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RESUMO

O trabalho ora apresentado aborda reflexões sobre a Alfabetização Científica e o uso de filme infantil sob a
perspectiva da sequência didática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Versa sobre a evolução histórica do
ensino de Ciências ao longo dos anos, compreendendo que este aporte nos leva a apreender as interfaces
metodológicas utilizadas em sala de aula desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, assim, adotando uma linha
pedagógica que inicie o aluno no conhecimento científico para ajudá-lo a entender os fenômenos químicos, físicos e
biológicos que ocorrem também em seu corpo e no ambiente. Por fim, os resultados nos apontaram serem o filme,
enquanto recurso tecnológico, basilar na formação dos sujeitos, assim como, fundamentais para o cotidiano das
práticas em sala de aula, inclusive às vezes, contribuindo com os professores em seu papel de educador e mediador
do conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização Científica. Ensino de Ciências. Filmes Infantis. Sequência Didática.

RESUMEN

El trabajo presentado aquí aborda reflexiones sobre la Alfabetización Científica y el uso de la película infantil desde la
perspectiva de la secuencia didáctica en los Años iniciales de la Enseñanza Fundamental. Versa sobre la evolución
histórica de la enseñanza de Ciencias a lo largo de los años, comprendiendo que este aporte nos lleva a aprehender
las interfaces metodológicas utilizadas en el aula desde los primeros años de la Enseñanza Fundamental, así,
adoptando una línea pedagógica que inicie el alumno en el conocimiento Científico para ayudarle a entender los
fenómenos químicos, físicos y biológicos que ocurren también en su cuerpo y en el ambiente. Por último, los
resultados nos apuntaron a ser la película, como recurso tecnológico, basilar en la formación de los sujetos, así como,
fundamentales para el cotidiano de las prácticas en el aula, incluso a veces, contribuyendo con los profesores en su
papel de educador y mediador Del conocimiento.

PALABRAS CLAVE: Alfabetización Científica. Enseñanza de Ciencias. Películas Infantiles. Secuencia Didáctica.

INTRODUÇÃO

Na atuação docente, especificamente no ambiente escolar, os professores se auto avaliam enquanto sujeitos
participantes das transformações ocorridas nos alunos. Na prática docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
percebemos o quanto são frágeis as aulas na disciplina de Ciências nas escolas da rede pública em Alagoas.
Pontualmente, em alguns municípios dos estados brasileiros, há escolas públicas que realizam um maior
desdobramento para o ensino de conteúdos da Língua Portuguesa e da Matemática. Contudo, essa preocupação se
tornou singular com a oportunidade de ensinar em uma escola da rede pública municipal de Flexeiras/AL, uma vez
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que, estando nela ensinando aos alunos, convivia diariamente com crianças às margens da sociedade. Sendo assim,
este trabalho se encaminha numa perspectiva de Pedagogia Social e estabelece com professores e alunos um
mergulhar diferente sobre a Alfabetização Científica e o uso de Filmes Infantis para o Ensino de Ciências para
aprendermos de forma mais conscientes os conteúdos relacionados à nossa vida como possibilidade de poder
reconhecer a necessidade de cuidar melhor da saúde.

Diante do exposto, o trabalho aborda reflexões sobre a Alfabetização Científica e o uso de filme sob a perspectiva da
sequência didática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Versa sobre a evolução histórica do ensino de Ciências
ao longo dos anos, compreendendo que este aporte nos leva apreender as interfaces metodológicas utilizadas em
sala de aula desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, assim, adotando uma linha pedagógica que inicie o
aluno no conhecimento científico, propondo-se a um ensino que esteja articulado a compreensão da alfabetização
científica para ajudar o aluno a entender os fenômenos químicos, físicos e biológicos que ocorrem também em seu
corpo e no ambiente.

Assim sendo, percebemos que os filmes infantis são recursos que encantam, seduzem, fascinam e prendem a
atenção dos alunos. Essas ações são possíveis em virtude desses materiais audiovisuais possuírem mecanismos que
se adéquam a imaginação e fantasias dos alunos na infância. Lançamo-nos em uma pesquisa documental, no intuito
de delinear uma sequência didática explorando o filme “O espanta tubarões” a fim de subsidiar professores a
ensinarem seus alunos fenômenos que se contextualizam no cotidiano do aluno.

Como caminho metodológico, desenvolveu-se uma dinâmica de análise de conteúdo do filme, no sentido de contribuir
para uma reflexão do que eles apresentam pedagogicamente, como também, de avaliarmos as propostas didáticas e,
posteriormente, a análise do que se expõe neste filme como saberes para o ensino e aprendizagem de Ciências.
Sendo assim, este trabalho de natureza qualitativa partiu do estudo documental como abordagem metodológica e
utilizou-se de um filme infantil como meio para a coleta de dados.

Para além dessa introdução e das considerações finais, o presente artigo está organizado em três tópicos. O primeiro
intitulado “evolução histórica do ensino de ciências e a conjuntura da alfabetização científica para o contexto
da sala de aula”, pois versa sobre a evolução histórica do ensino de Ciências ao longo dos anos, compreendendo que
este aporte nos leva apreender as interfaces metodológicas utilizadas em sala de aula desde os primeiros anos do
Ensino Fundamental, assim, adotando uma linha pedagógica que inicie o aluno no conhecimento científico,
propondo-se a um ensino que esteja articulado a compreensão da alfabetização científica para ajudar o aluno a
entender os fenômenos químicos, físicos e biológicos que ocorrem também em seu corpo e no ambiente.

O segundo, intitulado “o planejamento do trabalho pedagógico pela modalidade da sequência didática”, em se
tratando especificamente da proposta do uso do Filme Infantil, busca proporcionar aos professores dos Anos Iniciais
no Ensino Fundamental uma Sequência Didática para o subsidiar na aula de Ciências quando os conteúdos
abordarem sobre a Cadeia alimentar marinha; Digestão (arroto ou eructação) e Formação de ondas.

Já o terceiro, intitulado “o potencial dos filmes infantis como instrumento pedagógico”, demonstra que a criança
fantasia, inventa e cria em seu mundo imaginário um padrão de escola. Esse padrão imaginado pela criança é
figurado como um ambiente divertido e prazeroso. Objetiva trabalhar uma sequência didática para ensinar fenômenos
químicos, físicos e biológicos curiosos e corriqueiros. Para tanto, tornou-se como elemento atrativo o filme “O Espanta
Tubarões”, utilizando como eixo central o desenrolar das cenas que aparecem os seguintes fenômenos: cadeia
alimentar marinha (fenômeno biológico), arroto ou eructação (fenômeno químico) e formação de ondas (fenômeno
físico)

Por fim, nas Considerações Finais deste trabalho, os resultados apontaram ser o filme, enquanto um dos recursos
tecnológico, basilar na formação dos sujeitos da população, assim como, importantes para o cotidiano das práticas em
sala de aula, inclusive às vezes, contribuindo com os professores em seu papel de educador e mediador do
conhecimento.

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS E A CONJUNTURA DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA
PARA O CONTEXTO DA SALA DE AULA

1.1Progresso do Ensino de Ciências: a história no contexto brasileiro
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Para se entender um pouco sobre a importância deste artigo que versa sobre o uso de filme para a aula de Ciências,
há a necessidade de descrevermos, mesmo que em breves considerações, a evolução histórica do ensino de Ciências
ao longo dos anos, compreendendo que este aporte nos leva apreender que as interfaces metodológicas utilizadas em
sala de aula contribuíram para realização do trabalho e apreciações do filme em relação ao contexto dos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental.

É neste sentido que vários autores da área do ensino de Ciências (DELIZOICOV, 1995; DELIZOICOV; ANGOTTI;
PERNAMBUCO, 2002; CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006) afirmam ser, na atualidade, a consolidação da didática das
Ciências uma área bastante significativa para a pesquisa e as discussões relacionadas às práticas dos professores
em sala de aula. Sendo assim, é relevante conhecer como se deu a evolução histórica do Ensino de Ciências, uma
vez que vários são os fatores de influência que contribuíram para as mudanças da atuação pedagógica dos
professores nas escolas.

Historicamente podemos considerar que o ensino de Ciências no Brasil iniciou-se, em 1838, com a criação do instituto
de ensino público secundário Colégio D. Pedro II. Segundo Lorenz (1986), a implantação deste colégio servia de
modelo para outras escolas existentes e as demais que seriam construídas. E mais, só tinha acesso a este modelo
educacional os filhos dos nobres e funcionários da corte.

A partir de 1950, as mudanças no ensino de Ciências foram influenciadas após a Segunda Guerra Mundial, pois
segundo Krasilchik (1987), os países saíam de uma guerra e os cientistas eram responsáveis pelos recursos bélicos.
Nisso, “viam no campo educacional uma importante área potencial de influência” (KRASILCHIK, 1987, p.6)

Foi neste sentido que os efeitos da industrialização e o desenvolvimento tecnológico e científico foram fatores
preponderantes para potencializar o Ensino de Ciências no Brasil, pois (PERNAMBUCO e SILVA, 1985) relatam que
as aulas nesta época eram ministradas nas duas últimas séries do antigo curso colegial, e de acordo com a história,
traziam marcas do ensino tradicional, ou seja, baseavam-se no uso de livros didáticos para memorização e
demonstração de conteúdos que possibilitavam a continuidade dos estudos.

Durante a década de 50 do século XX surgiram novas propostas de mudanças em relação ao cenário educacional: a
Escola Nova. Contudo, foi no ínterim de anos anteriores que as reformas organizacionais ocorreram intensamente nos
Estados brasileiros e na Educação. Junto a este acontecimento, houve também o conhecido Manifesto dos Pioneiros
da Educação Nova (1932) com pensamentos reformistas para a educação.

Segundo Krasilchik (1987) deste movimento nascem duas fortes propostas. A primeira, se refere à inclusão de novos
conhecimentos científicos que foram adquiridos nas áreas da Física, da Química e da Biologia aos currículos
escolares, o que possibilitou melhoria na qualidade do ensino, atualizando propostas para o ensino de Ciências numa
perspectiva mais atual. Já o segundo ponto, é a mudança dos métodos tradicionais, pelos chamados métodos ativos
que ressaltavam as aulas práticas, garantindo a aprendizagem de conceitos.

Em meados dos anos 90 do século XIX até a década de 20 do século XX, no contexto histórico chamado “República
Velha” registram-se as primeiras modificações no ensino de Ciências. As mudanças curriculares, ocorridas com a
influência dos EUA e Inglaterra, continuaram a ser o foco das ações, agora com mais uma característica: a
aproximação da Ciência com o cidadão comum, caracterizando-se, neste período da década de 60 do século XX,
transformações no ensino de Ciências e nas políticas sociais existentes na época.

Com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional nº 4.024, promulgada em 1961, os Parâmetros Curriculares
Nacionais de Ciências Naturais (1997) nortearam o planejamento de aulas de Ciências somente nas duas últimas
séries do antigo curso ginasial, estendendo-se anos mais tardes, a obrigatoriedade do ensino de Ciências a todas as
séries ginasiais. Tudo isso, partindo da influência de grandes projetos curriculares dos EUA e da Inglaterra que
focavam ações de aproximar ciência do cidadão comum.

Já a partir da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional nº 5.692, em 1971, o ensino Ciências passou a ter
caráter indispensável nas oito séries do primeiro grau”. (PCN, 1997, p.19). Logo, percebemos que o ensino de
Ciências, nesse contexto, tinha sua essencialidade simplificada e por vezes sem importância até no contexto legal e
estrutural brasileiro.
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Segundo Silva (2008), até os anos 70 o conteúdo de Ciências Naturais era tratado de forma específica e dissociado
da vida do aluno. Somente a partir da década de 80 foi que surgiram várias tendências pedagógicas que estimularam
uma contrapartida didática e metodológica à pesquisa de concepções viáveis para o processo de aprendizagem
significativo e transformador.

Já nos anos 80 do século XX, mesmo que de forma ainda mecanizada de produção, ficou marcado o modelo que
representava a alteração do molde de ensino-aprendizagem na década anterior, pois se dava para instrumentalizar
(material pedagógico) os alunos diante das questões científicas.

O avanço da ciência e da técnica, acompanhando o surgimento de novos paradigmas também foi descrito no
Referencial Curricular do Curso Normal de Alagoas (2003), que suscitava novas pautas educacionais na dinâmica
social, exigindo melhores padrões educacionais para a sociedade. Sendo assim, afirmando que o debate pedagógico
contemporâneo vem expressando um conjunto de novas teorias educacionais que suscitam a adoção de “processos
interacionistas enfatizando o diálogo, valorizando a experiência do aprendiz no seu processo de formação e de
aprendizagem, na produção de conhecimentos”. ALAGOAS (2003, p.20).

Diante do exposto, surgiram diferentes concepções progressistas de formação docente que propiciaram o
desenvolvimento de competências de caráter geral, capazes de formar professores mais aptos a desenvolverem o seu
papel docente com boa qualidade. Segundo Silva (2008), estas propuseram o ensino de Ciências Naturais com
criatividade, promovendo a construção do conhecimento de forma, dinâmica, prazerosa, estimulante, interdisciplinar,
contextualizada e significativa. Foi a partir dessa década que a formação de futuros cientistas como na década
passada teve a preocupação de alfabetizar cientificamente os cidadãos comuns, permitindo-os a aprender no viés do
conhecimento científico, ou seja democratizando o ensino de Ciências a todos.

1.2 Paradigma Metodológico da Alfabetização Científica em sala de aula

Na maioria das escolas do Brasil tem se observado que o ensino de Ciências não tem tido um grande sucesso. As
práticas pedagógicas que a maioria dos professores tem utilizado são um dos motivos pelas quais os alunos não têm
apreendido e compreendido, devido, muitas vezes, o ensino delas tenderem, quase que exclusivamente, na fixação de
exercícios, limitando suas potencialidades, assim como, contribuindo para uma visão deformada da natureza da
ciência (BATALHA et al, 2011).

O enriquecimento e o aprofundamento dos conhecimentos científicos não podem ser vistos como um processo
repetitivo de resoluções de problemas. É importante também trabalhar os contextos históricos das “descobertas” das
teorias científicas. Dessa forma, poderá contribuir em um ensino que possibilite debater o funcionamento e o papel da
ciência (MOZENA, 2009). É importante que nas escolas os alunos possam ter a oportunidade de conhecer diversas
culturas, incluindo a científica. Sendo assim, o discente pode observar a Ciência, e não simplesmente, um mero
conjunto de conteúdos e teorias (VIANNA, 2009).

Para o momento, nos dedicamos a contextualizar, brevemente, a alfabetização científica para mostrar que é relevante
tratar do ensino de Ciências, desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, planejado por meio do viés científico e
ao mesmo tempo estimulador e significativo para os alunos. Quem convive em sala de aula sabe quantas perguntas
os alunos fazem em um dia. Assim, aproveitar a sua curiosidade é indubitavelmente uma forma viável para estimular a
iniciação do conhecimento científico. Nessa perspectiva, Chassot (2003, p. 36) questiona:

Poderia ser alfabetizado cientificamente quem não soubesse explicar algumas situações
triviais do nosso cotidiano Por exemplo: o fato de o leite derramar ao ferver e a água não;
por que o sabão remove a sujeira ou por que uma pedra é atraída para a terra de maneira
diferente de uma pluma; por que no inverno as horas de sol são menores do que no verão
ou por que quando é primavera no hemisfério sul é outono no hemisfério norte; por que
quando produzimos uma muda de violeta a partir de uma folha estamos fazendo clonagem.

Diante desse questionamento Chassot (2003) vem argumentar que as pessoas que não trabalham diretamente com
Ciências alegam que o desconhecimento de questões dessa natureza não os impedem de continuar a ferver o leite e
retirar sujeiras com sabão. Concordando com tal alegação, ele argumenta que de fato ele pode visitar um museu em
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Guilin sem saber chinês, contudo afirma também, que nesse contexto sua desvantagem é significativa diante de
pessoas que dominam o idioma. “Assim, vale a pena conhecer mesmo um pouco de Ciências para entender algo do
mundo que nos cerca e assim termos facilitadas algumas vivências.” (CHASSOT, 2003, p. 37).

A procura por respostas de perguntas desafiadoras e interessantes podem dar início a um punhado de questões, que
de forma científica, podem permitir aos professores, interdisciplinar os conteúdos. Por exemplo, com a realização de
experimentos utilizando recursos do dia-a-dia dos alunos – ao soprar uma bexiga, ao construir brinquedos com o uso
de materiais reutilizáveis, e até mesmo com itens de cozinha que sejam seguros. Assim, a própria realidade se torna
aliada na busca por novos conhecimentos.

Desse modo, podemos perceber que as práticas pedagógicas endereçadas aos propósitos da alfabetização científica,
além de viabilizar um conhecimento do mundo significativo, acabam por melhorar o domínio da leitura e da escrita,
pois o contato com leituras, vídeos, livros didáticos e atividades experimentais, propostas pelo professor,
proporcionam aprendizagem no sentido de dominar a escrita, instrumento esse, que permite a comunicação com o
mundo.

A alfabetização científica em relação à educação escolar tem sido apontada como uma das estratégias revigorante
para o processo da aprendizagem de Ciências, pois “a maioria dos educadores concordam que o propósito da ciência
escolar é ajudar os alunos a alcançar níveis mais altos de alfabetização científica” (BYBEE, 1995, p. 28), existindo
assim, um acordo significativo da relevância da alfabetização científica para a vida cotidiana de quaisquer sujeitos.

O ensino de Ciências nos paradigmas da alfabetização científica é uma nova possibilidade que vem sendo discutida
por estudiosos como Penick (1998); Lacerda (1997); Chassot (2003); Lorenzzetti e Delizoicov (2001); entre outros que
defendem a alfabetização científica como indispensável na vida das pessoas, permitindo assim, a satisfação pessoal
do indivíduo, um envolvimento crítico em sociedade e uma melhor atuação nas suas atividades profissionais. Sendo
assim, eles conseguirão ter a capacidade de entender a realidade, situar-se no mundo, atuar de forma participativa em
sociedade, ou seja, de compreender criticamente os temas de uma notícia televisiva ou jornalística, ler um texto
científico, de entender e avaliar questões de ordem social, econômica e política.

Lorenzetti e Delizoicov apud Hurd (2001, p. 03) apresentam várias características que permitirão aos alunos
adaptar-se ao mundo variável da Ciência e da Tecnologia e seu impacto no âmbito pessoal, social e econômico, pois

a alfabetização científica envolve a produção e utilização da Ciência na vida do homem,
provocando mudanças revolucionárias na Ciência com dimensões na democracia, no
progresso social e nas necessidades de adaptação do ser humano.

Segundo Silva (2008, p.46), a alfabetização científica constitui “conhecer os conceitos ou princípios científicos para o
desenvolvimento de habilidades e atitudes na leitura de mundo”. Deste modo, o autor descreve que vários são os
autores de áreas específicas que nomearam a alfabetização científica dentro da natureza das ciências. Hoje, já se
utilizam termos como: “alfabetização biológica, alfabetização física, alfabetização química, alfabetização geográfica,
alfabetização artística e outras, para designar o domínio cognitivo ou aprendizagem significativa das linguagens
específicas de determinadas áreas do conhecimento”. (SILVA, 2008, p. 47)

É por isso que Krasilchik (1992) declara ser a alfabetização científica, uma das grandes linhas de investigação no
ensino de Ciências. Isso porque, este modelo se relaciona à mudança dos objetivos do ensino de Ciências, em
contribuição na formação geral da cidadania, tendo hoje, um papel importante no panorama universal, estando
"estreitamente relacionado à própria crise educacional e a incapacidade que a escola tem em ensinar aos alunos, os
elementares conhecimentos necessários a um indivíduo alfabetizado” (KRASILCHIK, 1992, P.6).

O ensino de Ciências, desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, deve ser sistematizado, adotando uma linha
pedagógica que inicie o aluno no conhecimento científico. Propondo-se a um ensino que esteja articulado à
compreensão da alfabetização científica para ajudar o aluno a entender os fenômenos químicos, físicos e biológicos
que ocorrem também em seu corpo e no ambiente.

Atualmente a prática educativa direciona-se para o intento de levar o aluno a encontrar a Ciência nas ações do
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cotidiano. Isso porque, significa buscar explicações acerca dos fenômenos com os quais se depara em suas
atividades em casa e na escola, desenvolvendo suas noções científicas, a partir de suas próprias experiências no
dia-a-dia. Portanto, visa ponderar a importância que a alfabetização científica tem na formação dos alunos e dos
professores, considerando-os como sujeitos indispensáveis para as reflexões e, acima de tudo, na garantia do ensino
de Ciências que potencializa a aprendizagem científica.

2 O PLANEJAMENTO DO TRABALHO PEDAGÓGICO PELA MODALIDADE DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Para que o planejamento didático se constitua como um conjunto de atividades que permita ao aluno atingir um grau
de abstração e generalização, cada vez mais dinâmico e complexo, se faz necessário que os conteúdos didáticos,
sejam organizados de forma contextualizada entre as diferentes áreas do conhecimento.

Nessa abordagem, os PCN (1997, p. 75) destacam que “a ideia de conhecer assemelha-se à de tecer uma teia”. Isso
porque o ato de compreender é apreender o significado dos objetos e acontecimentos e esse conceito demanda a
ação cognitiva de constituir uma rede, para que possamos interligar os saberes das diferentes áreas do conhecimento
para dar maior significação ao conhecimento.

Campos e Nigro (1999) mencionam que tudo que é passível de ensino é instituído como conteúdo. Foi nessa
perspectiva que Coll, em 1987, estruturou uma classificação aos conteúdos escolares denominados de conteúdos
conceituais, procedimentais e atitudinais.

Com bastante clareza, eles explicam que os conteúdos conceituais são fatos, princípios e conceitos desenvolvidos
pela humanidade ao longo dos anos. Já os fatos são informações pontuais como datas e nomes, deixando de ser,
portanto, passíveis a modificação.

Ainda de acordo com Campos e Nigro (1999) os conceitos, juntamente com palavras de ligação, formam proposições
conceituais que denotam um significado mental. Em contra partida, os fatos se configuram quando o professor
trabalha datas, nomes das partes do corpo de forma descontextualizada, de forma mnemônica. Assim, se torna
interessante pontuar que o professor deve sistematizar bem seu planejamento didático, pois muitos docentes
trabalham conteúdos conceituais como se fossem fatos.

Esse equívoco ocorre no momento em que o professor trabalha vários conceitos dentro de uma unidade didática de
forma mecânica, memorizada sem se preocupar com as significações que os alunos podem desenvolver com os
conceitos apresentados. Assim, a diferenciação entre os conteúdos conceituais e dos conteúdos factuais está
justamente na forma do trabalho do professor com esses conteúdos (CAMPOS e NIGRO, 1999). Porém, vale ressaltar
que os fatos devem ser trabalhados de maneira contextualizada, uma vez que são intrínsecos ao ensino dos
conteúdos conceituais, pois esses envolvem o ensino de datas e nomes. Ademais, a memorização é uma atividade
que proporciona ao aluno relacionar diversas informações genéricas entre os vários conteúdos. No que se refere aos
conteúdos procedimentais, podemos afirmar que é importante a aprendizagem de métodos e técnicas, necessárias ao
desenvolvimento de alguma atividade. Em outras palavras, importa o saber fazer. O ensino destes procedimentos
deve ter um lugar definido no planejamento do professor. Na maioria das vezes, o docente tem a ideia de que essa
aprendizagem ocorre de forma natural, mas ensina apenas conceitos, sem desenvolver no aluno a habilidade “do
como proceder na realização de uma pesquisa, bem como na realização de uma atividade experimental (CAMPOS e
NIGRO, 1999).

Podemos utilizar os postulados de Demo (1997), quando enfoca que ao invés da escola trabalhar com receitas
prontas, deve ensinar o aluno a buscar os materiais necessários a realização de pesquisas, bem como ensinar o aluno
a elaborar suas próprias interpretações. Portanto, o ensino dos procedimentos são conteúdos que devem ser
ensinados, com a finalidade de permitir aos alunos agirem no sentido de comparar, resumir, relacionar diferentes
informações. Em continuidade, estimular a pesquisa em diferentes fontes, adequando e corrigindo cada etapa da
tarefa a que se propõe.

Os conteúdos atitudinais se referem tanto aos comportamentos necessários à aprendizagem de conteúdos conceituais
e procedimentais, como por exemplo: prestar atenção na aula e entregar as tarefas com pontualidade, como também
a sentimentos e valores que os alunos constroem em relação a um determinado conhecimento. É com esse
pensamento que os PCN (1997) afirmam que as atitudes englobam tanto a cognição quanto o afeto.
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Vale também destacar que existem algumas atitudes que podem ser especificas na disciplina de Ciências: atitudes
dos alunos para com a ciência e atitudes científicas. A primeira se refere ao posicionamento do aluno em relação ao
desenvolvimento e avanço tecnológico, como exemplo citamos: alimentos transgênicos, fertilização in vitro e poluição.
A segunda se relaciona ao interesse e curiosidade do aluno no que tange aos assuntos científicos (CAMPOS e
NIGRO, 1999).

Nessa discussão de planejamento, vale pontuar que a sequência didática nos últimos anos vem ganhando espaço nas
práticas curriculares, se constituindo como uma modalidade de planejamento eficaz, no que concerne à organização
dos conteúdos até aqui discutidos. Essa forma de planejamento apresenta as atividades propostas para os conteúdos
em etapas de ensino. Cada etapa é organizada para um período de tempo e estruturada de modo que diferentes
conteúdos sejam abordados para o estudo de um único tema. Nessa linha de argumentação, afirma Dubeux e Souza
(2012, p. 27):

Em síntese, a sequência didática consiste em um procedimento de ensino, em que um
conteúdo específico é focalizado em passos ou etapas encadeadas, tornando mais
eficiente o processo de aprendizagem. As mesmo tempo, a sequência didática permite o
estudo nas várias áreas de conhecimento do ensino, de forma interdisciplinar.

Discutindo as características da organização do ensino na perspectiva da sequência didática, Zabala (1998, p. 18)
menciona que esse tipo de planejamento é um “conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a
realização de certos objetivos educacionais, que tem um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como
pelos alunos”.

Assim, verifica-se que a sequência didática é um subsídio, que permite ao professor aprofundar o conteúdo trabalhado
e ao mesmo tempo ter um maior domínio das situações de aprendizagem propostas.

Portanto, nesse desfecho podemos citar também que o uso de filme nas aulas de Ciências constituem-se numa fonte
de recurso pedagógico, que abrem a sala de aula para a leitura científica do mundo. Ou seja, mexem com os desejos,
emoções simbólicas, necessidades materiais, política, social e possibilita visualizar, sentir e viver feitos que somente
com a aula expositiva seria impossível dos alunos assimilarem. Sendo assim, verifica-se que o trabalho pedagógico
com a alfabetização científica nos Anos Iniciais, sendo articulado por planos de aula e/ou sequências didáticas de um
bom plano pedagógico escolar, pode se tornar eficiente para conduzir professores e alunos a ensinar e aprender
Ciências.

3 O POTENCIAL DOS FILMES INFANTIS COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO

Lara (1989) apud Guimarães (2001) mostra que a maioria das crianças deseja ir à escola na alegação de aprender a
ler, escrever, contar e ter amigos, mas quando passam a frequentar as aulas parecem se desiludir. A autora mostra
que a criança fantasia, inventa e cria em seu mundo imaginário um padrão de escola. Esse padrão imaginado pela
criança é figurado como um ambiente divertido e prazeroso. Contudo, pelos estudos de Lara (1989) apud Guimarães
(2001) passamos a ver que a escola pode estar ignorando a ludicidade, em nome de um trabalho pedagógico
puramente racional.

Muitos educadores afirmam que ao planejar suas aulas leva em consideração a realidade dos alunos. Porém, essa
realidade, como bem colocada por Guimarães (2001), se limita, na maioria das vezes, às condições objetivas do
sujeito, como renda familiar, saneamento básico e alimentação. Todavia, a realidade além de mostrar os elementos
empiricamente observáveis, se amplia para a dimensão simbólica, como as significações que os sujeitos atribuem a
essas realidades, bem como aos desejos, sonhos, fantasias e imaginários desses sujeitos.

Ferreira (1992) apud Guimarães (2001) menciona que os meios de comunicação de massa possuem tanta adesão na
sociedade, justamente por integrarem as necessidades materiais aos sonhos, desejos, crenças e anseios da
população. Desse modo, por meio de metáforas, encantam nosso mundo imaginário através da combinação do
mundo real e do mundo simbólico.

Nessa perspectiva, cabe destacar a ideia de Vygotsky (2009) quando menciona que tudo que existe nos mundos
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cultural e material é o resultado da combinação entre realidade e imaginação. Seria um milagre se o homem criasse
histórias, ideias e artefatos tecnológicos sem utilizar a sua experiência anterior, imbricada com sua plasticidade
cerebral de misturar essas duas instâncias, criando assim, o novo.

Nesse raciocínio, Vygotsky (2009) chegou à conclusão que a imaginação é a base de toda atividade criadora, pois
tudo o que existe no mundo da cultura, tudo que foi feito pelas mãos do homem são produtos oriundos da imaginação.
Continuando o seu argumento, menciona que,

a análise científica das construções mais fantasiosas e distante da realidade: contos, mitos,
lendas, convence-nos de que as criações mais fantásticas nada mais são de elementos
que em última análise foram hauridos da realidade e submetidos a modificação ou
reelaboração da nossa imaginação (VYGOTSKY, 2009, p. 20).

Assim, também embasados nas ideias de Pavão (2005), que enfoca que as tecnologias se constituírem como
ferramentas que abrem a sala de aula para o mundo, chegamos à constatação de que os filmes infantis são mídias
audiovisuais que, justamente, por trabalharem a dualidade: realidade e imaginação, ampliam a experiência, ativando a
capacidade criativa da criança.

Essa assertiva se materializa pelo fato das características do animismo e do antropomorfismo serem utilizados nos
filmes infantis como mecanismos para aguçar a ludicidade na criança. O lúdico é bastante corriqueiro nas situações de
animais que falam e de objetos inanimados que realizam ações humanas. Essa ludicidade é apresentada nos filmes
infantis como uma forma de levar a criança a compreender o funcionamento social da vida animal, o papel dos seres
inanimados na natureza e o comportamento do mundo natural.

Guimarães (2001) afirma que alguns programas veiculados na televisão podem se constituir como um forte
instrumento para a socialização do conhecimento. A principal temática abordada é: quais as práticas de sedução
existem na televisão que faltam à escola Com esse intento, lança os seguintes questionamentos: como acontece o
processo de sedução nos programas de televisão Quais as diferenças e semelhanças com a sala de aula, que não
estimula e não interessa as crianças Por que as crianças se interessam mais por um programa do que por outro Quais
os critérios utilizados nessa seleção

Existem programas infantis que prendem a atenção da criança, desenvolvendo a criatividade e transformando a ação
de conhecer em um ato prazeroso. No entanto, existe uma semelhança entre as aulas rotineiras da escola e os
programas ignorados pelas crianças. Essa semelhança pode ser observada na estrutura da linguagem veiculada
nesses programas e nas aulas (GUIMARÃES, 2001).

Assim, do mesmo modo que existem aulas com discursos autoritários e assimétricos, aulas sem despertar nem
cultivar a curiosidade e a ludicidade da criança, também existem programas televisivos que recaem nesses padrões.
Portanto, são justamente esses programas que as crianças menos gostam. Sendo assim, convergimos para a ideia de
que as mídias audiovisuais podem ser recursos eficientes para auxiliar os alunos a aprenderem conteúdos científicos
de maneira lúdica, pois as imagens e sons fazem parte do repertório de aprendizagem das crianças, mesmo antes
delas frequentarem a escola e dominarem o código escrito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Ensino de Ciências desde os primeiros Anos Iniciais do Ensino Fundamental precisa ser sistematizado, adotando
uma linha pedagógica que inicie o aluno no conhecimento científico. Propõem-se que esse ensino deve ajudar o aluno
a entender os fenômenos químicos, físicos e biológicos que ocorrem em seu corpo e no ambiente.

Atualmente a prática educativa direciona-se para o intento de levar o aluno a encontrar a Ciência nas ações do
cotidiano. Significa buscar explicações lógicas acerca dos fenômenos com os quais se depara em suas atividades e
brincadeiras, desenvolvendo suas primeiras noções científicas, a partir de suas próprias experiências no dia-a-dia.

Os filmes infantis podem se constituir em excelentes recursos didáticos para ensinar Ciências para crianças, de uma
forma divertida e prazerosa. Além disso, o enredo dos filmes infantis geralmente se desenrola movido por animismo e
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antropomorfismo.

Podemos citar que os filmes infantis constituem uma fonte de recursos pedagógicos, que abrem a sala de aula para o
mundo, mexem com os desejos, emoções simbólicas, necessidades materiais e possibilita visualizar, sentir e viver
fenômenos que só com a aula expositiva do professor seria impossível. Assim, verifica-se que o trabalho pedagógico
com filmes infantis nas Séries Iniciais, sendo articulado por sequências didáticas, pode se tornar eficiente para
conduzir a criança a aprender Ciências.

Portanto, os filmes infantis podem se constituir como excelentes recursos didáticos para ensinar ciências às crianças,
pois esses são constituídos por imagens e sons, representam objetos, pessoas e paisagens de diferentes modos, sob
diferentes ângulos e cores. Além disso, o enredo dos filmes infantis por geralmente se desenrolar movido por uma
forte marca do animismo e antropomorfismo acaba por colocar ações lúdicas em ação, idiossincrasias essas, bastante
presente no mundo infantil.
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