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RESUMO O presente artigo é um estudo bibliográfico sob a abordagem qualitativa que tem o

objetivo de realizar uma análise acerca das contribuições dos vídeos da série “De onde vem?

” no processo de Alfabetização Científica nos anos iniciais. Para tanto, fizemos a transcrição de

algumas falas do episódio “De onde vem o trovão?

”. Como procedimento de interpretação dos dados utilizamos a análise de conteúdo. Para colocar a

alfabetização científica em processo é necessário que o professor desperte o espírito investigativo

e curioso da criança e que trabalhe com materiais que a ajude a encontrar sentido nos conteúdos

que estuda. É nesses termos, que propomos os vídeos da série como recurso facilitador da

alfabetização científica, pois é um material que por suas características pode contribuir para esse

intento nos primeiros anos escolares. Palavras-chaves: alfabetização científica; ensino de ciências,

vídeos ABSTRACT This article is a bibliographic study on the qualitative approach that aims to

perform an analysis of the contributions of the video series "Whence?

" In the process of scientific literacy in the early years. Therefore, we made a transcript of some

lines of the episode "Where the thunder come from?

". As the data interpretation procedure used content analysis. To put scientific literacy in the

process is necessary for the teacher awaken investigative and inquisitive spirit of children and

working with materials to help them make sense of the material they are studying. It is in these
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terms, we propose the video series as facilitating resource of scientific literacy as it is a material

that by its characteristics can contribute to this purpose in the early school years. Keywords:

scientific literacy; science education, movies

INTRODUÇÃO Quem convive com crianças sabe que elas são bastante curiosas. Por que meu

dente cai?

Por que o bolo cresce?

Por que quando fico muito tempo na água meus dedos enrugam?

São tipos de perguntas corriqueiras no universo infantil. Tais questionamentos nos levam a

acreditar que as crianças possuem, desde muito cedo, um desejo natural em conhecer os

fenômenos do mundo. Educar essa curiosidade nata da criança para introduzi-la ao mundo das

ciências é papel do professor dos anos iniciais. Contudo, o que se vê, na maioria das vezes, são

práticas de ensino de ciências que acabam por apagar, progressivamente, o espírito pesquisador

das crianças. De forma bastante sintética, podemos afirmar que tais práticas pedagógicas são

baseadas em aulas exclusivamente expositivas que se limitam ao uso do quadro, giz, papel e do

lápis, ainda mais, são práticas que se resumem em trabalhar os famosos questionários a fim de

que os alunos memorizem conceitos repletos de palavras que lhes causam estranheza.

Tradicionalmente, o ensino de ciências nos anos iniciais é visto como residual, ou seja, pouco

tempo e espaço é dado a esse componente curricular. Nesse sentido, os professores dos anos

iniciais, em sua maioria, se dedicam aos planejamentos de ensino das disciplinas de Português e

Matemática e esquecem que não trabalhar ciências, até mesmo a carga horária prevista nos planos

curriculares, é negar ao aluno o conhecimento que lhe dá bases para entender algo que lhe é tão

pertinente: sua vida, as regularidades do mundo ao qual faz parte. No centro do processo de

ensino-aprendizagem se encontra o professor, que tem a responsabilidade de planejar e realizar

propostas de ensino capazes de tornar os alunos proficientes na utilização da linguagem científica,

isto é, cabe ao docente planejar aulas na perspectiva de alfabetizar cientificamente os alunos. Para

alcançar esse intento, é condição essencial que o professor trabalhe em sala de aula atividades

capazes de levar o aluno a sentir necessidade de mobilizar seu aparato cognitivo para aprender o

que lhe é proposto. Harlan e Rivkin (2002) destacam que um dos melhores caminhos para ajudar

as crianças a entenderem o mundo é organizar materiais em sala de aula de modo que os alunos

possam explorar, raciocinar e descobrir respostas por meio das suas próprias ações mentais.

Partimos do pressuposto, que não é, especificamente, necessário o professor ter a disposição

laboratórios e recursos sofisticados para iniciar a criança ao universo da descoberta científica, pois

a ciência acontece, está presente e pode ser vista em todos espaços das nossas vidas. Cabe,

portanto, ao professor possibilitar o encontro do aluno com a ciência. È justamente visando fazer

acontecer o encontro do aluno com a ciência, que propomos o uso dos vídeos da série “De onde
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vem?

” como uma alternativa prática para o professor iniciar a alfabetização científica na perspectiva da

construção de conceitos científicos de forma que as crianças possam utilizá-los como instrumento

de leitura e compreensão do mundo. A ideia de propor o uso dos vídeos com o objetivo de

alfabetizar cientificamente se torna interessante pelo fato desse material audiovisual de forma

didática, lúdica e atraente abordar conceitos científicos importantes para o entendimento de

questões relacionadas à vida, bem como aos fenômenos naturais do mundo. UTILIZAÇÃO DOS

VÍDEOS DA SÉRIE AUDIOVISUAL “DE ONDE VEM?

”COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PARA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA Diversas

pesquisas, como as feitas por Selbach (2010) nos mostram que o ensino de Ciências, ainda, é

trabalhado de forma descontextualizada com a vida do homem em sua relação com a natureza.

Nesse contexto, os alunos precisam fazer um esforço mental muito grande para encontrar sentido

nos conteúdos estudados em ciências. Esse esforço mental acaba, em alguns casos, por tornar a

disciplina chata, enfadonha e cansativa para os alunos, afinal, é uma área do saber que envolve

conceitos providos de palavras, por vezes, estranhas aos ouvidos. É certo que para aprender

ciências é necessário aprender conceitos, mas cabe ao professor ter a premissa de que é preciso

trabalhar com proposições que mexam não somente com o atributo cognitivo, mas também, com

aspectos afetivos e emocionais. Nessa linha de raciocínio, Selbach (2010) afirma que toda

informação que chega ao nosso cérebro passa por alguns “filtros” que separam o que deve ou não

deve ser guardado. Esses “filtros” são conhecidos como RAD – sistema radicular, amigdala e a

intervenção da dopamina. O RAD funciona como um mecanismo que ajuda o individuo a colocar

atenção nas informações que realmente lhe interessa. Para informação passar pelo primeiro filtro

(R) precisar ser nova e interessante; para conseguir passar pelo segundo filtro (A) a amígdala, a

informação deve mexer com os aspectos afetivos e emocionais; para passar pelo terceiro filtro (D)

dopamina, a informação deve ser prazerosa para que assim possa ser assimilada. (SELBACH 2010)

É justamente na proposta de trabalhar os conteúdos de ciências em uma conjuntura prazerosa

para o aluno, que propomos o uso dos vídeos da Série “De onde vem?

”como um recurso pedagógico para alfabetizar cientificamente as crianças. Assim, nosso intuito é

que os alunos motivados pelas cores, movimentos, bem como pelo espírito criativo da personagem

principal da série aprendam, significativamente, os conceitos abordados de modo a serem capazes

de utilizá-los como ferramenta de compreensão dos fenômenos do mundo. Vygotsky (2010 p. 20)

defende concisamente que [...] “A imaginação não é um divertimento ocioso da mente, uma

atividade suspensa no ar, mas uma função vital necessária”. Essa afirmativa corrobora a ideia de

que os vídeos em questão são recursos auxiliares na aprendizagem de conteúdos de ciências, pois,

igualmente, a personagem principal dos vídeos, as crianças em sua maioria apresentam um

comportamento bastante criativo e lúdico. O processo de alfabetização científica envolve a
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aprendizagem de conceitos por parte dos alunos. Para que esse processo aconteça de forma

prazerosa e significativa é necessário que o professor organize um conjunto de atividades capazes

de estabelecer uma relação entre o que está se aprendendo e o mundo. E nesse ponto que os

vídeos da série se tornam eficientes, uma vez que, o enredo sempre envolve uma situação real

apresentada com explicações científicas por meio de imagens e sons lúdicos. Nesses termos,

acreditamos que os vídeos da série “De onde vem?

” é um recurso que ajuda o professor na tarefa de significar o conteúdo científico com a vida

prática da criança, em outras palavras, é uma contribuição para possibilitar ao professor imprimir

utilidade aos conhecimentos de ciências, estabelecendo, assim, cadeias contínuas de

aprendizagens voltadas para situações problemáticas e curiosas da vida do aluno. BREVE

CARACTERIZAÇÃO DOS EPISÓDIOS DA SÉRIE “DE ONDE VEM?

” A série audiovisual “De onde vem?

” são vídeos veiculados na TV Escola. Tem como personagem principal uma menina chamada Kika.

Fisicamente, Kika possui cabeça e olhos desproporcionais ao resto do corpo. Essa característica

marca a ideia de que a personagem é bastante curiosa e atenta a tudo que acontece ao seu redor.

Kika se interessa por assuntos relacionados aos fenômenos da natureza: ocorrência do arco-íris,

dos dias e das noites e da onda; Interessa-se também, por assuntos relacionados à produção

humana: Televisão, vidro e o plástico; também procura investigar a proveniência de alimentos da

natureza: leite, ovo, açúcar e o sal. De uma maneira bastante divertida, Kika busca compreender

tudo o que não entende em seu cotidiano: Observa, questiona os elementos incompreendidos e

indaga sempre sua mãe com a célebre frase “De onde vem?

”. Kika, por acreditar que sua mãe nunca entende suas perguntas, procura compreender o que lhe

causa curiosidade em uma interação divertida e lúdica. Por exemplo, em um episódio em que a

personagem busca entender como se forma a onda, conversa com um peixe. Esse animal com

uma linguagem infantil, e nem por isso mesmo ingênua, aborda o assunto através de imagens e

sons animados. Desse modo, conceitos ligados à formação desse fenômeno natural são

apresentados e explicados de uma forma bastante dinâmica. A série “De onde vem?

” é composta por vinte episódios, sendo eles: “De onde vem o arco-íris?

”; “De onde vem o vidro?

”; “De onde vem o espirro?

”; “De onde vem o sal?

”; “De onde vem o açúcar?

”; “De onde vem o avião?

”; “De onde vem o choro?

”; “De onde vêm o dia e a noite?

”; “De onde vem o trovão?
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”; “De onde vem o leite?

”; “De onde vem o pão?

”; “De onde vem a televisão?

”; “De onde vem o livro?

”; “De onde vem o ovo?

”; “De onde vem o papel?

”; “De onde vem o plástico?

”; “De onde vem o sapato?

”; “De onde vem a energia elétrica?

”; “De onde vem o fósforo?

”; “De onde vem a onda?

”. Os episódios são independentes, ou seja, não possuem uma ligação de continuidade entre um e

outro, bem como não possuem uma ordem fixa de apresentação. Ramos e Rosa (2013) em um

trabalho denominado “Introdução da Ciência na Infância: O caso da série De onde vem?

” teceram argumentos na defesa de que a série em questão são materiais que se constituem como

recursos pedagógicos eficientes para introdução do ensino e aprendizagem de conceitos científicos

na infância. Para tanto, os referidos autores (Ibid.) delinearam uma análise dos aspectos gerais da

série, enumerando questões como: tempo de duração, animação, linguagem, cenários e

quantidade de personagens envolvidos. Nessa perspectiva, Ramos e Rosa (Ibid.) consideram o

tempo[1] de duração dos vídeos adequado ao público infantil, pois a brevidade dos episódios

mantém a atenção das crianças durante toda exibição das ideias abordadas nos vídeos. As

animações e a linguagem da série são consideradas elementos que causam bastante empatia nas

crianças. Essa empatia é proporcionada pelo fato da maioria das cenas ser apresentada em forma

de desenhos que mexem com os sentidos da criança, ou seja, o ver (imagens animadas) e o ouvir

(linguagem e efeitos sonoros) se misturam e causam no espectador uma amálgama de

sentimentos prazerosos que evocam o desejo de aprender. Esses sentimentos levam a criança a

apreciar, atentamente, as cenas dos vídeos. Acerca da arte gráfica da série, Ramos e Rosa (2013)

afirmam que é pouco avançada em relação às animações de longas-metragens, que geralmente

fazem sucesso no cinema. Entretanto, analisaram também, que os episódios apresentam riqueza

na variedade de imagens. A linguagem utilizada pelos personagens da série é informal, mas sem a

predominância de gírias. A casa da protagonista Kika é o cenário onde se passa a maior parte das

cenas. Nos episódios, a figura materna é bastante presente no diálogo com Kika (75%), em contra

partida, a figura paterna é praticamente desconsiderada (10%). Diante dessa análise dos

personagens envolvidos é considerado que a série estabelece o modelo cultural de família, em que

a mãe passa a maior parte do tempo no lar cuidando das atividades domésticas e da educação dos

filhos, enquanto o pai passa a maior parte do dia no trabalho, provendo o sustento da família
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(RAMOS; ROSA, 2013) Ramos e Rosa (Ibid.) também teceram argumentos acerca do conteúdo e

da proposta pedagógica da série. Desse modo, alegaram que o conteúdo apesar de ser

apresentado com uma linguagem informal é explanado de maneira didática e que os conceitos

científicos são explicados com clareza e de forma adequada ao público infantil. Em se tratando da

proposta pedagógica da série, observaram que se dedica a iniciação científica na infância. Em

outra pesquisa, de cunho mais pedagógico, Vasconcelos e Leão (2000) também trabalharam com a

ideia de utilização dos vídeos da “Série de onde vem?

” como recurso didático para introduzir crianças na aprendizagem de conceitos científicos. Para

tanto, desenvolveram no ano de 2008 atividades em uma oficina no Espaço Ciências, localizado no

museu de Ciências em Pernambuco. Iniciando as atividades da oficina com os vídeos da série “De

onde vem?

”, Vasconcelos e Leão (Ibid) puderam perceber que as crianças tiveram bastante empatia pelos

vídeos, apresentando uma atitude parecida com a da personagem principal da série, ou seja,

apresentaram atitudes investigativas no sentido de saber mais elementos acerca dos assuntos

explanados nos episódios. ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: DISCUTINDO ALGUMAS QUESTÕES

Chassot (2003) entende que a Ciência deve ser vista como uma linguagem, e sendo assim, a

alfabetização científica deve objetivar desenvolver nos alunos a habilidade do uso dessa língua

para que possam ler significativamente a natureza, o mundo que os cerca. Com esse pensamento

destaca Chassot (2000, p. 91, grifo do autor):

A ciência pode ser considerada como uma linguagem construída pelos

homens e pelas mulheres para explicar o nosso mundo natural.

Compreendermos essa linguagem (da ciência) como entendemos algo

escrito em uma língua que conhecemos (por exemplo, quando se entende

um texto escrito em português) é podermos compreender a linguagem na

qual está (sendo) escrita a natureza. Também é verdade que nossas

dificuldades diante de um texto em uma língua que não dominamos podem

ser comparadas com as incompreensões para explicar muitos dos

fenômenos que ocorrem na natureza.

Nessa perspectiva, Chassot (2000, p. 37) ainda afirma que “[...] vale a pena

conhecer mesmo um pouco de Ciências para entender algo do mundo que

nos cerca e assim termos facilitadas algumas vivências”. Nesses termos,

entendemos que a alfabetização científica tem como objetivo colocar a

ciência a disposição dos alunos para que sejam capazes de tomar decisões

mais acertadas em assuntos que envolvem suas vidas e essa área do saber,
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bem como serem capazes de compreender as regularidades e

funcionamento dos fenômenos que ocorrem na natureza como forma de

compreensão do mundo. Assim, um sujeito alfabetizado cientificamente

acaba sendo capaz de opinar em assuntos polêmicos da ciência, como por

exemplo: uso de armas, aborto, transgênicos, clonagem. Ainda se torna

capaz de adquirir melhores hábitos de vida, ou seja, assume melhores

escolhas em assuntos relacionados ao saneamento básico, ao uso de

medicamentos, ao esporte, lazer e alimentação. No mais, o sujeito

alfabetizado cientificamente acaba por possuir de forma gradual uma visão

não superficial e não ingênua acerca dos fenômenos do mundo, ou seja,

sabe de forma coerente e critica o porquê da ocorrência de certos

fenômenos naturais. Como se pode perceber, a alfabetização científica

envolve habilidades que vão desde ações relacionadas à capacidade de

refletir sobre assuntos que envolvem a ciência para tomar decisões mais

acertadas em áreas como: preservação da natureza e da saúde até ações

que demandam o uso de conhecimentos científicos para poder compreender

as regularidades do mundo natural. Essas diversas capacidades que marcam

a alfabetização científica acabam por imprimir discussões diversas acerca do

assunto. Contudo, os principais estudos sobre o tema convergem

basicamente para o entendimento de três aspectos. Sasseron e Carvalho

(2007, p. 03)

[...] o entendimento das relações existentes entre ciência e sociedade, a

compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que

circundam sua prática e a compreensão básica de termos e conceitos

científicos fundamentais. (grifo nosso)

Assim, estando entre os três pontos o entendimento da alfabetização

científica como a compreensão básica de termos e conceitos científicos

fundamentais (SASSERON; CARVALHO 2007) passamos, nesse trabalho, a

assumir a alfabetização científica sob a ótica de possibilitar ao aluno o

conhecimento do mundo natural por meio da compreensão de conceitos

científicos de forma que possa ter uma visão de mundo mais consciente.

Esse posicionamento surge baseado em duas questões: a primeira é que as

crianças se deparam constantemente com fenômenos naturais que as

deixam ávidas para entender seus porquês, e a segunda, é que, assim como

em qualquer assunto de ciências, para compreender as explicações desses
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fenômenos naturais é necessária a aprendizagem significativa de conceitos.

Para alcançarmos esse objetivo, acreditamos ser necessário o professor

praticar propostas pedagógicas que respeitem quatro princípios didáticos:

Propor conteúdos interessantes para as crianças, tratar o assunto de forma

alinhada ao espírito investigativo das crianças, possibilitar a construção de

conceitos de forma significativa e conduzir as crianças a fazerem uso social

do conteúdo trabalhado. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA

PESQUISA Realizamos a presente pesquisa sob os fundamentos da

abordagem qualitativa, utilizando como procedimento a pesquisa

bibliográfica. Nesse sentido, cabe mencionar que a pesquisa qualitativa “[...]

tem por objetivo expressar o sentido dos fenômenos do mundo social”

(NEVES, 2007, p. 01). Nessa abordagem de pesquisa, se faz necessário

utilizar um conjunto de técnicas interpretativas que ajudem o pesquisador a

descrever e decodificar o significado da situação estudada. Nessa

perspectiva, nosso objeto de estudo foi o vídeo de onde vem o trovão?

Da série “De onde vem?

” veiculada na TV escola. Fizemos a transcrição das falas do episódio e as

analisamos fazendo uso da análise de conteúdo. De acordo com BARDIN

(2011, p. 48) a análise de conteúdo é [...] “Um conjunto de técnicas de

análises das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores

(quantitativos ou não) que permitam inferência. DISCUTINDO A ANÁLISE

DOS DADOS Quem convive com crianças sabe que elas possuem o hábito

de imitar o comportamento dos personagens dos filmes e desenhos que

assistem. Tal ação é um indicador de que esses recursos audiovisuais

mexem de forma bastante intensa nos atributos emocionais e afetivos dos

pequenos. Sabendo que a afetividade é a gasolina que move o aluno para

pensar, logo, para desenvolver as habilidades cognitivas, que acreditamos

que o uso dos vídeos da série “De onde vem?

” são eficientes para alfabetização científica de crianças, pois essa série com

seus sons e imagens lúdicas são meios para mexer com as emoções das

crianças visando à aprendizagem de conceitos científicos de forma a fazer

uma leitura mais compreensiva do mundo. Para análise dos nossos dados de

pesquisa, propomos quatro categorias que consideramos essências nas

propostas de ensino que visem à alfabetização científica, são elas:

conteúdos interessantes para as crianças, tratamento do assunto alinhado
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ao espírito investigativo da criança, construção de conceitos de forma

significativa e possibilidade de uso social do conteúdo trabalhado. Faremos a

narrativa com as devidas análises de algumas partes do episódio de onde

vem o trovão. O vídeo “De onde vem o trovão?

” começa com Kika sentada no sofá da sua sala assistindo a previsão do

tempo, momento em que acontece o seguinte diálogo[2]:
Mãe: Deus,
uma
tempestade!
Um raio!
Um trovão!
Kika: Ué,
mãe, de
onde vem o
raio e o
trovão?
Mãe: Lá do
céu Kika, lá
do céu!
Kika:
Ninguém
entende as
minhas
perguntas

Já no início do vídeo é possível verificarmos a categoria

“conteúdos interessantes para as crianças”, pois a cena retrata

uma situação bastante corriqueira. Ademais, a criança é por

natureza curiosa por tudo que acontece ao seu redor. O raio e o

trovão por ser um fenômeno possuidor de luz e som deixam os

pequenos intrigadas no sentido de compreendê-los de modo a

entender suas causas, seus porquês. Com uma feição

descontente, Kika afirma que ninguém entende suas perguntas.

Nesse momento inicia-se uma conversa entre a personagem e o

raio. Esse diálogo em tom lúdico tem como objetivo explicar para

Kika, de uma forma concisa e coerente, as causas e efeitos do

raio e do trovão. Vejamos um trecho.
Kika:
Credo,
que
raio de
voz é
essa?
Raio:
É a voz
do
raio, a
minha
voz é
forte
como
um
trovão.
Kika:
Então
me
explica
seu
raio
com
voz de
trovão.
De

Podemos perceber nessa parte do desenho a categoria

“tratamento do assunto alinhado ao espírito investigativo

da criança”. Essa categoria é visualizada pelo fato das

crianças, igualmente a Kika, diante de fenômenos

curiosos apresentarem um desejo de procurar respostas

para situações que lhes despertam interesse. Essa

característica pesquisadora da criança é essencial para

aprender ciências, pois como nos diz Selbach (2010, p.

30) “[...] Sem curiosidade não haveria investigação, e

sem investigação jamais se chegaria a ciências.” Na

continuidade do desenho, o raio de forma didática explica

para Kika as causas do fenômeno natural em questão,

vejamos um trecho desse diálogo:
Raio: Os
raios são
descargas
elétricas
produzidas
dentro das
nuvens da

Selbach (2010, p. 52) afirma que “[...] sem

conteúdos conceituais não existe pensamento

e as ideias morrem, não existe meio de buscar

lembranças na memória, posto que qualquer

lembrança é sempre conteúdo
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onde
vem o
raio e o
trovão?

tempestade.
As cargas
elétricas
das nuvens
atraem as
cargas
elétricas do
solo.
Depois de
um tempo
as cargas
elétricas do
solo sobem
em direção
as nuvens e
as cargas
da nuvem
descem em
direção ao
solo. Esse é
o caminho
do raio.
Quando as
duas cargas
se
encontram
acontece a
descarga e
um lindo
raio
brilhante
como eu
cai em zig
zag em
direção da
terra. Com
o raio, um
enorme
clarão
luminoso
se forma
em minha
volta é o
famoso
relâmpago.
Um pouco
depois,
escutamos
o trovão.

conceitual.”Nesse sentido, percebemos que

nessa parte do desenho o diálogo é marcado

pela explicação do fenômeno com uma

linguagem informal, mas sem deixar de fazer

uso de conceitos científicos. Essa característica

nos faz destacar a presença da categoria

“construção de conceitos de forma

significativa”. Cabe bem frisar, que a evolução

do conhecimento, nem tanto, acontece pelo

acúmulo de informações. Com esse

entendimento, acreditamos que a

aprendizagem de conceitos deve acontecer em

uma lógica de relação entre o conteúdo novo e

as informações que o aluno já possui em seu

aparato cognitivo, pois essa é uma maneira de

imprimir significado aos conceitos estudados.

No desenho em que aqui discutimos, para

melhor esclarecer a propagação do som do

trovão é apresentado com imagens reais o uso

da experiência de jogar uma pedra perto de

um barquinho de papel posto em um lago. O

objetivo é mostrar que a pedra ao cair na água

acaba por formar ondinhas que impulsionam o

barco fazendo ele se mover. Tal experimento

de forma simples elucida para as crianças

conceitos da velocidade da luz e do som, que

são essenciais para o entendimento do

fenômeno em estudo.
Raio: O trovão é um tremendo barulhão Kika. O
ar ao redor do raio fica super quente e cresce
provocando uma explosão, aí as ondas sonoras
são empurradas provocando esse estrondo
espetacular. Raios, relâmpagos e trovões
aparecem em fortes tempestades como as de
hoje. As nuvens de tempestade são chamadas de
cumulus nimbus que se formam a quase 20 km
do chão e aí começa o nosso show.
Vejamos mais explicações que são tratadas no

desenho como forma de melhorar o entendimento sobre os fenômenos raios
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e trovões. Carvalho (1998) acredita que a aprendizagem de conceitos não

acontece de uma vez só, mas por reorganizações sucessivas que evoluem ao

passo que vivenciamos novas experiências, que entramos em contato com

novos materiais de estudo. Essa assertiva é bastante pertinente, uma vez

que, o conhecimento não é estático, mas um elemento que evolui no tempo

e no espaço. Assim sendo, as crianças terão ao longo de sua escolarização

diversas oportunidades para aprimorar seus conhecimentos. Alfabetizar

cientificamente significa imprimir utilidade aos conteúdos de ciências

ensinados na escola, isto é, significa fazer o aluno perceber que os

conhecimentos discutidos nas aulas de ciências de tudo têm haver com sua

vida, com os fenômenos naturais aos quais se deparam pelos caminhos por

onde passam, em síntese, alfabetizar cientificamente significa ajudar o aluno

a fazer uma leitura compreensiva do mundo. Logo, para alfabetizar

cientificamente é necessário o professor criar situações que associem o

conteúdo trabalhado a vida prática. Essa ação é um elemento sempre

presente nos vídeos da série “De onde vem?

” Vejamos uma parte do vídeo que retrata essa questão.
Raio: Os raios caem procurando os pontos mais altos como montanhas, árvores e
telhados. Kika: Telhados?
Que dizer que você pode derrubar a minha casa?
Raio: Ora, não se preocupe Kika, aí no seu bairro tem um montão de pára-raios.
Eles são instalados em lugares bem altos para proteger todas as casas que ficam
ao redor. O para-raio foi uma invenção do Benjamin Frankilin, o mesmo
cientista que descobriu a energia elétrica. O para-raio me atrai e não deixa que
eu faça nenhum estrago.
Percebemos que nessa parte do desenho há a intenção explícita de situar o

conteúdo aprendido às vivencias sociais. Essa ação é um meio que

possibilita a criança ampliar significativamente sua leitura de mundo, pois,

as explicações conceituais ensinadas sob a ótica da interação do mundo em

que se vive acabam por desenvolver estruturas mentais que permitem aos

alunos perceberem o sentido dos fenômenos em estudo na relação do

homem com a natureza, bem como na relação da natureza com ela mesma,

visto que essa possui leis próprias. Nesses termos, destacamos a presença

da categoria “possibilidade de uso social do conteúdo trabalhado”, uma vez

que é notório no desenho o objetivo de relacionar os conteúdos conceituais

a sua utilidade prática. Vejamos mais um trecho no desenho que representa

a categoria em questão.
Kika:
Manhê, a È perceptível, que houve a ampliação do conhecimento do
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tempestade
acabou. Mãe:
Ufa que
alívio! Eu
odeio raios,
relâmpagos e
trovões.
Kika: Que
isso mãe,
aqui no
nosso bairro
tem
para-raio. E
ele atrai os
raios que se
formam nas
nuvens
cumulus
nimbus, que
tem uma
carga elétrica
negativa que
atrai a carga
elétrica do
solo. O
encontro
delas
provoca uma
descarga
elétrica que é
o raio que
cai em zig
zag em
direção ao
chão
produzindo
um clarão
que é o
relâmpago,
que esquenta
o ar, que
provoca o
trovão que é
um tremendo
barulhão,
que não me
assusta não.
Mãe: Raios
Kika, de
onde vem
essa

mundo por parte da personagem principal do desenho. Assim,

por meio do uso dos conceitos abordados, Kika finalizou o

episódio significando o fenômeno em seu meio social. Essa

habilidade de kika indica que os vídeos da série podem,

sobremaneira, se constituírem como recursos pedagógicos para

o processo de alfabetização científica de crianças, pois elas

possuem bastante empatia por esse tipo de material.

CONSIDERAÇÕES FINAIS Para ensinar ciências na

perspectiva da alfabetização científica nos primeiros anos

escolares é primordial que o professor aborde os conceitos

científicos diretamente associados a sua função social, ou seja,

ao seu significado na vida prática. Para tanto, cabe ao professor

elaborar propostas de ensino que, antes de tudo, estimulem o

espírito investigativo infantil, que motivem as crianças para

pesquisa, logo para a aprendizagem. Para aprender ciências é

necessário fazer perguntas sobre os elementos

incompreendidos no mundo, exercitar a dúvida, construir

hipóteses para testá-las por meio da experimentação prática,

ou mesmo pela experimentação no campo do pensamento.

Ainda mais, para aprender ciências é preciso exercitar a arte de

comunicar ideias de construir e desconstruir explicações sobre

uma determinada questão. É sob essa ótica que apostamos nos

vídeos da série “De onde vem?

” como um material auxiliador da alfabetização científica nos

primeiros anos escolares. Essa aposta emerge do fato desses

vídeos trabalharem conhecimentos científicos de forma alinhada

ao universo infantil, isso é, com sons, cores e imagens capazes

de conquistar a empatia das crianças, e, sendo a afetividade o

motor que move a cognição, nada melhor que colocar a

disposição das crianças materiais que mexam com sua

sensibilidade, mas que nem por isso, desprezem a sua

aprendizagem dos conhecimentos científicos, pois esses são

importantes para compreensão do mundo de forma consciente,

em outras palavras, são necessários à alfabetização científica.
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tempestade
de
informações?
Kika: Se eu
contar, você
não vai
acreditar!

[1] Ramos e Rosa (2013) mencionam que os vinte episódios da série duram em média quatro

minutos e dezoito segundos.

1 Todas as citações discutidas na análise dos dados foram retiradas do vídeo De onde vem o

trovão?

Do episódio da série “De onde vem?

” veiculada na TV escola e disponível em: www.

youtube.com

/watch?

v=EjlNfH5z08w

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições

70, 2011. CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; et al. Ciências no Ensino Fundamental: O

Conhecimento Físico. São Paulo: Scipione, 1998. (Pensamento e Ação no Magistério). CHASSOT,

Attico. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação.Rio Grande do Sul: Unijuí,

2000. HARLAN, D. Jean; RIVIKIN, Mary S.. Ciências na Educação Infantil: Uma abordagem

integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002 NEVES, José Luis. Pesquisa Qualitativa:

Características, usos e possiblidades.

Disponível em:

<http://

www.

dcoms.unisc.br

/portal/upload/com_arquivo/pesquisa_qualitativa_caracteristicas_usos_e_possibilidades.pdf

>.

Acesso em: 10 jul. 2007. RAMOS, Flávia Brocchetto; ROSA, Marcelo Prado Amaral. Introdução da

Ciência na Infância: O caso da série De onde vem?

.

Disponível em:

< http://

www.

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/alfabetizacao_cientifica_nos_anos_iniciais_contribuicoes_dos_vide.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.13-15,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



ucs.br

/etc/revistas/index.php

/conjectura/article/viewFile/1918/pdf_171 > Acesso em: Novembro. 10:11:15. SASSERON, Lúcia

Helena; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de;. Alfabetização Científica: uma revisão bibliográfica.

Investigações em Ensino de Ciências, v 16(1), pp. 59-77, 2011.

Disponível em:

<http://

www.

if.ufrgs.br

/ienci/artigos/Artigo_ID254/v16_n1_a2011.pdf

>.

Acesso em: 25 jun. 2014 SELBACH, Simone et al. Ciências e didática. Rio de Janeiro: Vozes,

2010. (Coleção como bem ensinar) VASCONCELOS, Flávia; LEÃO, Marcelo. A utilização de

vídeos didáticos na introdução de conceitos científicos em um museu de Ciências.

Disponível em:

<http://

posgrad.fae.ufmg.br

/posgrad/viienpec/pdfs/118.pdf

>.

Acesso em: 04 dez. 2014. VIGOTSKI, Lev Semionovich. Imaginação e criação na infância. São

Paulo: Ática, 2009. (apresentação e comentários Ana Luisa Smolka; tradução Zoia Prestes).

[1] Ramos e Rosa (2013) mencionam que os vinte episódios da série duram em média quatro

minutos e dezoito segundos. 2 Todas as citações discutidas na análise dos dados foram retiradas

do vídeo De onde vem o trovão?

Do episódio da série “De onde vem?

” veiculada na TV escola e disponível em: www.

youtube.com

/watch?

v=EjlNfH5z08w

[1] Pedagoga, Mestre em ensino de Ciências e Matemática – PPGECIM/ UFAL e Técnica em

Assuntos Educacionais da Universidade Federal de Alagoas- UFAL [1] Professor do Programa de

Pós-graduação em Educação brasileira, coordenador do Programa de Pós-graduação em Ensino de

ciências e Matemática do Centro de Educação da UFAL e líder do grupo de pesquisa Ensino de

Ciências e Formação de Professores. [1] Professora de Ciências Biológicas pela Secretaria Estadual

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/alfabetizacao_cientifica_nos_anos_iniciais_contribuicoes_dos_vide.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.14-15,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



de Alagoas e Mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Alagoas –

PPGECIM-UFAL

Recebido em: 05/07/2016

Aprovado em: 06/07/2016

Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort

Metodo de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657

Doi:

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/alfabetizacao_cientifica_nos_anos_iniciais_contribuicoes_dos_vide.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.15-15,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio


