar na qual se desenvolve a pesquisa a
ordem de prioridade, considerando nossa realidade, para abordagem dos temas no Projeto da
Sala de Leitura. Foi eleito pelos professores a Temática: Ser humano e Saúde.
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Dessa forma, considerando o contexto sócio-histórico da comunidade na qual está
inserida a escola, optei por abordar de forma mais específica os temas: água, saúde e
alimentação.
Sendo assim, visando contribuir com a alfabetização científica do aluno e
considerando sua faixa etária, optei pela confecção de um livro de literatura infantil, que se
constitui, enquanto o recurso mais utilizado em oficinas de leitura é apresentado por autores
como um recurso apropriado ―(...) uma vez que se constituiu como valioso instrumento
articulador, servindo como ponte entre a imaginação (LI) e as questões científicas (CN) a
serem trabalhadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental.‖ (FAGUNDES, 2012, p.182). O
livro foi intitulado: As Aventuras de Roberto no mundo das Ciências e apresenta em sua
composição cinco histórias: Cidade dos Sonhos, As dúvidas de Roberto, Roberto vai ao
museu, De volta á escola e as Férias de Roberto que giram em torno de questões cotidianas
envolvendo mais especificamente os temas sociais: água, saúde e alimentação.
A partir das histórias propostas, foram pesquisadas atividades de oficinas de leitura
que contemplassem tais temas, com a utilização de diversos recursos, característica inerente
às oficinas de leitura, que podem ser dinamizadas conforme o planejamento do professor, com
a necessidade de ser dinâmica e mutável a cada oficina, a fim de possibilitar o interesse e
participação dos alunos.
O planejamento das oficinas partiu da necessidade de um novo olhar sobre o ensino de
Ciências, pois, de acordo com Delizoicov (2002, p. 153) ―Propiciar o novo em Ciências
Naturais, é trazer para o ambiente escolar as notícias de jornal, as novidades de Internet, é
visitar museus e exposições de divulgação científica, como parte da rotina da vida escolar‖.

O próprio espaço físico pode ser uma forma de criar demandas: murais, jornais
murais; nas bibliotecas, revistas e jornais de divulgação científica, livros instigantes
de ficção científica ou mesmo literatura; filmes nas videotecas; exposições de
curiosidades e demonstrações, não só na sala de aula de Ciências, mas nos pátios e
nos corredores [...] (DELIZOICOV, 2002, p 153).

A realização das atividades planejadas foram propostas seguindo-se a configuração
das aulas de Dinamização de Leitura do Projeto da Equipe de Leitura da SME que consiste
em encontros semanais de 50 minutos com as turmas, com a realização de atividades
destinadas a promoção da leitura, partindo-se de uma abordagem temática, distribuídas por
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três semestres letivos, pré-definida com a participação do coletivo de dinamizadores em
reunião no início do ano letivo.
3.1- FREQUÊNCIA DOS TEMAS SOCIAIS NOS LIVROS DIDÁTICOS: UMA
ABORDAGEM QUALITATIVA

Foi realizada análise dos conteúdos presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais/
Ciências Naturais (BRASIL, 1997) especificamente o de ensino de primeira à quarta-série.
Tal pesquisa constatou a existência de quatro blocos temáticos para o ensino fundamental:
Ambiente; Ser humano e Saúde; Recursos Tecnológicos; e Terra e Universo, sendo que no
primeiro ciclo são utilizados apenas os três primeiros blocos.
Posteriormente, houve a análise da Proposta Curricular de Ciências para os anos
iniciais do Município de Duque de Caxias. Constatou-se a existência de Eixos Estruturadores
do Currículo: linguagem, ética e pluralidade cultural que perpassam todas as disciplinas. Foi
verificada ainda a existência dos mesmos blocos temáticos presentes nos PCN‘s: Ambiente;
Ser humano e Saúde e Recursos Tecnológicos nomeados no documento de ―Eixos Temáticos
da área‖.
Num segundo momento, foi realizada uma investigação nos sumários dos 23 livros
didáticos de Ciências (2º ao 5º ano de escolaridade) listados no Quadro 1. Tais títulos de
livros são encaminhados à escola pelo guia do PNLD (conforme eixos temáticos para o
Ensino de Ciências) e pelas editoras, para análise e escolha pelos professores, que preenchem
uma ficha online, constando as opções do grupo de docentes.
É importante destacar que, por experiência própria, nem sempre os livros escolhidos
são os que chegam às escolas no ano seguinte. No entanto, considerando a rede municipal de
Duque de Caxias com suas 174 escolas, os livros analisados estão sendo utilizados pelos
docentes no corrente ano. Nesse sentido, tal pesquisa teve unicamente como objetivo verificar
se os três temas propostos (Ambiente, Ser Humano e Saúde e Recursos Tecnológicos)
estavam sendo contemplada nos livros, embasando assim, a elaboração do produto
educacional, tendo como referenciais as diretrizes oficiais para o ensino de Ciências
(BRASIL, 1997).
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REFERÊNCIAS CURRICULARES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS SME/PMDC

Eixos Temáticos da área
AMBIENTE

SER HUMANO E SAÚDE

RECURSOS TECNOLÓGICOS

LIVROS
MUNDO ABERTO CIÊNCIAS
Júlio Röcker Neto
Luciane R. Lunedo
Santina Célia Bordini
Texto – Editores / 1ª edição 2011
A ESCOLA É NOSSA CIÊNCIAS
Karina Alessandra Pessôa da Silva
Leonel Delvai Favalli
Editora Scipione/2ª edição 2011
ÁPIS CIÊNCIAS
Maria Cristina da Cunha Campos
Rogério Gonçalves Nigro
Editora Ática/1ª edição 2011
APRENDER JUNTOSCIÊNCIAS
Cristiane Motta
Edições SM/3ª edição 2011
ASAS PARA VOAR CIÊNCIAS
Amélia Pereira Batista Porto
Lízia Maria Porto Ramos
Sheila Maris Gomes Goulart
Editora Ática/2ª edição 2011
BRASILIANA
Carolina Reuter Camargo
Sonia Bonduki
IBEP – Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas/2ª edição 2011
PROJETO PROSA
Maíra Rosa Carnevalle
Saraiva Livreiros Editores
2ª edição 2011
PLURAL
César da Silva Júnior
Débora Cristina de Assis Godoy
Paulo Sérgio Bedaque Sanches/1ª edição 2011
CIÊNCIAS SABER E FAZER
Edson D’Addio da Silva
Katia Paulilo Mantovani
Maria Helena Rocha de Oliveira da Costa
Saraiva Livreiros Editores/1ª edição 2011
CIÊNCIAS, VIVÊNCIAS E DESCOBERTAS
Geslie Coelho
Editora FTD/1ª edição 2011
APRENDER A APRENDER CIÊNCIAS
Lucélia Secco
Pueri Domus Escolas Associadas2º edição 2011
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Quadro 1: Livros didáticos de Ciências do PNLD/2013 ( continuação)

FAZENDO E COMPREENDENDO CIÊNCIAS
Jordelina Lage Martins Wykrota
Nyelda Rocha de Oliveira
Simone de Pádua Thomaz
Vilma de Sousa
Saraiva Livreiros Editores/1ª edição 2011
CONHECER E CRESCER
Erika Regina Santana da Silva Pereira
Edições Escala Educacional/3ª edição 2011
DE OLHO NO FUTURO
Angela Passos
Marinez Meneghello
Editora FTD/ 1ª edição 2011
HOJE É DIA DE CIÊNCIAS
Márcia Santos Fonseca
Maria Hilda de Paiva Andrade
Marta Bouissou Morais
Editora Positivo /2ª edição 2011
MUNDO AMIGO CIÊNCIAS
Isabel Rebelo Roque
Edições SM Isabel Rebelo Roque
Edições SM/1ª Edição 2011
PORTA ABERTA CIÊNCIAS
Ângela Gil
Sueli Fanizzi
Editora FTD/1ª Edição 2011
PROJETO BURITI – CIÊNCIAS
Lia Monguilhott Bezerra
Editora Moderna/2ª Edição 2011
PROJETO DESCOBRIR- CIÊNCIAS
Edson Abreu de Castro Grandisoli
Paulo Roberto da Cunha
Saraiva Livreiros Editores/2ª Edição 2011
PROJETO PITANGUÁ – CIÊNCIAS
Rita Helena Bröckelmann
Editora Moderna/3ª Edição 2011
REDESCOBRIR CIÊNCIAS
Demétrio Gowdak
Eduardo Martins
Maria Eliza de Lamboy
Editora FTD/1ª Edição 2011
VIRAVER CIÊNCIAS
Wilson Paulino
Editora Scipione/1ª Edição 2011
AGORA É HORA
Lucinéia Machado de Oliveira
Maurício Jorge Bueno Faria
Base Editorial/1ª Edição 2011

Quadro 3.1: Livros didáticos de Ciências do PNLD/2013.
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A análise realizada contribuiu para verificar que os livros didáticos, componentes do
PNLD/2013, apresentam-se consoantes ao que é preconizado tanto pelos PCN‘s quanto pela
Proposta Curricular de Ciências para os anos iniciais do Município de Duque de Caxias no
que se refere à abordagem de conteúdos presentes nos livros.
Compreendendo que esses livros são adotados pelos docentes das escolas municipais
de Duque de Caxias, e que um dos objetivos desta pesquisa é abordar temas sociais que possa,
de alguma forma, contribuir com o ensino de Ciências, tal pesquisa foi importante para
averiguar, em termos temáticos, o que vem sendo abordado nesses livros.
Convém destacar que esta pesquisa tem como foco relacionar o ensino de Ciências às
aulas de promoção de leitura que ocorrem na escola, e não necessariamente ser uma proposta
específica para as aulas de Ciências.
Compreendendo os limites de uma pesquisa em termos de tempo e a fim de delimitar
adequadamente sua abordagem, realizei consulta, via email, aos nove professores da Unidade
Escolar que atuam com as turmas de 2º ao 5º anos e que, portanto, são responsáveis pela
escolha e utilização dos livros de ciências.
A consulta constava da seguinte solicitação:
―Considerando a realidade da nossa escola, numere, em ordem de prioridade, quais
temas você considera mais relevantes a serem abordados com nossos alunos em forma de
projeto de Sala de Leitura: ( )Ambiente ( )Ser humano e Saúde ( )Recursos Tecnológicos
É importante destacar que os docentes da escola são profissionais que possuem entre
dez e vinte e três anos de magistério e nesse sentido estão familiarizados com a dinâmica de
Sala de Leitura, além de conhecerem a comunidade escolar na qual atua. Tal fato tornou a
consulta importante para o norteamento dessa pesquisa, pois possibilitou uma opção por
temáticas que estejam em consonância com as necessidades da comunidade escolar.
A partir da coleta dos resultados, ficou claro que a maioria dos professores opta pela
efetivação de um projeto escolar de Sala de Leitura que aborde temas relativos ao Eixo Ser
Humano e Saúde (60%), opção mais escolhida, seguido de Ambiente (27%) e por último,
Recursos Tecnológicos (13%). Tal resultado não causa estranheza considerando o
conhecimento da comunidade escolar, carente de políticas públicas que atuem na melhoria da
qualidade de vida à população. E, no que se refere aos Recursos Tecnológicos, a escola
recentemente foi alvo de vandalismo e teve como resultado o furto de 15 computadores da
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Sala de Informática, montada por iniciativa de um Projeto de âmbito federal e que,
provavelmente não serão repostos.
Dando prosseguimento a análise dos livros didáticos, foram encontrados, em sua
maioria, os temas expostos no Gráfico 3.1:
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Gráfico 3.1- Temas Sociais de maior frequência nos livros didáticos.

A fim de estar em consonância com os livros didáticos que são utilizados pelos
professores, com questões relativas a ser humano e saúde, e considerando a necessidade
manifesta pelos docentes na sala de leitura em aprofundar tal abordagem em suas oficinas de
leitura, optou-se como ponto de partida o tema: ―Saúde e Cotidiano dos Alunos‖.
Para a elaboração das atividades foram considerados os aspectos físicos e materiais da
escola, considerando que ela será o espaço de realização das mesmas. O planejamento das
oficinas de leitura foi realizado considerando os dados levantados anteriormente, buscando
abordar questões sociocientíficas a partir de um planejamento crítico-reflexivo docente, tanto
quanto à teoria quanto a metodologia proposta.
3.2- TEMAS SOCIAIS ABORDADOS: ASPECTOS RELACIONADOS
ALIMENTAÇÃO, ÁGUA E SAÚDE NO COTIDIANO DA PESQUISA.

À

As análises realizadas nos livros didáticos, aliadas a consultas aos professores da
Unidade Escolar e, sobretudo o contexto social no qual a escola está inserida, possibilitaram
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constatar a relevância atribuída à abordagem de assuntos referentes à temática Ser humano e
Saúde.
Nota-se a partir do cotidiano na escola a importância dos Temas Sociais: Alimentação,
Água e Saúde para abordagem com os alunos, considerando, sobretudo, que tais temas estão
relacionados intimamente ao seu cotidiano tanto nos aspectos internos a escola quanto aos
externos, pois, a comunidade carece de saneamento básico, a água utilizada tanto em suas
residências como na própria escola é proveniente de poços artesianos, a higiene dos alunos
fica comprometida pela falta de água em suas casas, constatada por relatos dos alunos sobre
falta de água para o banho e para a utilização na lavagem do uniforme escolar.

A estreita relação da saúde com a provisão de medidas sanitárias é bastante
conhecida, principalmente no que se refere à água de abastecimento doméstico e ao
destino de dejetos. Cerca de 80% das doenças de países em desenvolvimento como o
Brasil é proveniente da água de qualidade ruim. Dentre essas doenças, destacamos a
febre tifóide, disenteria, cólera, diarréia, hepatite, leptospirose e giardíase. (DUQUE
DE CAXIAS, 2013, p. 22).

Na escola não é diferente, pois normalmente não há água para utilização dos alunos
nos banheiros da escola, o que nos garante, a mim e a outros docentes da escola, um
sentimento de impotência diante do descaso público.
A coleta de lixo é escassa em alguns locais do bairro, sobretudo, no chamado bairro
―Sem Terra‖, de onde recebemos muitos alunos, o que contribui para a proliferação de ratos,
baratas, etc. A própria escola sofre com a presença de ratos, constatados visualmente por
professores, funcionários e alunos, sobretudo quando ocorrem chuvas fortes que inundam a
escola. Conforme consta na reportagem publicado no blog do Carlos Alberto Betinho: ―Jardim
Anhangá: Um local esquecido pelo poder público‖, Oliveira (2012) relata que:

As realidades existentes em Jardim Anhangá são bem diferentes. Enquanto o centro
do bairro possui ruas asfaltadas, acesso fácil ao comércio em geral, as ruas nas
proximidades da segunda entrada para o bairro pela Rio-Magé (Jardim Anhangá II)
são totalmente cheias de lama, desprovidas de recolhimento regular de lixo, havendo
em cada esquina amontoado de lixo que põe em risco a saúde dos moradores, perigo
que se completa pela inexistência de sistema de esgoto. (Acesso em 24 de out.
2014).

Outro fator que lidamos no cotidiano é a existência de um grande número de alunos
que passam por necessidades de escassez de alimentos em casa. Nós, professores, que lidamos
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com essa realidade, percebemos que, para muitos alunos, a escola ainda é utilizada enquanto
fator de sobrevivência, muitos chegam à escola sem terem feitos suas refeições diárias.
Precisamos ter sensibilidade para perceber tal situação e encaminhá-los para a merenda antes
da rotina de horário.
Na maioria das vezes, encaminhamos esses alunos para o setor de Orientação
Educacional que ao chamar o responsável, constata que o responsável encontra-se
desempregado e está vivendo de doações, além do grande envolvimento de pais com o uso de
drogas ilícitas que contribui para situações de ―abandono‖ das crianças em seu próprio lar.
Desta forma, percebo a abordagem destes temas como essencial ao cotidiano escolar,
por estarem diretamente relacionados ao cotidiano dos alunos. Dentro desse contexto, optei
em pesquisar e propor a realização de atividades nas oficinas de leitura que destaquem os
seguintes temas: Água, Alimentação e Saúde, por considerar temas possíveis de despertar o
interesse e a curiosidade dos alunos, sobretudo por sua proximidade com seu cotidiano.

Necessitamos ainda superar muitos obstáculos para empreendermos uma educação
realmente crítica nas escolas, o desafio de pôr o saber científico ao alcance de um
público escolar em escala sem precedentes – público representado, pela primeira vez
em nossa história, por todos os segmentos sociais e com maioria expressiva das
classes e culturas que até então não frequentaram a escola, salvo exceções – não
podem ser enfrentado com as mesmas práticas docentes das décadas anteriores ou da
escola de poucos para poucos (DEZILOICOV, 2002, p. 33).

Problematizar situações enfrentadas pelos alunos é o objetivo deste trabalho, de modo
que o professor possa contribuir com a criticidade dos alunos para que estes se tornem
multiplicadores em suas residências dos conhecimentos adquiridos e possam contribuir com a
melhoria da sua qualidade de vida. Conforme Cruz, ―o objetivo fundamental era permitir que
o aluno transformasse o pensamento em ação e a ação em movimento, singularizando este
processo como conhecimento singular do aluno, por ele construído com a mediação do
educador.‖ (2011, p.32).
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4- O PRODUTO EDUCACIONAL: LIVRO DE LITERATURA INFANTIL

Este capítulo pretende destrinchar os caminhos percorridos para a elaboração do
produto educacional com intuito de facilitar a compreensão pela opção por este produto, sua
escrita, motivada por temas sociais intrínsecos ao ser humano em geral e em particular aos
alunos da Escola Municipal Jardim Anhangá, local onde se efetivou a pesquisa.
A leitura é um dos momentos mais importantes das crianças na sala de aula, pois além
de ser prazeroso, proporciona acesso a conhecimentos variados (PIASSI, 2012).
Sendo assim, espera-se que a utilização do livro produzido nessa pesquisa possa
contribuir para abordagens do ensino de Ciências nas oficinas de leitura existentes no
município de Duque de Caxias.
Cabe destacar de antemão que não se pretende aqui entrar nas discussões existentes,
acerca da nomenclatura utilizada para definição de livros como literários ou pedagógicos, mas
sim contribuir com um recurso que parte de um caráter literário para contribuir com práticas
pedagógicas em ensino de Ciências. Pois, conforme Gregorin Filho a:

(...) literatura infantil, leis e práticas pedagógicas convivem bem próximas, e o fazer
de uma está ligado diretamente ao fazer da outra. Seja na concepção do próprio
livro, seu formato, suas ilustrações, o vocabulário empregado, seja na concepção de
leitura e literatura que a corrente pedagógica de cada época e ideologia acredita ser a
mais recomendada na escola. (2009, p.90).

Conforme destacam autores como Delizoicov e Lorenzetti (2001), Santos e Mortimer
(2009) há uma precariedade do ensino de Ciências, sobretudo na etapa inicial de escolaridade,
provenientes de diversos fatores e em sua maioria são abordados conteúdos de forma
mecânica. Dessa forma, pretende-se abordar temas sociocientíficos a partir da literatura
infantil a fim de estimular nos alunos sua leitura crítica de mundo. (ANTLOGA, SLONGO,
2012).
A partir dessa realidade e considerando a importância da leitura nas etapas de
escolaridade iniciais, optei pela elaboração de um livro de literatura infantil, com cunho
paradidático, cuja utilização demanda interesse e criatividade por parte dos alunos com intuito
de estimulá-los a debater temas relevantes ao seu cotidiano. A literatura infantil apresenta
características de despertar a imaginação do leitor, através das histórias e imagens e podem
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estar presentes nesses textos diferentes tipologias de conteúdos contribuindo para a formação
científica nas escolas (CAMPOS E NIGRO, 2012).
Parti das minhas vivências enquanto dinamizadora de leitura para a elaboração das
histórias, considerando que os livros de literatura infantil fazem parte do cotidiano do meu
trabalho. No entanto, foi necessária a realização de leituras envolvendo etapas de elaboração
de um livro de literatura infantil, onde encontrei embasamento para a construção das histórias.
Conforme o Veronese et. all (s/d) não importa se um livro será destinado ou não para
crianças, normalmente os seus componentes básicos são além da personagem principal as
personagens de apoio, um ambiente instigante cuja trama envolve um conflito central, a
existência de um problema, culminando com sua resolução.
Para a elaboração do livro, foi considerada a faixa etária dos alunos (8 a 10 anos),
público-alvo da pesquisa. Dessa forma, houve atenção na escrita das histórias para a utilização
de linguagem apropriada, contribuindo para o interesse e a compreensão dos alunos.
Além da preocupação com a linguagem, as histórias que compõem o livro são
associadas de imagens que retratam a trama, objetivando contribuir para despertar o interesse
dos alunos e, quem sabe, sua identificação com as personagens.
As histórias partiram dos temas sociais elencados na pesquisa realizada nos livros de
Ciências, além de outros aspectos pertinentes ao cotidiano desta comunidade escolar com o
intuito de abordar assuntos que estão sendo trabalhados nas aulas regulares de Ciências além
de contribuir para estimular o gosto pela leitura.

Observa-se que essas discussões não estão presentes apenas nesse tipo de texto, mas
permeiam a sociedade de maneira global, pois são temas que dizem respeito à nossa
sociedade e ao nosso tempo, isto é, a literatura para crianças, hoje, guarda
características primordiais da arte, ou seja, olhar a sociedade e devolver a essa
sociedade uma matéria passível de discussão e mudança. (GREGORIN FILHO,
2009, p 07)

No Livro de Literatura Infantil ―As aventuras de Roberto no mundo das Ciências‖ são
abordados temas eleitos como relevantes para a comunidade escolar, de forma sutil, busca-se
introduzir os temas Alimentação, Água e Saúde não no sentido mecânico, mas de modo leve e
instigante ao aluno.
O livro elaborado almeja contribuir com um novo ―olhar‖ para o ensino de Ciências
nas séries iniciais, na tentativa de romper com práticas enraizadas de abordagem de Ciência
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que pouco contribuem para a aprendizagem e criticidade dos alunos. ―Uma vez que a leitura,
principalmente para o leitor iniciante, pode ser capaz de suscitar a curiosidade ou o desejo de
ser apreendida. Os livros de Literatura Infantil são considerados instrumentos valiosos e
podem contribuir significativamente para esse despertar‖ (FAGUNDES, 2012, p. 53).
Conforme Gregorin Filho (2009), trabalhar com literatura infantil em sala de aula,
contribui para a formação de leitores de mundo e de arte, ampliando sua capacidade de
dialogar com a sociedade. Dessa forma, o livro pretende contribuir com esse diálogo ao
abordar temas sociais relevantes de uma forma lúdica a partir de histórias infantis que
permitam às crianças estabelecer relações entre os elementos estruturais que compõem as
narrativas com o contexto social no qual estão inseridas.
O livro foi intitulado: As Aventuras de Roberto no Mundo das Ciências (Anexo 1).
Foram elaboradas cinco histórias intituladas; Cidade dos Sonhos; As dúvidas de Roberto,
Roberto vai ao museu, De volta à escola e As férias de Roberto.
As histórias se passam em torno de uma personagem principal chamado Roberto. Ele é
um menino de 10 anos, muito curioso e que está junto aos demais colegas de sua escola
descobrindo o mundo. Na trama, ele é instigado a refletir e agir sobre o mundo que o cerca a
partir da elaboração de uma amarração envolvente e permeada por dúvidas, onde a Ciência se
faz presente a todo o momento, motivando as descobertas de Roberto e de sua turma.
A utilização de temas sociais presentes neste livro tem justamente o intuito de
contribuir com um recurso ao docente para trabalhar temas científicos com seus alunos de
forma leve e prazerosa, tais temas perpassam todas as histórias no intuito de possibilitar
abordagens diferenciadas das mesmas temáticas, numa tentativa de aproximar o aluno de uma
aprendizagem significativa, pois, "o aprendizado significativo acontece quando uma
informação nova é adquirida mediante um esforço deliberado por parte do aprendiz em ligar a
informação nova com conceitos ou proposições relevantes preexistentes em sua estrutura
cognitiva. (AUSUBEL et al., 1978, p. 159)".
A literatura apresenta grande importância no desenvolvimento das crianças, pois
estimula a construção de significados a partir de seus conhecimentos prévios (ANTLOGA e
SLONGO, 2012), possibilitados pelo diálogo acerca das diferentes percepções das histórias.
Nesta pesquisa, utiliza-se a literatura infantil enquanto um recurso pedagógico passível
de estimular a aprendizagem dos alunos, portanto:
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A nosso ver, a Literatura Infantil é um instrumento potencializador que não se limita
a sua estética artística e ao entretenimento e, portanto, atinge o conhecimento, sendo
educativa, pois possibilita conexões para apropriações de conhecimentos
específicos, seja do Ensino de Ciências, como de outras áreas. (PINTO, 2012, p.38).

Sendo assim, a obra literária não tem por obrigação a transmissão de conceitos, mas
pode fazer uso de elementos do Ensino de Ciências, como é o caso deste livro, provocando a
manifestação de sentidos diversos pelos alunos. (PINTO, 2012).
Apesar das histórias encontrarem-se em anexo, julgo importante trazê-las ao corpo do
texto, visto que essa dissertação gira em torno da elaboração deste produto educacional.

4.1 - CIDADE DOS SONHOS
Na primeira história (Quadro 4.1), ―Cidade dos Sonhos‖, Roberto se aventura numa
cidade, até então desconhecida pra ele, e lá vivencia situações que o despertam para questões
sociais relevantes a todos os cidadãos como: doenças, alimentação, automedicação.
Cotidianamente lidamos com situações de doenças em nossas residências e
normalmente as parcelas da população menos favorecidas são as que mais sofrem com
doenças, como as parasitoses relacionadas à precariedade do ambiente em que vivem.

O

fato de Roberto apresentar-se maravilhado com o que visualiza na Cidade dos Sonhos
demonstra um aspecto de estranhamento a situações que vivencia em sua cidade ―real‖ e que,
apesar da pouca idade, certamente tal discrepância seria possível de ser experimentada por
outras crianças, principalmente as que são alvo nessa pesquisa.
Desta forma, a elaboração desta história buscou abordar situações que podem ser
utilizadas pelos docentes em oficinas de leitura, com temáticas relevantes, onde seus alunos
podem se identificar às experiências vivenciadas por Roberto em sua Cidade dos Sonhos.
Outro momento da história que merece destaque relaciona-se à visita de Roberto e sua
tia Matilde à farmácia. Atualmente a população, de um modo geral, utiliza-se da
automedicação, atitude que pode ser prejudicial à manutenção da saúde. Dessa maneira,
pretende-se abordar o assunto na história de forma que o aluno possa, além de refletir
criticamente, multiplicar tal conhecimento em seu núcleo familiar.

Para encurtar os caminhos para a obtenção do alívio dos incômodos que o afligem,
em inúmeras ocasiões, diante de quaisquer sintomas, especialmente os mais comuns
como aqueles decorrentes de viroses banais, o brasileiro se vê, de pronto,
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impulsionado a utilizar os medicamentos populares para gripe, febre, dor de
garganta, etc, ou a procurar inicialmente orientação leiga, seja dos amigos íntimos
ou parentes mais experientes ou até mesmo do farmacêutico amigo, à busca de
solução medicamentosa ("vou lá na farmácia do Sr. Paulo para tomar uma injeção
para gripe"). (AUTOMEDICAÇÃO, 2001, p.269).

As práticas relativas à educação sanitária também tiveram presença marcada nesta
história. Normalmente tais práticas são abordadas em livros didáticos voltados ao primeiro
segmento do Ensino Fundamental.
Desta forma, aborda-se a importância de boas condições de higiene como relevante
medida preventiva a uma série de doenças como diarreia, hepatite, gripe e infecções
intestinais, doenças que podem ser evitadas pelo simples hábito de lavar as mãos.
O desfecho dessa história também pode ser utilizado para problematizar os limites e as
possibilidades da existência de uma Cidade/Sociedade que respeite o meio ambiente em todas
as suas peculiaridades, ou seja, que almeje a existência de um ambiente saudável à população.
O recomendável é que mudemos o hábito que se tem de uma aprendizagem baseada
apenas em conceitos e, longas listas de conteúdos por currículos impostos, para um
Ensino de Ciências que leve em conta as questões sociais, desenvolvendo nesse
indivíduo a cidadania, a partir de debates e discussões nas aulas de Ciências sobre
temas contemporâneos e cotidianos. (FAGUNDES et. al. 2009, p. 05).

Desta forma, essa história preconiza abordar temas sociais inseridos numa perspectiva
CTS, onde não se trata de criar uma nova disciplina e sim inserir esse enfoque em nosso
cotidiano escolar, a fim de favorecer uma aprendizagem que parta de questões sociais com
vistas à formação realmente cidadã. Dessa forma, o processo ensino–aprendizagem pode ser
utilizado para despertar no aluno características de investigação e questionamento da
realidade que o cerca para assim poder transformá-la. (PINHEIRO, MATOS, BAZZO, 2007,
p. 155)
1- Cidade dos Sonhos
Roberto era um menino muito esperto que adorava aprender coisas novas. Um
dia, ele foi convidado por sua tia Matilde para passar um fim de semana na casa dela,
que ficava numa cidadezinha bem distante, chamada Cidade dos Sonhos. Roberto
arrumou suas coisas, despediu-se de seus pais e partiu para a casa da tia Matilde.
Ao chegar à cidade, ficou admirado, porque não era uma cidade comum. Era uma
cidade diferente de todas as que ele já tinha visto. Ele ficou maravilhado com tudo o que
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viu por lá. O ar era puro, as ruas eram limpas e os rios tão cristalinos que ele até podia
ver os peixinhos a nadar.
Roberto ficou tão encantado com a cidade que, no dia seguinte, resolveu anotar
tudo o que via para mostrar a seus pais, quando retornasse para casa. Mas, infelizmente,
no dia seguinte, ele amanheceu muito doente e sua tia resolveu levá-lo ao médico.
Roberto ficou muito triste, porque já havia ficado doente antes e o hospital que sua mãe o
levou era muito ruim, não tinha sequer cadeiras para sentar.
Mas como sua tia insistiu, ele não teve escolha, partiu para o hospital. Chegando
lá, percebeu logo que não se tratava de um hospital comum, o lugar era todo bonito,
equipado, e tinha até lugar para as crianças doentes brincarem. Ali, Roberto conheceu
vários amiguinhos. Um deles chamava-se Pedro. Ele estava internado, recuperando-se de
uma doença de nome estranho: Leptospirose. Pedro contou que era uma doença
transmitida por cães e gatos e havia contraído quando esteve em outra cidade, onde
havia tido uma enchente. Por isso, alertou Roberto a não brincar nas águas das chuvas,
pois era perigoso!
Havia outra amiguinha que se chamava Júlia e estava recebendo soro na veia
devido a dores fortes na barriga. Júlia disse que comeu alimentos que fizeram mal a ela
e que o médico havia dito a sua mãe sobre a importância de uma alimentação com
muitas frutas, legumes e verduras.
Roberto fez seus exames, e o médico, muito atencioso, disse que ele estava com
uma verminose. Sua tia quis saber como ele pegou essa doença e o médico esclareceu
que provavelmente foi por más condições de higiene. O médico deu à tia Matilde uma
receita com a medicação, e despediu-se.
Ao sair do hospital, eles passaram na farmácia para comprar o remédio, e lá,
Roberto percebeu que existia uma imensa quantidade de medicamentos diferentes. O
farmacêutico pediu à tia Matilde a receita do remédio e, observando a atitude do
farmacêutico, Roberto perguntou à sua tia se qualquer pessoa podia comprar aquela
medicação. Ela então explicou que existiam medicamentos que só poderiam ser vendidos
com receitas médicas, pois poderiam causar danos à saúde. Roberto lembrou que, onde
ele morava, várias vezes sua mãe comprou remédios sem ser solicitada a receita.
Roberto e tia Matilde compraram o medicamento e foram para casa. O final de
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semana estava apenas começando. Logo, logo ele estaria bem e poderia desfrutar de tudo
o que aquele lugar tinha a lhe oferecer.
No dia seguinte, Roberto amanheceu bem disposto e foi ao parque passear com
sua tia. Chegando lá, percebeu as belezas da natureza e anotou tudo o que podia, pois,
quando voltasse para a sua casa, não queria esquecer-se de contar nada para sua mãe.
Roberto avistou borboletas lindíssimas, escutou o cantar dos pássaros e sentiu-se tão
maravilhado que pensou ―Nossa! gostaria tanto de viver numa cidade assim! Onde vivo
existe tanto barulho, poluição e sujeira. Será que é possível transformar o local onde
vivemos num ambiente melhor?‖.
Ao retornar para a casa da tia Matilde, percebeu que seu fim de semana estava
chegando ao fim e que, logo estaria em casa com seus pais. Apesar de ter que sair desse
lugar tão bonito, ele ficou feliz, pois estava ansioso em contar para seus pais às
novidades que vivenciou. Roberto descobriu que é possível existir um lugar onde as
pessoas respeitem e cuidem da natureza, se elas compreenderem que são parte integrante
dela.
De repente, Roberto escutou uma vozinha o chamando: acorda Roberto! Está na
hora de ir para a escola!
FIM
Quadro 4.1: Cidade dos Sonhos.

4.2 - AS DÚVIDAS DE ROBERTO
A segunda história (Quadro 4.2) ―As dúvidas de Roberto‖, traz Roberto de volta à sua
realidade, numa continuidade de abordagem dos temas sociais: alimentação, saúde e água,
onde ele se utiliza de sua curiosidade inerente para descobrir/investigar respostas às suas
indagações. O protagonista se pergunta sobre o porquê de não vivermos num ambiente
saudável. E sobre o que podemos fazer para melhorar a nossa qualidade de vida. Ou seja,
questiona o mundo que o cerca e compartilha tais dúvidas com os que o rodeiam, seja em casa
ou na escola.
Dessa forma, a história As dúvidas de Roberto aborda a importância de uma reflexão
sobre o ambiente em que vivemos, com aspectos relacionados à poluição ambiental, que por
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sua relevância social, merece ser destacado, sobretudo por se relacionar ao tema saúde, um
dos temas em destaque nessa pesquisa. Conforme Lei 6.938 da Política Nacional do Meio
Ambiente (BRASIL, 1981, art. 3º), poluição é a ―degradação da qualidade ambiental
resultantes de atividades que direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o
bem estar da população (...)‖.
Em nosso cotidiano e dos nossos alunos, constatamos, seja em nosso local de moradia
ou através da mídia televisiva, situações sociais relacionadas à degradação ambiental por
poluição. Sendo assim, ―A problemática ambiental não é ideologicamente neutra nem é alheia
a interesses econômicos e sociais‖ (LEFT, 2006, p. 62).
É necessário levar tais discussões para sala de aula com o intuito não somente de
ilustrar as diversas formas existentes de poluição (poluição sonora, visual, atmosférica, do
solo, da água, etc.), mas, sobretudo, para motivar uma reflexão sobre como essa poluição
afeta a sociedade e, portanto, possibilite ao aluno intervir na sua realidade a partir das
discussões estabelecidas.
Outro ponto importante nesta história refere-se ao dialogo estabelecido entre Roberto e
sua mãe relacionado às eleições, sobretudo pela construção desta pesquisa ter ocorrido em ano
de eleições para escolha presidencial, onde os meios de comunicação apresentavam
reportagens a todo o momento sobre escândalos eleitorais envolvendo candidatos a diversos
cargos políticos, assim como muitos debates que se tornaram populares a partir do apelo
midiático. Não podemos negar aos nossos alunos o direito de se apropriar dessas discussões.
A partir desse diálogo, o professor pode abordar desde as questões sociais e éticas existentes,
até a própria tecnologia envolvida no processo eleitoral brasileiro. Afinal, a urna eletrônica é
um ―equipamento genuinamente brasileiro, sendo criada para agregar facilidade, agilidade,
transparência, e segurança ao processo eleitoral, eliminando o risco de fraude, que
historicamente colocava sob suspeita o resultado das eleições.‖ (BRASIL, 2010, p. 08).
Nessa história, temos ainda destaque para o tema alimentação, necessidade básica do
ser humano por se tratar do ―combustível‖ necessário à sua sobrevivência e manutenção da
sua saúde. Conforme Oliveira (2007, p. 132) ―(...) o problema básico da alimentação no Brasil
é a falta de conhecimento, a ignorância, a falta de educação a respeito do assunto. Esse
problema está presente em todos os níveis sociais, entre pobres e ricos.‖.
Dessa forma, a educação pode contribuir ao abordar essa temática com seus alunos
desde os anos de escolaridade iniciais a fim de possibilitar conhecimentos básicos a partir da
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problematização dos seus hábitos alimentares na tentativa de ressignificá-los. Sendo assim,
nesta história encontramos, mesmo que de forma sutil, um diálogo entre a turma e sua
professora sobre a função dos alimentos para a manutenção de um organismo saudável.
Ainda neste diálogo aparece a importância da higienização dos alimentos para evitar a
contaminação por parasitas e bactérias causadoras de doenças.

Uma alimentação balanceada deve ser variada, incluindo diversos tipos de
alimentos. Além de equilibrada em quantidade e qualidade, deve ser segura, sem
contaminação físico-química, sem tóxicos, sem poluentes. Deve também ser segura
do ponto de vista nutricional. Temos dito que um prato colorido, com alimentos de
diversas cores, já garante a presença de um grande número de nutrientes necessários
a uma boa nutrição. (idem. p.130).

Desse modo, o docente pode utilizar-se de diversas passagens na história a fim de
abordar situações vivenciadas pelos alunos em seu cotidiano.
2- As dúvidas de Roberto
Após o sonho que Roberto teve, ele acordou muito impressionado e começou a
contar para todos sobre a cidade que ele havia conhecido no seu sonho. Contou em casa,
na escola e para todos os que se aproximavam dele.
De tanto Roberto contar, ele começou a acreditar que o seu sonho podia se tornar
real. Ele pensava ―que legal seria se todos pudessem viver num ambiente mais bonito e
agradável, sem tanta poluição e sujeiras‖.
Contou para a sua mãe sobre o hospital para onde ele foi e dos amigos que
conheceu lá.
Sua mãe disse:
— Roberto, meu filho, realmente é muito importante cuidarmos da alimentação
para que possamos nos manter sempre saudáveis. Mas infelizmente, existem muitas
crianças que não cuidam da sua alimentação, comem comidas que fazem mal e, muitas
vezes, vão parar mesmo no hospital. E na vida real, os hospitais não são tão bons quanto
os dos seus sonhos, Roberto.
— E por que não são, mamãe?
— Boa pergunta! Pena que é difícil responder, meu filho! Nosso país, como você
sabe, tem pessoas que nos representam, que são por nós escolhidas...
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Roberto interrompeu:
— São pelas eleições, né mãe?
— Isso! Eles cuidam do dinheiro dos nossos impostos investindo em serviços
básicos como saúde e educação. Mas há muito tempo que não vemos uma boa qualidade
nesses serviços, o que é uma pena, porque nós acabamos sofrendo muito com essa má
administração. Respondeu a mãe.
— Que triste, mãe! Então é por isso que nossos hospitais estão assim! Não
podemos fazer nada para mudar isso?
— Claro que sim, Roberto! Podemos reivindicar nossos direitos enquanto
cidadãos, exigindo que sejam respeitados. Mas isso é outra história. Está na hora de ir
para a escola!
Roberto saiu a caminho da escola e, chegando lá, foi contar seu sonho para a
professora que ficou muito interessada, e prontamente decidiu que iria ensinar
alimentação saudável para os alunos. Roberto ficou super feliz!
No dia seguinte, a professora trouxe um cartaz com a pirâmide alimentar e
apresentou para a turma. Todos ficaram muito interessados e fizeram várias perguntas
sobre os alimentos.
Alice quis saber:
— Professora, todos esses alimentos servem para a mesma coisa?
A professora respondeu:
— Não Alice, cada alimento tem uma função em nosso organismo. Alguns ajudam
na construção e manutenção de nossos músculos, outros são fontes de vitaminas,
minerais e fibras, e outros dão energia ao nosso corpo.
A professora falou também sobre a necessidade de higienizar bem os alimentos
antes de consumi-los, pois podem conter micro-organismos e agrotóxicos que podem nos
causar doenças.
João, outro aluno da turma, ficou atento quando a professora explicou sobre os
alimentos enlatados, pois seu pai costumava comprar muitos alimentos assim. Ela falou
que é preciso observar sempre a data de validade e se as latas não estão amassadas.
— Agora que aprendi, vou explicar direitinho em casa pra minha mãe! Disse
João.
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A turma adorou a aula sobre alimentação saudável. Todos aprenderam muitas
coisas importantes e Roberto ficou muito feliz. No final da aula, a professora lembrou:
— Crianças, não se esqueçam de que amanhã temos passeio!
FIM
Quadro 4.2: As dúvidas de Roberto.

4.3 - ROBERTO VAI AO MUSEU
Na terceira história do livro (Quadro 4.3), “Roberto vai ao museu‖, nosso personagem
Roberto, e sua turma, vão participar de um passeio escolar ao museu. Entretanto, como retrata
a história, o cenário não indica um museu onde tradicionalmente ocorrem as visitas, mas sim,
um museu de Ciências.
A opção pela escrita desta história se deve ao fato da existência de um museu de
ciências em Duque de Caxias. No entanto, a escola onde parte da pesquisa foi desenvolvida,
situa-se em um distrito mais afastado do centro, e a maioria dos alunos, quando indagados,
desconhece a existência de um museu de ciências em seu município.
Na história, todos os alunos da escola estão muito envolvidos e motivados para o
passeio, e não é por menos: lá aprendem muitas coisas novas! Esta história reflete a
motivação percebida nas escolas quando realizamos passeios e estes devem ser vistos como
possibilidades de aprendizagem para nossos alunos e não simplesmente um passeio sem
intencionalidade alguma.
Dessa forma, esta história aborda toda a visita da turma ao museu e suas descobertas
giram em torno de questões relativas à água numa conjuntura de sustentabilidade, onde a falta
de planejamento de hoje se refletirá negativamente no futuro. Nessa perspectiva parte-se da
definição de sustentabilidades entendidas por:
A sustentabilidade ecológica, incorporando a exploração dos recursos naturais, os
custos ambientais, os subsídios necessários para a urbanização e o planejamento
ambiental; a sustentabilidade social, abarcando questões como a pobreza, as
desigualdades étnicas, os direitos políticos, a desigualdade regional e os acessos ao
emprego, saúde e a educação; a sustentabilidade política, levando em conta a
cidadania, problemas culturais, econômicos, sociais e políticos, incluindo os
relacionados à instituição política e constitucional das nações; e a sustentabilidade
individual, contemplando valores, crenças, ética e desejos ancorados na arqueologia
virtual interna ‗que possibilite a reflexão individual no desenho coletivo. (SANTOS
& SATO, 2001, p.39).
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Apesar da compreensão de que se trata de uma conjuntura muito mais ampla a questão
da escassez de água ainda se faz necessário trabalhar a importância das ações cotidianas
conscientes relativas a este recurso, ou seja, não é porque a parcela de desperdício de água a
nível populacional é ínfima se comparado ao desperdício da agricultura e das indústrias que
deixaremos de propor a conscientização no nível das microrrelações.
Nesta história, propõe-se despertar a criticidade dos alunos a partir da compreensão de
que a água existe em grandes proporções, no entanto, apenas uma parcela é própria para o
consumo. Acredito que os alunos estejam acompanhando pela mídia a falta de água no Estado
de São Paulo, nesse ano de 2014, e provavelmente se identificam, ou até nem compreendem,
visto que, no caso da comunidade na qual se insere a escola eles convivem cotidianamente
com a falta de água em suas casas e na própria escola.4
Dessa forma a abordagem da temática adquire ainda maior valor, não somente porque
a água é fundamental para a sobrevivência humana, fator comumente abordado nas salas de
aula, mas, sobretudo nessa conjuntura atual, para problematizar o porquê de não ser abordada
na mídia a escassez de água no próprio bairro em que vivem.
3 - Roberto vai ao museu
Neste dia, a escola de Roberto realizou um passeio ao museu da cidade. Ele,
como sempre, muito curioso, já estava imaginando o que encontraria por lá. Já tinha
ouvido falar sobre museus e fazia alguma ideia sobre eles. Ele e seus colegas estavam
muito animados com este passeio.
No entanto, ao chegar ao museu, qual foi a sua surpresa ao perceber que não se
tratava de um museu como os outros, este era diferente, era um museu de ciências! Lá
encontrou exposições muito interessantes, e para a sua alegria e de seus colegas,
existiam muitas atividades, onde eles podiam interagir com as exposições, quer dizer,
eles podiam participar das exposições.
A primeira exposição visitada pela turma foi sobre a tal ―sustentabilidade‖.

4

―O Estado de São Paulo vive hoje sob uma ameaça com toques apocalípticos: a água está terminando. Não se
trata de uma previsão a longo prazo ou uma campanha de conscientização, é que não existe nenhuma garantia de
que no próximo mês será possível abastecer a cidade, tampouco cerca de 70 municípios do Estado. Enquanto que
na região metropolitana fala-se de cortes encobertos, no interior, a água já deixou de correr em muitas
localidades.‖ (MARÍA MARTÍN, 2014)
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Passaram por diversos cartazes explicativos e o que mais intrigou foi a explicação sobre
a água. A mediadora explicou que a água poderia acabar no mundo, e isto deixou
Roberto e seus colegas preocupados.
— Como vamos viver sem água? É possível? - Perguntou Ana.
— Pois é... Ana. Não é possível a humanidade sobreviver sem água.- Respondeu a
professora.
— E agora? Não podemos fazer nada? Vamos morrer?- Perguntou João.
A mediadora respondeu que cada um pode e deve evitar o desperdício de água, e
aproveitou para mostrar ao João e às outras crianças um jogo da memória contra o
desperdício, nesse jogo havia muitas ações que nós devemos ter para contribuir com a
economia de água.
— Se fizermos o que está no jogo, então a água do planeta não vai mais acabar?
Perguntou Letícia.
Os colegas ficaram atentos à resposta da professora, que falou:
— Infelizmente, não. Na verdade, este jogo nos mostra ações conscientes quanto
ao uso da água em nosso cotidiano, que fazem parte da nossa educação enquanto
cidadãos, mas a maior parte da utilização da água é feita pelas indústrias e pela
agricultura, elas são as maiores responsáveis pela utilização da água do nosso planeta, e
por isso, precisam buscar alternativas para economizar.
Roberto quis saber por que eles fazem isso. A professora explicou que essas
indústrias arrecadam muito dinheiro, então os seus donos não se preocupam com os
males que podem causar às futuras gerações, somente estão preocupados em ganhar
muito dinheiro agora.
Na exposição, eles aprenderam ainda que existe muita água no mundo, muita
mesmo! Mas não serve para ser consumida, pois não é potável, e grande parte desta
água está em forma de geleiras.
Estava tão boa a visita ao museu de ciências que eles nem perceberam a hora
passar.
— Vamos crianças! Por hoje é só! Falou a professora.
FIM
Quadro 4.3: Roberto vai ao Museu.
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4.4- DE VOLTA À ESCOLA
Na história que aparece no Quadro 4.4, “De volta à escola‖, a turma de Roberto se
depara com uma situação de violência que desperta reflexões em torno deste ato, cada dia
mais recorrente.
O objetivo desta história é justamente trazer esta discussão para a sala de aula,
considerando que a própria escola já foi alvo de vandalismo, provavelmente por parte de
moradores locais que frequentam de alguma forma a escola e tem conhecimento dos bens que
ela possui.
Na história, os alunos são informados que furtaram os computadores da Sala de
Informática da Escola e são inseridos numa problemática social cotidiana. Este fato mobiliza
o grupo para discussões em busca de alternativas possíveis ao ocorrido, sendo inevitável o
resgate de suas memórias de trabalhos realizados com o uso dos computadores.
Nesse resgate são introduzidos os temas sociais eleitos pela pesquisa para serem
abordados nesse caso, mais especificamente abordam-se as zoonoses que são ―doenças
naturalmente transmissíveis entre animais e seres humanos. Dentre as zoonoses de relevante
importância para a Saúde Pública e incidentes em áreas urbanas, destacam-se a raiva,
leptospirose, leishmaniose, (...) toxoplasmose, teníase e cisticercose‖ (SÃO PAULO, p. 36,
2013). Aborda-se ainda a dengue que consiste na segunda doença mais importante
transmitida por vetor no mundo (BARRETO, TEIXEIRA, 2008) e que acomete grande
parcela da população estando sempre muito presente em nosso cotidiano, ―no intuito de elevar
a consciência dos indivíduos para a necessidade de manter o ambiente domiciliar e o
peridomiciliar livres de criadouros potenciais do vetor.‖ (Idem, 2008, p. 67).
Outra questão que mereceu destaque refere-se à vacinação de seus animais, a maioria
dos alunos verbaliza em sala de aula possuir cães e gatos em suas residências. Dessa forma,
ao abordar esse assunto, nesta história pretende-se contribuir com a compreensão da
importância de vaciná-los contra a raiva animal. Pois,

Os animais que mais oferecem risco ao homem quanto à contaminação da RH são os
cães e gatos, justamente esses, porque vivem em constante contato com seus
criadores; acrescido ao fato de serem animais que frequentemente se aproveitam da
distração de seu dono para fugir do ambiente doméstico em que vive, ficando assim,
exposto a outros animais que possam estar contaminados, associando também a
facilidade de criação, desejo de companhia, afeição, entre outros. (JESUS; GOMES,
2012, p. 05).
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4-De volta à escola

Na segunda-feira , quando retornaram à escola, não se falava em outra coisa
senão no passeio que fizeram ao museu. Os que foram ao passeio comentaram com os
colegas que não foram, sobre o que viram e aprenderam nas exposições.
O sinal tocou e foram todos para as suas salas, mas a alegria se acabou quando a
professora entrou na sala e fez um comunicado muito triste aos alunos:
— No final de semana nossa escola foi invadida e furtaram todos os
computadores!
O silêncio foi total! Tristeza geral!
Roberto comentou:
— Puxa! E agora? Como vamos fazer nossas pesquisas? Como puderam fazer
isso?
Pedro disse:
— Adorávamos as aulas na sala de informática! Contávamos os dias para chegar
a hora da aula.
E perguntou para a turma:
— Lembram quando a professora nos levou para pesquisarmos sobre as doenças
transmitidas pelos animais, como era mesmo o nome?
Alguns alunos responderam em coro:
— Zoonoses!
— Verdade, Pedro! Esta aula foi muito legal, todos gostaram bastante. Disse a
professora.
— Nós aprendemos muitas coisas naquele dia, com nossas pesquisas na internet.
Aprendemos a prevenir a dengue em nossa casa, evitando que a água fique parada em
vasos de plantas, colocando areia em pneus velhos, cobrindo-os e deixando as garrafas
sempre viradas para baixo. - Disse Rebeca.
— E também como nos cuidar se pegarmos dengue, indo ao médico, fazendo
repouso e tomando muito líquido. - Emendou Juliana, que havia tido dengue e por isso
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ficou afastada da escola por uma semana.
— Puxa! Essa aula foi muito boa mesmo! Aprendemos também sobre raiva, uma
doença que pode ser transmitida pela mordida de um animal contaminado, como, por
exemplo, nossos próprios cães e gatos. Por isso, devemos levá-los sempre para
campanhas de vacinação! Na época, até encontramos na internet a data da próxima
campanha aqui no nosso bairro. - Lembrou Roberto.
E completou:
— E agora professora? Como faremos sem os computadores? Não podemos ir
atrás desses ladrões?!
Todos riram da ideia do Roberto.
A professora disse que todos os alunos e professores da escola estavam muito
tristes com o ocorrido e que as medidas necessárias já haviam sido tomadas, somente
restava a eles aguardar o envio de novos computadores para a escola.
— Entendo perfeitamente sua revolta, Roberto. Mas não podemos fazer isto. A
polícia já foi informada e cabe a eles investigar o que ocorreu e encontrar os
responsáveis.
—Enquanto isso, podemos utilizar outros recursos para pesquisa dentro da
escola. Vou solicitar com antecedência as pesquisas e vocês podem trazê-las de casa e
compartilhá-las com os colegas em sala de aula. O que acham? Propôs a professora.
—Ah sim! Podemos ir até a Lan House e pesquisar em livros, jornais e revistas.Lembrou Augusto.
— Combinado turma, então, aproveitando o ocorrido, pra semana que vem, quero
que pesquisem sobre atos de violência contra o patrimônio público, ou vocês acham que
atos como estes só ocorrem na nossa escola?
FIM
Quadro 4.4: De volta à escola.
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4.5 - AS FÉRIAS DE ROBERTO
A história do Quadro 4.5, ―As férias de Roberto‖ consiste numa contextualização dos
Temas Sociais utilizados no livro, com destaque maior para a Tecnologia. A própria viagem
de Roberto já pode ser utilizada para tal fato, pois há tecnologia envolvendo o meio de
transporte utilizado por Roberto e seus pais para sua viagem, e apesar de não estar explícito na
história. É importante destacar, pois se trata de importante informação para os alunos.
Conforme Bueno et. al. a produção de veículos gera um enorme gasto de energia e a
consequente contaminação do meio ambiente. (BUENO et.al., 2012).
A história aborda que Roberto tomou conhecimento do local que gostaria de visitar
através de pesquisa na internet, esta se encontra atualmente presente na vida de crianças
independente de sua classe social. Na história, a internet possibilitou o despertar da
curiosidade de Roberto por visitar uma Usina Hidrelétrica, até então desconhecida por ele.
Considerando que no Brasil a maior parte da energia elétrica é gerada por usinas
hidrelétricas ―resultado do aproveitamento do curso dos rios e seus desníveis, usando a força
da água (energia potencial) para movimentar turbinas que geram energia mecânica, e é
transmitida, por fios, à população em forma de energia elétrica‖ (ARAUJO s.d.), é importante
que os educadores disponham de recursos pedagógicos pra abordar o assunto com os alunos
desde os primeiros anos de escolaridade.

5- As férias de Roberto

Ao final do ano, Roberto soube por seus pais que iriam fazer uma viagem a um
lugar muito bonito do Brasil, uma cidade chamada Foz do Iguaçu. Como ele é muito
curioso, foi pesquisar na internet e descobriu que lá há uma Usina Hidrelétrica chamada
Itaipu e correu para falar com seus pais:
— Mãe, pai: podemos visitar essa Usina, por favor!
Eles responderam:
— Sim Roberto, se der tempo vamos lá sim, mas por que gostaria de ir lá?
Roberto respondeu:
— Vi na internet que lá existem muitos passeios bonitos e fiquei muito curioso pra
saber o que é uma usina hidrelétrica.
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Chegando lá, Roberto ficou impressionado com a grandiosidade do local.
— Que lugar enorme e lindo, parece até que não tem fim!
Durante uma visita guiada a Usina Hidrelétrica, Roberto descobriu mais coisas
do que podia ter imaginado.
O guia do passeio falou sobre todo o processo envolvido na produção de energia
elétrica e Roberto perguntou:
— Como assim? O rio gera energia elétrica?
— Isso Roberto! Toda a água desse rio que você está vendo passa por aqueles
grandes tubos e produzem energia para várias partes do país, inclusive onde você mora.
—Nossa! — Exclamou Roberto em tom de surpresa.
— E como isso acontece, não entendi?
O guia continuou:
— Roberto a energia elétrica é transmitida por fios até chegar as cidades e ao
campo.
— Agora sim, estou entendendo...então aqueles fios que ficam lá no alto nas ruas
são os que levam a eletricidade até nossas casas?
—Isso Roberto! Muito bem! Por isso é muito perigoso soltar pipas perto dos fios
da rede elétrica.
— Vou contar isso a meus colegas quando voltar, porque eles adoram soltar
pipas. Não sabia que podia ser assim tão perigoso!
—Isso mesmo, Roberto! - Disse o guia. Vejo que você é um menino muito
esperto!!!
FIM
Quadro 4.5: As férias de Roberto.
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4.6 – ILUSTRAÇÕES DO LIVRO

A opção pela utilização de ilustrações no livro está alicerçada na compreensão de que
são relevantes para os alunos enquanto estratégia, não somente de convite à leitura, mas
também como um convite à descoberta de seus sentidos por estimular a sua curiosidade
(PIASSI; ARAUJO, 2012).
Desta forma foi preciso contactar um profissional para a realização deste trabalho. A
partir de pesquisas realizadas na internet e após visualização do portfólio da ilustradora foi
realizado contato via site5 com a artista Rosaly Gripp Gobbo.
Foi realizada uma explicitação à profissional dos objetivos da elaboração deste livro a
fim de que as ilustrações fossem desenvolvidas, visando estar o mais fiel possível às histórias
escritas.
Em seguida, as histórias foram enviadas por email e iniciou-se sua elaboração, estas,
foram compartilhadas por meio do programa Dropbox para o acompanhamento passo a passo
de cada ilustração. Esse processo foi muito importante, pois possibilitou a elaboração de
ilustrações voltadas aos objetivos da pesquisa nos aspectos relacionados à elaboração de seu
produto educacional.

5

http://www.rosalygripp.exposicaovirtual.art.br/
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5- PLANEJANDO ATIVIDADES A PARTIR DAS HISTÓRIAS PARA AS OFICINAS
DE LEITURA

Este capítulo foi elaborado com o intuito de apresentar ao leitor possibilidades de
utilização do livro em oficinas de leitura, no entanto, faz-se relevante destacar que estas
atividades constituem-se em algumas possibilidades de uso das histórias que compõem o livro
sem o intuito de engessá-las, mas unicamente apresentar algumas sugestões vislumbradas a
partir da leitura das histórias.
Conforme Pinto (2012), a utilização do texto literário, no caso o livro: Roberto no
mundo das Ciências, não deve ser confundida como sugestão de um substituto ao livro
didático e nem ensino de Ciências por si só, ele se constitui em um recurso ao estímulo de
interconexões entre os alunos a partir dos temas sociocientíficos abordados e possibilitados
pelo uso que o docente fará do mesmo.
A escola é o local onde perpassam tanto a construção da Ciência como a formação do
leitor e o docente é o responsável em mediar à aprendizagem desses conhecimentos pelos
alunos (PINTO, 2012). Cabe, entretanto ao professor que tenha interesse em utilizar este
recurso, dar o direcionamento mais eficaz, considerando sua realidade de atuação, a faixa
etária de seus alunos, seu espaço físico, os recursos disponíveis etc.
Foram planejadas duas oficinas para cada história do livro, cuja elaboração considerou
a faixa etária de 8/9 anos, para uma turma de 3º ano de escolaridade. As condições reais da
escola como, por exemplo, a escassez de recursos materiais disponíveis para a promoção das
oficinas, foi considerada para o planejamento, pois o objetivo era sua efetivação em meu
cotidiano real de trabalho e a maioria dos professores das redes municipais de ensino, carentes
de recursos físicos e tecnológicos.
As estratégias de leitura são importantes para a dinamização das oficinas, portanto,
precisam ser cautelosamente refletidas a fim de possibilitar intervenções docentes planejadas.
(PINTO, 2012). O planejamento das oficinas considerou ainda a maior ou menor abordagem
possibilitada pelas histórias buscando utilizar atividades que garantam uma postura dialógica
(FREIRE, 2000) com os alunos.
Dentre os principais objetivos das oficinas de leitura planejadas para a utilização do
livro ―As aventuras de Roberto no mundo das ciências‖ destaco:
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 Estimular o prazer pela literatura infantil;
 Discutir os temas sociais: água, saúde e alimentação enquanto relevantes para a
população;
 Estimular a oralidade por meio do diálogo com a professora e com os seus
pares;
 Possibilitar a socialização a partir da proposta de realização de atividades em
duplas ou grupos;
 Construir argumentos por meio de debates;
 Socializar as produções orais e escritas desenvolvidas individualmente ou em
grupos.

Em todas as oficinas propostas, espera-se que o professor exerça o papel de mediador
das ações, intervindo quando necessário para esclarecer ou instigar a reflexão coletiva dos
temas abordados, contribuindo nessas intervenções para que os alunos estabeleçam conexões
com seu cotidiano e possam manifestar por meio da oralidade, da escrita, do desenho e das
demais atividades propostas da sua compreensão, conexões, enfim, sua aprendizagem.
As oficinas relacionadas às histórias e aos temas sociais escolhidos para maior
destaque foram planejadas e organizadas em chamados ―momentos‖ a fim de facilitar a
compreensão de cada etapa sugerida para a oficina. Considerando que ―O professor deve
propor diferentes dinâmicas em sala de aula, para que os alunos se envolvam com a leitura e
participem ativamente do seu processo de aprendizagem.‖ (SCHIZZI, SOUZA, p. 03, [s.d.]).
As oficinas foram construídas com intuito de contribuir para que os alunos aprendam a
ouvir e respeitar a opinião do outro, a argumentar, a posicionar-se diante das questões
levantadas. Sua abordagem deve partir do estímulo à participação ativa dos alunos.
As oficinas podem ser iniciadas com uma leitura compartilhada entre a professora e os
alunos. Com essa atividade, o docente fica na condição de modelo de leitor, além de
contribuir com a concentração e atenção do aluno no momento da escuta da história.

A

atividade tempestade de ideias também é utilizada e se constitui em uma técnica de estímulo
ao pensamento criativo, neste caso, os alunos devem refletir e expor sua concepção a partir da
escuta da história, ou seja, constitui-se enquanto um instrumento de potencialização do
diálogo no grupo.

68

As oficinas foram planejadas para uma abordagem sequencial e semanal por um
período de 50‘ pelo professor dinamizador de leitura, no entanto, fica a critério do professor
dinamizador ou regente de turma utilizá-las aleatoriamente se assim favorecer seu plano de
aula. ―Além disso, a organização dos conteúdos nos livros didáticos é um bom ponto de
partida para o professor identificar e selecionar os livros infantis que pretendem usar em suas
atividades‖ (PIASSI; ARAÚJO, 2012, p.29).
A divisão da turma em grupos favorece a socialização dos alunos através da dinâmica
proposta, onde todos os alunos são estimulados a participar ativamente na construção da
tarefa. Nas oficinas planejadas, parte-se de uma questão problematizada como estímulo à
discussão coletiva.
Por exemplo, na proposta da atividade em duplas chamada: Encha seu prato com
atitudes! Observa-se que tal atividade foi planejada com o intuito de favorecer a interação
entre os alunos, momento relevante para a construção da aprendizagem. A discussão será
possibilitada por imagens de ―pratinhos vazios‖ que serão distribuídos aos alunos e
preenchidos a partir da troca de informações entre as duplas. Após toda a discussão, a dupla
deverá utilizar as imagens para compor seus pratinhos saudáveis.
Ou seja, as oficinas, de um modo geral, propõem que se parta de questões indagadoras
buscando instigar a imaginação dos alunos. Parte-se de uma abordagem realística da nossa
cidade, buscando perceber como os alunos a percebem, a partir disso, estimulá-los a expor
como seria sua Cidade dos Sonhos, o que nela deveria conter e o que falta para a nossa cidade
se torne ideal para termos uma vida agradável.
5.1-OFICINAS

DE

LEITURA

x

LIVRO

DIDÁTICO:

UMA

ARTICULAÇÃO

NECESSÁRIA
O planejamento das oficinas buscou estar em consonância com os livros didáticos
utilizados pelos docentes, mais especificamente com o livro de Ciências adotado neste ano
para o ano de escolaridade referente6 às turmas participantes da pesquisa. Espera-se contribuir
para a percepção crítica do produto educacional elaborado, considerando-o enquanto um
recurso didático em potencial.
Conforme o guia de Livros Didáticos (BRASIL, 2012, p. 51) em análise do livro
adotado ―os temas são distribuídos ao longo da obra de modo não linear e fica a cargo do
6

Coleção Plural, Ciências, 3º ano do Ensino Fundamental de César da Silva Júnior (et. al), São Paulo, 2011.
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aluno estabelecer, com o auxílio do professor, as conexões lógicas entre os vários assuntos.‖
Este fato possibilita inferir que as oficinas propostas com o uso do livro ―As aventuras de
Roberto no mundo das ciências‖ podem contribuir para a abordagem dos temas existentes no
livro utilizado pelos alunos, contribuindo para sua aprendizagem.
Faz-se oportuno destacar que os temas sociais (Saúde, Alimentação e Água) abordados
no Produto Educacional elaborado nesta pesquisa, encontram-se efetivamente contemplados,
sobretudo no Volume II (3ºA/E) onde aparecem os seguintes conteúdos ―Saúde, corpo
humano, plantas, animais, alimentação, água, misturas, materiais e energia, Sistema Solar.‖
(BRASIL, 2012, p. 51).
Neste capítulo, seguem as sugestões de duas oficinas planejadas para cada história, e
ao final delas, uma breve articulação com os conteúdos abordados pelo livro didático utilizado
com os alunos do 3º ano de escolaridade, público-alvo desta pesquisa com o intuito de
responder: O que há de ciências nas ―Aventuras de Roberto no Mundo das ciências‖?
História 1: Cidade dos Sonhos
 Oficina 1
Tema Social: Saúde
Material Utilizado: Livro, folha ofício, caneta Pilot.
Desenvolvimento:
1º Momento: Leitura Compartilhada da história, seguida de diálogo com a turma
sobre como seria a sua ―Cidade dos Sonhos‖;
2º Momento: Tempestade de ideias (Cada aluno deverá verbalizar uma palavra que
mais tenha lhes chamado atenção na história, estas palavras serão registradas em um
cartaz);
3º Momento: Dividir a turma em seis grupos e entregar-lhes seis palavras escolhidas
dentre as verbalizadas pelos alunos que tenham relação com a temática saúde;
4º Momento: Solicitar que discutam nos grupos sobre a história e montem uma única
frase contendo as palavras que receberam;
5º Momento: Cada grupo apresentará sua frase para o coletivo.
 Oficina 2
Temas Sociais: Saúde e Alimentação.
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Material Utilizado: Livro, cópia de imagem de pratos vazios, canetinha, lápis de cor.
Desenvolvimento:
1º Momento: Frases utilizadas para estimular a discussão: Alimentação Saudável: o
que é isso? Todos podem tê-la?
2º Momento: Será levado pra sala de aula um cartaz com o título: Encha seu prato de
atitudes!
3º Momento: Distribuir uma cópia do pratinho para cada aluno;
4º Momento: Solicitar que discutam em dupla sobre que alimentos devem ou não
conter em seus pratinhos;
5º Momento: Montar um painel com as produções dos alunos para expor na escola.
Nestas oficinas, são abordados os temas Saúde e Alimentação, a partir da leitura da
História Cidade dos Sonhos. Na Unidade 1 do livro didático (Cuidando da Saúde) encontra-se
o tópico: Vírus e Bactérias (Imagem 5.1) que aborda além dos conceitos as formas de
transmissão.

Figura 5.1: Vírus e bactérias.
Fonte: Coleção Plural: Ciências, 3º ano/César da Silva Júnior (et al ) - 1 ªed. São Paulo: Saraiva. 2011, p.11.
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História 2: As Dúvidas de Roberto
 Oficina 01
Tema Social: Saúde.
Material Utilizado: Livro, folha ofício, caneta pilot.
Desenvolvimento:
1º Momento: Frases para nortear a discussão coletiva: Como seria se a Cidade dos
Sonhos de Roberto realmente existisse? Vocês acham isso possível?
2º Momento: Distribuir uma folha ofício em branco para cada aluno;
3º Momento: Dividir a turma em dois grandes grupos: A e B;
4º Momento: Instruir o Grupo A; representar através do desenho como percebem a
cidade em que vivemos e o Grupo B a representar como seria a Cidade dos seus
sonhos;
5º Momento: Montar um cartaz com as representações imagéticas dos alunos
contendo a Cidade Real e a Cidade dos Sonhos.
 Oficina 02
Tema Social: Alimentação.
Material Utilizado: Livro, folha ofício, canetinhas, lápis de cor e cavalete.
Desenvolvimento:
1º Momento: Leitura Compartilhada da história: As dúvidas de Roberto...
2º Momento: Dialogar com a turma sobre a história, estimulando-os a expor suas
impressões pessoais;
3º Momento: Dividir a história em seis partes e entregar para cada grupo um trecho da
história;
4º Momento: Os alunos deverão realizar a leitura de seu trecho no grupo e ilustrar
conforme julguem necessário;
5º Momento: Juntar as contribuições dos grupos, montando um álbum seriado que
será apresentado para a turma e ficará exposto na Escola.
No livro didático de Ciências aparece na Unidade 1 o título: ―Cuidando da saúde‖,
que, aborda assuntos como: doenças contagiosas, vírus e bactérias, vacinas, plantas tóxicas,
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etc., e utiliza-se da proposta de uma atividade de relacionar uma coluna com a outra,
conforme consta na Figura 5.2, com os motivos para a adoção de determinados hábitos.
Percebe-se uma interação entre livro infantil e livro didático, tanto no que concerne a
questões relativas à saúde quanto à alimentação, considerando que ambas abordem a
importância de hábitos saudáveis para a manutenção de nossa saúde e podem suscitar
questionamentos por parte dos alunos que motivarão discussões relativas a aspectos
sociocientíficos.

Figura 5.2: Correlação de colunas como exercício de aprendizagem.
Fonte: JÚNIOR... (et al ) - 1ª ed. Coleção Plural: Ciências, 3º ano. São Paulo: Saraiva. 2011, p.17.
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História 3: Roberto vai ao museu

 Oficina 01
Tema Social: água.
Material Utilizado: Livro, imagens, cartaz, cola, caneta pilot.
Desenvolvimento:
1º Momento: Leitura Compartilhada da história;
2º Momento: Explorando a imaginação! Vocês já foram a um museu de ciências?
Sabem que existe um no nosso município? O que vocês acham que Roberto e sua
turma viram por lá?
3º Momento: Apresentar algumas fotos de exposições permanentes do museu
―Ciência e Vida‖, situado no município de Duque de Caxias aos alunos;
4º Momento: Trazer um cartaz contendo o tema das três exposições para que a turma
indique quais imagens se referem a cada título da exposição;
5º Momento: Avaliar coletivamente o cartaz, refletindo sobre o porquê de
relacionarem determinadas imagens aos títulos.
 Oficina 02
Tema Social: água.
Material Utilizado: Livro, folha ofício, caneta pilot.
Desenvolvimento:
1º Momento: Abordar a importância da Água para a nossa sobrevivência, resgatando
os questionamentos dos personagens da história: —―Como vamos viver sem água? É
possível? A professora explicou - pois é... Ana, não é possível a humanidade
sobreviver sem água. João perguntou:
— E agora? não podemos fazer nada? Vamos morrer?
2º Momento: Cada aluno receberá uma folha em formato de gota d‘água que deverá
ser preenchida com ações em forma de desenhos para evitar o desperdício de água.
3º Momento: Solicitar que pintem os seus desenhos.
4º Momento: Montar um fantoche com a gota d‘água, colando atrás dela um canudo
elaborado pelos alunos com folhas de jornais.
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5º Momento: Os alunos levarão seus fantoches para casa.

Essas oficinas por abordarem mais especificamente a temática social água relacionamse à Unidade 6: ―Água‖, constante do livro didático. Dessa forma as oficinas de leitura
planejadas para a história: Roberto vai ao museu, estão intimamente relacionadas com o livro
utilizado pelo professor regente da turma, podendo, portanto, contribuir para a discussão
temática da água em suas diferentes vertentes.
A partir da Figura 5.3 o livro didático aborda a distribuição de água na Terra.

Figura 5.3 Conteúdo abordado no livro didático
Fonte: JÚNIOR... (et al )- 1ª ed. Coleção Plural: Ciências, 3º ano. São Paulo: Saraiva. 2011, p.104.
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História 4: De volta à escola
 Oficina 01
Tema Social: Saúde.
Material Utilizado: Livro, imagem do computador, canetinhas e lápis de cor.
Desenvolvimento:
1º Momento: Leitura Coletiva da história.
2º Momento: Em seguida discutir sobre a situação ocorrida na história e motivar os
alunos a pensar nas possíveis ―causas‖ por trás de atos de vandalismo e o que tais atos
trouxeram de prejuízos à escola e aos alunos.
3º Momento: Cada aluno receberá uma imagem de um computador e deverá, a partir
da história, ilustrar a tela do ―computador‖ com uma imagem que reflita uma doença
que já tiveram ou alguém de sua família e que foi transmitida por animais.
4º Momento: Fazer uma tabulação com os alunos, apresentando todas as doenças
representadas por eles em seus ―computadores‖.
5º Momento: Montar um painel para exposição na escola contendo as informações já
tabuladas e socializadas, e as imagens desenhadas pelos alunos.
 Oficina 02
Tema Social: Saúde
Material Utilizado: Livro, folha ofício, piloto
Desenvolvimento:
1º Momento: Solicitar que os alunos recontem a história com suas palavras;
2º Momento: Abordar as ações que podemos tomar para evitar a proliferação do
mosquito da dengue, destacando a passagem da história que aborda esse assunto;
3º Momento: Confeccionar com os alunos um panfleto explicativo dessas ações para
ser entregue aos seus responsáveis em casa.
Nestas oficinas, aparecem assuntos voltados às questões relativas às zoonoses, que,
muitas vezes, se relacionam às vivências dos alunos, sobretudo no caso da dengue. No livro
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didático em sua Unidade 1: ―Cuidando da Saúde‖ são abordados conteúdos que apresentam
relação com as oficinas planejadas para essa história.
Na Figura 5.4 aparece um texto chamado: Uma ―mosquita‖ dengosa com informações
relativas referentes à dengue e que podem ser utilizadas para aprofundar as discussões do
livro infantil em sala de aula com o professor, dessa forma, contribuindo para a aprendizagem
dos alunos.

Figura 5.4: Texto informativo
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Fonte: JÚNIOR... (et al )- 1ª ed. Coleção Plural: Ciências, 3º ano. São Paulo: Saraiva. 2011, p.14.

História 5: As férias de Roberto
 Oficina 01
Tema Social: Água e Tecnologia.
Material Utilizado: Livro, Imagens de Usinas hidrelétricas.
Desenvolvimento:
1º Momento: Leitura Compartilhada da história.
2º Momento: Questionar os alunos sobre as idéias que trazem sobre Usinas Hidrelétricas. Se
já ouviram falar, se já viram na em algum programa de televisão, ou o que já aprenderam na
escola sobre o assunto.
3º Momento: Levar imagens de Usinas Hidrelétricas retiradas de internet e livros didáticos
para a turma.
4º Momento: Dividir a turma em grupos, distribuir as imagens e solicitar que discutam sobre
o tema, à luz do tema, e em seguida elaborem perguntas sobre o que gostariam de saber sobre
as Usinas Hidrelétricas.
5º Momento: Socializar as perguntas com a classe, apresentando alternativas para
encontrarmos as respostas coletivamente.
 Oficina 02
Tema Social: Saúde.
Material Utilizado: Livro, folha ofício, caneta pilot.
Desenvolvimento:
1º Momento: Releitura da história: A férias de Roberto.
1º Momento: Realizar a seguinte pergunta aos alunos: Quem gosta de soltar pipas? Onde
costumam soltar pipas?
2º Momento: Remeter à discussão ao trecho da história alertando sobre os riscos de soltar
pipas próximo a rede elétrica.
3º Momento: Entregar aos alunos um desenho de uma pipa para que escrevam alertas aos seus
colegas da escola.
4º Momento: Montar um painel para exposição na escola com as produções dos alunos.
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Ao analisar o livro didático do 3º ano, na Unidade 8 intitulada Materiais e energia
aparece o tema Fontes de energia. Na Figura 5.5 reproduzo o texto que aparece no livro e traz
um gráfico que expressa às fontes de energia usadas no Brasil, dentre elas as Usinas
hidrelétricas abordada na história: As férias de Roberto.

Figura 5.5: Fontes de Energia.
Fonte: JÚNIOR... (et al )- 1ª ed. Coleção Plural: Ciências, 3º ano. São Paulo: Saraiva. 2011, p.
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6 - DISCUSSÃO DE DADOS: APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL

Este capítulo será relevante para a compreensão sobre a proposta desta pesquisa, pois
contribuirá para a reflexão sobre os limites e as possibilidades da abordagem de Temas
Sociais relacionados ao Ensino de Ciências a partir da utilização do livro nas Oficinas de
Leitura com os alunos.
Apesar de acreditar que as discussões anteriores constantes nessa pesquisa são
suficientes para a compreensão da finalidade do produto educacional, elaborado nesta
dissertação, julgo oportuno realizar sua testagem a fim de verificar sua aplicabilidade no
campo da prática.
Sendo assim, para a aplicação do produto educativo, foram escolhidas duas, entre as
oficinas propostas como sugestão para utilização do livro. Optou-se por realizar as oficinas
sugeridas para a primeira história do livro: ―Cidade dos Sonhos‖, pois sua aplicação, em
termos metodológicos, contempla as demais oficinas planejadas e propostas para utilização do
livro com os alunos da escola.
A realização destas oficinas pode contribuir ainda para a compreensão do professor,
assim como ocorreu na validação deste produto. É importante destacar que, dependendo de
cada realidade escolar e especificidades de grupos de atuação, os professores que se
interessarem em utilizar o livro obterão respostas diferentes.
No dia 13 de novembro de 2014, foi realizada, na Escola Municipal Jardim Anhangá,
a primeira Oficina de Leitura para aplicação do produto educacional, elaborado nesta
pesquisa. Conforme Silva et. all. (2012), a aplicação de recursos didáticos contribui
positivamente tanto para a experiência docente como para a melhoria da qualidade do ensino.
As histórias foram desmembradas para a otimização das oficinas e sua adaptação aos moldes
estabelecidos pela Equipe de Leitura da SME/ Duque de Caxias.
Importante destacar que as oficinas foram realizadas nas turmas 301 e 302 composta
por alunos, cuja faixa etária está entre 8 e 14 anos de idade, considerando a existência de um
aluno com defasagem idade-série, fator comum na maioria das turmas da escola.
Os recursos utilizados para a realização das oficinas foram separados previamente a
fim de facilitar sua execução: colas, tesouras, lápis de cor, giz de cera, cartazes, figuras, etc.
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No dia 13 de novembro, foram realizadas as oficinas propostas para a História1:
―Cidade dos Sonhos‖, seguindo as mesmas orientações para a realização das oficinas de
leitura nas escolas do município que consistem em encontros de cinquenta minutos entre a
turma e o dinamizador de leitura.
Considerando os aspectos éticos na realização de uma pesquisa, foram salvaguardadas
a identidade e a imagem dos alunos das turmas. Quando se fez necessário a utilização de
fotos, todas apresentaram distorção da face, a fim de impossibilitar sua identificação, assim
como a transcrição de suas falas apresentaram códigos para que sua identidade fosse
preservada.
Sendo assim, as técnicas de recolhimento de dados utilizadas foram gravação em
áudio e fotografias, ou seja, ambas as oficinas realizadas foram gravadas em áudio para
aperfeiçoar a descrição e análise dos dados e fotografados para uma compreensão mais
realista do ambiente escolar na qual ocorreu a pesquisa e a validação do produto educativo.

6.1- REALIZANDO AS OFICINAS

Neste dia, a turma 301, conforme indicado na Imagem 6.1, estava composta de 15
alunos.

Imagem 6.1- Alunos da turma 301 da E. M. Jardim Anhangá.
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Fonte: Arquivo próprio.

Iniciei a oficina apresentando o título do livro: As aventuras de Roberto no mundo das
Ciências, e em seguida perguntei aos alunos sobre que assunto, a partir do título, eles
achavam que suas histórias abordariam. Todos prontamente responderam sobre Ciências,
dessa forma, avancei as indagações sobre o que para eles seriam Ciências, utilizando a técnica
de sensibilização que, conforme Rodrigues (2009) tem por objetivo mobilizar os
conhecimentos dos alunos e seus sentimentos para o assunto a que vão se dedicar. Obtive as
seguintes respostas:
―Ciências, é experiências‖ (Aluno A).
―É quando a gente inventa alguma coisa e começa a se espalhar.‖ (Aluno B).
―Ciências é inventar algumas peças, fazer experiências.‖ (Aluno C).

Imagem 6.2- Capa do livro.
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Ainda neste momento, ao serem perguntados se gostavam das aulas de Ciências com a
professora, a resposta foi em uníssono ―sim!‖. Após este diálogo com os alunos, ficou claro a
concepção que os mesmos possuem sobre Ciências e sua relação com as experiências, fator
comum no que se refere ao imaginário social. No entanto, conforme Rodrigues (2005) apesar
dos estudantes sempre relacionarem Ciências com experimentação, esta se constitui apenas
como mais uma ferramenta não sendo a única e nem a mais importante.
Em seguida, expliquei aos alunos que nesta oficina seria lida a história ―Cidade dos
Sonhos‖ e que as demais seriam abordadas posteriormente, provavelmente no próximo ano,
quando os livros estariam prontos para serem manuseados por eles.
Apresentei a eles o personagem principal da história dizendo que, como eles, o
Roberto, conforme Imagem 6.3, também gostava muito de Ciências. Conforme Necyk (p. 18,
2007) ―O lado pessoal do livro infantil é a criação da identificação efetuada pela criança em
relação a algum personagem. Ao se identificar com um personagem, seja pelo texto ou pela
ilustração, a criança acaba por ―entrar na história‖ e se sentir parte desta (...)‖.

Imagem 6.3: Personagem Roberto.
O fato de Roberto ser um menino negro foi destacado por um dos alunos que riu e
falou assim; ―Ih, olha como ele é!‖ (Aluno F), no entanto, antes que eu pudesse intervir uma
colega o indagou, dizendo: ―Ué, ele é preto. Qual o problema?!‖ (Aluno A), toda a turma
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concordou prontamente com ela. Intervi dizendo que Roberto era um menino negro, como
eles estavam vendo, e perguntei a turma se isso faria pra eles alguma diferença? Todos
responderam que não. Dei então prosseguimento à oficina, ciente de que situações não
planejadas acontecem cotidianamente na escola e que não devemos ignorá-las.
Iniciei então com a Leitura Compartilhada da história, que consiste na leitura em voz
alta para a turma, utilizando-se de entonação apropriada para cada passagem do livro. Todos
escutaram bem atentos, e no momento em que viam as ilustrações, manifestaram-se
admirados.
Nossa! Que lindo! ( Aluno D)

Olha os peixinhos! (Alunos E)

Fato notório como as ilustrações tem a característica de despertar o interesse dos
alunos. No momento em que viram a primeira ilustração foi perceptível sua manifestação. ―A
quantidade e o tamanho das ilustrações também foram utilizados como critérios, pois esse
recurso pode ser muito atrativo e estimulador da leitura‖. (PIASSI; ARAUJO, 2012, p.79).
Seguiu-se a leitura, um diálogo sobre a Cidade dos Sonhos de cada um, com destaque
aos principais pontos destacados no livro. Os alunos foram estimulados a partir desse diálogo
a comparar/refletir sobre os momentos vivenciados por Roberto nesta Cidade com os
momentos que eles já vivenciaram em locais como: parque do bairro, hospitais, farmácias e
entre outras.

Do ponto de vista social, o diálogo é igualmente importante, pois implica (segundo
Freire) uma relação horizontal (monólogo não é diálogo, dar ordens ou obedecer
ordens não são diálogos, nessa perspectiva). É a relação horizontal, o estar junto ao
outro, com disponibilidade de trocar saberes, percepções e hipóteses, condição
primeira para que o diálogo possa existir. É quando eu permito que o outro seja (ele
mesmo: sua palavra, suas questões, suas percepções) que eu me autorizo, também, a
ser (minhas palavras, minhas questões e minhas percepções). (FETZNER, 2013, p.
38).

Esse momento da oficina foi de grande euforia por parte dos alunos, por exemplo,
quando compararam o parque da história com o parque do seu bairro foram refletidas as
seguintes colocações com relação a isso.
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―O nosso parque é horrível!‖ (Aluno L).
―Tá tudo quebrado‖ (Aluno E).

Percebe-se claramente a relação que essas crianças têm com espaços que deveriam ser
vistos como de cuidado ao manifestarem suas opiniões. Com relação ao hospital que já
frequentaram em comparação ao hospital da Cidade dos Sonhos:
―O hospital é todo sujo, tem gente no chão assim no corredor‖ (aluno D).
―Quando a gente vai (ao hospital) demora muito para o médico chamar‖ (aluno F).

Fica clara a associação que a primeira criança faz: ambiente hospitalar não combina
com sujeira, relacionando a fatores de higiene e a segunda relaciona às questões éticas, ou
seja, um paciente teoricamente não deveria esperar tanto tempo para ser atendido pelo
médico.
O próximo momento planejado para a oficina foi à solicitação de que verbalizassem
uma única palavra que, de acordo com eles, refletia o momento que mais lhes chamou a
atenção na história. As palavras citadas pelos alunos e registradas pelo professor na ordem
foram:
Rio, Doença, Peixe, Crianças, Julia, Farmácia, Medicamento, Colorido, Sonho,
Parque, Gangorra, Remédio, Ciências, Balanço, Hospital. (Alunos turma 301).

A partir dessa palavra, cada aluno deveria produzir uma frase que refletisse sua
compreensão dos diferentes momentos da história e das discussões estabelecidas em sala de
aula. Observou-se a percepção dos alunos voltada às condições de vida adequadas na Cidade
dos Sonhos. Algumas de suas produções são registradas na Imagem 6.4:

Imagem 6.4: Frases escritas pelos alunos (a).
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Outras produções relacionavam-se às questões de medicalização, conforme frases
reproduzidas na Imagem 6.5.

Imagem 6.5: Frases escritas pelos alunos (b).

Importante destacar que em todos os momentos o educador, mesmo não sendo o
professor regente da turma, precisa estar atento a todas as situações, considerando que se trata
de alunos que ainda se encontram no Ciclo de Alfabetização. Por exemplo, dois alunos se
recusaram a realizar a atividade, perguntei-lhes o motivo e logo me responderam que não
sabiam escrever. Disse a eles que mesmo não sabendo ainda registrar sua frase por meio da
escrita, poderiam pensar e em seguida verbalizar suas frases para eu escrever, e assim o
fizeram:
―A cidade é colorida e as crianças gostam‖ (Aluno R).
―Na Cidade dos Sonhos é muito lindo‖ (Aluno E).

Os alunos foram então convidados a fazer a leitura coletiva de sua frase, porém nem
todos os alunos quiseram apresentar sua frase. Seguem abaixo as frases produzidas pela turma
301.
―O rio é bonito.
Roberto foi brincar no rio,
O Roberto encontrou uma menina chamada Júlia,
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Na cidade as crianças são felizes,
Na cidade dos Sonhos Roberto conversa com sua amiga Júlia,
Júlia foi compra remédio na farmácia,
O homem ficou doente e ele tomou medicamento,
A cidade é colorida e as crianças gostam,
O rio que é bonito‖
(Alunos turma 301)

Nas Imagens 6.6 e 6.7 temos dois alunos apresentando suas frases para a turma.

Imagem 6.6: Aluno N lendo apresentando sua frase.
Arquivo próprio.

Imagem 6.7: Aluno W apresentando sua frase.Fonte:
Fonte: Arquivo próprio.

Esse momento também foi de grande participação dos alunos, visto que, a partir das
frases lidas, íamos discutindo coletivamente sobre sua relação ou não com a história, para que
os alunos pudessem refletir sobre o que escreveu e/ou modificar se achar pertinente. Assim,
―o importante é que a criança tenha oportunidades de envolver-se em situações investigativas,
de experimentar, testar hipóteses, questionar, expor suas ideias e confrontá-las com as de
outros‖. (LORENZETTI, VIECHENESKI e CARLETTO, 2012, p 859).
Por exemplo, na frase que fala que Júlia foi à farmácia comprar remédio, as crianças
prontamente disseram que não foi ela, e sim Roberto. No entanto, discutimos que Júlia
também estava no hospital e, provavelmente, quando saísse de lá também precisaria comprar
remédios, apesar desse momento não ser retratado na história lida. A escrita da frase referida e
lida pela criança aparece na Imagem 6.8.
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Imagem 6.8: Frase produzida por aluno (c).

Outro momento de aplicação do produto ocorreu na turma 302, conforme consta na
Imagem 6.9. No dia da realização da oficina, havia 13 alunos somente em sala de aula,
quantidade de alunos abaixo da média diária, mas que facilitou a realização da oficina.
Foi realizada a Oficina 2 referente à história Cidade dos Sonhos. Após as explicações
relativas ao livro, conforme feito na turma anterior, realizei a leitura compartilhada da história
onde os alunos escutaram muito atentos.

Imagem 6.9 - Alunos da Turma 302 da E. M. Jardim Anhangá.
Fonte: Arquivo próprio.

Em seguida deu-se a discussão, abordando-se fatos marcantes da história, os alunos
participaram ativamente com opiniões e inferências, por exemplo, ao relacionarem o rio da
história com o rio que corta o bairro:
―Joga de tudo lá dentro, joga até bicho‖.
―Joga peixe podre‖.
―Tá cheio de sujeira, de latão na nossa rua‖. (Alunos T. 302)
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Abordei então o seguinte questionamento com os alunos: Conforme consta no livro, é
possível termos uma cidade realmente saudável? Como podemos contribuir? Os alunos então
responderam:
―Ter higiene‖
―Não jogar lixo no chão‖
―Limpar a casa‖
―Lavar o quintal‖
―Escovar o dente‖
―Tomar banho‖
―Cuidar das plantas‖
―Cuidar da natureza‖ (Alunos turma 302)

Ficou claro a partir do diálogo com esta turma que os mesmos se percebem enquanto
integrantes do meio ambiente, sobretudo por suas colocações relativas tanto ao cuidado com
seu corpo como ao cuidado com outros seres vivos. E, ―Ao contrário do que acontece na aula
expositiva tradicional, a aula expositiva dialógica valoriza a vivência dos alunos, seu
conhecimento do concreto, e busca relacionar esses conhecimentos prévios com o assunto a
ser estudado‖ (LOPES, 2001, p. 43).
Dando início ao diálogo, alertei a turma quanto as nossas ações serem limitadas, ou
seja, utilizando de linguagem que eles compreendam, abordo sobre a questão da limpeza do
rio, com nossas ações podemos evitar poluí-lo ainda mais, no entanto, precisamos de ações
maiores, perguntei a eles se podemos entrar no rio para limpá-lo, todos responderam que não,
então lhes perguntei de quem é essa responsabilidade e um grupo de alunos respondeu: ―dos
governantes‖ e outros ―da prefeitura‖.
Dessa forma, configura-se a importância do direcionamento docente, a fim de
contribuir com a reflexão dos alunos, sem dar-lhes respostas prontas para serem reproduzidas
posteriormente, mas sim levá-los a avançar gradativamente em suas aprendizagens. ―O
trabalho docente é atividade que dá unidade ao binômio ensino-aprendizagem pelo processo
de transmissão-assimilação ativa de conhecimentos, realizando a tarefa de mediação na
relação cognitiva entre o aluno e as matérias de estudo.‖ (LIBÂNEO, 1994, p.88).
Então continuei a dialogar com a turma, fazendo explicitamente a pergunta: Vocês
acham que nós também somos parte do meio ambiente? Todos responderam ―sim‖. Avancei
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então para a abordagem da importância de uma boa alimentação. Alertando-os: já que
fazemos parte do meio ambiente, devemos também cuidar da nossa alimentação para o bem
estar do nosso corpo. Após breve diálogo, expliquei sobre a atividade que seria realizada.
Entreguei a cópia com a imagem do ―prato‖, conforme imagem 6.10, e solicitei que
conversassem em duplas sobre quais alimentos acham apropriados para compor seu pratinho
saudável.

Imagem 6.10 Desenho de prato para atividade.7

As discussões em duplas, Imagem 6.11, foram muito produtivas, cada aluno expôs
suas concepções prévias acerca do que seria uma boa alimentação. Muitos alunos
relacionaram a boa alimentação à variedade de alimentos, relatando a importância do
consumo de frutas, legumes e verduras.
Nesse momento da atividade, em que são descentralizadas as discussões, é importante
que o professor circule entre as duplas a fim de realizar intervenções que contribuam com a
aprendizagem dos alunos. Durante a oficina, nos momentos planejados para as atividades
individuais, ou em duplas, circulei entre os alunos a fim de acompanhar as discussões entre
eles e a realização de suas produções, buscando sempre dialogar para auxiliá-los em todas as
etapas propostas.

7

Fonte:
http://edu-candoconstruindosaber.blogspot.com.br/2013/01/desenhos-objeto-de-cozinha-paracolorir.html Acesso em 08 out. 2014

90

Imagem 6.11: Alunos realizando a atividade proposta em dupla.
Fonte: Arquivo próprio.

Nesse momento da oficina de leitura onde os alunos são convidados a representar suas
concepções de um prato saudável por meio da arte, percebe-se que os alunos demonstram
maior interesse de participação e maior concentração. Conforme Sans 2001, apud Silva et. al.
(2012) a inserção da arte na Educação constitui estímulo ao pensamento criador, associando a
imaginação da criança a seu intelecto. Na Imagem 6.12, temos um aluno muito concentrado
em sua produção.

Imagem 6.12: Aluno desenhando.
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Em seguida, alguns alunos apresentam seus pratinhos para a turma e explicam o que
desenharam e por que. ―Nesse sentido, o papel do professor é propiciar um espaço favorável à
descoberta, à pergunta, à investigação científica, instigando os alunos a levantar suposições‖
(LORENZETTI, VIECHENESKI e CARLETTO, 2012, p 859). Apresento na Imagem 6.13
uma das suas produções com a descrição feita por seus idealizadores.

―Brócolis, alface, tomate, purê de batata, peixe e feijão‖ (Aluno M).

Imagem 6.13: Atividade e narrativa de aluno.

Perguntei a essa criança se ela costuma se alimentar dessa forma em casa, sua resposta
foi ―não‖, entretanto ao indagá-la sobre o que costumava comer em casa a aluna repetiu
praticamente os mesmos alimentos desenhados por ela, com exceção dos brócolis. Ela pensou
um pouco e falou: É mesmo! Minha mãe não compra brócolis!
Esse momento nos alertou para que, muitas vezes, o aluno está somente realizando
uma atividade para cumprir com a solicitação do professor, e isso pode acontecer inclusive em
atividades que julgamos voltadas à sua realidade, no entanto, precisamos ter clareza que nosso
aluno ainda é fruto de uma escola tradicional que solicita atividades apenas para avaliá-los,
portanto, o educador deve estar atento para a compreensão que os alunos estão tendo de suas
propostas de atividades.
A proposta desta atividade foi voltada para que os alunos desenhassem alimentos
saudáveis com os quais deveriam se alimentar, seu objetivo maior foi para o aluno assimilar a
relação com sua alimentação diária, seja em casa ou na escola, refletindo sobre as
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possibilidades de alteração no seu tipo de alimentação. Conforme os alunos são voltados ao
consumo de alimentos gordurosos como batata-frita e outros desprovidos de qualquer
benefício ao organismo, como os saquinhos de ―fofura‖ comumente levados pelas crianças à
escola.

Imagem 6.14: Produções de alunos.

A atividade seguiu com a etapa de apresentação dos pratinhos produzidos para a
turma, onde os alunos expuseram, porque desenharam esses e não outros alimentos (Imagem
6.14). Como respostas como:
―Arroz, feijão, macarrão, pepino, peixe‖ (Aluno R).
―Alface, carne, macarrão, uva, arroz, feijão e tomate‖ (Aluno B).
―Arroz, feijão, peixe e macarrão‖ (Aluno E).

Durante a realização das oficinas, ficaram perceptíveis alguns limites a serem
superados: a baixa autoestima dos alunos que se consideravam incapazes de produzir o que
lhes era solicitado, dificuldade de expressarem opiniões, a inimizade entre os colegas e a
indisciplina. No entanto, para o educador que atua com esse segmento escolar, esses entraves
já fazem parte de seu cotidiano e os mesmos já possuem técnicas para minimizá-las.
Apesar das dificuldades encontradas, acredita-se que o livro pode ser utilizado como
recurso pedagógico para estimular a aprendizagem dos alunos nas oficinas de leitura,
contribuindo para o ensino de Ciências. A partir dos temas sociais propostos, é possível
abordar diversas questões que estão inseridas no currículo escolar dos alunos, contribuindo,
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portanto, para seu processo educativo, pois, ―amplia os repertórios de conhecimentos da
criança, tendo reflexos em sua aprendizagem‖ (BRASIL, 1997, p.81).
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7- PROPOSTAS DE CONTINUIDADE

A partir da elaboração dessa pesquisa, foram vislumbradas muitas possibilidades de
utilização do produto educacional elaborado. Julgo oportuno compartilhar essas ideias que
estiveram presentes durante a execução dessa pesquisa, mas que por necessidade de
estabelecer critérios, não foram contempladas.
Apesar da elaboração de determinadas atividades para abordagem das histórias,
contendo os temas sociais com vistas ao estímulo da alfabetização científica dos alunos desde
as séries inicias, acredita-se que existem ―infinitas‖ possibilidades pedagógicas de utilização.
Em sua gênese, foi proposto para que o profissional chamado Dinamizador de Leitura,
atuante no município de Duque de Caxias/RJ, tivesse um recurso para ser utilizado em suas
oficinas de leitura, partindo do pressuposto que este profissional pode contribuir para o ensino
de ciências crítico e reflexivo ao realizar oficinas com este objetivo, considerando a utilização
de um livro com uma abordagem CTS.
Entretanto, os avanços da pesquisa possibilitaram considerar sua utilização por
professores regentes de turma que atuam com disciplinas integradas e queiram utilizá-lo para
discutir conteúdos científicos de forma a despertar o interesse de seus alunos, podendo utilizálo como uma motivação inicial para suas aulas.
Após a edição final do livro, pretendo utilizá-lo nas oficinas de leitura da escola na
qual atuo como dinamizadora. Almeja-se uma tiragem de livros que possa ser compatível com
o número de alunos por turma, para que assim, todos possam manuseá-lo, já que esse é um
fator imprescindível para a interação das crianças com o livro produzido nessa pesquisa. Com
isso, outras propostas de atividades que dependam da disponibilidade do livro para manuseio
poderão surgir (o que não foi possível ainda, pois é necessário respeitar o desenvolvimento de
uma dissertação).
Acredita-se ainda na possibilidade de utilização deste livro com todas as turmas da
Unidade Escolar (1º ao 5º anos de escolaridade) considerando que as oficinas de leitura
podem ser adaptadas à faixa etária. Neste caso, as atividades propostas a partir da leitura das
histórias que deverão sofrer alterações para motivar as discussões mais pertinentes.
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8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta etapa da pesquisa objetiva é fazer um apanhado de tudo o que fora discutido
durante sua elaboração, pretendo estabelecer conclusões, ainda que preliminares que situarão
o leitor quanto aos limites e as possibilidades da utilização de temas sociais em oficinas de
leitura, tendo como recurso o produto educativo elaborado.
A pesquisa foi possibilitada a partir da compreensão de que o professor dinamizador
de leitura pode contribuir, por meio de suas oficinas a incrementar a alfabetização científica
dos alunos, ao utilizar temas sociais, que tenham relação direta com suas vivências.
Nesse sentido, foi preciso buscar nas propostas curriculares e nos livros didáticos os
temas de maior abrangência e relacioná-los a realidade dos alunos a fim de abordar temas que
apresentassem estreita relação com a comunidade na qual os alunos se inserem.
Considerando, sobretudo sua realidade social, optou-se por abordar os temas saúde,
água e alimentação. Essa abordagem foi imprescindível para despertar a curiosidade
percebida nos alunos durante a aplicação do produto. No intuito de despertar sua criticidade,
estes temas foram propostos a partir de sua inserção na dinâmica da escola nas chamadas
oficinas de leitura.
Ao relacionar as oficinas propostas a partir do uso do livro elaborado com os
conteúdos abordados pelo livro didático adotado na escola foi possível verificar seu potencial
enquanto recurso didático auxiliar ao ensino de Ciências. Conforme Piassi e Araujo (2012) a
opção do livro de literatura infantil para a implementação do ensino de ciências nos anos
iniciais do ensino fundamental é uma proposta que objetiva apresentar ao aluno um mundo
para além do aprendizado mecânico de conceitos.
As oficinas realizadas, a partir da abordagem temática se distinguem da abordagem
clássica disciplinar com o uso de conteúdos descontextualizados. A intenção é a utilização do
ensino de Ciências com função social com vistas à tomada de decisões conscientes pelos
alunos.
O ensino de Ciências necessita de um olhar atento do professor que trabalha com as
chamadas disciplinas integradas no primeiro segmento do Ensino Fundamental, sabemos que
este professor encontra-se, muitas vezes, sobrecarregado por afazeres diários que somente
resta ―tempo‖ para dar conta dos assuntos mais urgentes a que são cobrados diariamente.
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Dessa forma, o intuito dessa pesquisa não foi, de forma alguma, culpabilizar esse
professor já tão massacrado pelas contradições diárias a que são submetidos ou criar mais um
modelo a ser seguido por ele para alcançar o tão almejado sucesso escolar.
Sobretudo, por acreditar que os professores são profissionais criativos é que propus o
livro ―Roberto no Mundo das Ciências‖ como produto educacional desta dissertação, como
um recurso de estímulo ao fazer - docente, onde a partir de sua leitura, o professor poderá
propor quaisquer oficinas e ou dinâmicas que julguem importantes às suas turmas.
Acredita-se que o produto educativo elaborado possa contribuir com a minha prática e
com a prática de professores, compreendendo que não podemos deixar de lado as questões
relacionadas à alfabetização, mas não devemos relegar a um segundo plano a alfabetização
científica.
Dessa forma, a este trabalho, contribuiu para repensar a concepção acerca do ensino de
Ciências para além da simples transmissão de conceitos a serem decorados pelos alunos. Para
isso, acredito que as histórias ―Roberto‖, que trazem temas sociais relevantes a todos,
contribuam para a necessidade de trabalharmos com temáticas que estão relacionadas ao
cotidiano dos alunos.
Sendo assim, esse trabalho se constituiu enquanto alternativa para ressignificar minha
prática docente, tanto quanto dinamizadora de leitura como também orientadora educacional,
pois posso lançar mão deste recurso para abordar assuntos diversos com os alunos, buscando
aguçar sua criticidade, questionamento e reflexão, habilidades almejadas pelo ensino de
Ciências e por uma formação cidadã. Afinal, conforme Slongo (2014 p.3), ―não se trata,
portanto, de uma educação científica que visa preparar o aluno para o futuro, mas que
contribui para a formação de um cidadão que é sujeito da história no tempo presente.‖
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