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RESUMO 
 

 
Esta dissertação refletiu o ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental com concentração em Zoologia. Nesse nível esse processo 
acontece de maneira descontextualizada reforçando nos estudantes a ideia de 
antropocentrismo e utilitarismo em relação aos animais, desconsiderando sua 
ancestralidade e processo evolutivo e as interações ecológicas. Diante da 
importância desse nível de ensino, neste trabalho discutimos a reformulação 
das práticas pedagógicas de modo a garantir os direitos de aprendizagem 
propostos para esse ciclo. Com a finalidade de avaliarmos os limites e 
possibilidades de uma proposta pedagógica, com vistas à alfabetização 
científica para mobilização de conceitos, procedimentos e atitudes sobre 
biodiversidade e conservação das aves, apoiada na literatura infantil e outros 
gêneros textuais, desenvolvemos uma pesquisa de intervenção em uma sala de 
aula de estudantes do 3.º Ano, com idades entre oito e nove anos, de uma escola 
pública da cidade de Jaguaquara – BA. Os dados foram coletados por 
intermédio de entrevista semiestruturada, filmagens, registros em diário de 
bordo, desenhos, cartazes, trabalhos escritos produzidos pelos alunos, leitura 
flutuante do livro didático apoiados em Bardin (1997) visando identificar como 
são abordados os conteúdos zoológicos nessas obras. Analisamos os dados, 
amparadas no enfoque curricular dos conteúdos conceituais, procedimentais e 
atitudinais, na visão de Pozo e Gómez Crespo (2009). As considerações finais 
dessa experiência evidenciam a importância da utilização da literatura infantil 
na promoção de aulas contextualizadas envolvendo discussões sobre as aves 
partindo dos saberes cotidianos aos conhecimentos científicos. Os dados 
apresentados e sua análise nos auxiliaram na compreensão do desenvolvimento 
das crianças, no que se refere ao ensino de ciências, no entendimento dos seus 
significados para a temática abordada e no processo de construção da 
alfabetização científica. 

 

Palavras chave: Ensino de ciências – Ensino fundamental – Zoologia, Literatura 
infantil, Educação científica, Conservação da biodiversidade 

 
 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

ABSTRACT 

 
This dissertation reflected the teaching of Science in the initial years of 
Elementary Education with a focus on Zoology. At this level, this process 
happens in a decontextualized way reinforcing in students the idea of 
anthropocentrism and utilitarianism in relation to animals, disregarding their 
ancestry and evolutionary process and ecological interactions. Due to the 
importance of this level of education, in this work we discuss the reformulation 
of pedagogical practices of to ensure the learning rights proposed for this cycle. 
With the purpose of evaluating the limits and possibilities of a pedagogical 
proposal, with a view to scientific literacy to mobilize concepts, procedures and 
attitudes about biodiversity and bird conservation, supported by children's 
literature and other textual genres, we developed an intervention research in a 
room of a classroom of 3rd year students, aged between eight and nine years, 
from a public school in the city of Jaguaquara - BA. The research has an 
interventional character, since it interferes with both the research and 
qualitative, for analyzing the details involved and interpreting them, the data 
were collected by means of a semi-structured interview, filming, logbooks, 
drawings, posters, written works produced by the students, and floating 
reading of the textbook supported by Bardin (1997) in order to identify how 
zoological contents are approached construction. We analyze the data, based on 
the curricular approach of the conceptual, procedural and attitudinal contents, 
according to Pozo and Gómez Crespo (2009). The final considerations of this 
experiment highlight the importance of the use of children's literature in the 
promotion of contextualized classes involving discussions about the birds, 
starting from everyday knowledge to scientific knowledge. The data presented 
and their analysis helped us to understand children's development, to the 
teaching of sciences, in the understanding of their meanings for the theme 
addressed and in the process of construction of scientific literacy. 

 
Key words: science teaching – elementary school-Zoology, children's literature, 
science education, biodiversity conservation 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação insere-se na linha de pesquisa: Currículo e Processos de 

Ensino e Aprendizagem do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Educação Científica e Formação de Professores (PPGE - CFP), com área de 

concentração em “Ensino de Ciências e Matemática”.  

Neste trabalho temos como lugar principal a análise de uma intervenção 

pedagógica utilizando a literatura infantil, com vistas à alfabetização científica 

mostrando a importância da interdisciplinaridade para mobilização de 

conceitos, procedimentos e atitudes sobre biodiversidade e conservação das 

aves.  

A alfabetização científica é um dos propósitos do ensino de Ciências, 

pois objetiva direcionar a construção de benefícios para favorecer as pessoas e a 

natureza. Neste sentido Sasseron (2008) explica que estar alfabetizado 

cientificamente significa saber utilizar os conceitos científicos com capacidade 

para integrar valores e tomar decisões responsáveis no dia-a-dia. 

Deste modo, nesse trabalho, investigamos de que maneira a literatura 

infantil entre outros gêneros textuais, pode oferecer subsídios para iniciar o 

processo de alfabetização científica nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 O motivo para realização desta pesquisa surgiu das minhas inquietações 

como professora da rede pública municipal da cidade de Jaguaquara – Bahia 

com relação ao ensino de Ciências, principalmente sobre os animais, nos anos 

iniciais do ensino fundamental, diante das divergências entre o que se ensina e 

como esse conhecimento é utilizado pelos estudantes no seu cotidiano. 

 Não é novidade que o ensino dos animais nas escolas segue 

descompassado daquilo que se espera de uma zoologia ideal, tanto do ponto de 

vista do conhecimento científico acumulado pela área, quanto do ponto de vista 

de estratégias metodológicas. E, apesar de tantas discussões acerca do tema e 

dos esforços de pesquisadores no sentido de propor alternativas para o ensino 

sobre os animais, este continua enfadonho, memorístico e principalmente 
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baseado no livro didático que nem sempre valoriza temáticas atuais tais como a 

conservação da biodiversidade. 

 Oliveira, Boccardo e Jucá-Chagas (2017) dizem que o Ensino de Zoologia 

precisa considerar a abordagem filogenética conhecendo a história da evolução 

das espécies, oportunizando um ensino mais contextualizado, contribuindo 

para minimizar um tipo de estudo que ignora as interações estabelecidas entre 

os seres vivos. 

 Mediante tais justificativas encarei, por meio desta pesquisa, o desafio de 

somar esforços na busca de um Ensino de Zoologia atualizado, partindo da 

premissa que é possível concretizá-lo quando há investimento da escola e dos 

professores na alfabetização científica atrelado às práticas pedagógicas que 

façam fluir, com significado, aquilo que se pretende ensinar. Pensando em 

como levar a cabo tal pretensão, escolhi a literatura infantil como protagonista 

das práticas pedagógicas deste estudo, tanto pelo fascínio que me causa quanto 

pela sua disponibilidade nos ambientes escolares. 

 Se me permite o leitor, exponho em um aparte, um pequeno histórico de 

minha trajetória acadêmica e profissional no sentido de melhor explicitar 

minhas intenções com relação a este trabalho. 

Quando criança me encantava ouvir as estórias que envolviam bruxas 

horripilantes e malvadas a exemplo de João e Maria, Branca de Neve, Rapunzel, 

A princesa e o Sapo.   

Embora assustadoras, as bruxas me atraiam pelo poder que tinham de 

“encantar”, mas como elas eram malquistas pela maioria das pessoas e até por 

vergonha ou medo de ser incompreendida, eu escondia meu fascínio por elas. 

 De certo modo, as bruxas representavam para mim as possibilidades 

díspares de perceber o mundo a minha volta, de entender a relação com o outro 

sob outras perspectivas, de buscar novas experiências, de voar mesmo sem 

vassoura. 

 Hoje, passados tantos anos, eu posso afirmar que admirava as bruxas 

porque elas se permitiam ousar e transgredir gargalhando entre livros velhos, 

asas de morcegos e pernas de rãs. Em seus caldeirões, receptáculos de infinitas 

combinações de ingredientes, as bruxas impeliam múltiplas possibilidades de 



17 

 

 

 

criar e transformar a realidade na busca de novas poções que desafiassem os 

padrões vigentes e esse feitiço hoje, para mim é Ciência. 

 Mas voltando à realidade, aos seis anos de idade, iniciei minha vida 

estudantil, em uma escola da Zona Rural de Jaguaquara- BA e foi justamente 

nessa época que teve início o meu desencanto. Hora de ver o mundo de acordo 

com a perspectiva do professor, nada de fantasia, hora de obedecer às regras e 

entender os fenômenos conforme apontado nos livros.  

E o encantamento das literaturas? Ah, isso ficou para trás! Agora elas 

eram utilizadas nas aulas apenas para ensinar valores e diferenças entre o bem e 

o mal com o intuito de nos fazer obedientes e ponderados. 

 No ano de 1993 ingressei no curso do Magistério, no Colégio Pio XII na 

cidade de Jaguaquara, Bahia. Em 1995 fui aprovada no concurso público 

municipal da mesma cidade, dando início a minha trajetória profissional. Logo 

de início fui lecionar na Zona Rural em classes multisseriadas.  O trabalho era 

difícil, mas foi uma experiência única que me ajudou a lidar com as 

diversidades. 

 Nesta fase as literaturas eram escassas nas escolas e eu, mantendo a 

tradição, as utilizava como forma de transmitir valores e regras e demonstrar 

que aqueles que transgrediam os ensinamentos do bem seriam severamente 

castigados, a exemplo do que acontecera com o lobo mau da estória de 

Chapeuzinho Vermelho e dos Três Porquinhos, com a malvada bruxa de Branca 

de Neve e com a cigarra da fábula A Cigarra e a Formiga. É preciso considerar 

que a exigência para essas turmas multisseriadas era alfabetizar, no sentido da 

aquisição da leitura e da escrita, sem uma maior preocupação com as outras 

áreas do conhecimento. 

 Em 2014 tive a oportunidade de participar como Orientadora de Estudo 

do programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)um 

programa de governo que oferecia formação continuada para o professor com o 

objetivo de alfabetizar todas as crianças até os 08 anos de idade. E em um dos 

seus quatro eixos de atuação, o programa distribuía para as classes de 

alfabetização do 1.º ao 3.º Ano, livros de literatura infantil por meio do 

Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), oferecendo ao professor a 
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oportunidade de ressignificar o ensino utilizando outros recursos, além do livro 

didático.  

 Foi a partir desta experiência que renasceu em mim o encanto pela 

literatura infantil e meu interesse em reutilizar a literatura infantilpara 

promover aulas mais dinâmicas, que motivassem os estudantes para o 

aprendizado dos conteúdos a serem trabalhados sem a perda do encanto. 

 Diante do leque de possibilidades em promover aulas significativas 

surgiu a necessidade de avançar profissionalmente, buscando responder as 

inquietações em relação ao processo de ensino/aprendizagem. Assim, fui 

conduzida ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação 

de Professores – (PPG - ECFP). Ao ingressar em 2016, pretendia analisar como 

as literaturas infantis poderiam contribuir para o ensino sobre os animais nas 

aulas de Zoologia nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

No local onde a pesquisa foi realizada é muito comum entre os alunos a 

prática de criação de pássaros em gaiolas e viveiros, bem como a caça e 

comercialização desses animais. Essas ações sempre me incomodaram 

pessoalmente além do que, divergem do discurso propagado pela escola, pelas 

leis de proteção dos animais e de outros espaços que defendem a preservação 

dos mesmos.  

Desta maneira, escolhemos o tema “aves” para construir a sequência 

didática, considerando a realidade desta comunidade. Junto com a minha 

orientadora a Dr.ª Lílian Boccardo e a professora regente Eliene Andrade 

Teixeira da Hora planejamos uma intervenção pedagógica utilizando a 

literatura infantil, para mobilização de conceitos, procedimentos e atitudes 

sobre conservação das aves, levando em conta a importância do processo de 

educação científica nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 Conforme salientam Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 244) “a aquisição do 

conhecimento científico é uma construção social, que só é possível de ser 

alcançada por meio de um ensino eficaz, que ajude os educandos a transferir 

esse conhecimento para novos contextos e situações”. 

 Com as interferências adequadas de forma interdisciplinar, a literatura 

Infantil, por possuir um caráter lúdico e dinâmico, pode promover inovação no 
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Ensino de Zoologia, pois, de acordo com Fazenda (2011) a interdisciplinaridade 

privilegia o encontro com o novo, com o inusitado em sua revisita ao velho. 

Então, é possível nas classes de alfabetização, criar situações interessantes e 

significativas, trazendo informações que permitam a reestruturação dos 

conhecimentos prévios em conhecimentos científicos. 

 Desta maneira, elegemos a seguinte questão para nortear este trabalho: 

“Uma proposta pedagógica a partir da utilização da literatura infantil apresenta 

quais limites e possibilidades para o ensino da biodiversidade e conservação 

das aves?” 

 Para conduzir a proposta pedagógica, temos como objetivo geral: Avaliar 

uma proposta pedagógica, com vistas à alfabetização científica para 

mobilização de conceitos, procedimentos e atitudes sobre biodiversidade e 

conservação das aves, apoiada na literatura infantil e outros gêneros textuais. 

 E como desdobramentos do objetivo geral destacam-se os seguintes 

objetivos específicos: 

1- Elaborar e desenvolver uma sequência didática para o Ensino de Zoologia 

utilizando a literatura infantil; 

2- Articular os saberes identificados com o conhecimento científico voltados 

para conservação da biodiversidade; 

3- Avaliar as contribuições da proposta pedagógica para o processo de 

alfabetização científica no que se refere ao conhecimento zoológico. 

 A proposta interventiva norteada pelas questões acima destacadas foi 

realizada em uma escola pública do município de Jaguaquara – Bahia, por meio 

da aplicação de uma sequência didática em consenso com as crianças e a 

professora regente. 

  Esta pesquisa está estruturada da seguinte forma: 

 Capítulo 1 - Pontuamos a relevância da alfabetização científica nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental, focando os direitos de aprendizagem para o 

ensino de Ciências no Eixo Vida nos ambientes propostos no PCN visando um 

ensino de zoologia contextualizado, destacando a conservação das aves. 
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 Capítulo 2 - Apresentamos os referenciais teóricos que embasaram o 

estudo. Inicialmente é pontuada a importância da literatura infantil com as 

contribuições de Regina Zilberman(2003) e Nelly Novaes Coelho (2000) na 

formação da criança e no desenvolvimento da aprendizagem, quando utilizada 

como instrumento pedagógico. Abordamos o ensino de Ciências na perspectiva 

de Juan Ignácio Pozo e Miguel ÁngelGómez Crespo (2009), e a promoção dos 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 

 Capítulo 3 - Expomos o percurso metodológico o local, participantes e 

organização da pesquisa, a realização da análise do livro didático para 

identificar como são abordados os conteúdos zoológicos e a seleção das 

literaturas infantis com temas sobre aves, os procedimentos da coleta e da 

análise dos dados. As atividades foram realizadas no período de 07/04/2017 a 

06/06/2017. 

 Capítulo 4 - Apresentamos a descrição dos encontros da prática 

pedagógica, as análises e as etapas da intervenção pedagógica. 

 Capítulo 5 – Tecemos as considerações finais desse trabalho, que exigiu 

inovação, fundamentação para elaboração de estratégias contextualizadas 

ressignificando o Ensino de Zoologia. 
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CAPÍTULO 1 

REFLEXÕES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NA 
ATUALIDADE 

 

Chegamos ao ponto em que temos de educar as pessoas naquilo que ninguém 
sabia ontem, e prepará-las para aquilo que ninguém sabe ainda, mas que 

alguns terão que saber amanhã. 
Margaret Mead, 1968 

 

 Os avanços da ciência na promoção e construção do conhecimento, com 

suas múltiplas aplicações, produzem explicações cada vez mais precisas de 

como o mundo natural funciona, quais os seus elementos, suas relações bióticas 

e abióticas e de como ele chegou ao que é agora. Vivemos em um momento de 

crise ambiental e os cidadãos precisam estar preparados e informados para 

debater e intervir em situações de implantação de políticas públicas envolvendo 

essa problemática. Nesse sentido, Pozo e Gómez Crespo (2009) afirmam que a 

transmissão do conhecimento científico embasado em informação com sentido 

para os estudantes, proporcionando-lhes a capacidades de aprendizagem e 

assimilação crítica, é um desafio para a escola. 

 Assim, ensinar Ciências não é apenas transferir conhecimentos 

imutáveis, como saberes acabados, definitivos. Ensinar Ciência é considerar o 

processo histórico e temporário. De acordo com Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 

21) “aprender Ciência deve ser um exercício de comparar e diferenciar modelos, 

não adquirir saberes absolutos e verdadeiros”.  

 Nos dias atuais, é interessante que a escola debata como os estudantes a 

ideia de que o conhecimento é uma atitude intelectual passível de renovação. 

De acordo com Bachelard (1996, p. 18) “Todo conhecimento é resposta a uma 

pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é 

evidente. Nada é gratuito. Tudo é construído”.  

 Neste capítulo apresentamos, com base na literatura da área, algumas 

concepções sobre alfabetização linguística e alfabetização científica, o Ensino de 

Ciências da Natureza no Ensino Fundamental I, além de abordar os Direitos de 
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Aprendizagem de Ciências no Ciclo de Alfabetização, sobre a Zoologia e, em 

específico, as aves brasileiras. 

1.1 -Alfabetização e Alfabetização Científica 

 

 Esta pesquisa foi realizada em uma classe do ciclo de alfabetização, por 

esse motivo, propomos uma reflexão sobre a alfabetização linguística e a 

alfabetização científica. 

 Para Soares (2004), os processos de alfabetizar e letrar, embora se 

relacionem, são dissociados.Na área da linguagem, os processos possuem 

características distintas, diferenciando-sedo campo do ensino das ciências. 

Assim, alfabetizar e letrar, “distinguem-se tanto em relação aos objetos de 

conhecimento quanto em relação aos processos cognitivos e linguísticos de 

aprendizagem e, portanto, também de ensino desses diferentes objetos” 

(SOARES, 2004, p. 97). 

 Magda Soares (2016) define a alfabetização como o processo de aquisição 

das habilidades da leitura e da escrita. Na escola, a criança é preparada a ler e 

escrever antes de aprender outros conhecimentos.  

 

Aprender a ler e a escrever, para a escola, parece apenas significar a 
aquisição de um “instrumento” para a futura obtenção de 
conhecimentos; a escola desconhece a alfabetização como forma de 
pensamento, processo de construção do saber e meio de conquista de 
poder político (SOARES, 2016, p. 22). 

 

 Pensar a alfabetização como um instrumento, de acordo com Soares 

(2016) serve apenas para favorecer as classes sociais privilegiadas, que por sua 

condição, já dominam a forma de pensamento subjacente à língua escrita. Para 

as classes dominadas o significado instrumental escraviza-os no sentido 

político, reforçando as relações de poder que afasta essa classe da participação e 

construção do saber. 

 A sociedade está cada dia mais dependente da língua escrita, decifrá-la é 

quase uma exigência para os dias atuais, porém, para Soares (2004) é preciso 

acrescentar os fatores sociais, econômicos, culturais e políticos para que se tenha 



23 

 

 

 

uma teoria coerente da alfabetização. Ser alfabetizado no sentido mais amplo da 

palavra é ultrapassar a técnica de leitura e escrita e encontrar significado no que 

lhe é ensinado. 

 Nessa direção, Soares (2004) explica que diante da necessidade de 

ampliar o significado de alfabetização, surgiu o termo letramento para ajustar e 

nomear comportamentos e práticas de uso do sistema de escrita em situações 

sociais. Mesmo com suas diferenças apontadas na literatura, alfabetização e 

letramento são interdependentes e indissociáveis. 

 

A alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto de 
práticas sociais de leitura e de escrita e por meio dessas práticas, ou 
seja, em um contexto de letramento e por meio de atividades de 
letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se na dependência 
da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita (SOARES, 2004, 
p. 97). 
 

 No contexto do Ensino de Ciências é comum nos depararmos com as 

expressões “alfabetização científica” e “letramento científico”. Embora esses 

termos sejam diferenciados, ao contrário do contexto linguístico que confronta 

alfabetização e letramento, os referenciais da área de ensino apresentam uma 

ideia básica, compreendendo então que se refere à, 

 

introdução dos alunos num contexto no qual possam entender que a 
ciência e a tecnologia são elementos integrantes do seu mundo e que, 
ao discutir e compreender os significados dos assuntos científicos 
sejam capazes de utilizá-los na construção de benefícios práticos para 
as pessoas, para a sociedade e para o meio-ambiente (SASSERON; 
CARVALHO,2011, p. 61). 
 

 Neste trabalho, optamos pelo termo alfabetização científica, apoiadas em 

Sasseron (2008) que a define como um processo relacionado à capacidade de 

organização do pensamento lógico sobre o conhecimento científico, 

compreendendo seus conceitos, sua natureza, suas atribuições específicas e a 

partir dessa compreensão a ação crítica em relação ao mundo. 

Esta visão também está presente no trabalho de Chassot (2002) ao 

afirmar que a alfabetização científica é uma das dimensões para potencializar 

alternativas que privilegiem uma educação mais comprometida com a formação 

do cidadão. 
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 Corroborando com essa ideia, Viecheneski, Lorenzetti e Carletto (2012) 

reportam que o conhecimento científico cerca a vida do indivíduo de maneira 

crescente independente de sua formação ou profissão precisando de um 

entendimento maior da ciência e das suas atuações e implicações.  

 O propósito do ensino de ciências é contribuir para que o aluno 

desenvolva sua alfabetização linguística e alfabetização científica progressiva e 

paralelamente. Esse procedimento acontece a partir do momento em que o 

estudante entra em contato com os conteúdos curriculares à proporção que vão 

adquirindo informações e relacionando com seus saberes, ampliando sua forma 

de interpretar o mundo.  

  Um dos papéis da escola é auxiliar para que os estudantes encontrem 

significado nas informações que possuem sobre determinado assunto ou objeto 

nas diversas áreas do conhecimento. Essas informações ou saberes provenientes 

do senso comum podem conter elementos de um começo da educação 

científica. Mesmo que a criança ainda não domine a leitura e a escrita, ela pode 

expressar opiniões sobre temas científicos, sem que tenha consciência do 

mesmo. 

 Assim, defendemos que as aulas de Ciências no Ensino Fundamental I 

devem considerar o desenvolvimento dos estudantes de modo mais amplo, 

mais dinâmico, contribuindo para sua a alfabetização científica ao passo que, 

por meio de estratégias e materiais específicos, haja a promoção do letramento. 

 Para isso Sasseron (2008) propôs alguns pontos a serem observados 

durante a alfabetização científica, pois não se trata apenas da aquisição de 

leitura e escrita de conteúdos específicos de ciências, mas de um conjunto de 

especificidades que dizem respeito a aspectos relacionados ao código 

linguístico, como procedimentos e atitudes a serem tomados, relacionando-se 

com o mundo, modificando e efetuando ações de maneira consciente, 

amparados em saberes científicos.  
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1.2 - Eixos estruturantes para a Alfabetização Científica 

 

Sasseron (2008) indica três pontos denominados de Eixos Estruturantes 

os quais fornecem bases necessárias a serem consideradas no planejamento das 

aulas de ciências com objetivo de alfabetizar cientificamente. 

 
O primeiro eixo estruturante refere-se à compreensão básica de 
termos, conhecimentos e conceitos científicos, fundamentais para 
entender pequenas informações e situações do dia-a-dia. 
0 segundo eixo diz respeito à compreensão da natureza da ciência e 
dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática e possibilita as 
pessoas atuarem, avaliarem e até transformarem a realidade. Além 
disso, deve trazer contribuições para um comportamento reflexivo 
antes de tomar uma decisão. 
O terceiro eixo envolve a compreensão e o entendimento das relações 
existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente 
perpassando pelo reconhecimento que a ciência e a tecnologia 
influenciam na nossa vida e dos demais seres do planeta. O trabalho 
com este eixo deve ser garantido na escola quando se tem em mente o 
desejo de um futuro sustentável para a sociedade e o planeta 
(SASSERON, 2008, p. 64 e 65). 
 

 Desse modo, envolver os alunos em atividades científicas de modo a 

aprimorar seus pensamentos e ideias observando, conjecturando e 

aperfeiçoando suas explicações sobre os fenômenos observados e investigados, 

pode aumentar o entendimento das relações entre a ciência e as outras formas 

de conhecimentos. Sasseron e Carvalho (2008) sugerem que o ensino de ciências 

seja capaz de fornecer não somente noções e conceitos científicos, mas situações 

as quais a investigação seja o caminho para resolvê-las. 

 Alfabetizar cientificamente é um processo contínuo de construção e 

reflexão de novos conhecimentos. 

 

Este processo, uma vez iniciado, deve estar em constante construção, 
assim como a própria ciência, pois, à medida que novos 
conhecimentos sobre o mundo natural são construídos pelos 
cientistas, novas formas de aplicação são encontradas e novas 
tecnologias surgem, alcançando, por sua vez, toda a sociedade 
(Sasseron, 2008, p. 66). 
 

 O ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental enfrenta 

desafios e limitações que atrapalham o processo de continuidade da 
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alfabetização científica, essa dificuldade acontece devido a não importância 

dada ao mesmo.   

Assim discutimos, nesta pesquisa, uma abordagem metodológica como 

uma alternativa promissora para uma prática dialógica e integrada, condizente 

com as reais necessidades formativas dos alunos do ciclo de alfabetização, 

voltada a transmissão de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais 

articulado com a literatura infantil para o ensino da biodiversidade e 

conservação das aves. 

 

1.3 - O Ensino de Ciências no Ensino Fundamental I 

 

 No Brasil apenas em 1971 a LDB 5.692 expande-se a obrigatoriedade do 

ensino de Ciências da Natureza para todas as oito séries do primeiro grau, hoje 

Ensino Fundamental de Nove Anos (BRASIL, 2012). 

 A supervalorização dos conhecimentos científicos e a evolução 

tecnológica tornam impossível pensar na formação de um cidadão crítico à 

margem do saber científico. 

 

A apropriação de seus conceitos e procedimentos pode contribuir 
para o questionamento do que se vê e ouve, para a ampliação das 
explicações acerca dos fenômenos da natureza, para a compreensão e 
valoração dos modos de intervir na natureza e de utilizar seus 
recursos, para a compreensão dos recursos tecnológicos que realizam 
essas mediações, para a reflexão sobre questões éticas implícitas nas 
relações entre Ciência, Sociedade e Tecnologia (BRASIL, 1997, p. 21). 
  

 O ensino de ciências segundo Lorenzetti (2000) deverá propiciar a 

todos,conhecimentos e oportunidades de desenvolvimento das habilidades 

necessárias para se orientar nesta sociedade complexa, compreendendo o que se 

passa à sua volta posicionando-se e intervindo na sua realidade e para o 

exercício da sua cidadania. 

 Para que se alcance um ensino eficiente que atenda às necessidades da 

sociedade atual, o papel do professor é de extrema importância na efetivação do 

processo de ensino/aprendizagem. Nesse contexto, Viecheneski e Carletto 

(2013) argumentam que o professor deve incentivar o espírito investigativo e a 
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curiosidade dos alunos, incitando-os a levantar novas suposições, a questionar, 

confrontar ideias e construir conceitos científicos acerca dos fenômenos 

naturais, dos seres vivos e das inter-relações entre o ser humano, o meio 

ambiente e as tecnologias. 

 Com a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos, o ensino de 

Ciências da Natureza tem lugar especial nos anos iniciais. “Ensinar ciências 

para o Ciclo de Alfabetização significa criar ambientes de aprendizagem em que 

a voz da criança e o seu pensamento sejam valorizados” (BRASIL, 2012, p. 104). 

 E para contemplar as peculiaridades do ensino de Ciências da Natureza 

o Ministério de Educação e Cultura (MEC), propõe os direitos de aprendizagem 

para atender as necessidades básicas para a educação científica das crianças no 

Ciclo de acordo com a exposição que segue. 

 

1.4 - Direitos de Aprendizagem de Ciências no Ciclo de Alfabetização 

 

 O ensino das ciências é um direito previsto na Lei 9.394, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, no Art. 16. Considerando tais direitos, a 

escola deve oferecer condições para o estudante:  

 

I. Encantar-se com o mundo e com suas transformações, 
bem como com as potencialidades humanas de interagir 
com o mundo e de produzir conhecimento e outros modos 
de vida mais humanizados.  
 
II. Ter acesso a informações pertinentes à Ciência e 
conhecê-la como processo que envolve curiosidade, busca 
de explicações por meio de observação, experimentação, 
registro e comunicação de ideias.  
 
III. Compreender as relações socioambientais locais para 
construção de uma cultura de pertencimento e de 
convivência sustentável, em dimensões universais.  
 
IV. Assumir atitudes e valores de admiração, respeito e 
preservação para consigo, com outros grupos, com outras 
espécies e a natureza.  
 
V. Conhecer ações relacionadas ao cuidado – para consigo 
mesmo, com a sociedade, com o consumo, com a natureza, 
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com outras espécies - como um modo de proteger a vida, a 
segurança, a dignidade, a integridade física, moral, 
intelectual e ambiental.  
 
VI. Inventar, perguntar, observar, planejar, testar, avaliar, 
explicar situações, interagindo socialmente para tomar 
decisões éticas no cotidiano (BRASIL, 2012, p. 106). 
 

 A Ciência da Natureza está organizada em quatro eixos temáticos: Vida 

nos Ambientes; Ser Humano e Saúde; Materiais e Transformações, Sistema Sol e 

Terra. O Eixo Vida e Ambiente, por exemplo, procura contribuir com “a 

ampliação do conhecimento sobre a diversidade da vida nos ambientes naturais 

ou transformados pelo ser humano, estuda a dinâmica da natureza e como a 

vida se processa em diferentes espaços e tempos” (BRASIL, 1998, p.42). 

 Dessa maneira, a garantia dos direitos de aprendizagem que estão 

diretamente relacionados ao eixo Vida nos Ambientes tem por objetivos: 

 

Identificar ações humanas que ameaçam o equilíbrio 
ambiental (desmatamento, queimadas, poluição, 
desperdício de água e de matéria-prima). 

Identificar ambientes transformados pela ação humana e 
nomear ações de degradação. 

Relacionar consequências provocadas pelas 
transformações e interferências dos seres humanos no 
ambiente. 

Identificar atitudes de cuidados com o ambiente como a 
limpeza da casa, da rua, da escola, do destino dos resíduos 
e da conservação do solo. 

Reconhecer a diversidade de ambientes e de seres vivos 
do seu espaço de vivência. 

Reconhecer a importância da água, do solo do ar, da luz 
para os seres vivos. 

Reconhecer a importância dos animais e plantas no 
ambiente. 

Identificar a diversidade de animais em relação aos modos 
de locomoção, revestimento do corpo, alimentação, 
reprodução e modos de se abrigar nos ambientes. 
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Identificar variedades de plantas, as funções de suas 
partes e seus usos no cotidiano. 

Identificar características de defesa de animais e plantas 
como, por exemplo: produção de substâncias tóxicas, 
garras, dentes, espinhos, produção de venenos. 

Reconhecer as necessidades básicas como alimentação, 
espaço, água nos cuidados com os animais de criação. 
(BRASIL, 2012, p. 109). 

 

 Ressaltamos que, neste conjunto de objetivos, a ênfase está em assegurar 

e garantir o acesso às oportunidades e aproximação com conceitos, 

procedimentos e atitudes relativos à Ciência da Natureza e áreas afins. 

 

1.5 - O Ensino de Zoologia no Ciclo de Alfabetização 

 

 No Ensino Fundamental I o Ensino de Zoologia está associado à 

disciplina de Ciências da Natureza e é por meio delas que se estudam os 

animais, quanto à sua biologia, genética, fisiologia, ecologia e evolução.  

 Contudo, o Ensino de Zoologia ainda não superou a visão aristotélica 

pelo qual os organismos eram agrupados e classificados de acordo com as 

características gerais que não indicavam nenhuma relação evolutiva entre os 

seres vivos. Para Amorim (2008), as práticas pedagógicas prevalecem à 

memorização e a apresentação de grupos taxonômicos,sem integração interna, 

sem conexão com o conhecimento de outras áreas tornando-se pouco atrativo 

para os estudantes e professores. 

 Outros aspectos que favorecem um ensino de Zoologia deficiente 

dificultando a apropriação dos conhecimentos científicos pelos educandos são 

apontados por Oliveira (2013), como a formação inicial deficitária do professor 

que não fornece suporte adequado para lidar com o assunto. 

 Oliveira, Boccardo e Jucá-Chagas (2017) também citaram como 

problemas que interferem no ensino de Zoologia o caráter mnemônico com que 

esta área é tratada pelos professores e livros didáticos, reforçando um ensino 
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teórico e enciclopédico, não despertando a curiosidade nem o interesse dos 

estudantes.  

 Questões como o antropocentrismo e utilitarismo dos animais sem 

considerar a sua devida importância para a natureza são evidenciados nos 

trabalhos de Razera, Boccardo e Santos (2007), Rocha et al. (2013). A prática 

descontextualizada e pautada apenas em livros didáticos torna o ensino 

incompleto. 

 Também é importante se considerar a ancestralidade e o processo 

evolutivo das espécies. Rocha et al. (2013), diz que repensar a classificação 

animal é trazer uma visão mais crítica para a sala de aula, permitindo a 

compreensão das especificidades presentes nas relações entre os seres humanos 

e os demais animais no e com o mundo.  

 Entender a relações evolutivas dos organismos, suas interações 

ecológicas reduz a visão utilitarista e antropocêntrica da Natureza. A escola 

precisa questionar o utilitarismo desmitificando o desenvolvimento animal 

vinculado unicamente às necessidades humanas.  

 Diante da exposição aqui apresentada e discutida defendemos uma 

reestruturação no ensino de Zoologia, no qual o professor exerça o papel de 

agente reflexivo e transformador, capaz de planejar suas aulas oferecendo 

possibilidades de conhecer o processo histórico evolutivo animal, sua fisiologia, 

comportamento e as interações que estabelecem com os outros e com o meio em 

que vivem. Oliveira (2013) destaca a relevância para o ensino de Zoologia nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, declarando em seguida: 

 

esses conhecimentos aprendidos nessas primeiras idades, geralmente 
ficam enraizados na estrutura cognitiva dos alunos   convertendo-se   
em   paradigmas   difíceis   de   serem posteriormente substituídos 
(OLIVEIRA, 2013, p. 29). 
 

 Para que haja aperfeiçoamento no ensino de Ciências Cachapuz et al. 

(2005) considera necessária não apenas uma renovação epistemológica dos 

professores, mas de uma inovação didático-metodológica de suas aulas. Um 

novo posicionamento do professor em suas classes para que os alunos sintam 

uma sólida coerência entre o falar e o fazer é de suma importância. Assim, 
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também é interessante que o professor tenha em mente qual atitude pretende 

despertar no educando ao ensinar conteúdos conceituais e procedimentais. 

 Pozo e Gómez Crespo (2009) apontam que por meio da educação 

científica, diversas atitudes podem ser desenvolvidas nos estudantes 

influenciando a conduta e nos valores dos alunos, não só nas aulas de ciências, 

mas em seu comportamento fora da sala de aula.  

 É importante também, suscitar discussões sobre a conservação da 

diversidade biológica, as crianças precisam conhecer a drástica realidade pelo 

qual vem passando o planeta. Nessa direção é importante comentar que: 

 

A biodiversidade e as funções ecológicas estão passando por ameaças 
sem precedentes, decorrentes dos impactos ambientais das atividades 
antrópicas voltadas à produção de energia de alimentos, assim como à 
exploração dos recursos naturais (PIRATELLI et al., 2013, p.19). 
 

 Os autores apontam três ações que precisam ser implementadas para se 

reverter o processo de extinção das espécies e suas interações. Embora essas 

ações não sejam de responsabilidade diretamente da escola, esta pode iniciar o 

processo de sensibilização, alertando os estudantes para práticas de 

conservação dos recursos naturais apontadas pelos autores. 

 

(a) documentar as espécies; 
(b) compreender e, sempre que possível, quantificar os impactos 

humanos sobre a biodiversidade; 
(c) desenvolver protocolos para prevenir a extinção, identificando 

prioridades e planejando ações. (PIRATELLI et al. 2013, p.19). 
  

 Faz farte do sistema educacional, educar para a preservação da 

biodiversidade. Entendemos que o ensino de Ciências voltado para a 

conservação da natureza é um dos planejamentos que precisa ser intensificado 

buscando formar novas atitudes nos estudantes diante do ambiente natural.  

 Para contemplar o tema proposto para esta pesquisa, abordamos 

algumas considerações sobre as aves para que o estudante compreenda sua 

função ecológica e evolutiva, entendendo as justificativas pelas quais as 

mesmas devem ser conservadas em seu habitat natural. 
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1.6 - As aves na Natureza  

 

 Uma reportagem divulgada pela Scientific American Brasil na edição 110 

(julho/2011) os biólogos Develey, Olmos, Cavarzere reportam que um grupo de 

dinossauros carnívoros, bípedes e ágeis aparentados com o famoso velociraptor 

deu origem a animais que estão entre nós até hoje, ou seja, são descendentes 

dos dinossauros a exemplo das aves. Elas constituem único grupo de 

vertebrados naturalmente presentes em todos os continentes, tendo evoluído 

para ocupar praticamente todos os ecossistemas terrestres. 

 De acordo ao Comitê Brasileiro de Registro Ornitológico (CBRO, 2014), 

existem no Brasil 1919 espécies de aves, ocupando todo o território brasileiro, 

devido à presença de ecossistemas bastante variados, tais como floresta 

Amazônica; florestas da Mata Atlântica; a Caatinga; Cerrado; Pantanal (SICK, 

1997). 

 Segundo dados do Livro Vermelho, o Brasil abriga muitas espécies de 

aves que só são encontradas aqui, são as chamadas espécies endêmicas. Esse 

grupo que, apenas entre as aves, compreende mais de 240 espécies (BRASIL, 

2008). 

 A distribuição das espécies residentes ao longo do Brasil é desigual, 

estando à maior diversidade de espécies concentrada na Amazônia e na Mata 

Atlântica (SICK, 1997). 

 O autor chama a atenção para a destruição da vegetação primária 

implicando na dissolução dos limites dos ecossistemas, favorecendo a invasão 

de espécies de aves do cerrado e da caatinga nos ecossistemas florestais 

vizinhos, onde a mata está sumindo (SICK, 1997, p. 25). 

 O Brasil, desde o seu descobrimento, vem sofrendo abusos da fauna e da 

flora silvestres. Segundo Sick (1997) a ideia de progresso significava a 

exploração máxima dos recursos naturais. Em virtude dessas ações 

desenfreadas, os habitats das diversas espécies sofreram drásticas 

consequências, elevando o número de espécies em risco de extinção. 

 A principal ameaça para as aves brasileiras de acordo a Marinai e Garcia, 

(2005) sem dúvida é a perda e a fragmentação de habitats, seguida pela captura 
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excessiva, mas também podemos citar a invasão de espécies exóticas, a 

poluição, a perturbação antrópica, a morte acidental, alterações na dinâmica das 

espécies nativas, desastres naturais e perseguição. 

 As aves sempre inspiraram o homem.  Develey, Olmos, Cavarzere (2011) 

relatam que, diferentes culturas sempre apreciaram as aves não só de maneira 

utilitária, mas sim, pelo prazer de poder ver e ouvir esses belos animais 

cantarem. Por conta dessa prática várias espécies foram extintas. 

 Ainda de acordo com os autores, mudanças culturais e tecnológicas têm 

permitido mudar essa relação. O crescente número dos observadores-fotógrafos 

de aves passou a exercer um papel muito importante para a conservação das 

espécies brasileiras. Esse é um público qualificado que pode ser um dos 

melhores amigos das nossas áreas protegidas, além de promover a conservação 

de áreas particulares.  

 O diálogo proposto frente ao ensino de Zoologia por meio da literatura 

infantil na promoção da alfabetização científica estabelece ricas reflexões acerca 

do modo de agir dos alunos diante da sua realidade. 

 Nesse sentido, integrara literatura infantil às diferentes áreas do 

conhecimento não significa que ela seja um mero desencadeador temático de 

algum conteúdo escolar e sim como cita Frantz (2011, p. 45) significa 

“apresentar ao leitor uma visão aberta de mundo, com novas possibilidades de 

interpretação da realidade”. 

 Assim, a proposta interdisciplinar caracterizada por Fazenda (2011), 

como uma intensa reciprocidade nas trocas do conhecimento, visa enriquecer 

mutuamente tanto as próprias disciplinas envolvidas quanto os estudantes, 

para que eles aprendam a aprender por meio de conhecimentos disciplinares e 

se situem no mundo, criticando e compreendendo as inúmeras informações 

recebidas diariamente. 

 A autora assegura que um enfoque interdisciplinar, “possibilita certa 

identificação entre o vivido e o estudado, desde que o vivido resulte da inter-

relação de múltiplas e variadas experiências” (FAZENDA, 2011, p. 75). 
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 Nas palavras de Pozo e Gómez Crespo (2009), “aprender a aprender é a 

capacidade que permite transformar, reelaborar e reconstruir os conhecimentos 

que recebem e uma das vias para alcançar este objetivo, é o ensino de Ciências”. 

 Assim, se o professor tem em vista uma educação emancipatória, ele 

encontra na literatura infantil subsídio para alcançar seus objetivos. 

 

a criança e a literatura infantil compartilham da mesma 
natureza – ambas são lúdicas, mágicas e questionadoras e 
essas afinidades fazem com que a literatura seja um 
poderoso aliado do professor e da criança pela vida afora 
(FRANTZ, 2011, p. 20). 
 

 Segundo a autora, tem-se cometido equívocos em relação às obras de 

literatura infantil, quando se reduz a condição de mero subsidiário da educação 

formal, na qual a criança lendo, aprenda a escrever desconsiderando suas ricas 

contribuições para o ensino de ciências e para as demais áreas do conhecimento. 

 Então, ter uma compreensão do processo evolutivo bem como da função 

ecológica que as aves desempenham na natureza, pode promover mudanças de 

hábitos das crianças no seu contexto local. Este modo de pensar próprio da 

ciência auxilia as crianças a elaborar e se apropriar do conhecimento científico. 

 Por vez, a iniciação do processo da alfabetização científica é onde começa 

a compreensão do mundo e de construção da cidadania na medida em que abre 

espaço para que os estudantes se vejam como participantes e integrantes do 

universo e se sintam encorajados a discutir e decidir sobre questões a respeito 

da vida na natureza. 
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CAPÍTULO 2 

APORTES TEÓRICOS 
 
 

Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo,  
deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. 

     Mia Couto, 2011  
  

 Neste capítulo serão apresentados os fundamentos teóricos deste estudo 

com o intuito de explicar as principais bases que ampararam as discussões 

durante o desenvolvimento e a conclusão deste trabalho. 

 

2.1 - Alguns Aspectos Históricos da Literatura Infantil 

 

 Os contos infantis sempre fizeram parte de nossas vidas. Guardamos na 

memória estórias que de algum modo marcaram a nossa infância e que nos 

levaram a conhecer outros lugares e outras culturas. Nas palavras de Coelho: 

 

A literatura infantil é arte: fenômeno de criatividade que representa o 
mundo, o homem, a vida através da palavra. Funde os sonhos e a vida 
prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível/impossível 
realização... (COELHO, 2000, p. 27). 
 

 Na verdade, a literatura sempre atuou sobre as mentes, propagando 

emoções, paixões, desejos e sentimentos de toda ordem. Nesse encontro Coelho 

(2000), diz que o homem tem a oportunidade de ampliar, transformar e 

enriquecer suas experiências de vida. 

 Cada época apresentou a literatura à sua maneira, com seus ideais e 

valores que cada sociedade se fundamentou. No século XVII, segundo 

Zilberman (2003) não se observava a infância como um período de formação da 

criança, elas eram vistas como pequenos adultos e, essa etapa devia ser 

rapidamente ultrapassada para que elas pudessem se tornar produtivas para a 

comunidade. Todos, crianças e adultos, trabalhavam e frequentavam os 



36 

 

 

 

mesmos espaços, vivenciando os mesmos processos naturais da realidade como 

vida e morte. 

 Gregorin Filho (2009) diz que a literatura infantil antes do século XVII era 

inexistente, seja oral ou escrita, clássica ou popular, a literatura era a mesma 

para adultos e crianças, já que esses universos não eram diferenciados por faixa 

etária ou etapa de amadurecimento psicológico, mas separados em função de 

classe social. 

 Para o autor, as crianças pertencentes às altas classes sociais liam os 

grandes clássicos da literatura que eram os mesmos dos adultos, já as crianças 

das classes mais populares que não tinham acesso à escrita e à leitura, tinham 

contato com uma literatura oral e mantida pela tradição de seu povo que 

também era veiculada entre os adultos. 

 Após a expansão industrial Zilberman (2003) conta que ocorreram 

mudanças significativas nas estruturas familiares e a partir daí a criança passou 

a ser valorizada e percebida como um ser em construção, necessitando de uma 

formação exclusiva.  

 Por este viés, é relatado pela autora que os livros de literatura infantil 

passaram a ser publicados a partir dessa época, preparados especialmente para 

as crianças com intuito pedagógico, utilizados como instrumento de apoio ao 

ensino e a transmissão dos valores vigentes. A intenção era formar uma criança 

disciplinada que atendesse aos princípios das classes dominantes. 

 Zilberman (2003) também descreve que a escola, encarregada de atender 

os jovens os aprisiona, participando do processo de manipulação da criança 

conduzindo-a ao respeito das normas. A literatura infantil, por sua vez, foi 

outro instrumento que servia à manipulação, transmitindo ensinamentos 

análogos à visão adulta de mundo, contrariando os interesses da criança. 

 Ligada desde a origem à diversão ou ao aprendizado das crianças, 

Coelho (2000) conta que os primeiros textos infantis eram adaptações de textos 

escritos para adultos, retiradas as situações que estavam acima da compreensão 

da criança, mas atingia o objetivo que era o de atrair o pequeno leitor/ouvinte 

e, levá-lo a participar das experiências no campo do real e do fantástico. A 

literatura infantil por muito tempo foi encarada pela crítica como gênero 
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secundário, nivelado ao brinquedo ou como meio de manter a criança entretida 

e quieta. 

 Em constante transformação Coelho (2000) afirma que a literatura 

contemporânea visa alertar ou transformar a consciência crítica do seu leitor/receptor, 

pois, em seus elementos essenciais: 

o livro infantil é entendido como uma “mensagem” (comunicação) 
entre o autor-adulto (o que possui a experiência do real) e um leitor-
criança (o que deve adquirir tal experiência). Nessa situação o ato de 
ler (ou de ouvir), pelo qual se completa o fenômeno literário, se 
transforma em um ato de aprendizagem (COELHO, 2000, p.31). 
 

 A autora ainda argumenta que a escola é o espaço privilegiado para se 

lançar a base da formação da criança, considerando que esse local favorece o 

estudo literário responsável pelo exercício da mente, a percepção do real e a 

consciência do eu em relação ao outro. 

 

esse espaço deve ser ao mesmo tempo, libertário e orientador, para 
permitir ao ser em formação chegar ao seu autoconhecimento e a ter 
acesso ao mundo da cultura que caracteriza a sociedade a qual ele 
pertence (COELHO,2000, p. 16). 

  

 Diante do apresentado, a sociedade vai estruturando e discutindo quais 

são os deveres adequados às crianças, ela molda o universo infantil, território 

esse que se constrói no decorrer do tempo. Seguindo nesta perspectiva Gregorin 

Filho (2009) diz que hoje, as crianças continuam entrando em contato com os 

mesmos discursos que os adultos, como aconteciam anteriormente ao 

surgimento da pedagogia e à criação do universo infantil, só que com uma 

grande diferença o conhecimento mais amplo das etapas de desenvolvimento 

da infância. 

 Decerto a criança em fase de desenvolvimento não possui experiências 

para compreender o mundo que a cerca. “Nessa fase ela precisa de um suporte 

fora de si que lhe sirva de auxílio para ordenar suas vivências. É esse lugar que 

a literatura infantil preenche, de modo particular, a vida da criança” 

(ZILBERMAN, 2003, p. 45). 
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2.2 - A literatura Infantil e o Ensino de Ciências 

 

 Há um consenso na literatura atual, segundo Antloga e Slongo (2012), 

que o ensino de ciências deve oferecer um espaço reflexivo sobre os objetos da 

ciência e não simplesmente mostrá-los como conjunto de informações ou 

verdades absolutas. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) sugerem que o ensino de 

ciências seja trabalhado de forma contextualizada e de maneira interdisciplinar. 

 Considerando o caráter descrito anteriormente da literatura infantil, esta 

contribui para um ensino distante do tradicional, envolvendo o estudante 

despertando sua curiosidade para o tema proposto. 

 A intenção em desenvolver tal postura é não finalizar a experiência da 

leitura do livro infantil na aquisição do conhecimento que o professor pretende 

alcançar, mas tratar-se de relacionar esse conhecimento com os que a crianças já 

possuem. 

  Apesar da distinção entre as áreas de literatura e Ciências, Linsingen 

(2008) apresenta alguns motivos para articular literatura e Ensino de Ciências. 

Primeiro, a literatura infantil contém temas que estão presentes no currículo de 

Ciências, contribuindo para sua compreensão; segundo a literatura infantil é 

“recheada” de fantasia e ludicidade, atingindo as emoções, tornando as 

informações importantes para ficarem gravadas na memória e, por último, 

aponta que a literatura infantil é um instrumento para o processo de 

conscientização ecológica.  

 Saber identificar os conteúdos científicos presentes nesses livros é 

também contribuir com o processo de alfabetização, tendo em vista que o 

ensino de Ciências contribui para que a criança aprenda a observar, conjecturar, 

analisar, classificar, requisitos necessários ao processo. 

 Sendo assim,  

 

a escolha do livro de literatura infantil como recurso didático é muito 
mais que mera estratégia para a realização do ensino de Ciências em 
series iniciais: é uma proposta que visa apresentar ao aluno um 
mundo que vai além do aprendizado mecânico de letras, palavras e 
conceitos (PIASSI e ARAÚJO 2012, p. 76). 
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 Diante do exposto defendemos a utilização da literatura infantil nas 

atividades interdisciplinares, pois estas contribuem significativamente para a 

ampliação dos conhecimentos científicos de maneira agradável, pela qual a 

criança se sinta valorizada, pois, seus saberes não são desconsiderados. 

 Filipe (2012) nos diz que ao utilizar a literatura no ensino das ciências, 

permite-se um maior envolvimento das crianças nas várias atividades, 

aproveitando a sua curiosidade natural sobre a forma como o mundo funciona 

bem como, além da compreensão que a ciência está presente em nosso 

cotidiano. 

 O autor afirma que a relação entre a ciência e a literatura facilita o 

processo de ensino aprendizagem, bem como o desenvolvimento de 

competências científicas, pois ajuda os alunos a encarar a ciência como um 

processo de descoberta e exploração e não da simples memorização. 

 Existe uma concordância entre alguns pesquisadores (LINSINGEN, 

2008), (PIASSI e ARAUJO, 2012) no sentido de considerar que o conhecimento 

científico é fundamental para a relação do indivíduo com o mundo e que a 

forma de adquiri-lo pode ser prazerosa, dinâmica, atraente, instigante, enfim, 

que a aquisição pode ser por meios alternativos, incluindo nestes a literatura 

infantil, como instrumento mediador do conhecimento.  

  

2.3 - A Literatura Infantil e os Animais 

 

 A proximidade entre crianças e animais no âmbito da imaginação é 

bastante antiga, os animais possuem um lugar especial na literatura infantil. 

 Linsingen (2008) conta que o uso de animais como personagens nas 

histórias, teve início com as fábulas do grego Esopo (540 a.C.). Esse gênero 

como descrito por Coelho (2000) apresenta situações vividas por personagens 

animais, que aludem a uma situação humana e tem por objetivo transmitir certa 

moralidade. Essas narrativas utilizavam situações familiares, ou sociais para 

denunciá-las como erradas, transformando a situação em algo ridículo. Assim, 
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os animais que eram utilizados para representar a situação desfavorável 

sofriam aversão por parte do leitor, perpetuando essa visão. 

 A ideia transmitida na literatura infantil sobre os animais pode acarretar 

sentimentos e desprezos em relação às outras espécies e que devem ser 

problematizados pela escola para que a criança possa entender a diferença entre 

a fantasia e a realidade. Piassi e Araujo (2012) chamam a atenção para o fato de 

tais representações serem frequentes e quase sempre vinculadas a uma visão 

distorcida do real comportamento dos animais. A forma como nos relacionamos 

com os outros animais depende do significado que damos a eles. 

 Outro ponto que consideramos essencial a ser trabalhado desde os anos 

iniciais são as formas como nos referimos aos outros animais. Paixão (2001) 

relata que utilizamos o termo animal para designar seres tão diferentes como a 

baleia e microrganismos, e que o mesmo não serve para os humanos, ou seja, a 

palavra animal é utilizada para evidenciar dois grupos de seres: de um lado 

“seres humanos” e do outro “animais”. Nas palavras de Razera, Boccardo e 

Silva, 

 

a diferenciação hierarquizada entre humanos e animais pode ter 
iniciado na Grécia Antiga. Pitágoras, no século VI a.C., acreditava que 
pessoas e animais possuíam almas de um mesmo tipo. Alcméon de 
Cróton (560 - 500 a.C.), no entanto, diziam que o ser humano diferia 
dos outros animais porque só ele tinha o "entendimento", enquanto os 
outros animais somente "percebiam" as coisas. Contudo, a efetiva 
ruptura teve início quando Aristóteles negou a razão aos animais, 
instalando uma crise, que se estende até os dias de hoje. (RAZERA, 
BOCCARDO e SILVA, 2007). 
 

 Para Antloga e Slongo, (2012) muitos animais são desprezados seja por 

seus aspectos físicos ou por seus hábitos alimentares, a exemplo dos urubus que 

se alimentam de restos mortais de outros animais. Outros são vistos como feios, 

nojentos, maus por se alimentarem de outros animais ou terem hábitos 

noturnos.  

 Esses estereótipos são frequentemente citados pelas pessoas. As autoras 

comentam que isso acontece inclusive na sala de aula, quando os alunos 

encontram esses animais ou quando falam neles. Essa situação demonstra 

desinformação sobre os mesmos. 
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 E preciso desmitificar e transformar ideias errôneas que levam a atitudes 

equivocadas, que muitas vezes contribuem para maltratar as espécies, quando 

todas são fundamentais para a manutenção e dinâmica da natureza. 

 Utilizamos a literatura infantil neste trabalho, com a intenção de oferecer 

elementos para a criança se posicionar diante dos fatos ocorridos em cada obra 

e relacioná-los com sua realidade, com seus sentimentos, ressignificando seus 

conceitos em relação às outras espécies. Ou seja, buscamos promover entre os 

estudantes, atitudes de respeito às outras espécies que compõem a natureza. 

  

2.4 - Conceitos, Procedimentos e Atitudes na Educação Científica 

 

 Pozo e Gómez Crespo (2009) afirmam que em consequência do ensino 

recebido, os alunos e alunas adotam atitudes inadequadas ou mesmo 

incompatíveis com os próprios fins da ciência que se traduzem em 

desmotivação e desinteresse pela disciplina. 

 Assim, a divergência entre a ciência que é ensinada e a necessidade 

formativa dos alunos é cada vez maior, exigindo novos métodos e metas para 

um ensino que conceba a construção do conhecimento. Os autores enfatizam 

que: 

 

A ciência deve ser ensinada como um saber histórico e provisório, 
tentando fazer com que os alunos participem de algum modo, no 
processo de elaboração do conhecimento científico, com suas dúvidas 
e incertezas e isso também requer deles uma forma de abordar o 
aprendizado como um processo construtivo, de busca de significados 
e de interpretação, em vez de reduzir a aprendizagem a um processo 
repetitivo ou de reprodução de conhecimentos pré-cozidos, prontos 
para consumo. (POZO e GÓMEZ CRESPO, 2009,  p.21).   
  

 Segundo os autores “a ciência do século XX se caracteriza pela perda da 

certeza”, das rápidas mudanças científicas e tecnológicas. Sendo assim, eles 

dizem que o conhecimento proporcionado hoje aos alunos não só é relativo, 

mas tem data de vencimento, por não poder prever o que precisarão saber 

daqui a algum tempo. Assim, Pozo e Gómez Crespo (2009), consideram que o 

que a educação pode fazer é formar os cidadãos para serem aprendizes mais 



42 

 

 

 

flexíveis ou seja “aprender a aprender” é uma das demandas essenciais que o 

sistema educacional deve atender. 

 A eficácia da educação científica pode ser medida pelo que se consegue 

que o aluno aprenda. 

 

as metas, os conteúdos e os métodos de ensino da ciência levem em 
consideração não apenas o saber disciplinar que deve ser ensinado, 
mas também as características dos alunos a quem esse ensino vai 
dirigido e as demandas sociais e educacionais que esse ensino deve 
satisfazer (ibid., 2009, p. 27).  
 

 Jiménez, Aleixandre e Sanmartí (1997) estabeleceram cinco metas para os 

fins da educação e Pozo e Gómez Crespo (2009) traduziram-nas em conteúdos 

concretos 

 

a) A aprendizagem de conceitos e a construção de modelos 
b) O desenvolvimento de habilidades cognitivas e de raciocínio 
científico. 
c) O desenvolvimento de habilidades experimentais e de resolução de 
problemas. 
d) O desenvolvimento de atitudes e valores. 
e) A construção de uma imagem da ciência (ibid., 2009, p. 27). 

 

 Esses conteúdos correspondem aos três tipos de dificuldades de 

aprendizagem para o ensino de ciências: os conteúdos atitudinais, 

procedimentais e conceituais. 

 Os autores indicam que para elaborar o currículo para atingir as metas 

da educação científica, os conteúdos atitudinais são os mais difíceis de abordar, 

pois, estes são ensinados de modo implícito. 

 

é necessário conhecer a natureza das atitudes como conteúdos de 
aprendizagem, saber os tipos de conteúdo atitudinais que os alunos 
devem aprender e a forma como podemos ajudá-los a mudar de 
conduta (POZO E GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 30). 
 

 O termo atitude foi usado para dizer que “uma pessoa pode ter 

pensamentos, sentimentos diante das coisas ou pessoas das quais gosta ou não” 

(Sarabia, 1998, p. 122) são tendências ou definições adquiridas que podem ser 

duradouras e avaliam de um modo determinado um objeto, acontecimentos ou 

situações, interferindo na ação de acordo com essa avaliação. 
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 O objetivo da educação em atitudes segundo Pozo e Gómez Crespo 

(2009) deve ser conseguir mudanças gerais como promover tolerância, 

cooperação, curiosidade e espírito de indagação, rigor e precisão, defesa do 

meio ambiente etc. 

 As atitudes e os valores não são adquiridos como outros conteúdos. Eles 

requerem mecanismos de aprendizagem específicos, um dos mais importantes 

é a modelagem ou ensino por imitação. Essa modelagem é um processo mais 

implícito que explicito muitas vezes nem o professor nem aluno percebem que 

o aprendizado está acontecendo. 

 
são extremamente importantes que os professores adquiram 
consciência não só das atitudes que desejam desenvolver em seus 
alunos, mas também daquelas que, muitas vezes expressam em sua 
conduta inconscientemente (POZO e GÓMEZ CRESPO,2009, p. 33). 
 

 Dessa forma, a transformação de atitude se desenvolve em complexos 

processos de aprendizagem, baseados na mudança de conduta tanto dos 

professores quanto dos alunos. 

 Os três componentes de atitudes que atuam de forma relacionada em 

qualquer enfoque são “o componente cognitivo (conhecimentos e crenças), o 

componente afetivo (sentimentos e preferências) e o componente de conduta 

(ações manifestas e declarações de intenções)” (SARABIA, 1998, p. 124). 

 Com relação aos componentes Pozo e Gómez Crespo (2009) dizem que 

eles precisam de equilíbrio para que as atitudes sejam duradouras e 

intransferíveis.  

 Considerando os argumentos, 

 

são processos que o indivíduo experimenta na sua consciência embora 
os fatores que intervém na sua formação sejam de caráter social ou 
externo a pessoa. Elas são geradas a partir da compreensão consciente 
de uma referência a alguma coisa ou a alguém. São expressas através 
de gestos, silêncio ou verbalizadas, a não-participação ou afastamento 
de uma situação (SARABIA, 1998, p. 124). 
 

 Quanto ao desenvolvimento de atitudes no ensino de Ciências, Pozo e 

Gómez Crespo (2009) chamam a atenção para que não se limite a “atitudes 

científicas”, mas, a compreender seu valor e diferenciar outras formas de 
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conhecimentos não menos relevantes social e intelectualmente, como a religião, 

a arte, o esporte ou as ciências sociais.  

 A educação científica também interfere nas atitudes dos alunos na vida 

social fora da sala de aula, Pozo e Gómez Crespo, (2009) dizem que o aluno 

adquire atitudes não apenas com discursos éticos, mas da reelaborarão que ele 

faz dos comportamentos, mantidos por ele e pelas pessoas próximas. A 

aprendizagem de atitudes passa a ser um processo de interação social, no qual o 

estudante precisa sentir-se motivado a aprendê-la. 

 No que dizem respeito à motivação, os autores afirmam que sem 

motivação não há aprendizagem escolar, é necessário ter motivo para se 

esforçar, um dos objetivos da educação científica é justamente despertar nos 

alunos esse interesse em aprender ciência. 

 Motivação é o que impulsiona a pessoa a incluir-se em determinadas 

atividades ou em situações diversas. Pozo e Gómez Crespo (2009) descrevem 

dois tipos de motivação a extrínseca a qual a motivação é externa ao próprio 

conhecimento, ou seja, o esforço não é a ciência, mas as consequências de ser 

aprovado e a intrínseca é a que leva o aluno a esforçar-se a aprender, dar-lhe 

significado.  

 

A verdadeira motivação pela ciência é descobrir o interesse, o valor de 
aproximar-se do mundo, indagando sobre sua natureza, descobrir o 
interesse de fazer-se perguntas e procurar as próprias respostas 
(POZO e GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 43). 
 

 Enfim, a motivação não é apenas a causa, mas a consequência da 

aprendizagem. Sem aprendizagem também não há motivação. 

 Os autores seguem apontando que o ensino deve partir dos interesses 

dos alunos, trazendo conexão com o seu mundo cotidiano com a finalidade de 

transcendê-lo, de introduzi-lo, quase sem querer na tarefa científica. Uma das 

formas diretas de aumentar o interesse dos estudantes pelo aprendizado da 

ciência é conseguir que eles aprendam, observando as dificuldades específicas 

de ensinar procedimentos e conceitos científicos (ibid., 2009). 
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 Os conteúdos procedimentais opõem-se ao processo de explicar, escutar 

e copiar, eles possuem características que proporcionam ajudar os alunos 

aprenderem a fazer.  

 

Uma das metas essenciais da educação é aprender a aprender, assim, o 
ensino de ciências precisa adotar como um de seus objetivos 
prioritários a prática de ajudar os alunos a aprender e a fazer ciência, 
ou, em outras palavras, ensinar aos alunos procedimentos para a 
aprendizagem de ciências (POZO e GÓMEZ CRESPO, 2009, p.47). 
 

 Por possuir características específicas os autores argumentam que os 

conteúdos procedimentais não podem ser ensinados nem aprendidos como os 

outros conteúdos, professores e alunos precisam adotar práticas diferentes. 

 O aluno precisa construir instrumentos por si mesmo para analisar os 

resultados colocando em prática o que aprendeu com os conteúdos conceituais.  

 De acordo com Coll e Valls (1998) procedimentos são ações ordenadas 

que, orientam a consecução de uma meta, ou seja, o que se propõem para a 

aprendizagem dos alunos são conjuntos de ações cuja realização permite chegar 

finalmente a determinados propósitos. Trabalhar os procedimentos revela a 

capacidade do saber fazer e agir com eficácia. 

 No ambiente educacional Coll e Valls (1998) acreditam que os 

procedimentos de natureza interna merecem atenção especial como os 

símbolos, as representações, as ideias, as letras, as imagens, os conceitos, estes 

são os procedimentos que servem de base para a realização de tarefas 

intelectuais. 

 Um dos fatores importantes para que os alunos aprendam a utilizar os 

procedimentos relacionados com o conhecimento científico é o tipo de atividade 

desenvolvido nas aulas de ciências.  

 Nos argumentos de Pozo e Gómez Crespo (2009) as atividades precisam 

envolver uma prática reflexiva, que exija tarefas que envolvem sempre 

situações novas e imprevisíveis. Assim, os estudantes se sentirão motivados 

para se esforçar a aprender Ciência. 

 A aquisição de procedimentos é descrita por Pozo e Gómez Crespo 

(2009) em quatro fases: A primeira a instrução ou modelo de ação que 
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estabelece o objetivo e a sequência de ações a serem realizadas deve ser 

fragmentada. Pode apresentar-se como lista de instrução ou modelo 

desenvolvido pelo professor, respeitando sempre os conhecimentos prévios dos 

alunos, a capacidade de atrair a atenção sobre os traços relevantes. 

 A segunda fase corresponde a automatização da técnica, o aluno deve 

colocar em prática, repetidamente sob a supervisão do professor. O objetivo 

desta fase é condensar em uma ação todos os passos da fase anterior. A 

automatização traz benefícios cognitivos diminuindo a número de erros na 

execução de tarefas. 

 A função da terceira e quarta fase é a do treinamento procedimental, ou 

seja, a aplicação dos procedimentos aprendidos em novas tarefas e contextos 

que implicará reflexão sobre o êxito e o fracasso. Esses momentos objetivam 

promover nos educandos uma reflexão consciente sobre seu uso e quais 

melhores condições para sua aplicação. 

 Nesse contexto é possível afirmar que a aquisição de atitudes é 

promovida mediantes procedimentos – técnicas ou estratégias adotadas nas 

aulas de ciências. 

 De acordo a Pozo e Gómez Crespo (2009), os conteúdos atitudinais e 

procedimentais são articulados aos conteúdos conceituais que permanecem 

como eixo central da maior parte do currículo de ciências, não apenas dos 

tradicionais, mas, de boa parte da proposta renovadora. 

 Embora a compreensão dos conteúdos seja difícil um dos principais 

problemas para a aquisição do conhecimento científico é: 

 

A presença entre os alunos de fortes concepções alternativas aos 
conceitos científicos que lhes são ensinados, os quais são muito 
difíceis de modificar e, em alguns casos, sobrevivem a longos anos de 
instrução científica (POZO e GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 78). 

 

 Essas concepções precisam de ações planejadas que tornem viável a 

aprendizagem por parte do aluno. Os conteúdos conceituais são diferenciados 

em três tipos para desenvolver o currículo de ciências: os dados, os conceitos e 

os princípios.  
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 De acordo com Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 78) "dados são as 

informações que afirma algo sobre o mundo. Não é necessário somente 

conhecê-los, mas dispor de conceitos que lhes deem significado”. 

 Embora a educação científica exija além da transmissão de dados e 

informações verbais, “não é possível ensinar ciências sem dados. O que ocorre é 

que isso não deve ser um fim em si; os dados devem ser um meio, uma via para 

ter acesso a outras formas de conhecimento conceitual” (POZO e GÓMEZ 

CRESPO, 2009, p. 81). 

 Para os autores os dados são aprendidos de forma linear, ou seja, através 

da reprodução exata da informação, para entender os conceitos são necessários 

estabelecerem relações com os conhecimentos que o aluno já possui. 

 Porquanto, pode-se dizer que o aluno adquire conceitos se ele é capaz de 

falar sobre um material ou informação utilizando suas próprias palavras.  

 Vale ressaltar, que o processo de compreensão é progressivo e terá 

consequências importantes para o sequenciamento dos conteúdos conceituais 

no currículo. 

 Quanto aos princípios ou conceitos estruturais são os mais gerais com 

elevado nível de abstração, os específicos situam-se dentro de uma organização 

hierarquia, subordinados a esses princípios. (POZO, 1998) 

 Em suma, a assimilação por parte dos alunos deve ser pelos conceitos 

específicos da disciplina de ciências, por receber tratamento curricular mais 

localizado.  

 Então, o trabalho da educação científica precisa estar focado na 

construção, por parte dos alunos, de atitudes, procedimentos e conceitos que 

não conseguiriam desenvolver sozinhos em situações cotidianas. Sendo assim, 

faz-se necessário que os professores, coordenadores e alunos estejam 

conectados em uma mesma perspectiva. 
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CAPÍTULO 3 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

As pesquisas qualitativas admitem, 
que a realidade é flutuante e contraditória... 

Chizzotti, 2006 

 

 A curiosidade, a inquietação e a ação de um pesquisador dão 

continuidade ao que já foi elaborado e sistematizado pelos que trabalharam o 

assunto anteriormente, confirmando ou negando o que foi reunido sobre o 

mesmo. Segundo Ludke e André (1986), para se realizar uma pesquisa é preciso 

promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas 

sobre determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele. 

 Desse modo o papel do pesquisador é contribuir para que o 

conhecimento específico do assunto se amplie, apresentando as 

particularidades do observador.  

 Nossas expectativas neste trabalho foram mostrar que a literatura infantil 

empregada como suporte para dinamizar e problematizar as aulas de Ciências 

fornece condições para que os estudantes compreendam os conteúdos 

trabalhados. Desta maneira, é possível iniciar o processo da alfabetização 

científica em consonância com a alfabetização linguística. 

 Nas próximas páginas apresentamos como nossa pesquisa foi organizada 

e realizada. 

  

3.1 - Características da Pesquisa 
 

 Nosso objetivo foi avaliar uma proposta pedagógica, com vistas à 

alfabetização científica para aquisição de conceitos, bem como, mobilizar 

atitudes sobre biodiversidade e conservação das aves, apoiada na literatura 

infantil. 
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 A pesquisa desenvolvida teve uma abordagem qualitativa na qual, de 

acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 49) “os investigadores qualitativos 

interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos”. A pesquisa qualitativa apresenta as seguintes características: 

 

O ambiente natural é a principal fonte de dados, sendo o pesquisador 
o principal instrumento da pesquisa; A investigação qualitativa é 
descritiva; Há uma preocupação maior com o processo do que com o 
produto da pesquisa; Os dados são analisados indutivamente; O 
pesquisador valoriza os significados que as pessoas atribuem às suas 
experiências de vida. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 48 e 49). 
 

 O processo de condução da investigação qualitativa, para Bogdan e 

Biklen (1994, p. 51) “reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os 

respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados por aqueles de uma forma 

neutra”, ou seja, nessa abordagem de pesquisa, é atribuída grande importância 

aos contextos de vivências e aos “sentidos que as pessoas dão às suas vidas” 

(BOGDAN, BIKLEN, 1994, p. 50). 

 Neste contexto, a abordagem qualitativa de acordo com Chizzotti (2006, 

p. 28) ocorre como “uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 

constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados 

visíveis e latentes que são perceptíveis a uma visão sensível”. 

 Esta investigação também se caracteriza como uma pesquisa de 

intervenção que segundo o autor “tem como interesse a clarificação de fatos 

com a finalidade de orientar a ação em uma situação concreta”(CHIZOTTI, 

2006, p. 77). E, a intervenção contemplou os objetivos da pesquisa, pois, 

possibilitou o contato direto com os alunos, ao serem tratados os conceitos 

relacionados com seus saberes a respeito das aves, bem como das questões 

relativas à conservação da fauna.  

 Iniciamos então, com a leitura flutuante dos livros didáticos, por meio da 

qual obtivemos subsídios da abordagem sobre as aves nos mesmos, o que 

contribuiu também na escolha das obras de literatura infantil que foram 

posteriormente utilizadas na intervenção. Dando continuidade, fizemos as 

entrevistas semiestruturadas, visando coletar informações que beneficiassem a 
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construção das atividades desenvolvidas na intervenção pedagógica. É 

importante atentar para o caráter de intenção que permeia a interlocução, pois, 

 

...na entrevista a relação que se cria é de intervenção, havendo uma 
atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem 
responde, os entrevistados discorrem sobre o tema proposto com base 
nas informações que eles detêm e que no fundo são a verdadeira 
razão” (LUDKE e ANDRÉ 1986, p. 33). 
 

 As autoras ressaltam ainda que: 

 

a grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela 
permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 
praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais 
variados tópicos (ibid., 1986, p.34). 

  

3.2 - Local e Participantes da pesquisa 

 

 O local selecionado para realização desta pesquisa foi a Escola Stela 

Câmara Dubois, localizada no bairro Malvinas II, bairro periférico de 

Jaguaquara- Bahia, cidade localizada no Vale do Jiquiriçá, no sudoeste baiano.

  A escola atende a uma demanda aproximada de 550 alunos, desde as 

séries iniciais da Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos e foi 

escolhida para a realização deste trabalho de pesquisa de mestrado por ser o 

estabelecimento educacional onde leciono há 05 anos.  

 Os alunos, em sua maioria, são oriundos de famílias de baixa renda, 

cujos pais são lavradores, pedreiros, ou pequenos comerciantes. Uma boa parte 

recebe benefícios do governo federal conforme dados do censo escolar e 

documentos existentes na ficha individual do aluno disponível na escola. 

Contribuindo com a renda das famílias que quase sempre são numerosas. 

 Os participantes da pesquisa foram os estudantes do 3.º Ano do Ensino 

Fundamental I, turma composta por 30 educandos, com faixa etária entre 08 e 

09 anos, todos residem nas proximidades da escola. 

 A regente da turma é a Professora Eliene Andrade Teixeira da Hora, 

graduada em Pedagogia, jaguaquarense e residente na mesma comunidade 

onde se situa a escola. 
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3.2.1 - Itinerário da Pesquisa 

 

 Esta pesquisa subdividiu-se em cinco etapas: Na primeira etapa fizemos 

o contato com os familiares para explicar a finalidade do trabalho e com os 

estudantes para convidá-los a participar dos encontros.  

 Em seguida, na segunda etapa, fizemos uma leitura flutuante dos livros 

didáticos de ciências do 1.º ao 3.º Ano do Ensino Fundamental I.  

 Na terceira etapa, selecionamos as literaturas infantis do acervo do 

Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), que pudessem ser articulados 

com as aulas de Zoologia.  

 Logo após, na quarta etapa, ocorreram as entrevistas com os estudantes 

participantes da pesquisa para identificar seus saberes sobre as aves e por fim, 

na quinta etapa, ocorreu a execução e aplicação da proposta interventiva. 

 

3.2.2 - Primeira etapa: Contato Inicial com Familiares e com os Estudantes do 

3.º Ano do Ensino Fundamental 

  

O contato inicial com os pais aconteceu por meio de uma reunião na 

escola Stela Câmara Dubois, na sala da turma do 3.º Ano “A” no dia sete de 

abril de 2017. Fui apresentada aos familiares dos estudantes pela coordenadora 

pedagógica da escola, a professora Maria da Conceição Ribeiro Reis e pela 

professora regente, Eliene Andrade Teixeira da Hora. As referidas professoras 

iniciaram o diálogo dizendo que seria realizada uma atividade junto com a 

turma sobre as aves. Expliquei detalhadamente a dinâmica, duração e 

procedimentos éticos do trabalho que seria realizado com os alunos, bem como 

os objetivos da pesquisa. Os familiares foram atenciosos, alguns comentaram 

que consideravam importante essa atividade com os alunos e todos permitiram 

a participação dos filhos na pesquisa. Foram coletadas as assinaturas dos pais 

no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), e do 

Termo de Autorização do Uso de Imagens e Depoimentos (Apêndice B).  
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 Neste mesmo dia, após a reunião com os pais, fizemos o convite para os 

estudantes participarem da pesquisa por meio de um teatrinho de fantoches 

representados por um papagaio e por um canário descrito no Termo de 

Assentimento (Apêndice C). Os dois personagens dialogaram entre si e 

interagiram com a turma, com a pesquisadora e com a professora regente, 

discorrendo sobre as atividades que seriam realizadas na classe do 3.º ano sobre 

as aves.  

 Os alunos foram informados que a princípio eu, a pesquisadora, os 

entrevistaria individualmente e que logo após eles iriam realizar atividades 

dinâmicas na sala de aula. Em seguida os personagens se dirigiram aos alunos, 

perguntando se os mesmos gostariam de participar da pesquisa, ao mesmo 

tempo em que informavam que, só participaria quem quisesse, e que, se 

durante a pesquisa alguém não quisesse mais envolver-se, poderia se retirar das 

atividades e que um adulto iria acompanhá-lo para outro espaço da escola. 

Porém, todos os alunos se interessaram e aceitaram participar. 

  

3.2.3 - Segunda etapa - Leitura flutuante dos Livros Didáticos de Ciências do 

1.º ao 3.º Ano do Ensino Fundamental I  

 

Realizamos a leitura flutuante dos livros de Ciências do 1.º, 2.º e do 3.º 

Ano da escola Stela Câmara Dubois, escolhidos para o triênio de 2016 a 2018, 

distribuído pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Bardin (1995) 

diz que por meio da leitura flutuante é possível estabelecer o contato com os 

documentos a serem analisados, conhecer os textos, mensagens e deixar fluir as 

impressões e expectativas.  

Com esta leitura flutuante, observamos se os conteúdos de Zoologia dos 

referidos livros atendiam aos direitos de aprendizagem para o Ensino de 

Ciências especificamente sobre o eixo estruturante Vida nos Ambientes, 

conforme consta no PCN (1997). Segundo Oliveira (2014): 

 

O Ensino de Zoologia não se restringe apenas ao conhecimento da 
nomenclatura e aspectos morfológicos dos animais, mas deve 
estabelecer relações com outras vertentes da Biologia, concebidos sob 
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o olhar evolutivo, de modo transversal, considerando, por exemplo, o 
homem como ser natural em um contexto que suscita a discussão com 
outras questões que envolvem aspectos históricos e sociais 
(OLIVEIRA, 2014, p. 32). 
 

 Deste modo, compreender esses aspectos por parte dos estudantes, 

facilita a construção de uma relação de respeito com as demais espécies 

existentes na natureza.   

 

3.2.4 - Seleção dos Livros de Literatura Infantil Disponíveis no Acervo da 

Escola Stela Câmara Dubois 

 

 Analisamos o acervo de literatura infantil disponível para as classes de 

alfabetização e escolhemos os livros que traziam os animais como personagens 

principais. Destes foram selecionados os que continham o tema aves, conteúdo 

escolhido para elaborar a intervenção pedagógica para a turma do 3.º Ano. Os 

livros escolhidos estão destacados no quadro 01. 

 

Quadro 01 - Livros de literatura infantil utilizados na intervenção pedagógica 

e os conteúdos abordados. 

Livros utilizados na intervenção Conteúdos de Ciências abordados na 
intervenção 

Aves Gustavo Sezeban, Rafael Sezeban; 
ilustrado por Rogério Coelho. - 
Curitiba: Aymará, 2008. (Coleção Olha 
o Bicho) 

• Morfologia 
• Comportamento 
• Alimentação 
• Reprodução 
• Habitat 

O livro, João e Maria de Barro, Luiz 
Antonio Aguiar, ilustração de Márcia 
Széliga. – 2.º edição, Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2007. 

• Comportamento do João-de-
barro; 

• Tipos de ninhos e cuidado com 
os filhotes. 

O livro Festival da primavera: aventuras 
do araquã – Braguinha, ilustradora 
Tatiana Paiva, 1.º Ed. Rio de Janeiro: 
Rocco Pequenos Leitores, 2011. 

• Comparação com os ambientes 
naturais reais; 

• As possíveis ameaçam as aves; 
• Conservação da biodiversidade. 

O livro O Menino e a Gaiola de Sonia 
Junqueira; ilustrado por Mariângela 
Haddad. Belo Horizonte: Autêntica, 
2008. 

• Criação de pássaros em 
cativeiro; 

• Tráfico de aves silvestres. 
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 É importante ressaltar que esses livros são distribuídos pelo Programa 

Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), como um dos eixos de atuação do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), instituído pela portaria 

n.º 867, de 04 de julho de 2012, com o objetivo de ampliar os recursos didáticos 

disponíveis em sala de aula para auxiliar no processo de alfabetização e 

letramento dos estudantes. 

 Nestes acervos, existem diferentes obras que trazem reflexões que podem 

contribuir para um trabalho dinâmico e motivador, mobilizando os estudantes 

a novas leituras. 

 Nos anos iniciais do Ensino Fundamental é possível ajudar a criança a 

entender a cultura letrada e sua função social, para que possam interagir e 

desenvolver a aprendizagem da leitura e da escrita, ampliando sua capacidade 

de produção utilizando a literatura infantil (BRASIL, 2013). 

    

3.2.5 -  Quarta Etapa - Entrevista com os Estudantes Participantes da Pesquisa 

 

As entrevistas ocorreram entre os meses de abril e maio de 2017, quando 

coletamos os depoimentos dos educandos a partir de uma lista de questões 

previamente elaboradas. Entre os 30 alunos 29 participaram. Uma aluna não 

manifestou interesse em participar da entrevista e ficou, neste momento, com a 

professora regente. Durante as demais atividades ela ficou na sala, e participava 

ativamente dos momentos propostos. 

 Baseados em Souza (2013) organizamos a entrevista semiestruturada 

composta de sete questões apresentadas no quadro 02,explicando a intenção 

década uma das perguntas. A duração das entrevistas variou de oito a dez 

minutos cada. Os alunos foram conduzidos para uma sala, para a conversa com 

a pesquisadora.  
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Quadro 02 - Perguntas da entrevista semiestruturada e suas intenções para a 
elaboração da intervenção. 

 

 Achamos pertinente comentar que a professora regente ainda não havia 

abordado esse tema com os estudantes do 3.º ano. 

 Após transcrição das entrevistas e análise dos conhecimentos e atitudes 

dos estudantes em relação às aves, elaboramos a intervenção pedagógica. 

 

3.3.6 - Quinta Etapa - Elaboração e Aplicação da Proposta Interventiva  

 

 Para a proposta interventiva foi elaborada uma sequência didática que 

foi realizada em cinco encontros entre os dias 25/05/2017 a 01/06/2017. 

 Apresentamos no quadro 03, o cronograma da sequência didática 

desenvolvida com os estudantes participantes da pesquisa. 

QUESTÕES INTENÇÔES 

Para você o que é uma ave? Levantar informações sobre o 
conceito de ave. 

Quais são as aves que você conhece? Levantar informações sobre o 
conhecimento sobre biodiversidade 
de aves. 

De onde você conhece essas aves? Levantar informações sobre 
procedência dos habitats das aves.  

Você cria alguma ave em sua casa? 
Qual? 

Levantar informações sobre as aves 
criadas em cativeiro e seus motivos. 

Você conhece alguém que cria ave em 
casa? 

Levantar informações sobre a 
procedência os saberes e das práticas 
de criação de aves em cativeiro 

Você sabe qual é a importância das 
aves para a natureza? 

Levantar informações sobre o papel 
ecológicos das aves. 

Você conhece alguma história ou 
estória, alguma música que fale sobre 
as aves? 

Levantar informações relativas ao 
imaginário, às brincadeiras e aos 
usos. 
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Quadro 03 – Cronograma de aplicação das atividades da intervenção 
pedagógica. 
 

DATA ATIVIDADES 

25/05/2017 • Roda de conversa na qual foram abordadas questões 
sobre as aves, partindo das concepções apresentadas 
pelos alunos durante as entrevistas; 

• Desenho livre sobre as aves. 
26/05/2017 • Leitura do livro “Aves”; 

• Exposição do vídeo: A evolução das aves; 
• Construção de um cartaz para identificação das 

aves. 
29/05/2017 • Leitura do livro “João e Maria de Barro”; 

• Exposição do vídeo: Meio ambiente por inteiro – 

pássaros; 

• Organização da turma em seis grupos; 

• Jogo das atitudes adequadas e inadequadas em 

relação às aves. 

31/05/2017 • Leitura do livro “Festival da Primavera: aventuras 
do araquã”; 

• Exposição dialogada sobre a ação do homem na 
natureza. 

01/06/2017 • Apresentação do livro “O menino e a gaiola”; 
• Exposição do vídeo com a música “Passaredo” de 

Chico Buarque; 
• Produção textual. 

  

 Para a elaboração da sequência didática consideramos os critérios 

discutidos por Pozo e Gómez Crespo (2009), tendo em vista o desenvolvimento 

dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais para o ensino de 

ciências. 

 Para favorecer a aquisição de conceitos, pelos estudantes, apresentamos 

por meio de uma atividade por exposição, segundo Pozo (1998, p.52) “uma das 

formas mais habituais de organizar uma atividade dirigida à aquisição de 

conceitos pelos alunos”, dados sobre as aves, usamos o projetor como recurso 

didático para apresentar informações e vídeos sobre as espécies, facilitando a 

relação com os saberes que os mesmos já possuíam. Para isso realizamos 
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atividades específicas com o objetivo de apresentar-lhes informações relevantes 

sobre a importância das aves para a manutenção da integridade dos 

ecossistemas. 

 Segundo Pozo e Gómez Crespo (2009), uma pessoa precisa dotar de 

significado o material ou informação para adquirir conceito. Assim, 

incentivamos a participação dos estudantes nas atividades propostas sempre 

estabelecendo conexão com o que eles já conheciam.  

 Quanto aos procedimentos, os autores afirmam que os conteúdos 

procedimentais são adquiridos mais eficazmente por meio da ação, desta 

maneira, elaboramos sequências de tarefas para que os estudantes refletissem e 

tomassem decisões para executá-las. Foram realizados jogos, construção de 

cartazes, desenhos e produções textuais. 

 Na elaboração da proposta didática, traçamos as atitudes para o ensino de 

Ciências sobre as aves de acordo com Pozo e Gómez Crespo (2009), atitudes 

com respeito à ciência, com respeito à aprendizagem da ciência e as implicações 

sociais da ciência, que serão posteriormente discutidas, pois, para os autores os 

estudantes em seu aprendizado, tendem a adotar as atitudes conforme lhes 

foram ensinados.    
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

São dois pássaros que eu tenho: 
um verdadeiro e piador 

e aquele outro de desenho, 
feito com lápis de cor 

 
Já tomei minha decisão 

e abro a gaiola, me arriscando: 
mais vale um pássaro na mão 
e poder ver o outro voando... 

Claudia Martins, 2008 

  

 Este capítulo apresenta ao leitor os resultadose as discussões das 

atividades desenvolvidas durante o processo interventivo, cotejados com a 

literatura da área, que objetivou a articulação dos saberes cotidianos com os 

conhecimentos científicos acerca da diversidade de aves, bem como sua 

conservação. 

O capítulo está subdividido em cinco partes que consideramos como 

etapas. A primeira  etapa consistiu no contato com os familiares e com os 

estudantes, quando discorremos sobre nossas impressões sobre a reação dos 

pais e estudantes quando apresentadas as intenções do projeto de pesquisa.  

 Na segunda etapa, fizemos uma leitura flutuante dos livros didáticos de 

ciências do 1.º ao 3.º Ano do Ensino Fundamental I, a fim de articular os 

conteúdos propostos com os direitos de aprendizagem bem como com o 

conteúdo de zoologia no que diz respeito às aves. 

 Na terceira etapa, selecionamos as literaturas infantis do acervo do 

Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), observando a relevância de 

temas que pudessem ser articulados com as aulas de Zoologia,  

 Na quarta etapa ocorreram as entrevistas com os estudantes 

participantes da pesquisa para identificar seus saberes sobre as aves e por fim, 

na quinta etapa ocorreu a execução da proposta interventiva, por meio das 

diversas atividades para mobilizar conceitos e motivar novas atitudes relativas 

à conservação das aves. 
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4.1 - Primeira Etapa: Contato Inicial com Familiares e com os Estudantes do 3º 

Ano do Ensino Fundamental 

 

 No contato inicial, os familiares demonstraram entusiasmo com a 

participação dos filhos na pesquisa, pois, esta poderia contribuir com a 

qualidade do aprendizado. Os estudantes também ficaram bastante animados 

em participar, expondo seus conhecimentos sobre as aves durante a 

apresentação da pesquisa realizada com os fantoches. 

 Apresentamos o percurso das atividades que seriam realizadas, 

utilizando os fantoches de um papagaio e de um canário. A brincadeira 

despertou a atenção dos pequenos e os motivou a participarem da pesquisa. 

 Conversamos um pouco sobre as aves, alguns contaram que “criavam” 

em casa, outros que conheciam vários pássaros a exemplo de rolinhas, papa 

capim, canário, coleirinho, gavião etc. 

 Nessa conversa informal, um dos alunos nos contou que presenciou um 

gavião comendo uma rolinha e que jogou uma pedra para defendê-la. “Fiquei 

com pena da rolinha, bicho malvado” (J. S. L, 11 anos). 

 Este momento nos deu indícios de que o estudante ainda não entendia as 

interações ecológicas.  

 O gavião-carijó (Rupornismagnirostris), ao qual o estudante se referiu, é 

uma ave de rapina Accipitriformes da família Accipitridae e pode ser 

encontrado em diferentes ambientes, ocorrendo do México à Argentina e em 

todo o Brasil. Sua ampla distribuição geográfica também se reflete nos seus 

hábitos alimentares generalistas, pois, consome desde insetos até aves e lagartos 

(WIKIAVES, 2008). 

 Embora o estudante não comentasse, deixou transparecer que o 

sentimento de “pena” em relação à rolinha (Columbina talpacoti) foi por ser esta, 

uma ave pequena e bonita. Ele considerou uma agressão o ato do gavião, sem 

refletir atirou uma pedra na ave, atacando-a. Para essa conexão emocional em 

relação à outra espécie, a criança teve uma atitude afetiva, pois, demonstrou 

sentimento e preferência diante da situação vivenciada por ela. 
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 Para Sarabia (1998), as atitudes possuem três componentes básicos que 

refletem a complexidade da realidade social. A formação e a mudança de 

atitude sempre operam com esses três componentes“ o cognitivo 

(conhecimentos e crenças), componente afetivo (sentimentos e preferências), 

componente de conduta (ações manifestas e declarações de intenções)” 

(SARABIA, 1998, p. 125). 

 Desta maneira, consideramos que por não conhecer as interações 

ecológicas, a criança interferiu no processo natural entre as espécies. 

Reconhecendo a necessidade dessa abordagem, propomos discutir na sequência 

didática elementos que propiciassem debates acerca da relação entre as espécies 

e os impactos causados pela ação humana ao ambiente natural, pois nesse 

ensejo, os educandos podem começar a desenvolver sua alfabetização científica, 

bem como atitudes favoráveis para com a natureza. 

  

4.2 - Segunda Etapa - Leitura Flutuante dos Livros Didáticos de Ciências do 

1.º ao 3.º Ano do Ensino Fundamental I 

 

 A intenção dessa etapa foi observar como são abordados os conteúdos de 

Zoologia e a preservação da biodiversidade, obedecendo aos critérios dos 

direitos de aprendizagem sem qualquer pretensão de investigações mais 

profundas como a qualidade do livro. 

 Para o Ciclo de Alfabetização as crianças devem conhecer os usos e as 

transformações que ocorrem no solo, na água, no ar, bem como as 

características da diversidade animal e vegetal e da sua conservação e manejo. 

(BRASIL, 2012, p.109). 

 Os livros didáticos que fizemos a leitura flutuante foram “Ligados.com” 

Ciências Humanas e da Natureza, Organizadora Editora Saraiva; sendo a 

editora responsável Silvana Rossi Júlio, 1.ª edição. São Paulo — 2014. Eles fazem 

parte do PNLD. 

 Consideramos de pertinência as informações trabalhadas nos livros 

didáticos que conforme Vasconcelos e Souto (2003) devem promover o contato 
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do aluno com o conhecimento disponível, possibilitando a compreensão da 

realidade que o cerca.  

 De acordo com os PCN documentos que ainda orientavam o trabalho docente 

em 2017, os conteúdos a serem abordados em sala de aula devem: 

•… se constituir em fatos, conceitos, procedimentos, atitudes e 
valores compatíveis com o nível de desenvolvimento intelectual do 
aluno, de maneira que ele possa operar com tais conteúdos e avançar 
efetivamente nos seus conhecimentos; 
•… favorecer a construção de uma visão de mundo, que se apresenta 
formado por elementos inter-relacionados, entre os quais o homem, 
agente de transformação. O ensino de Ciências Naturais deve 
relacionar fenômenos naturais e objetos da tecnologia, possibilitando 
a percepção de um mundo permanentemente reelaborado, 
estabelecendo-se relações entre o conhecido e o desconhecido, entre as 
partes e o todo; 
•… ser relevantes do ponto de vista social e ter revelados seus 
reflexos na cultura, para permitirem ao aluno compreender, em seu 
cotidiano, as relações entre o homem e a natureza mediadas pela 
tecnologia, superando interpretações ingênuas sobre a realidade à sua 
volta (BRASIL, 1997, P.26). 
 

 Por intermédio da leitura flutuante (BARDIN, 1977) estes princípios 

norteadores, e os direitos de aprendizagem não foram percebidos nessas obras, 

tendo em vista que favorecem a memorização de conceitos, não ofertando uma 

ampla visão de mundo, por meio da qual o estudante possa perceber a relação 

entre homem, natureza e tecnologias. 

 Não há contextualização, o que promove um distanciamento entre o 

conhecimento científico e o cotidiano dos estudantes. O livro do 1.º Ano aborda 

o conteúdo “Animais de Estimação” trazendo gato, cachorro, porquinho-da-

índia, peixes e coelho como animais que podem ser mantidos em casa. Essa 

abordagem pode desconsiderar os outros animais existentes na natureza, suas 

interações ecológicas bem como, os prejuízos que são causados à saúde dos 

seres humanos e à própria espécie. 

 Não observamos uma progressão nos conteúdos, ou seja, não existe uma 

preocupação com uma sequência de complexidade que propicie os estudantes 

avançar em seus conhecimentos. 

Podemos observar esse descompasso na frase a seguir retirada do livro do 

2.º ano, proposta para o estudante completar com uma das palavras, noturnos e 
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diurnos. “Se a galinha vai dormir ao anoitecer e o passarinho acorda ao amanhecer é 

porque esses dois animais são”. 

 A afirmativa atribui comportamento humano como dormir e acordar aos 

animais, no contexto que foi apresentado pode confundir o estudante, em 

relação aos hábitos das outras espécies. Os livros didáticos têm por finalidade 

informar os conteúdos aceitos cientificamente. Assim, deveriam apresentar para 

as crianças que cada grupo animal possui um determinado comportamento de 

atividade distinto. 

 Encontra-se discretamente no livro do 1.º Ano a abordagem sobre 

animais ameaçados de extinção, no do 2.º e 3.º Ano não foram observados 

atividades ou textos que favoreçam a reflexão entre animais e natureza, entre 

animais e seu papel ecológico. O livro do 3.º ano traz o tema “O ser humano e o 

ambiente” “a criação de animais” substanciando a ideia de que o animal existe 

para prestar serviços ao homem, desconsiderando sua importância para a 

manutenção da dinâmica da natureza. 

 As informações sobre as espécies contribuem com um ensino voltado 

para reprodução e repetição de conceitos sem seu verdadeiro entendimento. 

Gondim (2012), diz que a informação só produz conhecimento quando quem a 

recebe sente a necessidade de compreendê-la. 

 Ressaltamos que as atividades propostas não problematizam as questões, 

não suscitam a construção de novos conhecimentos, haja vista que os conteúdos 

trabalhados não trazem informações que contemplem o ensino de zoologia em 

um contexto de adaptação, ecologia e conservação. 

 Vasconcelos e Souto (2003) evidenciam que os livros de Ciências têm 

uma função que os difere dos demais, que é a aplicação do método científico, 

estimulando a análise de fenômenos, o teste de hipóteses e a formulação de 

conclusões. 

 Os livros didáticos são os recursos mais operados em sala de aula, por 

isso é necessário conhecer previamente a abordagem e os métodos utilizados 

para trabalhar determinados conceitos. Deste modo, é recomendável observar 

as características dos mesmos, buscando conhecer a disposição dos conteúdos e 

as possibilidades de trabalho.  
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 Nas palavras de Vasconcelos e Souto (2003) as atividades que não 

contemplam a realidade imediata dos alunos perpetuam o distanciamento entre 

os objetivos do recurso em questão e o produto, formando indivíduos treinados 

para repetir conceitos, aplicar fórmulas e armazenar termos, sem associá-los ao 

seu cotidiano. 

 O uso do livro como único mecanismo didático nas aulas de Ciências, 

não desperta o interesse do aluno para os assuntos trabalhados pelo professor. 

 Nesse momento, é que a interdisciplinaridade entre o ensino de Ciências 

e literatura infantil pode contribuir para um progresso na aprendizagem e 

alfabetização científica. 

 

4.3 - Terceira etapa: Seleção dos Livros de Literatura Infantil Disponíveis no 

Acervo da Escola Stela Câmara Dubois 

 

 Conforme exposto anteriormente, optamos pelos livros de literatura que 

abordavam temas com animais com enfoque em aves por atender aos objetivos 

propostos pela pesquisa.   

 Os livros selecionados apresentam imagens coloridas que atraem a 

atenção das crianças embora, em sua maioria exibam animais com 

características e atitudes “humanas”. 

 Essas características adotadas pela literatura infantil podem levar as 

crianças a verem os animais como maus e essas percepções são capazes de se 

prolongar na vida adulta desenvolvendo atitudes inadequadas em relação aos 

mesmos. Piassi e Araujo (2012) chamam a atenção para o fato de tais 

representações veicularem uma visão distorcida e valorativa do comportamento 

dos animais que pode afastar a objetividade do Ensino de ciências.  

 Nesse sentido, é interessante que o professor possa conhecer e analisar as 

características dos livros viabilizando um diálogo que permita a criança 

relacionar os aspectos do universo da fantasia com o real comportamento do 

animal. 

 Ressaltamos que nossa intenção neste trabalho, não é acabar com a 

fantasia e imaginação da criança em relação aos animais apresentados na 
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literatura infantil e sim, problematizar a situação para que eles possam 

diferenciar a fantasia da realidade. 

 Neste trabalho, apresentamos diversos conhecimentos sobre o tema em 

outros suportes textuais como: letras de músicas, imagens, vídeos, jogos, para 

os estudantes construírem suas interpretações em relação ao assunto. 

 

4.4 - Quarta Etapa - Entrevista com os Estudantes Participantes da Pesquisa 

 

 Concluídas as etapas anteriores, iniciamos as entrevistas 

semiestruturadas baseadas numa lista de tópicos que já foram anteriormente 

apresentados. As mesmas foram transcritas literalmente, respeitando o 

linguajar individual. As citações dos depoimentos, no texto, são referenciadas 

com as iniciais dos nomes dos estudantes seguidas das suas referidas idades. 

 Considerando a faixa etária e o fato de a professora regente do 3.º ano 

ainda não ter trabalhado o assunto, as crianças conseguiram expressar seus 

conhecimentos cotidianos conceituando uma ave.   

 Quando perguntado: Para você o que é uma ave? Eles responderam: 

 

 “Ave é um passarinho, uma galinha, um gavião, um canário é 

um bocado de passarinho” (J.S.L, 11 anos) 

“É um passarinho grande, tem bicos grandes, asas e são muito 

bonitos.” (A.N.S, 9anos) 

“Um animal.” (E.S. B, 8 anos) 

“Tem penas pretas, um pouquinho branca, também tem um bico 

um pouco grande.” (K.S. O, 8 anos) 

“Ave é um pé de manga.” (K.D. B, 9 anos) 

“É um animal que voa bem diferente de árvore”. (A. L, 09anos) 

“Eu sei que as aves, elas gostam de voar, não gostam de ficar em 

gaiola presa e elas, só gostam de ficar no mundo, andando pelas 

matas” (E.P.S, 08 anos). 
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 Enfatizamos que para o nível em que a pesquisa foi proposta, 3.º Ano do 

Ensino Fundamental, não tivemos a presunção de obter respostas com melhor 

embasamento científico. 

 Embora eles ainda não consigam organizar suas ideias, para formular 

um conceito, sabiam sobre qual animal estavam sendo questionados. Logo, 

citaram uma lista de características morfológicas como a cor das penas, o bico, o 

tamanho e sobre o comportamento da ave, quando se referem que elas gostam 

de voar e não de ficar presas em gaiolas.  

 Nota-se que com as inferências organizadas é possível que os estudantes 

reelaborem seu conhecimento chegando mais próximos dos conceitos científicos 

almejados neste trabalho. Nessa direção Pozo argumenta que: 

 

Para promover a aprendizagem escolar a partir dos conhecimentos 
prévios será fomentar, em primeiro lugar a tomada de consciência dos 
alunos em relação as suas próprias ideias, já que, somente tornando-as 
explícitas e sendo conscientes das mesmas, conseguirão modificá-las 
(POZO, 1998, p. 40). 
 

 Houve também a troca do termo “ave” por “árvore” por três alunos, mas 

eles conheciam as diferenças. Essa troca pode ter acontecido por questões de 

linguística, Soares (2016) diz que quando a criança chega à escola ela já domina 

um determinado dialeto. As crianças não estão habituadas a língua formal, seja 

por questões sociais ou culturais. Nosso cuidado em discutir as terminologias 

foi para que não houvesse confusão em relação ao significado de cada termo. 

 Sobre as aves mencionadas, identificamos um conhecimento amplo em 

relação à diversidade de espécies, apresentado na tabela 01 e os estudantes 

afirmaram que já as tinham visto em algum lugar onde vivem. Apenas a águia, 

o tucano e o falcão as crianças disseram que nunca tinham visto que conheciam 

essas aves por meio dos livros ou que viram em filmes. 

 Na tabela é possível observar as aves e a quantidade de vezes que foram 

citadas pelas crianças, bem como o nome científico e a ordem a qual pertencem. 
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Tabela 01.  Classificação científica das aves e número de citações feita pelos 
os alunos do 3º Ano do Ensino Fundamental da Escola Stela Câmara Dubois, 
município de Jaguaquara – Bahia –Brasil. 
 
 

 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO CITAÇÕES 
Nome 
Popular 

Nome científico Ordem    Número (n) Percentual 
(%) 

Canário  Sicalisflaveola Passeriformes 11 15,71% 

Papa-capim Sporophilanigricollis Passeriformes 9 12.85% 

Periquito da 
caatinga 

Eupsittula cactorum Psittaciformes  7 10% 

Coleirinho Sporophilacaerulescens Passeriformes 4 5,71% 

Águia - Falconiformes 4 5,71% 

Galinha Gallusgallus Galliformes 3 4,28% 

Bem-te-vi Pitangussulphuratus Passeriformes 3 4.28% 

Pardal Passerdomesticus Passeriformes 3 4.28% 
Tucano - Piciformes 3 4.28% 

Pica-pau - Piciformes 3 4.28% 
Rolinha Columbina talpacoti Columbiformes 2 2,85% 

Papagaio - Psittaciformes 2 2,85% 
Urubu - Cathartiformes 2 2,85% 

Galo Gallusgallus Galliformes 1 1,42% 

Cuiubinha 
(tuim) 

Forpusxanthopterygius Psittaciformes 1 1,42% 

Coruja - Strigiformes 1 1,42% 

Ganso Sula leucogaster Suliformes 1 1,42% 
Pato Anasplatyrhynchosdo

mesticus 
Anseriformes 1 1,42% 

Gavião - Accipitriformes 1 1,42% 

Falcão - Falconiformes 1 1,42% 
Xexéu Vanelluschilensis Charadriiformes 1 1,42% 
Sofrê 
(corrupião) 

Icterusjamacaii Passeriformes 1 1,42% 

Azulão  Cyanoloxiabrissonii Passeriformes 1 1,42% 

Cardeal Paroaria dominicana Passeriformes 1 1,42% 

Caboclinho Sporophilabouvreuil Passeriformes 1 1,42% 

Catete (tico-
tico) 

Zonotrichiacapensis Passeriformes 1 1,42% 

Pombo  Calumbalivia Columbiformes 1 1,42% 
TOTAL   70 100 
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Informamos para os estudantes que existem diferenças entre as várias 

espécies de aves e que elas são classificadas cientificamente de acordo com suas 

características. 

 Entre as aves citadas o canário-da-terra (Sicalisflaveola) ocorrente na 

região, com 15,71% das citações feito pelos estudantes, é uma ave admirada 

pelo canto forte e estalado por isso é frequentemente aprisionado em cativeiro, 

está entre as 10 mais apreendidas, segundo o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), aparece como pouco preocupante 

na lista vermelha de espécies ameaçadas segundo dados da União Internacional 

para Conservação da Natureza (IUCN) (WIKIAVES, 2008).  

 Segundo relatos dos entrevistados, esta é a ave mais comum para manter 

em cativeiro e cujo valor de comercialização é alto quando a mesma já está 

ambientada com o recinto doméstico. 

 O segundo mais citado foi o papa-capim com 12.85% 

(Sporophilanigricollis), que é bastante apreciado por gaioleiros como ave canora, 

não há registro de ameaça. (WIKIAVES, 2008). 

 Apareceu também entre os mais citados o periquito com 10% 

(Eupsittulacactorum) periquito-da-caatinga, cuja alimentação é basicamente de 

sementes. Estas aves deixam cair pedaços de frutos ou carregam no bico para 

outros lugares distantes, atuando eventualmente como dispersores de sementes 

(BARROS e MACHADO, 2000, p. 57). Aparece como pouco preocupante na 

lista vermelha de espécies ameaçadas. 

 Destacamos também o coleirinho (Sporophilacaerulescens) com 5,71% 

citações, esta ave sofre com a captura indiscriminada por apreciadores de 

pássaros canoros e tráfico de animais, também não está ameaçada (WIKIAVES, 

2008).  

 Com relação à criação de aves questionamos: Você cria alguma ave em 

casa? Qual? 

 

“Eu crio um piriquito, crio outro passarinho, um canalio” 

(K.D.B 9 anos). 

 “Canário preto” (P.R.S.S, 8 anos). 
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“A gente criava, só que roubaram”. ( L. J.R.S, 8 anos). 

“Crio um bucado de passarinho”. (W.P.B.S, 8 anos). 

“Eu crio o cabocolino e um canário” (E.S.B, 8 anos). 

“Eu tinha um só que já morreu já”. (S.S.C, 8 anos). 

 

 Para adquirir essas aves os estudantes comentaram que utilizam os 

instrumentos de armadilha como o alçapão, “assim oi, aí nós abre um negócio 

assim... e bota um pedaço de pau, aí na hora que ele bater no pedaço de pau, o açarpão 

fecha” (J.S.L. 11 anos). 

 Utilizam também a arapuca ou compram de outras pessoas que 

capturam aves para vender, mas quando caçam para se alimentar preferem o 

bodoque. 

 Loss (2013), diz que a prática da manutenção de pássaros em cativeiro é 

bem antiga no Brasil. Os criadores, geralmente, possuem conhecimentos sobre 

os hábitos alimentares e comportamentais, principalmente canto, muda e 

reprodução das aves. 

 Sobre a criação de aves, percebemos uma visão utilitarista nas respostas: 

 

 “É, só mesmo pra cantar” (K.D.B, 8anos). 

“Pra mim é pra distrair a mente e cuidar, pra mim é isso” 

(A.N.S, 8 anos). 

“Por que os pássaros cantam, pra nós se animar” (L.V.L.S 

8anos). 

 

 De acordo com os depoimentos algumas crianças pensam que as aves 

existem para servir ao homem e são incapazes de sobreviver sozinhas na 

natureza, ou seja, que algumas dependem do ser humano para viver. Segundo 

Razera, Boccardo e Silva (2007), é necessário discutir sobre as consequências das 

representações antropocêntricas e utilitaristas da natureza no cotidiano discente 

para que as crianças compreendam que os animais exercem uma função 

ecológica no seu habitat diferente de apenas embelezar a natureza.  
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 Percebemos também uma relação afetiva para com as aves quando 

respondem que criam porque gostam. 

 

“porque a gente gosta”.(G.P.S, 8anos). 

 “Meu avô gosta de pássaros, ele não gosta de bichos assim... ele 

só gosta de pássaros e eu também, aí por isso que a gente cuida”. 

(E.S.B, 8 anos). 

“Eu crio eles para alimentá-los, para eles terem uma vida boa”. 

(W.A.A, 8 anos). 

“Ah! Eu gosto” (K.S.O, 8 anos). 

 

 Notamos que manter as aves presas não é considerado pelos estudantes, 

como “maus tratos” aos animais, pois eles afirmam que cuidam, alimentam, 

dão água e carinho a eles. 

 Para coletar os saberes dos estudantes com relação à importância dos 

pássaros para o ambiente natural questionamos: 

 Qual a importância das aves para a natureza?  

 

“Serve para achar comida. (B.L.N, 8anos). 

“Eles servem pra deixar a natureza mais linda, mais elegante e 

preciosa”. (E.S.B, 8 anos) 

“Sentir ar livre que é lá a casa deles. É tipo a gente que tem uma 

casa e cuida dos filhos, dos filhotes. Tem o modo da gente e tem o 

modo dos passarinhos. Tem a casa e eles cuidam dos filhos como 

vocês podem cuidar dos filhos”. ( A.N.S, 9 anos) 

“Pra caçar minhoca e lagarta”. (W.P.B.S,8 anos) 

“Ele fica em cima de árvore, anda no chão... só”. (W.A.S,8 

Anos) 

“É fazer ninho, botar os filhotinhos, é ser... elas ser livres pra 

ninguém pegar ela” (J. S.L, 11 anos). 

“Não sei, não”. (P.R. S.S, 8 anos). 
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 Os estudantes não reconhecem a importância ecológica das aves, 

comentam que elas devem ser livres, pois, contribuem com a beleza da 

natureza.  

 Considerando que as crianças entrevistadas são estudantes do 3.º Ano do 

Ensino Fundamental, os direitos de aprendizagem, recomendados para a 

disciplina de Ciências para esta série não estão sendo garantidos. Isso 

provavelmente acontece devido à concentração do ensino nas áreas de Língua 

Portuguesa e Matemática. 

 Quero deixar registrado, que como professora desta escola e durante os 

três anos que exerci o papel de orientadora de estudo do PNAIC, pude perceber 

que o ensino de Ciências é negligenciado, não só por culpa dos professores, mas 

do próprio sistema de educação que prioriza a alfabetização no que diz respeito 

à leitura, escrita e Matemática. Para confirmar essa prática, existem as 

avaliações externas como Provinha Brasil e Avaliação Nacional de 

Alfabetização (ANA), que dão maior ênfase as áreas de Linguagem e 

Matemática. 

 Neste sentido, questões relevantes sobre as outras áreas do conhecimento 

que contribuem para a ampliação da visão e compreensão do mundo são 

deixadas de lado, favorecendo entendimentos errôneos em relação não só a 

cultura, mas também quanto à preservação e conservação ambiental. 

 Segundo Oliveira (2013, p. 65) “discutir temas como, preservação e 

conservação animal são importantes para a escola atual, tendo em vista o 

processo da perda da biodiversidade ocorrida nas últimas décadas”. 

 

4.5– Quinta Etapa –Aplicação Proposta Interventiva 

 

 As entrevistas semiestruturadas subsidiaram o processo interventivo 

pelas quais observamos os saberes apresentados pelos alunos em relação às 

aves e sua conservação. Utilizando a literatura infantil para promover interação 

entre conhecimento cotidiano e o conhecimento científico, preparamos a 

sequência didática para o período de aula de uma hora e meia a duas horas, que 

variou de acordo com a dinâmica da sala de aula. 
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 A sequência didática elaborada para esta proposta interventiva foi 

dividida em cinco momentos. Cada um deles será apresentado a seguir, tecendo 

relações com os referenciais teóricos que apoiaram esta proposta.  

 

4.5.1 - Primeiro Momento da Intervenção 

 

Neste primeiro momento ocorrido no dia 25 de maio de 2017, 

conduzimos a aula por meio de atividade de aprendizagem por exposição, para 

mobilização de conceitos com relação às aves, apresentado na fig.1, com uma 

sequência organizada, com vocabulário e terminologias adequados para a faixa 

etária, visando favorecer aos estudantes a participação e argumentação sobre o 

assunto. 

Utilizamos o projetor de imagens para apresentar dados tais como 

características anatômicas, comportamento, reprodução, importância ecológica, 

e habitats das aves. Mostramos diversas imagens com diferentes espécies de 

aves para as crianças perceberem a sua diversidade. Cuidamos para que o 

ambiente e as atividades propostas envolvessem os estudantes, facilitando a 

interação entre alunos e professor. 

 

Figura 1- Alunos durante atividade de aprendizagem por exposição na Escola 
Stela Câmara Dubois, em Jaguaquara – Bahia – Brasil – arquivo pessoal. 
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 O momento também foi utilizado para mostrar a diferença entre ave e 

árvore, pois essa troca de termos surgiu na entrevista por três alunos. Mas, 

quando questionados na sala de aula, souberam diferenciar. Quando 

perguntamos: árvore e ave são as mesmas coisas?  Eles responderam “Ave é um 

animal e árvore é uma planta”. 

 A troca do termo pode ter acontecido por uma questão linguística, o que 

não alterou o resultado na diferenciação entre os dois termos. Consideramos a 

problematização necessária, para que fossem abolidas quaisquer dúvidas em 

relação às terminologias. 

 Durante a exibição das imagens de aves, diversas que ocorrem na região, 

as crianças iam falando o nome das que conheciam. Pedimos que elas 

descrevessem as características anatômicas das aves e eles responderam: “Elas 

tem asas, rabo, bico, penas” (respostas em grupo). 

 Respeitando o desenvolvimento cognitivo dos alunos, fomos 

acrescentando os termos científicos mostrando para as crianças o significado e 

função de cada um deles, explicamos para a turma que as aves são vertebrados, 

com ossos pneumáticos, diferentes dos de outros animais,  

 

Toda a anatomia das aves é projetada para o voo. A conquista do ar 
para um vertebrado grande é um desafio evolutivo altamente 
exigente. Uma ave deve, é claro ter asas para sustentação e propulsão. 
Os ossos devem ser leves e, ainda servirem como estrutura rígida, 
todas têm os membros anteriores modificados em asas e os membros 
posteriores adaptados para andar, nadar ou empoleirar-se, e bicos 
queratinizados sem dentes (HICKMAN et al., 2017, p. 608) . 
 

 Mostramos as imagens dos membros posteriores apontando que as patas 

das aves que nadam possuem uma membrana para facilitar o nado. Os 

estudantes afirmaram “Eu já vi um pato, tem uma pele entre os dedos.” Segundo o 

WIKIAVES, “essas espécies vivem em áreas lacustres, especialmente na região 

Sul, enquanto outras ocorrem dispersas pelo interior do país, nas margens de 

rios, pantanais ou banhados” (WIKIAVES, 2008). 

 Os estudantes contaram que conhecem os patos porque seus familiares 

que moram na zona rural do município, criam essas aves em cativeiro para 
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consumo próprio, e que geralmente suas asas são aparadas para impedir a fuga 

destas aves.   

 Continuando a discussão, apresentamos a variedade de bicos e 

explicamos que de acordo com Hickman et al. (2017), eles são adaptados aos 

hábitos alimentares específicos de cada espécie. 

 Enfatizamos que as aves encontram seu alimento na natureza, quando a 

mesma está preservada, não havendo necessidade de serem alimentadas pelo 

ser humano. 

 Continuando a conversa, explicamos que segundo (SICK, 1997) esses 

animais são ovíparos, ou seja, seus embriões desenvolvem-se dentro de um ovo 

em ambiente externo sem ligação com o corpo da mãe. Na época de reprodução 

existem variações entre as espécies no que se refere ao número de parceiros e 

modo de construção do ninho e cuidados com os filhotes. 

 Comentamos também que as aves são animais homeotérmicos 

(popularmente chamados de animais de sangue quente), característica que os 

permitem manter a temperatura do corpo constante. 

Nossa preocupação neste trabalho foi com o ensino e aprendizagem, pois 

nos primeiros anos do Ensino Fundamental o Ensino de Ciências pode se tornar 

mais eficiente se incorporado a outras áreas do conhecimento, tendo em vista 

que os estudantes estão em fase de alfabetização, ou seja, aprendendo a ler e 

escrever e essas habilidades também são necessários para a compreensão do 

saber científico. 

Para Soares (2016) as diferentes áreas do conhecimento colaboram com a 

complexidade do processo de alfabetização, propiciando a compreensão e 

apreensão do mundo, desde o que está mais próximo ao mais distante da 

criança. 

Continuando este momento, muito participativas, as crianças 

mencionavam as diversas informações que sabiam sobre as aves que 

conheciam. Incentivamos as discussões entre eles, pois, esses momentos 

oportunizaram a construção do conhecimento. 

 Conversamos com as crianças que “as aves são os mais importantes 

dispersores de sementes, não apenas pela sua abundância, como também pela 
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frequência com que se alimentam de frutos e pela grande capacidade de se 

deslocarem e ocuparem diferentes ambientes” (PIZO e GALETTI, 2010). 

 Na sequência, a professora regente perguntou para os estudantes o que 

eles tinham aprendido na aula? Alguns relataram que “As aves são animais que 

tem penas, que o formato do bico depende da alimentação de cada uma”. 

 “Os pés também são diferenciados, os que nadam possuíam uma pele 

(palmouras, membranas interdigitais) entre os dedos para facilitar o nado”. 

 Comentaram que as aves “Possuem ossos leves“ (ossos pneumáticos) por 

isso elas podem voar; e que “As aves possuem o sangue quente” (homeotérmicos). 

 Uma criança afirmou para a professora que “Os pássaros faz cocô e nasce 

outra árvore no lugar” (A.C. S, 8 anos) nessa resposta percebemos que o estudante 

adquiriu conceito, pois, conseguiu dotar de significado as informações obtidas 

na aula e explicou com suas palavras o processo de dispersão de sementes.  

 Pozo (1998) afirma que o aluno possui seus próprios modelos de 

representação da realidade e só podemos afirmar que ele entendeu o conceito se 

estabelecer uma ligação com essas representações expressando com suas 

próprias palavras o que compreendeu a respeito de determinado assunto. 

 Outro estudante comentou: “Também pró, eles não precisa do homem pra dá 

comida” (A. O. S, 8 anos). Diante da fala, comprovamos que a criança construiu 

uma explicação baseada nas informações científicas que recebeu durante a aula, 

reelaborando a resposta que surgiu na entrevista como: “Eu crio eles para 

alimentá-los, para eles terem uma vida boa”. (A. O. S, 8 anos). 

 Vemos, portanto, que os dados trabalhados viabilizaram a aquisição dos 

conceitos, pois, segundo Pozo (1998, p. 29) “a aprendizagem de dados e a 

aprendizagem conceitual não têm motivo para serem incompatíveis, mas 

podem ser complementares”, ou seja, para que o estudante tenha uma 

compreensão mais abstrata do conteúdo precisa aprender conceitos mais 

específicos. 

 Da mesma maneira, nos reportamos ao processo de alfabetização e 

letramento que de acordo a Soares (2004) envolvem duas aprendizagens 

distintas, mas que devem ocorrer de forma articulada. A alfabetização só tem 

sentido quando desenvolvida em um contexto de letramento. Assim, ao 
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apresentar os dados para os estudantes e estes encontram sentido ao relacionar 

com seus saberes, acontece o processo de letramento simultaneamente. 

 Notamos que através de um trabalho interdisciplinar é possível 

conseguir a tão necessária alfabetização científica e desenvolver a criticidade 

nos estudantes. Pozo e Gómez Crespo (2009) destacam que o Ensino de Ciências 

tem como meta dar sentido ao mundo que nos rodeia e compreender que o 

sentido do conhecimento científico é a evolução do conhecimento cotidiano. 

 Essa atividade contemplou o objetivo de permitir que as crianças 

reconhecessem a diversidade das aves em relação ao modo de locomoção, 

revestimento do corpo, alimentação, reprodução e maneira de se abrigar nos 

ambientes. A apresentação de termos desconhecidos pelos estudantes, bem 

como de conceitos científicos possibilitou aos estudantes dar um novo 

significado a seus saberes, favorecendo mudanças de atitude em relação às 

aves. Pozo (1998) nos diz que uma das formas de conseguir que os alunos 

modifiquem suas ideias prévias,  

 

é apresentar o conhecimento escolar em situações e contextos 
próximos da vida cotidiana do aluno, de forma que o saber científico 
se mostre não somente “verdadeiro”, mas também útil (no sentido de 
que sirva para explicar fenômenos reais para o aluno e não somente 
situações hipotéticas) (POZO,1998, p. 40). 
 

Para finalizar o primeiro momento distribuímos folhas em branco e 

solicitamos que as crianças fizessem desenhos de aves que eles conheciam ou 

que gostavam. A intenção com esta atividade foi avaliar como as crianças 

percebiam as aves, após as atividades desenvolvidas neste primeiro momento, 

se traziam traços humanos, se estariam presas em gaiolas ou livres na natureza.  

 

4.5.2 - Segundo momento da intervenção  

  

 O segundo momento aconteceu no dia 26 de maio de 2017. Trabalhamos 

com informações sobre a necessidade de conservação das aves em seus 

ambientes naturais, utilizando o livro “Aves” que trata de questões sobre 

hábitat, comportamento, alimentação das aves. As imagens do livro são fiéis à 
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realidade. Primeiro apresenta a imagem do animal em seguida traz os dados 

científicos sobre a espécie. 

 Por meio deste livro de literatura infantil foi possível rememorar as 

informações sobre as aves do encontro anterior tendo o cuidado de sempre 

permitir que os alunos fizessem comentários de suas vivências com as espécies 

em estudo. 

 Observamos que os estudantes passaram a dialogar com informações 

mais precisas e questionamentos mais específicos o que significa que no 

primeiro momento eles encontraram motivação para o assunto, interessando-se 

em continuar as atividades. Para Pozo e Gómez Crespo (2009), a motivação é o 

resultado da organização das atividades escolares, a interação social na sala de 

aula, bem como, a expectativa de êxito dos alunos nas tarefas e 

consequentemente a aprendizagem.  

 Ressaltamos que a utilização da literatura infantil neste trabalho além de 

motivar as crianças a interessar-se pela aula, oportunizou um alargamento na 

visão de mundo propiciando o desenvolvimento linguístico. 

 Neste sentido Zilberman (2003) argumenta que a literatura infantil, 

possui dois elementos que facilitam a compreensão do real, a primeira é a 

história que apresenta, de maneira sistemática, as relações presentes na 

realidade, que a criança não pode perceber por conta própria e a segunda a 

linguagem que é a mediadora entre a criança e o mundo. 

  Desta maneira, eles criam suas próprias concepções em relação ao 

mundo, sem o pressuposto do adulto, ordenando suas vivências com as 

novasinformações adquiridas. Nesse contexto, “o processo de alfabetização e 

letramento científico “pode e deve” ser desenvolvido desde a fase inicial de 

escolarização, mesmo antes da aquisição da leitura e escrita”, contribuindo para 

a inserção do aluno na cultura científica, através de uma prática pedagógica 

interdisciplinar (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001).  

 No que se refere aos desenhos das aves, atividade solicitada na aula 

anterior, não notamos traços humanos nos desenhos, os pássaros apareceram 

livres na natureza ou em gaiolas (APÊNDICE D) com as portas abertas, uma 

das crianças desenhou uma ave e um dinossauro mostrado na fig. 2 e quando 
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questionada por que havia desenhado este animal ela respondeu: “Ah! porque eu 

gosto de dinossauro.” (W. P. B. S, 8anos). 

 

Figura 2 – Desenho de aves e dinossauros, feito por o estudante, em momento 
de descontração - arquivo pessoal. 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 Não podemos afirmar se a criança possuía algum conhecimento sobre a 

filogenia das aves, entretanto, diante desta colocação, aproveitamos o momento 

para apresentar o vídeo “A evolução das aves”. Tal exibição motivou a turma 

toda que se mostrou encantada com a similaridade entre os dinossauros e as 

aves.  

 É importante ressaltar, segundo Rocha et al. (2013, p. 6) que “na 

filogenética ao introduzir a percepção do elemento tempo, os cientistas apenas 

podem dar indícios de como se deu o desenvolvimento histórico evolutivo e as 

relações de parentesco entre as espécies de animais”, ampliando o 

conhecimento sobre a dinâmica da vida. 

 Segundo Hickman et al. (2017), achados de um animal voador 

fossilizado, com tamanho aproximado, de um corvo, com um crânio semelhante 

ao das aves modernas, exceto pela mandíbula que parecia um bico e continha 

pequenos dentes ósseos inseridos em alvéolos como os dos dinossauros foram 

encontrados na Alemanha. O esqueleto era reptiliano e podia ser considerado 

um terópode, exceto pelo fato de possuir marcas de penas, fora denominado 

Archaeopteryx. A descoberta demonstrou a relação evolutiva entre as aves e os 

dinossauros terópodes extintos.  
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 Dando continuidade ao momento, espalhamos várias imagens de 

animais no chão e solicitamos que as crianças escolhessem uma imagem de ave 

e montassem um cartaz. Nossa intenção com essa atividade foi levar as crianças 

a diferenciar as aves de outros grupos de animais. 

 A princípio colamos os termos relacionados às aves anteriormente 

trabalhados tais como: ovíparos, ossos pneumáticos, bípedes, vertebrados, 

homeotérmicos, mostramos as palavras para a turma dialogando sobre o seu 

significado para que não só memorizassem, mas que houvesse compreensão. 

Segundo Pozo (1992) a aprendizagem de dados é aprendida de modo 

memorístico, diferente dos conceitos que se baseiam na aprendizagem 

significativa e requer atitude ou orientação mais ativa. 

 Assim, a cada termo fixado no cartaz, mostrado na fig.3questionávamos 

sobre o seu significado. Por que as aves são ovíparas? Alguns dos estudantes 

responderam: “Porque bota ovo”. O que são ossos pneumáticos?  Responderam 

“São ossos leves”.  Desta maneira, constatamos que houve compreensão dos 

dados e aquisição de conceitos, pois os estudantes conseguiram expressar-se 

utilizando sua linguagem própria.   

 Percebemos que entre as crianças, quatro colaram imagens que não 

pertenciam ao grupo em estudo. Não fizemos intervenção no momento da 

euforia para evitar constrangimento que pudesse levar a criança a não querer 

participar das outras atividades. 

 

Figura 3 – Estudantes no momento da atividade de colagem das imagens no 
cartaz – arquivo pessoal. 
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 Após o término, analisamos o cartaz e pedimos para eles observarem se 

tudo que tinham colado estava correto, mostrado na fig. 4. Os educandos logo 

identificaram um pé de manga, um pé de goiaba, um gato e uma anta como 

elementos não pertencentes ao grupo das aves. 

 

Figura 4 – Aluno mostrando quais animais não faziam parte do grupo de aves 
– arquivo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Os estudantes que colaram as figuras diferentes justificaram-se dizendo 

não ter encontrado uma imagem de ave e que por esse motivo colocaram 

qualquer uma, porque não queriam deixar de participar. Percebemos que houve 

uma falha na preparação da atividade em relação à quantidade das imagens 

disponíveis para que todos tivessem a mesma oportunidade de escolha. 

 Salientamos a importância de uma organização minuciosa para evitar 

acontecimentos que possam confundir o aprendizado do estudante. Para 

Moretto (2007), “planejar é organizar ações. Embora definido de maneira 

simples, no ato de planejar está a sua dimensão e importância desta ação”. Os 

delineamentos das atividades devem existir para facilitar o trabalho não só do 

professor como também do aluno.  

 Nessa atividade, considerando os direitos de aprendizagem (BRASIL, 

2012), criamos condições para que os alunos tivessem acesso às informações 

pertinentes e oportunidade de observar, conjecturar, avaliar e explicar situações 

referentes ao assunto em estudo. Oferecemos aos estudantes, diversos dados 
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sobre as aves em seu espaço de vivências. Apresentamos várias imagens para 

eles perceberem a diversidade existente em todo o planeta, bem como 

perceberem as características comuns deste grupo zoológico. 

 

4.5.3 - Terceiro Momento da Intervenção  

  

 Este momento aconteceu, no dia 29 de maio de 2017. Ao iniciar cada aula 

sempre retomávamos as discussões ocorridas no encontro anterior com o 

objetivo de relembrar conceitos importantes e essenciais para as novas 

informações. 

 Fizemos a leitura do livro João e Maria de Barro, mostrado na fig. 5, que 

é um conto da tradição popular. 

 Naquele lugar todos eram bruxos, todos eram poderosos e todos amavam – até 

mesmo a feiticeira malvada que encanta Maria para separá-la de João.  

 Com o desaparecimento de Maria, João chora a falta da sua amada. Desconfiado 

que a bruxa tivesse sumido com Maria, João e a bruxa brigaram trocando feitiços e 

encantamentos, ela cansada confessou a João que tinha transformado Maria em um 

pássaro e ninguém tinha jeito de desfazer. 

 Ele era muito esperto e sabia dos gostos de Maria, em um galho bem alto de uma 

árvore ele moldou uma casinha de barro. Esperou... Esperou, então chegou uma 

avezinha cor de canela com uma flor amarela no bico. Como um beijinho colocou a flor 

nos lábios de João que se transformou em passarinho também e juntos tiveram lindos 

filhotes. 

 Partindo da fantasia para os conhecimentos científicos, problematizamos 

o texto para identificar se os estudantes conseguiam fazer essa relação entre a 

fantasia e a vida prática. Os estudantes perceberam facilmente que se tratava de 

uma fantasia.  

 Em seguida questionamos o que eles conheciam sobre o pássaro João-de-

barro (Furnariusrufus). Comentaram que já tinham visto o pássaro construindo 

sua “casa” e que algumas pessoas usam como objeto de decoração. Falamos que 

essa casa é chamada de ninho de barro.  
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Figura 5 - Momento de leitura do livro “João e Maria de barro”, na Escola 
Stela Câmara Dubois, em Jaguaquara, Bahia – Brasil - arquivo pessoal. 

 

 A estória motivou os alunos que participaram com entusiasmo. A 

professora regente levou um ninho de barro para a sala, apresentado na fig. 06. 

Todos seguraram e comentaram sobre o peso do mesmo, contaram histórias 

que conheciam dos ditos populares sobre o pássaro João de Barro, tais como “Se 

ele for traído ele prende a fêmea dentro da casa e fecha a porta para ela morrer” (J.B.L. 

11 anos). 

 Na frase é possível identificar atitudes como traição, ciúme e a vingança 

que são atributos do ser humano. Embora não saibamos como e de onde surgiu 

essa narrativa, sabemos que é mais um conto para transmitir ensinamentos de 

uma determinada cultura. 

 

A literatura foi usada, desde as origens, como instrumento de 
transmissão de valores. Tendo em vista as peculiaridades da mente 
popular e da infantil, compreende-se que a linguagem poética tivesse 
sido utilizada, desde os primórdios para transmitir padrões de 
pensamentos ou de conduta às diferentes comunidades (COELHO, 
2000,p.43). 
 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

Figura 6 – Estudante observando o ninho da ave João-de-barro, na Escola 
Stela Câmara Dubois em Jaguaquara, Bahia – Brasil- arquivo pessoal. 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Conversamos com os estudantes que o João-de-barro é uma ave 

passeriforme (pássaro de dimensões pequenas e médias) da família Furnariidae, 

conhecido também como barreiro, João-barreiro (Rio Grande do Sul), Maria-

barreira (Bahia), forneiro, pedreiro, oleiro, hornero (Argentina) e amassa-barro. 

A fêmea é conhecida como “joaninha-de-barro”, “maria-de-barro” ou 

“sabiazinho” em certas regiões. Reconhecido por seu característico ninho de 

barro em forma de forno, o joão-de-barro é tido como passarinho trabalhador e 

inteligente (WIKIAVES, 2008). 

 As crianças contaram que já tinham visto outros ninhos diferentes de 

outros pássaros e que as aves os constroem para protegerem seus ovos. 

Citaram: pássaros, galinha e pato.   

 Informamos às crianças, também, que o casal de João-de-barro prepara 

em conjunto um ninho em formato de forno de barro, o qual pode ser 

facilmente identificado no alto de árvores e postes em regiões campestres. No 

interior do ninho há uma parede que separa a entrada e a câmara incubadora, 

construída para diminuir as correntes de ar e o acesso de possíveis predadores. 
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Utilizam como matéria-prima o barro úmido, esterco e palha, cujas proporções 

dependem do solo. Uma vez abandonados, os ninhos são reutilizados por 

outras espécies de aves (canário-da-terra-verdadeiro, tuim, pardal e 

andorinhas). Também são reutilizadas por lagartixas, rãs, pequenas cobras, 

ratos silvestres e até por abelhas. (WIKIAVES, 2008). 

 Após as informações sobre os pássaros apresentadas no livro, iniciamos a 

discussão sobre a importância ecológica das aves por meio do vídeo “Meio 

ambiente por inteiro – pássaros”. Comentamos sobre as ameaças que o modo de 

vida da sociedade atual traz para as aves. Perguntamos se eles sabiam quais 

seriam essas ameaças e eles responderam:  

 “O homem mata os pássaros com espingarda” (Y.O.S, 8 anos) 

 “Cortar as árvores o bichinho não tem onde fazer seu ninho” (M.S.S, 8 anos). 

 As crianças reconhecem as ameaças que prejudicam as aves e notamos 

que seus conhecimentos são construções pessoais elaboradas de modo 

espontâneo na sua interação cotidiana com o mundo (Pozo, 1998). 

 Desta maneira, o Ensino de Ciências precisa valorizar os conhecimentos e 

habilidades que os educandos já possuem. Pozo (1998) afirma que se quisermos 

ajudar os alunos a compreender algo, devemos saber quais são seus 

conhecimentos prévios.  

 Com a apresentação do vídeo ofertamos condições para que os 

estudantes pudessem vir a assumir atitudes e valores de admiração, respeito e 

preservação para consigo e com as outras espécies da natureza. 

 Mencionamos sobre outras ameaças que as aves sofrem em consequência 

das ações humanas tais como a fragmentação dos habitats e o tráfico de animais 

silvestres, impactos que segundo Sick (1997), são devastadores para a 

biodiversidade. Ressaltamos apoiados em Sick (op.cit.), que as aves são de 

grande valor para a natureza atuando no combate de pragas, no processo de 

polinização, de dispersão de sementes, entre outras contribuições para os 

ecossistemas. 

 Para estimular a construção do conhecimento, realizamos um jogo com 

cartas pré-elaboradas com imagens de pássaros e no verso escrevemos algumas 

atitudes em relação às aves. A ideia era que eles discutissem entre si e 



84 

 

 

 

escolhessem entre as atitudes adequadas ou inadequadas e colassem no cartaz 

apresentado na fig.7. 

 Na aplicação, os estudantes formam divididos em grupos de três 

pessoas. Na sua vez, cada trio lançava o dado, retirava uma carta, fazia a 

leitura, analisava e classificava a atitude, passando a vez para o outro grupo. 

Não tínhamos a intenção de ter um grupo vencedor, mas sim que eles 

conseguissem realizar a atividade em equipe, regra essa estabelecida antes do 

início do jogo. 

   

Figura 7 - As crianças reunidas em grupos, participando do jogo das atitudes, 
realizado na Escola Stela Câmara Dubois em Jaguaquara - Bahia – Brasil - 
arquivo pessoal. 

 
 

 Ao final do jogo, analisamos os cartazes junto com os estudantes, e 

identificamos atitudes coladas no espaço inapropriado. Essas questões foram 

refletidas para que os estudantes percebessem o equívoco.  

 Segundo informações da professora regente 50% da turma não domina a 

leitura e isso atrapalhou a compreensão das fichas.  Observamos que aqueles 

que conseguiam ler, mesmo sendo de outro grupo, tentavam ajudar os colegas 

para que todos conseguissem finalizar a atividade. Identificamos atitudes de 

solidariedade e cooperação entre os colegas. 
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 Com a aplicação desta atividade, notamos que é possível desenvolver 

atitudes em relação à preservação das aves e consequentemente da natureza, 

bem como ao companheiro de sala. Sarabia (1998) diz que as atitudes são 

realidades dinâmicas e mutantes, sujeitas a um contínuo processo de 

aprendizagem, intencional ou não. 

 Nas palavras de Pozo e Gómez Crespo (2009), as atitudes e os valores 

não são adquiridos como os outros conteúdos do aprendizado. Os alunos 

tendem a adotar, em seu aprendizado, as atitudes congruentes com os modelos 

que receberam, ou seja, o professor serve de modelo de muitas dessas atitudes, 

como resolver uma situação de conflito, apoiar ou não um colega em outras 

circunstâncias. 

 Nessa perspectiva, considerando a forma como esta atividade foi 

encaminhada e seus desdobramentos, estamos certas de que os alunos 

adquiriram informações científicas suficientes para possíveis mudanças em suas 

atitudes em relação à conservação das aves e consequentemente da natureza. 

 Tendo em vista a preocupação com o início da alfabetização científica no 

Ensino Fundamental I Sasseron (2008) afirma que esta é um estado em 

constantes modificações e construções assim, que novos conhecimentos são 

estabelecidos, novas estruturas são determinadas e as relações com tal 

conhecimento começam a se estender. 

 Sempre que encerrávamos os momentos com as crianças, 

questionávamos o que elas haviam aprendido. E ao final deste terceiro 

momento um dos estudantes comentou que “Precisamos preservar as aves e demais 

animais para que a natureza fique viva” (Y. O. S., 8 anos). 

 Na afirmação há uma demonstração de novas atitudes em relação às 

respostas apresentadas nas entrevistas. Desta maneira, verificamos que eles 

estão compreendendo a problemática que envolve o assunto estudado. Sarabia 

(1998) afirma que as atitudes são experiências subjetivas internalizadas. 

 A riqueza apresentada nesta resposta confirma que a utilização da 

literatura infantil e demais gêneros textuais promove a aprendizagem de 

conceitos científicos de forma dinâmica e agradável para os estudantes. 

 Frisamos que não é apenas o conteúdo apresentado nas obras que 
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favorece o conhecimento, mas também o papel de mediador que o professor 

exerce, promovendo comentários sobre o desenrolar da história, criando 

ligações com o saber científico, ajudando os estudantes a seguir seu 

desenvolvimento e entender essa conexão entre literatura infantil e Ciências.  

  

4.5.4 - Quarto Momento da Intervenção 

 

 No dia 31 de maio de 2017 iniciamos o quarto momento com a leitura do 

livro Festival da Primavera Aventuras do Araquã, um texto em forma de 

poema que conta sobre achegada da estação das flores na floresta. 

 No meio da floresta, a passarada toda feliz resolve dar uma grande festa para 

comemorar a primavera, estação de beleza e alegria. Para o Festival do ano, todos os 

pássaros foram convidados, mas por azar o araquã não recebeu o convite.  

 O coitado ficou enfurecido e resolveu se vingar. No dia da festa, quando os 

pássaros iniciavam suas apresentações o araquã aparecia gritando ARAQUÃ, QUÃ, 

QUÃ. Todos voavam assustados e se escondiam.  

 No meio da confusão, o araquã avista um homem com uma espingarda indo em 

direção ao festival e corajosamente o atacou, o caçador ficou todo bicado e o araquã todo 

depenado, todos percebendo o perigo se juntaram e colocaram o homem para correr. Os 

pássaros ficaram felizes e cantaram em homenagem ao araquã. 

“Viva, viva o Araquã 

Que chegou pra nos salvar. 

Salve, salve o grande herói. 

Vamos todos festejar...” 

 Assim, como nos outros momentos, ressaltamos questões sobre o texto 

tais como: Sobre o que trata o livro? Qual o grupo de animal aparece na 

história? Vocês podem descrever o ambiente onde aconteceu o enredo? Na 

trama, existe um vilão que ameaça a vida de todos naquele local. Você lembra 

quem é? Existe alguma relação entre o comportamento dos pássaros do poema 

e os que vocês conhecem?  

 Nossa intenção foi destacar aspectos relevantes sobre as aves que 

estavam implícitas na estória apresentada aos alunos.   
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 Piassi e Araújo (2012) nos dizem que não devemos observar apenas as 

possibilidades que um livro de literatura infantil pode apresentar, mas também 

eventuais problemas que uma visão crítica pode revelar, pois a partir 

delapodemos nos deparar com questões que os permitam distinguir entre a 

fantasia e a realidade. 

 Os estudantes comentaram que o livro discorria sobre as aves, que o 

festival acontecera em uma mata onde existem muitos pássaros.  A princípio as 

crianças apontaram o araquã como o vilão. Um aluno disse: “Se eu tivesse lá ele ia 

ver.” (R. B. S. 8 anos). 

 A aversão ao araquã demonstrada no comentário aconteceu devido à ave 

ter prejudicando o evento das outras, desta maneira, ela foi vista como “má”. 

 Essa questão confirma que a imagem dos animais apresentada pela 

literatura infantil, se não for questionada pode causar antipatia pela espécie. 

 Assim, o papel do professor é de extrema importância para a construção 

do conhecimento dos alunos. Segundo Freire (1996) faz parte da tarefa docente 

não apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar 

adequadamente, ser reflexivo. 

 Após algumas inferências feitas por nós a respeito do enredo da estória, 

eles perceberam que o vilão era o homem, pois, este aparece como caçador. 

 A figura do caçador já é caracterizada pelos estudantes como alguém que 

mata os pássaros ou que os aprisionam e essa é uma atitude que prejudica não 

só os animais em questão, mas também a natureza. 

 Para que as crianças percebessem as características humanas atribuídas 

às aves do texto, questionamos sobre o comportamento que elas apresentavam. 

Vocês perceberam alguma semelhança entre os pássaros do livro e os que vocês 

conhecem? Responderam que: “Passarim não fala”. (J. S. L.,11 anos) 

 Com isso, fica claro que eles conseguem identificar atributos humanos 

que são aplicados aos animais na literatura infantil.  

 O livro apresenta as aves antropomorfizadas o que proporcionou 

discussões essenciais no decorrer da aula. 

 Discutimos com as crianças sobre a cultura de conferir qualidades 

humanas aos animais. 
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A antropomorfização que é a transferência de características próprias 
dos humanos aos animais diz que não é especialidade de nossas 
sociedades ocidentais ou modernas, também ocorreu entre os povos 
orientais, é uma maneira de pensar as semelhanças entre o homem e 
os outros animais. Afinal, contar história faz parte da construção da 
nossa história e para tal fim humanizamos os personagens 
(VIZACHRI, 2014, p. 46). 

  
 Despertar no estudante a capacidade de observar, analisar e comparar de 

forma crítica as estórias apresentadas na literatura infantil e a realidade é uma 

das contribuições que este trabalho se propôs a desenvolver, ou seja, ampliar os 

conhecimentos dos estudantes.  

 Para finalizar esse quarto momento, foi proposto que os alunos 

registrassem por meio de desenhos ou escrita como eles achavam que os 

pássaros deveriam viver, mostrado na Fig. 8. 

 Essa atividade teve a intenção de verificar eventuais mudanças de 

atitudes em relação às aves, expressas por desenhos. Esta forma de registro 

pode revelar o grau de compreensão que os estudantes atingiram até o 

momento.  

 Nos desenhos apareceram aves em meio a outros elementos da natureza, 

“Aqui (fig. 9) é um tucano que sentou em um pé de árvore para comer os frutos e o 

passarim saindo da gaiola e indo para o pé de moita”(D.S.S, 8 anos). Com esta 

afirmação ele chegou à conclusão que as aves interagem com o meio ambiente e 

não devem ser mantidas presas em gaiolas. 
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Figuras 8 - Desenho livre, mostrando o local que o estudante considera 
adequado para as aves viverem– arquivo pessoal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O estudante se inspirou na história lida no início da aula“ Desenhei o 

festival dos pássaros, tudo correndo do caçador “(S.S.C., 8anos) mostrado na fig. 9. 

Podemos afirmar que a criança compreendeu o propósito trabalhado com o 

livro de literatura, justificando a correria dos pássaros, por estarem fugindo do 

caçador.  

 

Figuras 9 – Desenho mostrando o que a criança compreendeu da história que 
ouviu na aula -arquivo pessoal. 
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 Partindo do pressuposto de que o ensino de ciências nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental pode acontecer por meio de atividades prazerosas e 

dinâmicas de maneira interdisciplinar, Antloga e Slongo (2012), reportam que o 

ensino científico, não pode ser enfadonho, pois este pode não despertar o 

interesse das crianças que incorporam muito do que veem e ouvem. 

 Deste modo, destacamos mais uma vez a importância do papel do 

professor na escolha do material didático a ser utilizado, que deve estar sempre 

atento principalmente à qualidade das informações disponíveis. 

  

4.5.5 - Quinto Momento da Intervenção 

 

O último momento pedagógico aplicado no dia 1 de junho de 2017 diz 

respeito à sistematização da aprendizagem por meio de uma produção textual 

bem como a confirmação da importância da literatura infantil para a formação 

da criança. Esta por sua vez atua como suporte, segundo Coelho (2000, p. 17) na 

“assimilação de informações e conhecimentos para integrá-los em um 

determinado conjunto do saber estimulando suas potencialidades”. 

 Iniciamos esta atividade com a apresentação do vídeo “Passaredo”, de 

Chico Buarque, música lançada em 1977. Durante sua exibição são apresentadas 

as aves citadas em sua letra. A melodia as alerta sobre o perigo que se 

aproxima: “Bico calado, toma cuidado que o homem vem aí”. 

 Os estudantes comentaram que não conheciam algumas aves que 

aparecem na música, acharam os nomes das aves estranho e criticaram a atitude 

do caçador que aparece no vídeo apontando a arma para as aves. 

 Utilizamos este recurso para sensibilizar e fomentar críticas a respeito da 

destruição da natureza pela ação humana. Relembramos os tipos de ameaças 

citadas nos momentos anteriores, dando ênfase ao tráfico de aves silvestres.  

 Tivemos o cuidado de não despertar nas crianças a ideia de um homem 

mau e sim, que precisa repensar suas atitudes em relação às aves e a natureza. 

Para a execução da produção textual planejada para ser a segunda 

atividade deste momento, explicamos como seria desenvolvida. Os estudantes 

foram organizados em dupla, pois, como apontamos anteriormente, nem todos 

tinham o domínio da leitura e escrita.  
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Em seguida apresentamos a obra “O Menino e a Gaiola” 

O livro não utiliza o texto verbal, as imagens se referem à captura de um pássaro 

por um garoto. Este em um passeio pela cidade observou pessoas em diversas situações 

que não tinham sua total liberdade de ir e vir, com semblantes entristecidos e presas por 

algum motivo. 

Assim, refletindo sobre a importância de ser livre ele pensou em seu pássaro que 

se encontrava em uma gaiola e decidiu soltá-lo. 

Primamos por não problematizar as imagens, para que não houvesse 

influência nos resultados. Em seguida, distribuímos as cópias do livro para as 

duplas conforme fig. 10. Propusemos que observassem as imagens calmamente 

e que, construíssem um texto a partir de suas interpretações. 

 

Figura 10 - Momento de produção textual utilizando o livro “O menino e a 
Gaiola” – Atividade realizada na Escola Stela Câmara Dubois em Jaguaquara, 
Bahia – Brasil - arquivo pessoal. 

 
 
  
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

Algumas duplas apresentaram dificuldade na organização estrutural do texto. 

Andando pela sala, conversamos com eles e percebemos que compreenderam a 

mensagem transmitida nas imagens, alguns verbalizaram que não é correto 

aprisionar os pássaros. 

 Em suas produções apresentados nas figs. 11 e 12, observamos que a 

literatura infantil provocou emoção nos estudantes, quando relacionaram 

outras formas de aprisionamentos com o pássaro preso na gaiola, facilitando de 

acordo Zilberman (2003) a ordenação das suas experiências existenciais. Ou 
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seja, os estudantes conseguiram interpretar as imagens, recorrendo as suas 

vivências adquiridas em diferentes lugares inclusive nos próprios livros. 

 

Figura 11 - Produção textual feitas pelos estudantes com base nas imagens do 
livro: “O menino e a gaiola” - arquivo pessoal 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse registro a dupla descreveu que o garoto chorou ao ver uma 

menina na cadeira de rodas e outros animais presos, observando essas situações 

de prisão ficou deprimido e volta correndo para casa e soltou o pássaro.  

 No que diz respeito às atividades com a literatura infantil, para que se 

alcance o objetivo desejado Coelho (2000) ressalta a responsabilidade da escola 

em especial a do professor, pois, sua eficácia depende dos meios didáticos 

utilizados e sua intencionalidade.  

 Podemos afirmar que nossa intenção foi contemplada, pois objetivamos 

para esta atividade que os estudantes percebessem a importância da liberdade 

para as aves, assim como para os outros animais por possuírem uma função 

ecológica na natureza.  
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Figura 12 – produção textual com base nas imagens do livro: “O menino e a 
gaiola”. Arquivo pessoal 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Essa dupla, também observou situações de prisão, atrelando a venda o 

motivo dos animais estarem enjaulados. Assim, decidiu retirar o pássaro da 

gaiola. Podemos declarar que houve modificação em suas atitudes em relação 

ao aprisionamento de aves. De acordo a Sarabia as atitudes podem ser 

expressas verbalmente, declarando, em seguida: 

 
As respostas verbais são as mais usadas tanto porque podem ser 
facilmente provocadas como pelo fato de que muitos psicólogos 
sociais concebem as atitudes de tal modo que dão à expressão verbal 
das mesmas uma grande relevância (SARABIA, 1998, p.171). 

 

 O livro utilizado nessa última atividade, despertou nas crianças novas 

atitudes em relação ao aprisionamento das aves. Através da leitura das imagens 

que realizarão, descobriram várias situações de prisões e perceberam que ser 

livre é um direito de todo ser vivo. Desta maneira, alcançamos nosso terceiro 

objetivo, confirmando que a literatura infantil auxilia as aulas estimulando a 

consciência crítica e o processo de alfabetização científica, como cita Coelho 

(2000, p. 24) “a transformação contínua é uma das leis da vida. Nesse sentido, 

orientar os estudantes para desenvolverem atitudes científicas na concepção de 

Pozo e Gómez Crespo (2009) é: 

 
promover atitude crítica e reflexiva, fugindo tanto do empirismo 
ingênuo quanto da especulação pura, fomentando uma concepção 
relativista e histórica do conhecimento científico em vez de uma visão 
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positivista e estática, concebendo, em resumo, a ciência mais como 
uma forma de fazer perguntas do que uma resposta já dada.(ibid., 
2009, p. 37). 

 

Nessa pesquisa, fomos premiadas com o aprendizado mútuo, 

construídos a cada vivência. As ações desenvolvidas confirmaram a 

importância da continuidade de novas ações no processo educacional. A 

organização dos conhecimentos científicos propostos se constitui como uma 

rede, nas palavras de Oliveira (2014) a ação no presente também deve ser 

concebida como a construção de um subsunçor do que está por vir.  

 Desta forma, cabe a nós, professores como sugere Almeida (2005) 

perguntar e responder sobre o nosso papel de educadores e aprendizes. Se 

estivermos no coração do sistema educacional como alunos ou como 

professores, deveremos refletir sobre como aprender e educar para a 

complexidade do mundo e para a incerteza, que, constituem junta, a marca do 

nosso tempo. 
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CAPÍTULO 5 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

  

 Em nosso caldeirão, receptáculos de infinitas combinações de 

ingredientes, encerramos este trabalho, mas não as discussões que envolvem 

esta pesquisa.  E, longe de esgotar o assunto, tecemos agora alguns comentários 

que impulsionaram nossos estudos, sobre o ensino de Zoologia e a alfabetização 

científica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 Começamos pelo desejo de avaliar uma proposta pedagógica, com vistas 

à Alfabetização Científica para mobilização de conceitos, procedimentos e 

atitudes sobre biodiversidade e conservação das aves, apoiada na literatura 

infantil. 

 Partindo da pergunta inicial e objetivos traçados, fomos à campo, e, 

quando necessário, ressignificamos nossos propósitos. Todo esse trajeto 

resultou em possíveis respostas e em outras tantas perguntas que surgiram.  

Algumas respostas permitiram estabelecer diálogos importantes e concisos, 

outras permanecem abertas para que outras “bruxas”,“Fadas” e “Magos” 

possam desvendá-las.  

 De início, estabelecemos diálogos com as diretrizes curriculares e os 

referenciais teóricos para o ensino de Ciências e Zoologia, visando a elaboração 

da proposta didática considerando os direitos de aprendizagem para o Ensino 

de Ciências proposto para o Ciclo de Alfabetização, um ensino de Zoologia 

considerando a ancestralidade e evolução das espécies, bem como as interações 

ecológicas, sua fisiologia e comportamento das aves, iniciando do processo de 

alfabetização científica no ciclo de alfabetização. 

 Para subsidiar a discussão utilizamos Pozo e Gómez Crespo (2009) e seus 

pressupostos para o ensino de procedimentos, conceitos e atitudes na educação 

científica. No que tange a Literatura Infantil, Regina Zilberman (2003) nos 

serviu de ponte para construção de novos conhecimentos científicos. 

 Sobre as dificuldades que a turma pesquisada possuía podemos citar: 

ausência de habilidade com a leitura e a escrita; a preocupação maior na 
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alfabetização linguística, sendo que os conteúdos de Ciências terminam por 

ficar em segundo plano e são trabalhados de maneira superficial e memorístico. 

 Ressaltamos também que o livro didático utilizado pelos estudantes, não 

atende aos direitos de aprendizagem recomendadas para o ciclo, conforme 

apontado na leitura flutuante que realizamos. 

 A professora regente demonstra afetividade e comprometimento com 

seus alunos, mas não nos aprofundaremos sobre isto, por não ser relevante à 

esta pesquisa. Outro ponto que consideramos importante mencionar, foi o 

planejamento de uma das atividades que por questões de logística confundiu 

alguns estudantes na execução da tarefa. 

Após a observação da prática docente, do livro didático adotado e do livro 

de literatura escolhido, partimos para a aplicação de nossa proposta de 

intervenção. Para elaborar a intervenção pedagógica coletamos informações a 

partir de entrevistas semiestruturadas com os estudantes a respeito dos seus 

saberes sobre as aves. Percebendo a necessidade de ampliar seus conhecimentos 

construímos a sequência para oferecer conhecimentos científicos acumulados 

sobre o tema, respeitando a fase de desenvolvimento dos mesmos. 

 As atividades foram elaboradas com a intenção de desenvolver novas 

atitudes em relação as aves e a natureza. A aplicação da intervenção obedeceu 

aos requisitos dos procedimentos descritos por Pozo e Gómez Crespo (2009). 

Todas essas etapas foram descritas e analisadas com base em reflexões apoiadas 

na literatura da área. 

 No primeiro momento da intervenção, apresentamos dados sobre as aves 

para que eles os relacionassem com seus saberes e chegassem a um conceito. As 

discussões estabelecidas em sala de aula promoveram aprendizagens com 

significado para a pesquisadora e para os estudantes. Nos alunos, houve novas 

descobertas e em nós, a sensibilidade em olhar os seus saberes e assim planejar 

ações interventivas colaborando com a alfabetização científica de cada um. 

Esses estudantes demonstraram um grande potencial na construção de 

conhecimentos científicos.  

 Realizamos diversas atividades com o intuito de mostrar a importância 

da conservação da biodiversidade. Sempre apoiadas na literatura infantil 
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partindo da fantasia tão necessária para a fase em que estes estudantes se 

encontram até a realidade. Em nenhum momento intencionamos desfazer a 

imaginação da criança, apenas mostra-lhes que existem outras formas de 

perceber o mundo natural e que esta forma também é apresentada pela ciência, 

uma construção humana que se encarregou em dar explicações mais próximas 

da realidade de como a natureza funciona. 

 Utilizamos também vídeos, jogos, músicas para problematizar questões 

sobre as relações ecológicas e os impactos ambientais das atividades antrópicas. 

As atividades propostas foram realizadas por todos com entusiasmo. 

 Afirmamos que a literatura infantil contribuiu de maneira expressiva 

para alcançarmos a atenção de toda a turma, houve envolvimento e 

depoimentos em relação aos temas apresentados nas histórias infantis, os 

enfoques antropocêntricos e de utilidade também foram minimizados 

percebidos nos relatos dos estudantes e novos olhares a respeito da conservação 

e aprisionamento das aves surgiram, confirmando o desenvolvimento de 

atitudes e aquisição de conceitos. 

 Constatamos a importância da literatura infantil nas aulas de Ciências e 

sua contribuição para um ensino que dista do tradicional, envolvendo o 

estudante e despertando sua curiosidade para questões que envolvem o seu 

cotidiano e o ambiente natural. 

 Embora não conhecessem a relação ancestral com esses animais, os 

estudantes desenharam aves e dinossauros. A partir desse achado abordarmos 

a temática com um vídeo explicando a relação de parentesco entre aves e 

dinossauros. Houve maior entusiasmo por parte dos estudantes, pois, o tema a 

princípio partiu deles. 

 No trabalho final os alunos demonstraram, por meio de uma produção 

textual, suas novas atitudes diante das aves em especial os pássaros 

engaiolados. Os conceitos construídos por eles servirão para a continuação da 

alfabetização científica em anos posteriores e ao longo da vida. 

 Assim, respondendo o problema de pesquisa aqui proposto, afirmamos 

baseadas nos resultados e referenciais teóricos a possibilidade de ensinar, sobre 

a biodiversidade e conservação das aves utilizando a literatura infantil 
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desenvolvendo a alfabetização científica no que se refere aos conhecimentos 

zoológicos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 Durante a aplicação da intervenção a respeito das aves houve um 

enriquecimento na construção textual das respostas dos estudantes, assim os 

aspectos limitantes mencionados anteriormente não nos impediram de atingir 

os objetivos propostos. Os dados apresentados apontam para a real 

possibilidade de iniciar o processo de alfabetização científica em consonância 

com a alfabetização linguística promovendo o letramento a partir das aulas de 

Ciências.  

 Salientamos que embora nosso objetivo principal não tenha sido discutir 

a interdisciplinaridade, esta pesquisa apresentou em seu bojo características 

desta natureza ao dialogar com outras áreas do conhecimento. Entretanto, 

apesar de reconhecermos sua importância, não aprofundamos nossas 

discussões a este respeito, ficando a mesma em aberto para ser melhor 

explorada em futuros estudos doutorais. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALMEIDA, M. C. X. aprender  -  Educar para a complexidade: O que ensinar, o 
que aprender Cad.  de  Filosofia  e  Psic.  da  Educação Vitória  da Conquista 
Ano III n.  5, 2005. 

ANTLOGA, D C.; SLONGO, I. I. P. Ensino de Ciências e Literatura Infantil: 

uma articulação possível e necessária, IX ANPED Sul, Seminário de Pesquisa 

em Educação da região Sul, 2012. 

ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E. et al. A sistemática Zoológica ensinada sem o uso 
das categorias taxonômicas. ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E. (org.) Ensino de 
Zoologia: ensaios didáticos. João Pessoa, RN: Editora Universitária, 2007. 

BACHELARD, G. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 1996.  

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Tradução de Luís Antero Reta e Augusto 
Pinheiro, Ed. 70, Presses Univcrsitaires de France. 1977. 

BARROS, Y. M. e MARCONDES-MACHADO L. O. (2000) Comportamento 

alimentar do periquito-da-caatinga Aratingacactorum em Curaçá, Bahia. 

Disponível em 

www.museugoeldi.br/revistabrornito/revista/index.php/BJO/article/.../pdf2

06. Acesso em 14 de dezembro de 2017. 

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação Qualitativa em Educação. 

Portugal: Porto Editora, 1994. 

BRAGUINHA, Festival da primavera: aventuras do araquã –, ilustrador Tatiana 
Paiva, 1º Ed. Rio de Janeiro: Rocco Pequenos Leitores, 2011. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: ciências naturais /Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: 

MEC/SEF, 1997. 

________. Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção / editores 

Angelo Barbosa Monteiro Machado, Gláucia Moreira Drummond, Adriano 



100 

 

 

 

Pereira Paglia. - 1. ed. - Brasília, DF : MMA; Belo Horizonte, MG : Fundação 

Biodiversitas, 2008. 

________. Ministério da Educação /Secretaria de Educação Básica /Diretoria de 

Currículos e Educação Integral – DICEI, Coordenação Geral do Ensino 

Fundamental – COEF. Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição 

dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização 

(1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental, 2012. 

________. Secretaria de Educação Básica. Pacto nacional pela alfabetização na 

idade certa: o trabalho com os diferentes gêneros textuais na sala de aula: 

diversidade e progressão escolar andando juntas: ano 03, unidade 05, Brasília-

MEC, SEB, 2012. 

________. Ministério da Educação/ Secretaria de Educação Básica Diretoria de 

Currículos e Educação Integral –DICEI Coordenação Geral do Ensino 

Fundamental –COEF, 2012. 

________. Ministério da Educação, Gabinete do Ministro, PORTARIA Nº 867, 

DE 4 DE JULHO DE 2012. 

________. Ministério da Educação/ Secretaria de Articulação com os Sistemas 

de Ensino (MEC/SASE), 2014. 

________. Secretaria de Educação Básica. Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa: Ciências da Natureza no Ciclo de Alfabetização. Caderno 08 / 

Brasília: MEC, SEB, 2015. 

CACHAPUZ, Antonio. GIL-PEREZ, Daniel. CARVALHO, Anna Maria Pessoa 

de. PRAIA, João. VILCHES, Amparo.(organizadores) A Necessária Renovação 

do Ensino das Ciências, São Paulo, Cortez, 2005. 

CHASSOT, A. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão 
social. III Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas, 25 a 
27 de abril de 2002. Publicado na Revista Brasileira de Educação nº 21, set./dez. 
2002. 



101 

 

 

 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis - 

RJ: Vozes. 2006. 

CHRISTIANINI, A. V.; GALETTO, L.; GARIBALDI L. A.;CETRA, M. Ecologia 

aplicada à conservação. In PIRATELLI, J. A.; FRANCISCO, M. R., (Orgs.) 

Conservação da Biodiversidade – dos conceitos às ações. Techinical Books 

Editora. 2013. 

COELHO, Nelly Novaes. Literatura infantil: teoria, análise, didática. 1.ed. São 

Paulo: Moderna, 2000. 

COLL, C.; POZO, J. I.; SARABIA, B.; VALLS, E. Os Conteúdos na Reforma: 
ensino e aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. Porto Alegre: 
Artmed. 1999. 

COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS, 2014, Lista de 
Aves do Brasil, Disponível em 
http://www.caiobrito.com/uploads/2/8/0/7/28072945/avesbrasil2014.pdf, 
Acesso em 02 de agosto de 2017. 

DELIZOICOV, D. ANGIOTTI, J. A. Metodologia do Ensino de Ciências. São 

Paulo. Cortez, 1992. 

FAZENDA, I.C.A. Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro- 

Efetividade ou ideologia, Ed, Loyola Jesuítas, 6ª Ed. de 2011. 

FILIPE, R. I. B. S. A Promoção do Ensino das Ciências Através daLiteratura 

Infantil- Dissertação de Mestrado – Universidade de Lisboa – Instituto de 

Educação, 2012. 

FRANTZ, M. H. Z. A literatura nas séries iniciais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

 GONDIM, C. G.; Pinturas rupestres: a representação da imaginação do homem 

primitivo. Revista Temática www.insiste.pro.br- Ano VIII, n. 04 – Abril/2012. 

GREGORIN, F. J. N. Concepção de Infância e Literatura Infantil. Disponível 

em https://www.revistas.usp.br/linhadagua/article/download/37329/40049, 

2009. Acesso em 30 de agosto de 2017. 



102 

 

 

 

HICKMAN, C.P. Jr. Princípios integrados de zoologia, 16º Ed. Rio de janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. 

JUNQUEIRA, S.;O Menino e a Gaiola; ilustração Mariângela Haddad. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2008. 

KRASILCHIK, M., MARANDINO, M. Ensino de Ciências e Cidadania. 2a ed. 

São Paulo: Editora Moderna. 2007. Disponível em 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/972090, acesso em 28 de novembro 

de 2017.     

LINSINGEN, L. Literatura Infantil no Ensino de ciências: Articulações a Partir 

da Análise de uma Coleção de Livros. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal de Santa Catarina. Florianópolis. Brasil. 2008. 

LORENZETTI, L. Alfabetização Científica no Contexto das Séries Iniciais. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. 2000. 

LORENZETTI, L.; DELIZOICOV, D. Alfabetização Científica no Contexto das 
Séries Iniciais, Rev. Ensaio | Belo Horizonte | v.03 | n.01 | p.45-61 | jan-jun | 
2001. 

LOSS, A.T.G.; Etnoornitologia no Povoado de Pedra Branca,município de 

Santa Teresinha, Bahia - Dissertação de Mestrado – Universidade Estadual de 

Feira de Santana - BA, 2013. 

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. 
São Paulo: EPU, 1986. 

LUIZ, A. A. João e Maria de Barro, ilustração de Márcia Széliga. – 2º edição, Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 

MARINAI, M.A; GARCIA, F.I. Conservação de aves no Brasil. 
MEGADIVERSIDADE, Volume 1,  Nº 1, Julho 2005. 

MONTEIRO A. B.,MACHADO,G. M. D., PAGLIA A. P. / editores Livro 

vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção - 1.ed. Brasília, DF : MMA; 

Belo Horizonte, MG : Fundação Biodiversitas, 2008. 2v. (1420 p.) : il. - 

(Biodiversidade ; 19). 

 



103 

 

 

 

OLIVEIRA, D. B. G. O Ensino de Zoologia Evolutiva nas séries iniciais: Uma 

experiência desenvolvida com o 3º ano do ensino fundamental- Dissertação 

de Mestrado – Universidade do Sudoeste da Bahia, 2013. 

OLIVEIRA, D. B. G., BOCCARDO, L., RAZERA, J. C. C. O Ensino de Zoologia 
Evolutiva a Educação Básica: Uma experiência Desenvolvida nos Primeiros 
Anos do Ensino Fundamental. Enseñanza de lasciencias: revista de 
investigación y experiencias didácticas, 2013. 

OLIVEIRA, I. S. Ensinando e Aprendendo Zoologia: Análise de uma prática 
pedagógica baseada na solução de problemas. Dissertação de Mestrado. 
Universidade do Sudoeste da Bahia. 2014. 

OLIVEIRA, I. S, BOCCARDO, L. JUCÁ-CHAGAS, R. Análise de uma prática 
pedagógica, com vistas para a zoologia evolutiva, baseada na solução de 
problemas. Revista Electrónica de Enseñanza de lãs Ciencias Vol. 16, Nº 3,516 -
539. 2017. 

PAIXÃO, R. L. Experimentação animal: razões e emoções para uma ética. 2001. 
189f. Tese (Doutorado) - Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, 2001. Disponível em: 
<http://portalteses.cict.fiocruz.br/pdf/FIOCR UZ/2001/paixaorld/capa.pdf > 
Acesso em: 30 de agosto de 2017. 

PIASSI, L.P e ARAUJO, P. T, A literatura Infantil no Ensino de Ciências: 
Propostas didáticas para os anos iniciais do Ensino Fundamental. São Paulo: 
Edições SM, 2012. 

PIRATELLI, A. J.; FRANCISCO, M. R. Conservação da Biodiversidade: dos 
conceitos às ações, 1º Ed. Rio de Janeiro: Technical Books, 2013. 

PIZO, M.A, GALETTI, M. Métodos e Perspectivas da Frugivoria e Dispersão de 

Sementes por Aves. Disponível em 

<https://www.researchgate.net/profile/...Galetti/.../Cap23-Pizo-Galetti.pdf>. 

Acesso em 05 de novembro de 2017. 

 
POZO, J. I.; GOMÉZ-CRESPO, M. A. A aprendizagem e o ensino de ciências – 

Do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. 5ª edição – Porto 

Alegre: Artmed, 2009. 

 



104 

 

 

 

POZO, J. I. A Aprendizagem e o Ensino de Fatos e Conceitos. In COOL, C.; 

POZO, J. I.; SARABIA, B. VALLS, E. Os conteúdos na Reforma: Ensino e 

aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1998. 

RAZERA, J. C. C.; BOCCARDO, L.; SILVA, P. S. Nós, a escola e o planeta dos 
animais úteis e nocivos. Ciência & Ensino, v.2, n.1, 2007. 

ROCHA, A. L. F.; DUSO, L.; MAESTRELLI, S. R P. Contribuições da 
Filogenética para um ensino crítico da Zoologia, IX Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências – IX ENPEC, Águas de Lindóia, SP de 2013. 
Disponível em 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/132925/.../zoologia%20enpec%20
2.pdf>. Acesso em 18 de julho de 2017. 

SARABIA, B. A Aprendizagem e o ensino das atitudes. In COLL, C.; Pozo, J. I.; 

Sarabia, B.; Valls, E. Os Conteúdos da Reforma: Ensino e aprendizagem de 

conceitos, procedimentos e atitudes. Santillana, 1998. 

SANTOS, L. C. Ensino de Zoologia e a Pedagogia da Alternância: reflexões 

sobre a prática docente, Dissertação de Mestrado. Universidade do Sudoeste da 

Bahia. 2016. 

SASSERON, L. H. Alfabetização Científica no Ensino Fundamental: Estrutura 

e Indicadores deste processo em sala de aula. Tese Doutorado – Programa de 

Pós-Graduação em Educação. Área de Concentração: Ensino de Ciências e 

Matemática) Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2008. 

SASSERON, L. H. CARVALHO, A. M. P. Almejando a Alfabetização Científica 

no Ensino Fundamental: a Proposição e a Procura de Indicadores do Processo, 

Investigações em Ensino de Ciências – V13(3), pp.333-352, 2008. 

SASSERON, L. H. CARVALHO, A. M. P. Alfabetização Científica: uma revisão 

bibliográfica, Investigações em Ensino de Ciências – V16(1), pp. 59-77, 2011. 

SEZEBAN, G.; SEZEBAN, R. Aves, ilustrações Rogério Coelho. – Curitiba: 

Aymará, 2008. (Coleção Olha o Bicho). 



105 

 

 

 

SICK, H. Ornitologia Brasileira. Edição Revista e Ampliada por José Fernando 

Pacheco (coord.). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 912 p. 1997. 

SIENTIFIC AMERICAN BRASIL, O Brasil e sua aves, edição 110 - Julho 2011. 

Disponível em 

<http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/o_brasil_e_suas_aves.html>. 

Acesso em 23 de novembro de 2017. 

SOARES, M. Alfabetização e Letramento: caminhos e descaminhos. Artigo 

publicado pela revista Pátio – Revista Pedagógica de 29 de fevereiro de 2004, 

pela Artmed Editora.  

SOARES, M. Alfabetização e letramento, 6ª Ed., São Paulo: Contexto, 2016. 

SOUZA, A. L. S. A formação do pedagogo na UESB, campus de Jequié, para o 

ensino de ciências nos anos iniciais. Dissertação de Mestrado – Universidade 

do Sudoeste da Bahia, 2013. 

VASCONCELOS, S.D; SOUTO, E. O livro didático de ciências no ensino 

fundamental – proposta de critérios para análise do conteúdo zoológico, 

Ciência & Educação, v. 9, n. 1, p. 93-104, 2003 

VIECHENESKI, J.P; CARLETTO, M. R. Ensino de Ciências e Alfabetização 

Científica nos anos iniciais do Ensino Fundamental: um olhar sobre as escolas 

públicas de Carambeí. Disponível em: 

<http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R0741-1.pdf>. Acesso 

em: 20 junho de 2017. 

VIECHENESKI, J.P; CARLETTO, M.R. Sequência didática para o ensino de 

ciências nos anos iniciais: subsídios para iniciação à alfabetização científica, 

ISSN 1982-4866. Revista Dynamis. FURB, Blumenau, v. 19, n. 1, p. 03-16, 2013. 

VIECHENESKI, J. P; LORENZETTI, L; CARLETTO, M.R. Desafios e Práticas 

para o Ensino de Ciências e Alfabetização Científica nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. ATOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO - PPGE/MEISSN 1809-

0354 v. 7, n. 3, p. 853-876, set./dez. 2012. Disponível em 



106 

 

 

 

http://www.ifrj.edu.br/sites/default/files/webfm/images/ARTIGO-2- 

Acesso em 30 de outubro de 2016. 

VIZACHRI, T. R.; Animais humanos ou humanos animais? um estudo sobre a 

representação dos animais antropomorfizados nos filmes de animação. 

Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 2014. 

WIKIAVES – disponível em http://www.wikiaves.com.br/acesso em 20 de 

junho de 2017. 

ZILBERMAN, R.A Literatura Infantil na Escola, 1ª edição digital, São Paulo, 

2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

[APÊNDICE A – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

        Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde. 

 

Título do Projeto: Alfabetização Científica E A Literatura Infantil: Desafios 

para o Ensino e Conservação da Biodiversidade  

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Vanusa Ferreira Pirôpo.  

ORIENTADORA: Profa. Dra. Lilian Boccardo 

Prezado (a) Senhor (a) eu sou Vanusa Ferreira Pirôpo, aluna do Curso de 

Mestrado Acadêmico em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-

ECFP, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e estou 

realizando, juntamente com a pesquisadora Profª. Dra. Lilian Boccardo, o 

projeto de pesquisa intitulado “Alfabetização Científica E A Literatura 

Infantil: Desafios para o Ensino e Conservação da Biodiversidade”. O objetivo 

geral do projeto é: Avaliar uma proposta pedagógica, com vistas à alfabetização 

científica para mobilização de conceitos, procedimentos e atitudes sobre 

biodiversidade e conservação das aves, apoiada na literatura infantil. e outros 

gêneros textuais. 

Os participantes da pesquisa serão as crianças do 3º Ano “A” da Escola Stela 

Câmara Dubois, I Elaborar e desenvolver uma sequência didática para o Ensino 

de Zoologia utilizando a Literatura Infantil; II Articular os saberes identificados 

com o conhecimento científico voltados para conservação da biodiversidade; III 

Avaliar as contribuições da proposta pedagógica para o processo de 

alfabetização científica no que se refere ao conhecimento zoológico e a 

conservação. Avaliar as contribuições da proposta pedagógica para o processo 

de Alfabetização científica no que se refere ao conhecimento zoológico. 
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Assim, venho convidar o seu (a) filho(a) para participar da pesquisa, lembrando 

que esta participação é voluntária e se dará exclusivamente por meio do 

envolvimento dele (a) nas atividades que serão desenvolvidas por mim, na 

própria escola. A sua autorização para que seu filho (a) participe da pesquisa é 

fundamental, porém, mesmo com a sua autorização a decisão de participar será 

do seu filho (a), ou seja, ele (a) só participará das atividades se desejar. Para 

saber se eles aceitarão ou não participar das atividades, a pesquisa será 

apresentada às crianças de forma lúdica por meio de uma história infantil com 

utilização de fantoches. Assim, mediante a interação e diálogo entre os 

fantoches e as crianças, elas serão informadas do modo como as atividades irão 

acontecer e terão a oportunidade de expressarem se querem ou não participar 

das atividades. As atividades serão registradas por meio de entrevistas, 

filmagens, fotografias, gravação de áudios e diário de campo. Os riscos e ou 

desconfortos que a pesquisa poderá gerar são mínimos, se a criança demonstrar 

algum desconforto ou incômodo durante a realização das atividades ou se 

demonstrar desejo em não participar, um adulto fará a mediação com a criança 

para ouvi-la e dar-lhe a atenção. A participação do seu filho (a) não é 

obrigatória e o (a) Senhor (a) poderá retirar seu consentimento em qualquer 

momento da pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. Garantimos que seu filho 

(a) terá a sua identidade preservada, permanecendo em anonimato. Esta 

pesquisa também não trará gastos financeiros para o senhor (a) e seu filho (a) 

nem qualquer forma de ressarcimento ou indenização financeira por sua 

participação. Os resultados desta pesquisa serão publicados de forma anônima 

na dissertação do Mestrado e em revistas especializadas. As filmagens, 

fotografias e as gravações em áudio e sua transcrição em papel serão 

arquivados pelos pesquisadores por cinco anos. O (A) Senhor (a) poderá 

solicitar esclarecimentos antes, durante e depois da participação do seu filho (a) 

na pesquisa.  

 Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos com a pesquisadora 

Vanusa Ferreira Pirôpo, por meio do e-mail piropo_vanusa@hotmail.com e dos 

telefones (73) 988543274 / (73) 991509611. Com a orientadora Lilian Boccardo 

pelo e-mail: lboccardo@hotmail.com com, ou pelo fone: (73) 35271963 ou (73) 
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91223472, e também no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (CEP), que analisou esta pesquisa, através do e-mail 

cepuesb.jq@gmail.com ou do telefone (73) 3528-9727 ou ainda no seguinte 

endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Comitê de Ética 

em Pesquisa da UESB – CEP/UESB, Módulo Administrativo, Sala do 

CEP/UESB, Rua José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié – BA, CEP 

45.206-510.  

Se o (a) Senhor (a) aceitar o convite e concordar que seu filho participe desta 

pesquisa, precisará assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

em duas vias (uma via ficará com o participante e a outra sob a guarda da 

pesquisadora e arquivada por cinco anos). 

Desde já agradeço sua atenção e colaboração com a pesquisa!  

Jequié - BA, ____ de ________________ de 20____ 

_________________________                         ___________________________ 

  Participante da pesquisa                                            Pesquisador  

                                                                            Responsável pelo projeto 
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APÊNDICE B – Cópia do Termo Autorização de Uso de Imagens e 
Depoimentos 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu _______________________, CPF ____________, RG_______________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, 
riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso 
de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os 
pesquisadores Vanusa Ferreira Pirôpo e o Profª. Drª. Lílian Boccardo 
(orientadora) da pesquisa intitulado “Alfabetização Científica E A Literatura 
Infantil: Desafios para o Ensino e Conservação da Biodiversidade” a realizar as 
fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer 
ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) 
e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e 
transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, 
obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das 
crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 
8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas 
com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

Jequié - BA, ___ de ______ de 20___ 

_______________________ ______________________________ 

Participante da pesquisa 

______________________________________________________  

Pesquisador responsável pelo projeto 

______________________________________________________ 

 
 
 

 



112 

 

 

 

 

[APÊNDICE C – Cópia do Termo de Assentimento 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde. 

 

Título do Projeto: Alfabetização Científica e a Literatura Infantil: Desafios para o 

Ensino e Conservação da Biodiversidade: PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Vanusa 

Ferreira Pirôpo. ORIENTADORA: Profª. Drª. Lilian Boccardo 

 

Em pesquisas com crianças menores de 12 anos as informações pertinentes sobre a 
pesquisa e a obtenção do seu assentimento precisa se dar por meio de uma linguagem 
clara, acessível e coerente com o nível de desenvolvimento no qual as crianças se 
encontram. Nesse sentido, por se tratar de pesquisa com crianças de 8 anos a 10 anos e 
11 meses – 3º Ano  do Ensino Fundamental, considerando que esta é uma fase na qual 
as crianças são muito ativas e os aspectos lúdicos estão muito aguçados, fizemos a 
opção por utilizar como estratégia as histórias infantis, assim, as informações sobre a 
pesquisa e o assentimento ou não por parte das crianças se dará por meio do diálogo 
entre dois personagens (fantoches de animais) em interação com as crianças.  
 

Descrição dos momentos:  

 

1° momento – Apresentação da Pesquisadora 

A pesquisadora (que também é professora da Escola Stela Câmara Dubois, de onde 
são os alunos que participarão da pesquisa) será apresentada às crianças, em uma 
roda de conversa, pela Diretora da escola a Srª Hildete Sousa Cardoso Santos que 
informará que a Professora (pesquisadora) tem uma história para lhe contar e 
posteriormente um convite a lhes fazer. 

 

2ª momento – A história (breve descrição de como se dará o enredo da história) 

A história começará com dois personagens, fantoches de animais, se encontrando 
na Escola Stela Câmara Dubois. Eles se cumprimentarão e começarão a dialogar, o 
personagem 1 começará a contar que ficou sabendo que uma professora da Escola 
Stela Câmara Dubois viria fazer uma pesquisa com os alunos do 3.º Ano e pergunta 
ao amigo se ele estava sabendo disso. O personagem 2, balança a cabeça em sinal 
negativo e então se volta para as crianças e pergunta se elas estavam sabendo dessa 
novidade. 
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Depois de ouvir a resposta das crianças o personagem 1 dirá:  

O Personagem 1: – Então eu vou contar pra vocês. Eu soube que todas vocês, 
crianças do 3º Ano “A” serão convidadas para participar de uma pesquisa junto 
com uma pró pesquisadora. Vocês querem saber como vai ser essa pesquisa? Então 
o personagem vai descrevendo de forma clara e em interação com as crianças como 
se dará a pesquisa.  

O Personagem 1: – Duas vezes por semana a pesquisadora fará com vocês algumas 
atividades durante o período das aulas na escola, e essas atividades serão com 
brincadeiras, músicas, desenhos e muito movimento.  

O Personagem 2: – E o papai e a mamãe estão sabendo disso? Que a gente aqui vai 
participar de uma pesquisa?  

O Personagem 1: – Sim, o papai e a mamãe de cada um de vocês já sabe da 
pesquisa que a pró (pesquisadora) vai realizar e eles disseram que vocês podem 
participar. Mas vocês só vão participar se tiverem vontade, se desejarem.  

O Personagem 2: – E se no meio da brincadeira eu quiser parar? Ou se uma das 
crianças aqui ficar cansada ou chateada?  

O personagem 1: – Se qualquer um de vocês ficar chateado, cansado, ou se não 
tiver mais gostando da brincadeira, da atividade ou de qualquer coisa que estiver 
acontecendo é só falar com a pró, ou com outro adulto da turma que eles vão 
conversar com vocês e lhes ajudar a encontrar outra coisa legal pra você fazer.  

O Personagem 2: – Quer dizer que se eu não quiser fazer a atividade toda eu posso 
parar na hora que eu quiser?  

O Personagem 1: – É isso aí! Vocês podem parar a hora que quiserem. Por fim os 
personagens perguntarão às crianças individualmente, identificando-as pelo nome, 
se desejam participar da pesquisa junto com a pesquisadora. 
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[APÊNDICE D – Atividade de desenhos livres 
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