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RESUMO 

 

A educação especial com uma perspectiva inclusiva tem sido foco de políticas governamentais, 

no sentido de garantir aos alunos com necessidade educacionais especiais (NEE), além da 

presença na escola regular, um ensino que valorize as diferenças, oportunizando a todos os 

alunos qualidade na aprendizagem. No Brasil, é perceptível o aumento de alunos com NEE 

matriculados na rede regular e, segundo dados do Censo Escolar 2013, 78% desses alunos 

estavam no Ensino Fundamental. No intuito de evitar uma pseudo inclusão, torna-se necessário 

um novo olhar sobre os recursos didáticos como maneira de atender às diferenças na 

aprendizagem dos conteúdos escolares. Os conceitos científicos têm se mostrado relevantes a 

sua familiarização no início da escolarização para o processo de alfabetização científica na 

Educação Básica. Desse modo, apresentamos como objeto de pesquisa um estudo sobre as 

possibilidades e os obstáculos encontrados para se construir um processo de alfabetização 

cientifica, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em uma perspectiva de incluir estudantes 

com deficiência visual em classes comuns das escolas regulares, de modo a subsidiar 

professores para práticas educativas inclusivas. Para tal, utilizamos como referencial teórico as 

visões interacionistas de Vygotsky, pois este trata o professor como mediador para a construção 

do conhecimento e reforça a necessidade do social para desenvolvimento do indivíduo. A 

curiosidade dos alunos nos anos iniciais proporciona um campo fértil para a apresentação de 

situações problematizadoras, cujas soluções resultem na concretização de conceitos. Nessa 

etapa da escolarização a ludicidade se torna uma aliada ao desenvolvimento do aprendizado. 

Por esta razão o uso da literatura infantil, das brincadeiras e de representações são recursos que 

favorecem não só o processo de alfabetização científica, mas também auxilia a alfabetização na 

língua materna, a formação de sujeitos leitores e no processo de interação e integração de forma 

ativa de todos os alunos. Sendo assim, constitui-se como objetivo desta dissertação a 

apresentação de sugestão didático- metodológica para ensino introdutório de astronomia 

permitindo que todos os alunos tenham acesso e possibilidade de construção dos conceitos 

científicos, isso quer dizer, videntes e não-videntes aprendendo juntos em classes regulares.  

 

Palavras-chave: Alfabetização científica. Inclusão. Deficiência visual. Astronomia. 
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ABSTRACT 

 

The special education from the perspective of inclusion has been the focus of government 

policies, to ensure students with special educational needs (SEN), besides the presence in the 

regular school, an education that values differences, providing opportunities to all students a 

quality learning. In Brazil, it is noticeable the increase of SEN pupils enrolled in the regular 

network and, according to the School Census 2013 data, 78% of these students were in 

elementary school (ES). In order to avoid a pseudo inclusion, a new look at the didactic 

resources becomes necessary as a way to address the differences in learning of school contents. 

Scientific concepts have proven relevance to their acquaintance at the beginning of schooling 

to the scientific literacy process in Basic Education. Thus, we present as a research subject a 

study on the possibilities and obstacles found to build a scientific literacy process in the early 

years of elementary school, in a perspective of including students with visual impairments in 

regular classes in regular schools, so to subsidize teachers for inclusive educational practices. 

To do so, we use as a theoretical interactionism views of Vygotsky, for this one treats the teacher 

as mediator for the construction of knowledge and reinforces the need for the social 

development of the individual. The curiosity of students in the early years provides a fertile 

ground for the presentation of problem-solving situations which solutions result in the 

realization of concepts. At this schooling stage, playfulness becomes an ally to the development 

of learning. For this reason the use of children's literature, the games and representations are 

resources that favor not only the scientific literacy process but also helps literacy in the mother 

language, the formation of readers and in the process of interaction and actively integration of 

all students. As such, constitutes the objective of this dissertation the presentation of 

methodological didactic suggestion to the introductory astronomy schooling allowing all 

students to have access to and possibility of construction of scientific concepts, this means that 

seers and non-seers together in regular classes. 

 

Keywords: Scientific Literacy. Inclusion. Visual Impairment. Astronomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca por melhoria na qualidade da educação brasileira e, particularmente, no ensino 

de Ciências tem se refletido nos resultados das pesquisas e em diretrizes e programas 

governamentais, de modo que todas as crianças e jovens na idade escolar tenham, além da 

garantia de acesso à escola, um ensino de qualidade que oportunize a construção de 

conhecimentos para além do contexto escolar. 

Atualmente, em relação à melhoria no ensino de Ciências da Natureza, dois temas 

estão em voga: educação inclusiva e alfabetização científica. 

A partir da Constituição Federal foi estabelecido em seu Art.205 que “a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

Esse artigo da Constituição engloba os dois temas mencionados anteriormente: a 

educação como um direito de todos pressupõe ambientes escolares inclusivos; o 

desenvolvimento pleno e o preparo para o exercício da cidadania estão condicionados a 

planejamentos do ensino que favoreçam o processo de alfabetização científica na escola.  

Diversos documentos, leis e resoluções têm modificado a estruturação do processo 

educacional no Brasil e, em relação à inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais (NEE), um dos princípios que deverá balizar o ensino é a igualdade de condições para 

o acesso e a permanência na escola, sendo previsto para tanto, a garantia, por parte do Estado, 

de atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino (BRASIL, 1988). No plano teórico, essa garantia passou a ser cumprida 

a partir de 2008 com a apresentação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, na qual há o estabelecimento de que todos devem estudar na escola 

regular, encerrando a possibilidade de escolha entre o ensino regular e especial (BRASIL, 

2008). Na prática, entretanto, cabe questionar se as escolas da rede regular estão estruturadas 

para a efetivação de uma educação inclusiva que, ao respeitar as diferenças, ofereça condições 

de aprendizagem para todos os alunos. 

O ensino de Física, como parte do conteúdo de Ciências, apesar das atuais diretrizes, 

na prática, é formalmente iniciado no final do Ensino Fundamental, mais precisamente no 9º 

ano e como conteúdo disciplinar Física ocorre mais especificamente no Ensino Médio. Porém, 
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conceitos básicos de Física permeiam os conteúdos escolares dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

É nessa etapa da educação que os alunos têm a curiosidade bem aguçada, tornando-a 

um terreno fértil para o início do processo de alfabetização científica. Nesse sentido, o professor 

tem um papel importante, já que sua ação docente poderá se traduzir ou não em motivação para 

a vontade de aprender dos alunos. Sobre essa questão Damasio e Steffani (2008) alertam que, 

no primeiro Segmento do Fundamental, o ensino de Ciências e dos demais conteúdos é 

ministrado por um único professor que, “em geral, não tem formação especializada em 

nenhuma das áreas que leciona” (p. 1). 

 Esse alerta dos autores faz aflorar outras questões: Os conteúdos de Física estão sendo 

contemplados nos anos iniciais do Ensino Fundamental? Se estiverem sendo contemplados, 

como é o ensino? Os professores têm dificuldades na abordagem dos conteúdos de Física?  

Os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, geralmente, percebem o 

ensino de Ciências como um conteúdo importante nesta etapa de escolarização dos alunos, 

contudo, na prática essa importância não se consolida em ações. Segundo Guimarães (2011, 

p.14), 

  

 

A boa aceitação dos professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental sobre esta 

forma de percepção do ensino de Ciências Naturais se contrapõe a observações que 

afloram do contexto escolar e da análise de resultados de pesquisas sobre a formação 

de professores. Se teoricamente consideram como importante e essencial o 

desenvolvimento de tópicos de Ciências Naturais no decorrer de todo o Ensino 

Fundamental, na prática esta percepção, geralmente, não se consolida. 

 

 

O desenvolvimento científico e tecnológico das últimas décadas, do qual a Física faz 

parte, tem afetado sobremaneira a sociedade contemporânea, seja por novos hábitos, facilidade 

no acesso à informação e à comunicação, seja por danos ao meio ambiente e à saúde do planeta. 

Desse modo, um ensino de Ciências que visa contribuir para o desenvolvimento pleno do aluno 

e seu preparo para o exercício da cidadania não pode descartar a Física como um dos elementos 

essenciais ao processo de alfabetização científica desde o início do Ensino Fundamental. Cabe, 

então, a seguinte questão: A escola atual está preparada para efetivar, a partir do 1º Segmento 

do Ensino Fundamental, um ensino de Ciências que possibilite o processo de alfabetização 

científica de todos os alunos, incluindo os DV?   

Desse modo, apresenta-se como objeto de pesquisa um estudo sobre as possibilidades 

e os obstáculos para o processo a alfabetização científica a partir do 1º Segmento do Ensino 

Fundamental, de modo a se constituir em subsídios para a construção de práticas educativas 
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que levem em consideração as diferenças individuais dos alunos, na perspectiva de favorecer a 

inclusão de estudantes deficientes visuais1 (DV) nas classes comuns das escolas regulares e a 

abordagem de conteúdos relativos à Física como conhecimento básico à formação para a 

cidadania. 

Um novo olhar sobre as práticas docentes com relação à inclusão no contexto escolar 

se faz necessário. No que diz respeito a alunos DV, torna-se primordial destacar as experiências 

de aprendizagem que recorrem à exploração de outros sentidos que não seja a visão, 

principalmente a audição e tato. Além disso, esse novo olhar deve enfatizar o trabalho coletivo 

e cooperativo, fazendo com que o contexto escolar transforme: sua percepção de meio 

homogêneo em heterogêneo, a transmissão de conhecimento em construção do conhecimento 

e a competição em cooperação, a fim de que todos aprendam acima de tudo a viver em uma 

sociedade onde se respeita a diversidade. 

A partir dessa expectativa, objetivamos contribuir para uma melhor exploração dos 

conhecimentos de Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental, levando em conta as 

contribuições desse conteúdo no processo de alfabetização científica de todos os alunos, por 

meio da apresentação de sugestões didático-metodológicas, cujos fundamentos residem no 

respeito à construção do conhecimento pelo aluno, na exploração do tato e da audição no 

processo de aprendizagem e no incentivo ao trabalho coletivo como forma de fomentar os 

diálogos entre os alunos e entre professor e os alunos. 

Como desdobramento desse objetivo, esperamos que o desenvolvimento dessa 

dissertação se constitua em subsídios para o enriquecimento da formação inicial e continuada 

de professores do 1º Segmento do Ensino Fundamental, favorecendo a realização de práticas 

docentes que visam à alfabetização científica em uma perspectiva de inclusão. 

Para tanto, trataremos, respectivamente, nos Capítulos 2 e 3, dos principais 

fundamentos que dão significado às expressões inclusão e alfabetização científica no contexto 

escolar, de modo a dar melhor significado ao problema e objetivo desta dissertação expostos 

no Capítulo 4. 

A opção por um referencial teórico com base em pressupostos interacionistas e no 

pensamento vygotskyano antecedeu o delineamento e desenvolvimento desta dissertação, em 

                                                 
1 (AMPUDIA,2011) Pessoa com comprometimento parcial ou total da visão. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) a deficiência visual pode ser classificada nos diferentes graus: baixa visão (leve, 

moderada ou profunda): compensada com o uso de instrumentos ópticos; próximo a cegueira: quando a pessoa 

ainda é capaz de distinguir luz e sombra, mas já emprega o sistema braile para ler e escrever, utiliza recursos de 

voz para acessar programas de computadores; cegueira: quando não existe qualquer percepção de luz. O sistema 

braile, a bengala e os treinamentos de orientação e de mobilidade, nesse caso, são fundamentais. 
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decorrência da nossa familiaridade2 com o ensino de Física na perspectiva da inclusão de alunos 

DV. Desse modo, no Capítulo 5 dirigimos nosso olhar para os principais fundamentos das 

teorias de Vygotsky como forma de melhor embasar as possibilidades da alfabetização 

científica nos anos iniciais do Ensino Fundamental para todos os alunos, incluindo os DV. 

No Capítulo 6 são apresentados os principais aspectos metodológicos que, 

fundamentados em Vygotsky e nas recomendações para uma prática docente inclusiva, 

alicerçaram a produção de material didático e a elaboração de sugestão de situação de 

aprendizagem para a iniciação à alfabetização científica em temas relativos à astronomia. 

O Capítulo 7 é dedicado aos resultados que se caracterizam pelo detalhamento do 

material didático e da situação de aprendizagem (proposta didático-metodológica) propostos, 

que apartados do texto desta dissertação foram consolidados na forma de produto. 

Por fim, no Capítulo 8 são apresentados os comentários finais, nos quais não há a 

pretensão de um enfoque conclusivo. Com esses comentários esperamos contribuir com 

elementos que possam auxiliar a reflexão sobre o papel do professor na consolidação de práticas 

docentes que favoreçam a inclusão e a alfabetização científica nas classes comuns do 1º 

Segmento do Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Durante o Curso de Licenciatura tivemos oportunidade de vivenciar práticas docentes inclusivas, por meio de 

participação no Projeto de Extensão Educação Inclusiva e a Formação do Professor de Física (UFF/PROEX) e de 

elaboração de monografia sobre o assunto. 
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2 INCLUSÃO  

 

Em uma consulta ao dicionário sobre os significados atribuídos à palavra incluir, 

encontramos equivalência com: “Pôr, colocar, conter em si, abranger.” (AURÉLIO, 2008, p. 

274.). Contudo, quando se trata de incluir no processo educacional, consideramos que a 

concretização desses significados na prática está condicionada à outra palavra: respeito. Para a 

realização de um processo pedagógico de inclusão há a necessidade de respeito às diversidades 

de cada indivíduo, pois todos possuem habilidades e dificuldades. Com isso os processos de 

ensino e de aprendizagem devem adotar “práticas pedagógicas que permitam às pessoas com 

deficiência aprender e ter reconhecidos e valorizados os conhecimentos que são capazes de 

produzir, segundo seu ritmo e na medida de suas possibilidades” (SARTORETTO, 2013, p. 

77).  

 

2.1 DA EXCLUSÃO À INCLUSÃO: ASPECTOS NORMATIVOS 

 

No Brasil, o começo de uma educação formal aos alunos com necessidades 

educacionais especiais (NNE) ocorreu em meados do século XIX, porém, de uma maneira 

exclusiva e não preocupada com o aprendizado, mas sim voltada para um atendimento médico-

pedagógico e psicopedagógico.  

No fim da primeira metade do século XX, houve com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948) uma maior atenção mundial com a garantia a todos do direito à 

educação. 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei Nº 4.024/61), 

nos Artigos 88 e 89 do Capítulo III, Título X, estabeleceu: 

 

 

Art.88. A Educação de excepcionais3 deve, no que for possível, enquadrar-se no 

sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. 

Art.89. Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos estaduais de 

educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá dos poderes públicos 

tratamento especial mediante bolsas de estudo, empréstimos e subvenções (BRASIL, 

1961). 

 

  

                                                 
3 Terminologia adotada na ocasião. 
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Esses dois artigos dão início ao processo de integração de pessoas com NEE à 

comunidade. Essa iniciativa legal, porém, durou pouco tempo, devido à promulgação, em 1971, 

de uma nova LDB (Lei Nº 5.692/71), na qual, em seu nono artigo estabeleceu que: 

 

 

Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em 

atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão 

receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes 

Conselhos de Educação (BRASIL, 1971). 

 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, baseada no direito de 

igualdade a todos, avança na perspectiva de uma educação que inclua as pessoas com NEE, 

estabelecendo como um dos principais objetivos da República Federativa do Brasil, em seu 

Artigo 3º, inciso IV: “promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988). Além disso, estabelece, 

também, no Artigo 205, que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício de cidadania e sua qualificação para o trabalho” (ibid.). 

Com relação ao ensino, a Constituição estabelece ainda como princípios: “a igualdade 

de condições de acesso e permanência na escola” (Art. 206, inciso I); “atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (Art. 

208, inciso III) (ibid.). 

Em 1989, a aprovação da Lei Nº 7.853, dentre outras providências para as pessoas com 

NEE, tornou o preconceito crime. Apesar do avanço, sua repercussão social foi nula, já que sua 

regulamentação ocorreu após uma década com o Decreto Nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999. 

 A década de noventa do século passado começou com algumas decisões importantes. A 

primeira delas foi a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Nº 8.069/1990) que 

garantiu, entre outros direitos, o atendimento educacional especializado aos alunos com NEE 

na rede regular de ensino. Nessa mesma década, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) proclamou, em 1990, a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos estabelecendo a igualdade de acesso à educação as pessoas com 

deficiência respeitando as suas limitações individualizadas. 

 Em 1994, também sob a coordenação da UNESCO, foi realizada a Conferência Mundial 

em Educação Especial, na qual foi gerada a Declaração de Salamanca. Nesse documento, o 

assunto mais ressaltado foi a maneira de atuação do sistema educacional no processo de 
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exclusão, evidenciando a necessidade de uma escola inclusiva como o primeiro e melhor meio 

para se construir uma sociedade solidária e que combate a discriminação. 

Tomando por base a avaliação de Bueno4 (1999), Zeponne (2011, p. 368) considera 

que: 

 

 

[...] a Declaração de Salamanca apresenta certo avanço por não se voltar a uma escola 

que, na prática, não existe, mas indica que todos os governos precisam atribuir uma 

alta prioridade política e financeira para o aprimoramento de seus sistemas 

educacionais, no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as crianças, 

independente de suas diferenças ou dificuldades individuais. 

 

  

Neste mesmo ano foi publicado, no Brasil, o documento Política Nacional de Educação 

Especial, que em termos de inclusão, podemos considerar um atraso, pois propõe uma 

“integração” e permite o ingresso em classes comuns apenas dos alunos com NEE com “[...] 

condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino 

comum, no mesmo ritmo que os ditos normais” (MEC/SEESP, 1994, p. 19). Com isso, não há 

mudança na prática docente para incluir o aluno e sim ele que necessita se adaptar ao sistema, 

fazendo que muitos sejam “empurrados” para as classes especiais. 

Em 1996 foi promulgada uma nova LDB (Lei Nº 9394/96) e seu conteúdo teve um 

papel importante no desencadeamento de um processo de mudança no sistema educacional 

brasileiro. Essa Lei determinou as novas funções da educação especial, considerando-a uma 

“[...] modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 

para educandos portadores5 de necessidades especiais” (BRASIL, 1996). Além disso, enfatizou 

a necessidade de preparo dos professores e dos recursos adequados para melhor atender às 

diferenças individuais dos alunos.  

Foi em 1999, como já mencionado, que, finalmente, por meio do Decreto Nº 3.298/99, 

houve a regulamentação da Lei Nº 7.853/89. Esse Decreto dispõe sobre a Política Nacional para 

a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e é o primeiro documento nacional a usar o 

termo inclusão, podendo, desse modo, ser considerado percussor da consolidação de normas de 

proteção para as pessoas com NEE. No que tange à equiparação de oportunidades, esse Decreto 

estabelece no inciso III de seu Artigo 3º que a “escolarização em estabelecimentos de ensino 

regular com a provisão dos apoios necessários, ou em estabelecimentos de ensino especial” 

                                                 
4 BUENO, J. G. S. Crianças com necessidades educativas especiais, política educacional e a formação de 

professores: generalista ou especialista. Revista Brasileira de Educação Especial, Piracicaba, v. 3, n. 5, p. 7-25, 

1999. 
5 Terminologia adotada na ocasião. 
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(BRASIL, 1999) deverá ser um dos serviços a ser prestado pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal à pessoa portadora de deficiência. 

Sobre o acesso à educação, esse Decreto torna compulsória a matrícula de pessoas com 

NEE capazes de se integrar na rede regular de ensino, além de transformar a educação especial 

em uma modalidade transversal e não substitutiva à escolarização. Esse Decreto pode ser 

compreendido como uma iniciativa do governo brasileiro para consolidar os acordos 

decorrentes da Convenção da Guatemala, também conhecida como Convenção Interamericana 

para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência, da qual o Brasil foi país signatário.  

Findada a década de 90, o século XXI se inicia como novas iniciativas governamentais, 

dentre as quais, a Lei Nº 10.172 de 9 de janeiro de 2001, que aprovou um novo Plano Nacional 

de Educação (PNE), caracterizando como medida importante a promoção sistemática nos 

diferentes níveis de ensino da educação especial, com garantia de vagas no ensino regular para 

os diversos graus e tipos de deficiência (BRASIL, 2001).  

Também em 2001, o Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da Resolução 

CNE/CEB Nº2/2001, instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, tornando obrigatória a adequação das instituições de ensino para o atendimento aos 

educandos com NEE, abrangendo equipamentos, mobiliários e adaptação das instalações.  

No ano seguinte é a primeira vez que um documento ressalta a necessidade de preparar 

o professor para lidar com o processo de inclusão. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, estabelecida pela Resolução CNE/Conselho 

Pleno Nº 1/2002, de 18 de fevereiro de 2002, estabelece, no inciso II de seu Artigo 2, que os 

cursos de licenciatura em sua organização curricular deverão preparar o futuro professor para 

uma atividade docente que leve em conta “o acolhimento e o trato da diversidade” (CNE/CP, 

2002). 

Neste mesmo ano, através da Lei Nº 10.436/02, a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) é reconhecida legalmente como comunicação e expressão, tornando-se disciplina 

obrigatória nos currículos de formação de professores. 

A partir de 2003 vários documentos foram elaborados com o intuito de difundir e 

reafirmar o processo de inclusão: Programa Educação inclusiva: Direito a Diversidade (MEC, 

2003); Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (MEC, 2006); Plano de 

Desenvolvimento da Educação (MEC, 2007); Decreto Nº 6094/07, de 24 de abril de 2007 – 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação do MEC, que fortalece no inciso IX do seu 

Artigo 2 a inclusão educacional de pessoas com NEE nas escolas públicas. Porém, é só em 2008 
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que ocorre o que consideramos como o marco do começo de uma verdadeira – Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – documento divulgado pelo MEC, 

no qual há o estabelecimento de que todos devem estudar em escolas e classes regulares, 

acabando com a possibilidade de escolha entre o ensino especial e o regular. Ainda neste ano 

foi determinado pelo Decreto Nº 6.571 que o atendimento educacional especializado (AEE) na 

Educação Básica é definido como “o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar 

à formação dos alunos no ensino regular” (BRASIL, 2008). Esse Decreto, além de reforçar que 

o AEE deve ser incorporado ao Projeto Político Pedagógico escolar, obriga a União a 

proporcionar apoio técnico e financeiro aos sistemas educacionais públicos para realizá-lo. Esse 

Decreto é complementado com a orientação estabelecida na Resolução Nº 4 CNE/CEB/2009 

que tem como foco instituir as diretrizes operacionais para AEE na Educação Básica, 

estabelecendo sua realização no contra turno de matrícula do aluno e preferencialmente nas 

Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) das escolas regulares. 

Ainda em 2009, o Brasil como um dos países subscritores da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência – Tratado Internacional, aprovado em sessão solene da 

Organização das Nações Unidas e assinado pelo Brasil e mais 86 nações, em março de 2007 – 

o promulgou através do Decreto Nº 6.949 de 25 de agosto de 2009, reconhecendo o direito das 

pessoas com deficiência à educação, garantindo-o sem discriminação e com base na igualdade 

de oportunidades, por meio de um “sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como 

o aprendizado ao longo de toda a vida [...] (BRASIL, 2009). 

O novo PNE, aprovado em 25 de junho de 2014, reafirma a universalização do ensino, 

a garantia do AEE em todos os níveis de ensino pelo Estado e “a superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação” (BRASIL, 2014). 

 

2.2 INCLUSÃO: DA NORMATIZAÇÃO À PRÁTICA NO CONTEXTO ESCOLAR 

  

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), a atual política de inclusão tem se traduzido em importantes avanços 

que são refletidos em números: 

 

 

62,7% das matrículas da educação especial em 2007 estavam nas escolas públicas e 

37,3% nas escolas privadas. Em 2013, esses números alcançaram 78,8% nas públicas 

e 21,2% nas escolas privadas, mostrando a efetivação da educação inclusiva e o 
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empenho das redes de ensino em envidar esforços para organizar uma política pública 

universal e acessível às pessoas com deficiência (INEP, 2014, p.25). 

 

 

Dados fornecidos pelo INEP indicam ainda que o maior número de alunos incluídos 

se encontra no Ensino Fundamental, pois dos 843.342 alunos com NEE matriculados na 

educação básica, 648.921 estão matriculados em classes comuns e desses 505.505 se 

encontravam nesse nível de ensino (ibid., p.26). 

No entanto, esse aumento no número de matriculados no ensino regular não caracteriza 

a inclusão dos alunos com NEE, somente a sua integração, já que inclusão pressupõe além da 

presença, a garantia de participação nas atividades escolares, visando à aprendizagem.  Nesse 

sentido só aumenta a preocupação da ação docente nesse processo. Pois tais educadores 

declaram-se despreparados, angustiados e receosos. Como afirma Miranda (2003, p.6),  

   

 

A efetivação de uma prática educacional inclusiva não será garantida por meio de leis, 

decretos ou portarias que obriguem as escolas regulares a aceitarem os alunos com 

necessidades especiais, [...], mas sim que a escola esteja preparada para trabalhar com 

os alunos que chegam até ela, independentemente de suas diferenças ou características 

individuais. 

 

 

Para a efetivação de uma escola para todos, há a necessidade de desconstrução de um 

sistema em que assume uma falsa uniformidade nas classes escolares. Contudo, temos que estar 

atentos às interpretações das Leis que garantem uma igualdade de ensino a todos os alunos, pois 

o direito de estudar na rede regular de ensino não é suficiente e sim complementado com o 

atendimento especializado. De acordo com Mantoan (2013, p.31), 

 

 

Temos o dever de oferecer escola comum a todos os alunos, pois a escola especial os 

inferioriza, discrimina, limita, exclui, mas também de garantir-lhes um atendimento 

especializado paralelo, complementar, de preferência na escola comum, para que não 

sejam desconsideradas as especificidades de alguns aprendizes, quando apresentam 

alguma deficiência. A escola comum não pode ser substituída pelo ensino especial na 

oferta do ensino acadêmico, pois este é complementar à formação do aluno com 

deficiência e trata primordialmente das limitações que a deficiência lhes acarreta 

quando estudam em turmas do ensino regular.   

 

 

Essa tem sido a grande dificuldade enfrentada pelas escolas comuns e especiais na 

questão da mudança, pois não compreendem que seus papeis não são de concorrências, mas de 

complementação e cooperação entre os mesmos, pois a escola especial é que dará suporte para 

as escolas regulares na questão do atendimento especializado. Por exemplo, o aluno cego 
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precisa paralelamente ao ensino regular aprender o braile; o aluno surdo aprender a LIBRAS e 

assim por diante.  

Nesse sentido, como bem esclarecem Silva e Maciel (2005, s\p.), 

 

 

[...] inclusão é muito mais do que simples trocas de espaços; é muito mais do que dizer 

que a educação especial é um sistema segregador e a escola regular é o local mais 

adequado para onde todos deverão ir, sem exceção. Inclusão supõe 

mudanças/transformações, e quando falamos em mudanças, não nos referimos 

essencialmente à mudança de sistema de ensino, e sim, a movimentos mais profundos. 

Assim, movimentos que repercutam nas questões subjetivas dos professores, suas 

crenças e valores, seus ideais e suas concepções sobre ‘como’ e ‘para quem’ ensinar. 

 

 

Uma das dificuldades encontradas nesse processo de mudança é a questão do professor 

se sentir despreparado para enfrentar o processo de inclusão, pois na maioria das vezes sua 

formação foi realizada de maneira que não oportunizou em nenhum momento o ensino para a 

diversidade. Os cursos de formação de professores esquecem que o professor deve aprender a 

“formar-se”, quer dizer, que deve se atentar ao desenvolvimento pessoal, para assim ser capaz 

de compreender e refletir sobre a sua prática docente, estimulando o pensamento crítico-

reflexivo, como garantia da composição de elementos necessários no desenvolvimento de um 

pensamento autônomo que fornecerá as ferramentas para a construção de uma identidade 

profissional. Como afirma Nóvoa (1992, s/p), “formação não se constrói por acumulação (de 

cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade 

crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal”. Com isso 

podemos entender que a formação docente não se dá apenas durante os cursos de formação e 

sim ao longo de sua carreira docente e com o compartilhamento de experiências entre os agentes 

escolares, chegando a uma mudança de prática através da reflexão e tendo novos olhares para 

a realização dos processos de ensino e de aprendizagem.  

Não podemos, todavia, deixar de ressaltar que, embora a formação do professor deva 

ser construída ao longo de sua vida profissional, a formação inicial é um período importante 

para que o capacite da melhor forma para desenvolver um ensino de qualidade na diversidade. 

Tal como Rodrigues e Lima-Rodrigues (2011), consideramos que atualmente há um 

leque excessivo de exigências ao professor, de modo que uma condição se torna necessária para 

efetivas mudanças na escola regular: o professor precisa aprender a trabalhar de forma 

colaborativa. Em outras palavras, para que seu trabalho seja eficaz é necessário que seja 

“desenvolvido em cooperação com outros docentes e técnicos, promovendo projetos de base 
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interdisciplinar e com ligação à comunidade” (RODRIGUES6, 2007 apud RODRIGUES; 

LIMA-RODRIGUES, 2011, p. 45). 

A nosso ver, os formadores de futuros professores, por meio da renovação curricular, 

devem ofertar uma formação com preparo efetivo dos professores para atuar em um ambiente 

escolar inclusivo. Para tanto, devem levar em conta o que Sassaki (2001, s/p) denomina de 

pressupostos da educação inclusiva, listados a seguir: 

 

 

Frente à diversidade do alunado, o objetivo da escolarização é o de capacitar todos os 

alunos para participarem ativamente em suas comunidades como cidadãos desde 

pequenos; Em cada sala de aula inclusiva, há alunos que variam significativamente de 

seus colegas quanto a estilos de interação social, estilos de aprendizagem, ritmos de 

aprendizagem, combinação das inteligências múltiplas e formas de acesso aos 

ambientes de aprendizagem; Os alunos não são problemas; eles são desafios às 

habilidades dos professores em encontrar respostas educativas às necessidades 

individuais dos alunos; O fracasso escolar não é um fracasso pessoal dos alunos e sim 

um fracasso da escola em atender às necessidades desses alunos; O ensino de 

qualidade é primordial e o esforço para atender às necessidades dos alunos que 

apresentam desafios específicos beneficia todos os alunos; Na condição de pensadores 

críticos, os professores não precisam de receitas prontas e sim de habilidades para 

avaliar situações novas, desenvolver estratégias e encontrar respostas educativas às 

necessidades de cada aluno; Os bons professores são capazes de definir, projetar, 

avaliar e refletir sobre soluções para os desafios das escolas inclusivas e salas de aula 

inclusivas; O respeito pelos alunos e pelas suas contribuições e potencialidades 

individuais constitui uma das atitudes básicas do professor inclusivo; É o aluno que 

produz o resultado educacional, ou seja, a aprendizagem; Os professores, trabalhando 

de forma integrada como membros de equipe com outros profissionais, atuam no 

papel de facilitadores da aprendizagem dos alunos. Entre esses profissionais estão: 

pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, intérpretes da língua de sinais, instrutores da 

língua de sinais e assistentes sociais. 

 

 

Todavia, muitas instituições de ensino superior, mesmo com as Resoluções do CNE, 

não estruturaram os currículos dos cursos de licenciatura para oferecer conteúdos necessários à 

construção de uma prática docente inclusiva.   

Outro fator importante, já mencionado anteriormente, é que o processo de inclusão no 

contexto escolar depende de vários atores, de modo que os docentes que atuam nas classes 

comuns precisam, além do conhecimento sobre o apoio do atendimento especializado, ter 

disposição para construírem junto com a equipe de educação especial uma prática em que o 

aprendizado seja eficiente e completo. 

De algumas formas podem acontecer esse atendimento especializado. Uma delas é por 

meio das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) nas próprias escolas no contra turno de 

matrícula dos alunos com NEE. Essas SRM, segundo a Nota Técnica no 11/2010, são “definidas 

                                                 
6 RODRIGUES, D. Desenvolver a Educação Inclusiva: dimensões do desenvolvimento profissional. In: ______. 

(Ed.). Investigação em Educação Inclusiva, v. II. Lisboa: Fórum de Estudos de Educação Inclusiva, 2007.   
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como ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos para a oferta do 

atendimento educacional especializado” (BRASIL, 2010). Esse processo de atendimento 

também pode ser realizado de maneira itinerante, onde o professor especializado faz o 

atendimento em várias escolas, auxiliando os professores das classes comuns. Outra 

possibilidade é o atendimento nos Centros de Apoio Especializado (CAP), porém não são todos 

os municípios que dispõem desse tipo de serviço. 

No processo de inclusão escolar tem surgido um novo profissional: o facilitador. Os 

serviços contratuais desse profissional ficam, geralmente, a cargo da própria família. Além de 

não haver a exigência de formação pedagógica e especializada, esse profissional não possui 

vínculo com a escola e, sendo assim, na maioria das vezes, não participa do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e nem tem obrigatoriedade de segui-lo. Por essas especificidades que o 

cercam, o facilitador tem sido alvo de preocupação no processo de inclusão, já que pode 

atrapalhar o processo de inclusão. Cabe ressaltar, ainda, que a presença do facilitador na sala 

de aula pode ter outras consequências, por um lado, inibir a participação do aluno com NEE 

nas atividades coletivas e colaborativas com os demais alunos da turma, influenciando 

negativamente sua aprendizagem e desenvolvimento da autonomia, por outro, retirar do 

professor regente a preocupação e responsabilidade pelo progresso do aluno na aprendizagem. 

Ao atender individualmente um aluno, atuação do facilitador pode dificultar, ou mesmo 

atrapalhar, a dinâmica da aula, basta refletirmos sobre uma sala de aula com cerca de quatro 

alunos com NEE, acompanhados, respectivamente de um facilitador (CARVALHO, 2008). 

O processo de inclusão pressupõe uma mudança brusca no paradigma educacional, 

contudo, as dificuldades no entendimento do processo de inclusão, por parte dos professores, 

demais profissionais, comunidade escolar e familiares dos discentes, impõem barreiras à sua 

efetivação. Uma das condições para que a escola regular se torne inclusiva é, como bem coloca 

Mantoan (2003, p.16), atender “às diferenças, sem discriminar, sem trabalhar à parte com 

alguns alunos, sem estabelecer regras específicas para se planejar, para aprender, para avaliar 

(currículos, atividades, avaliação da aprendizagem para alunos com deficiência e com 

necessidades educacionais especiais)”. Alguns educadores acreditam que desta forma 

acabariam com todos os programas de educação especial. A perspectiva inclusiva, pelo 

contrário, procede com a tentativa de melhorar a qualidade de ensino, de maneira que todos os 

alunos possam ter acesso a uma complementação para melhor alcançarem o sucesso escolar.  

A maioria dos educadores acredita que a inclusão é algo necessário para alcançarmos 

uma sociedade sem preconceitos, em que todos saibam respeitar as diferenças. Porém, essa 

forma de perceber a inclusão no contexto escolar não inibe conflitos entre os agentes 
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educacionais, de modo que saibam responder com segurança questionamentos, tais como: Por 

que deve ocorrer a inclusão na escola regular? Quais as vantagens de um processo educativo 

inclusivo ?; Qual o verdadeiro significado de inclusão?. Mantoan (2003, p.16) explica que na 

perspectiva educacional o processo de inclusão deve ser compreendido como um fator para uma 

mudança, já que: 

 

 

[...] não se limita aos alunos com deficiência e aos que apresentam dificuldades de 

aprender, mas a todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa 

geral. Os alunos com deficiência constituem uma grande preocupação para os 

educadores inclusivos, mas todos sabemos que a maioria dos que fracassam na escola 

são alunos que não vêm do ensino especial. 

 

 

Com isso podemos afirmar que a construção de uma prática inclusiva não se refere 

apenas à inclusão do aluno que possui algum tipo de deficiência, superdotação ou altas 

habilidades. Muito mais que isso, deve possibilitar a aqueles alunos que são marcados pelos 

fracassos escolares e que normalmente são marginalizados, evadindo por não ser adequarem 

aos hábitos da educação tradicional, e a todos os demais, condições de construir um aprendizado 

sólido e real, melhorando, consequentemente, as taxas de evasão escolar.  

Resumidamente, podemos entender o porquê da inclusão em três vertentes: criação de 

uma identidade a partir da convivência com a diversidade; cumprimento dos preceitos legais; 

efetivação de mudanças.  Essas três vertentes encontram respaldo na forma como Mantoan 

(2003) percebe a inclusão. Para essa autora, uma renovação na maneira de se ensinar está 

condicionada a um novo desafio e a inclusão veio como esse desafio para mudar o modo como 

se realiza as práticas docentes. Todas elas são primordiais para a construção, não só de um 

sistema educacional de melhor qualidade, mas de uma sociedade livre de preconceitos. 

Tal como Carvalho (2008), consideramos que uma escola se caracteriza como 

inclusiva quando: oferece uma educação de qualidades a todos os alunos respeitando e 

reconhecendo suas potencialidades e necessidades; os professores pesquisadores refletem sobre 

a sua prática docente voltando-se sempre ao “[...] uso constante de perguntas como: por que 

ensino do jeito que ensino? Como posso melhorar minha prática para garantir a aprendizagem 

de todos os alunos, reconhecidos em suas peculiaridades? Como aprendem meus alunos; quais 

são seus conhecimentos prévios e seus interesses?” (Ibid., p.26); incentiva e constrói parceria 

entre educadores, gestores, família e comunidade; viabiliza reflexões e discussões permanentes 

sobre o que é previsto no PPP da escola.  



25 

 

Nesse sentido, uma escola inclusiva garante o direito a qualquer aluno de suprir suas 

necessidades de aprendizado e participação ativa em todas as propostas pedagógicas, sendo 

indispensável para o sucesso acadêmico um sistema permanente de suporte na escola. 

De certo modo, podemos compreender a escola inclusiva com sendo aquela que é 

organizada para favorecer o aluno independentemente de etnia, sexo, deficiência, idade, 

condição social ou qualquer outo tipo de situação de discriminação. Em outras palavras, uma 

escola que oportunize a todos os alunos um aprendizado significativo que seja sistematizado 

para o seu cotidiano como cidadão e seu futuro como profissional. Por consequência, essa 

escola possibilitará uma sociedade mais justa, onde todos aprendam a lidar com a diversidade 

e que haja espaço para todos exercerem suas potencialidades, sem preconceitos. 

Como mencionado anteriormente, é no Ensino Fundamental que se encontra o maior 

número de matrículas de alunos com NEE (505.505 incluídos de um total de 623.826 matrículas 

nesse nível de ensino). É, também, nessa etapa da Educação Básica que os alunos têm mais 

curiosidade sobre temas inerentes ao ensino de Ciências. Todavia, é nessa etapa que nem 

sempre os professores, devido a sua formação (geralmente Curso Normal e/ou Licenciatura em 

Pedagogia), se sentem seguros na elaboração de planejamentos de ensino criativos que 

favoreçam o desenvolvimento de competências e habilidades em prol do início de uma 

formação de sujeitos aptos ao exercício da cidadania em assuntos relativos à Ciência, ou seja, 

em prol do início do processo de alfabetização científica, processo esse que procuraremos 

melhor significá-lo no próximo capítulo. 
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3. ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 Para entendermos o que é alfabetização científica torna-se importante a compreensão 

primeiramente do significado de alfabetização. Essa palavra, muitas vezes, nos remete ao 

simples ato de aprender a ler e escrever, porém seu significado é muito mais amplo, pois ler e 

escrever integram o primeiro estágio para todo o processo de alfabetização. De acordo com 

Freire (1979, s/p.),  

 

 

[...] alfabetização é mais que o simples domínio mecânico de técnicas de escrever e 

ler. Com efeito, ela é o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É entender o 

que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se graficamente. É uma 

incorporação. Implica não em uma memorização mecânica das sentenças, das 

palavras, das sílabas, desvinculadas de um universo existencial – coisas mortas ou 

semimortas –, mas uma atitude de criação e recriação. Implica uma autoformação da 

qual pode resultar uma postura atuante do homem sobre o seu contexto. 

 

 

Da forma colocada por Freire, depreendemos que o processo de alfabetização 

científica, tal como o de alfabetização na língua materna, vai além do simples processo de 

memorizações de técnicas, exigindo do aprendiz um total entendimento para a vivência atuante 

em seu cotidiano. 

 

3.1 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E SUAS VARIAÇÕES  

 

No Brasil, alfabetização científica se correlaciona com outras expressões, de modo que 

são utilizadas, também: letramento científico e enculturação científica. 

Para Soares (2009), Letramento é o “resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e 

escrever: estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência 

de ter-se apropriado da escrita” (p.18), enquanto que Kleiman (1995) considera-o como sendo 

o “conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto 

tecnologia, em contextos específicos para objetivos específicos” (p.19). 

 Santos e Mortimer (2001) analisam o letramento científico como uma meta que, em 

relação ao ensino de ciências, objetiva que os alunos compreendam como ciência e tecnologia 

se influenciam mutuamente, de modo a se tornarem capazes de utilizar esses conhecimentos 

em seus problemas cotidianos e de “tomarem decisões com responsabilidade social” (p. 96). 

De acordo com Mamede e Zimmermann (2007), há uma diferença entre alfabetização 

científica e letramento científico, a primeira trata da “aprendizagem dos conteúdos e da 
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linguagem científica (p. 2)” e o segundo do “uso da ciência e do conhecimento científico no 

cotidiano, no interior de um contexto sócio- histórico específico” (p.2). 

 Nesse sentido, podemos inferir que Letramento Científico tem um significado mais 

abrangente do que ter um conhecimento científico, já que pressupõe seu uso de maneira 

responsável e com influência em decisões cotidianas.  

Carvalho (2007) faz uma reflexão sobre enculturação científica, colocando-a “como 

condição fundamental para que os indivíduos participem de forma crítica e consciente na 

sociedade” (p.28). 

Sasseron e Carvalho (2011) afirmam que outros autores utilizam o termo enculturação 

científica na designação do objetivo de um ensino de Ciências “que almeja a formação cidadã 

dos estudantes para o domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus desdobramentos nas 

mais diferentes esferas de sua vida”. Com base nesses outros autores, reafirmam o uso da 

expressão enculturação científica, pressupondo que: 

 

 

 [...] o ensino de Ciências pode e deve promover condições para que os alunos, além 

das culturas religiosa, social e histórica que carregam consigo, possam também fazer 

parte de uma cultura em que as noções, ideias e conceitos científicos são parte de seu 

corpus. Deste modo, seriam capazes de participar das discussões desta cultura, 

obtendo informações e fazendo-se comunicar. (SASSERON; CARVALHO, 2011, 

p.60) 

 

 

Chassot (2003) caracteriza a alfabetização científica como sendo uma das formas de 

potencializar uma educação de qualidade, afirmando que um alfabetizado cientificamente tem 

que ser capaz de ler a linguagem da Natureza. Para esse 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 numa 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 (CHASSOT, 2003, p.91).   

 

 

 Furió7 et al (2001 apud CHASSOT, 2003, p.97) consideram a alfabetização científica 

como:  

 

 

[...] possibilidades de que a grande maioria da população disponha de conhecimentos 

científicos e tecnológicos necessários para se desenvolver na vida diária, ajudar a 

resolver os problemas e as necessidades de saúde e sobrevivência básica, tomar 

consciência das complexas relações entre ciência e sociedade. 

                                                 
7 FURIÓ, Carles et al. Finalidades de la enseñanza de las ciencias en la secundaria obligatoria. ¿Alfabetización 

científica o propedéutica? Enseñanza de las ciencias, v. 19, n. 3, 2001, p. 365-376. 
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Na perspectiva de Auler e Delizoicov (2001), a alfabetização científica pode ser 

concebida em duas perspectivas: reducionista e ampliada.  Na primeira há uma redução “ao 

ensino de conceitos, ignorando a existência de mitos” (p. 6), os concebendo que conteúdos 

operem por si e/ou como um fim em si, enquanto que na segunda, “os conteúdos são 

considerados como meios para a compreensão de temas socialmente relevantes” (p.6). A 

ampliada baseia-se em um referencial freireano, visando um ensino problematizador e 

dialógico.  

 Brandi e Gurgel (2002) enfocam a forma de introdução do conteúdo de ciências na 

educação formal, criticando a ênfase no estudo de resolução de questionários de avaliação sem 

nenhuma significação, frente à necessidade de um conhecimento dos fenômenos e dos conceitos 

a eles relacionados, para uma efetiva alfabetização científica. Em contrapartida, Osborne e 

Freyberg8 (1991 apud BRANDI; GURGEL, 2002, p.114): 

 

 

defendem a ideia de que desde bem cedo a criança comece a desenvolver conceitos 

relacionados aos fenômenos que a rodeiam, como a atitude de atirar constantemente 

uma colher ao chão e perceber que esta vai em direção ao solo e não sobe. Assim, vai 

se formando a Ciência dos alunos, que precisamos conhecer e reconhecer que, em 

várias ocasiões, será muito mais coerente e útil em sua vida do que a Ciência dos 

cientistas, propriamente dita, apresentada pela escola.  

 

 

 Para Lorenzetti e Delizoicov (2001) a alfabetização possui dois significados: processo 

responsável pela formação da cidadania, que ocorre em vários contextos, além do contexto 

escolar, visando um mundo globalizado; capacidade de leitura, compreensão e expressão de 

opinião sobre assuntos relativos à Ciência, partindo do pressuposto de que já houve interação 

do indivíduo com a educação formal e, consequentemente, há o domínio do código escrito (p. 

3). 

A partir desses dois significados, esses autores fazem uma subdivisão em três tipos de 

alfabetização científica: a prática, na qual estão relacionadas necessidades básicas responsáveis 

pela melhoria de vida do ser humano, tais como, saúde, alimentação e habitação; a cívica, 

responsável por tornar o cidadão mais crítico, com capacidade para tomar decisões com maior 

responsabilidade social; a cultural, procurada por um pequeno público que busca um 

conhecimento mais aprofundado buscando ler, pensar sobre assuntos específicos. 

                                                 
8 OSBORNE, R.; FREYBERG, P. El Aprendizaje de las Ciencias: implicaciones de la ciencia de los alumnos. 

Madrid: Narcea, S. A . Ediciones, 1991. 
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Assim, embora existam divergências na terminologia – letramento, alfabetização e 

enculturação científica – todos os autores que analisamos visam, na educação formal, tornar o 

ensino de Ciências problematizador, contextualizado e, consequentemente, mais significativo, 

como forma de facilitar o diálogo entre a Ciência e o cotidiano para além do contexto escolar. 

Desse modo, nesta dissertação tomamos como significado para Alfabetização Científica  a 

perspectiva que Auler e Delizoicov (2001) denominam de ampliada. 

 

3.2 A IMPORTÂNCIA DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A complexidade de ensinar ciências em salas de aulas inclusivas é perceptível pelo 

despreparo dos docentes e das escolas na transposição adequada da linguagem científica às 

individualidades ou necessidades de cada aluno. De acordo com Vilela-Ribeiro e Benite (2013, 

p. 786), os professores entrevistados em suas pesquisas acreditam ser essencial para exercício 

efetivo de cidadania o conhecimento a respeito de ciências, já que através da alfabetização 

científica se realizará o desenvolvimento da criticidade. 

Nesse sentido, vale ressaltar que entendemos, tal como Lorenzetti e Delizoicov (2001), 

a alfabetização científica como um processo, no qual a linguagem científica adquire significado, 

se constituindo, desse modo, em “um meio para o indivíduo ampliar o seu universo de 

conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na sociedade” (p.45). 

Um dos desafios encontrados para a realização do processo de alfabetização científica 

na perspectiva da inclusão é o domínio de sua linguagem. 

 

  

A linguagem científica é composta de leis, teorias, conceitos, princípios e estruturas 

próprias que os demais tipos de conhecimento não possuem, o que, a princípio 

dificulta o trabalho do professor. Dessa forma, dominar esse linguajar é essencial para 

que professores e estudantes consigam estabelecer as relações devidas entre ciência, 

sociedade e ambiente (VILELA-RIBEIRO; BENITE, 2013, p. 782). 

 

 

Sem domínio dessa linguagem os professores não conseguem realizar uma 

transposição adequada que garanta a todos os alunos uma compreensão do conhecimento com 

significado para sua experiência vivencial fora da escola.  

Bispo Filho et al (2013), considerando a emergência atual de questões relacionadas à 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), alertam que a alfabetização científica e tecnológica 

(AC&T) se constitui em uma meta a ser atingida via ensino de ciências nas diversas áreas, para 

assim formar um verdadeiro cidadão. Para tanto, esses autores ressaltam que a finalidade do 

ensino de Ciências na perspectiva da AC&T deve se fundamentar nos quatro eixos centrais da 
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Educação para Todos (UNESCO, 1990): aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a 

viver; aprender a ser (ibid., p.315). Em outras palavras, o ensino de Ciências deve favorecer aos 

indivíduos: reconhecer o conhecimento como oportunidade para aprender outras coisas; saber 

utilizar o que aprendeu; aprender a compartilhar e valorizar o trabalho coletivo em prol de uma 

sociedade melhor; ter a percepção de seu potencial para mudanças positivas no mundo em que 

vive. Com isso percebemos que o ensino de ciências e a inclusão têm as mesmas finalidades: 

um aprendizado completo e significativo.  

O início da vida escolar é recomendado como o ponto de partida para o processo de 

alfabetização científica, já que isso poderá acarretar diferenças na construção da cidadania dos 

indivíduos. Sobre esse aspecto, Rosa, Perez e Drum (2007) consideram que a escola, desde o 

momento de chegada da criança, deveria assumir o papel de “[...] favorecer a sua curiosidade e 

seu poder investigativo, alimentando-o e intensificando-o a cada nova etapa de escolarização” 

(p. 362).  

Esses autores alertam que a prática diverge dessa intenção, já que geralmente a criança 

a cada ano de escola tem sua curiosidade e predisposição para investigar diminuídas e 

associadas a uma postura de “conformidade e aceitação do mundo pronto e acabado” (ibid.). 

Entretanto, esses autores reafirmam que o propósito do ensino de Ciências ao longo da 

escolarização deveria fomentar a curiosidade, a observação e a investigação dos alunos (ibid.). 

Torna-se relevante ressaltar que ser alfabetizado cientificamente, não significa ter 

domínio sobre todas as áreas da ciência, mas sim um conhecimento básico de linguagem e 

conceitos que capacite o indivíduo a acompanhar criticamente os avanços científicos e 

tecnológicos, sabendo relacioná-los com implicações sociais e ambientais. 

Segundo Chassot (2003), a alfabetização científica deve ser compreendida como “o 

conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo 

onde vivem” (p.94), e por meio dela compreenderem “[...] as necessidades de transformá-lo – 

e, preferencialmente, transformá-lo em algo melhor” (ibid.). 

Nesse sentido, vale lembrar que o ensino deve se adequar aos sujeitos aprendizes e, 

sendo assim, deve possuir características próprias que diferem significativamente do ensino de 

Física, Química e Biologia voltado aos adolescentes do Nível Médio da Educação Básica. 

Para Auler9 (2007 apud VIECHENESKI; CARLETTO, 2013, p.526 - 527), 

 

 

                                                 
9 AULER, Décio. Enfoque ciência-tecnologia-sociedade: pressupostos para o contexto brasileiro. Ciência e 

Ensino, v. 1, n. especial, nov. 2007. 
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o processo de ensino precisa ter como ponto de partida o contexto social dos alunos e 

necessita ser trabalhado não como uma espécie de preparação para o futuro, mas uma 

formação capaz de instrumentalizar os sujeitos para um pensar e agir com 

responsabilidade no espaço-tempo presente [...].  

 

 

Sobre o ensino de Ciências na perspectiva da alfabetização científica, Sasseron e 

Carvalho (2011) ressaltam o posicionamento de Lemke que pressupõe a necessidade de 

especificidades a serem atendidas devido às diferenças de idade dos alunos em cada etapa da 

escolarização. Desse modo, Lemke10 (2006 apud SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 71) 

defende objetivos diferentes para cada faixa etária, sugerindo para as crianças de menor faixa 

etária: “apreciar e valorizar o mundo natural, potencializados pela compreensão, mas sem 

abandonar o mistério, a curiosidade e o surpreendente”.  

É fato que alfabetização científica não é um processo restrito à educação escolar, pois 

a aprendizagem pode ocorrer em diferentes contextos e por diversas formas ao longo da nossa 

existência. Contudo, a importância da educação científica na escola advém da possibilidade de 

orientar os educandos na busca por informações que necessitam, desenvolvendo consensos e 

sabendo usá-las de forma adequada na solução de seus problemas e da sociedade em que vivem. 

Se por um lado há os que defendem a alfabetização científica a partir dos anos iniciais 

da Educação Básica, por outro há os que a defendem como um processo contínuo que perpassa 

todas as etapas de escolarização. Nesse sentido, Chassot (2003) faz a seguinte colocação: 

 

 

Parece que se fará uma alfabetização científica quando o ensino da ciência, em 

qualquer nível – e, ousadamente, incluo o ensino superior, e ainda, não sem parecer 

audacioso, a pós-graduação –, contribuir para a compreensão de conhecimentos, 

procedimentos e valores que permitam aos estudantes tomar decisões e perceber tanto 

as muitas utilidades da ciência e suas aplicações na melhora da qualidade de vida, 

quanto nas limitações e consequências negativas de seu desenvolvimento (p.99). 

 

 

Ao acentuar a importância da alfabetização científica, Chassot aponta para a 

necessidade de que seja um processo reflexivo que propicie uma compreensão sobre as boas e 

más consequências decorrentes do desenvolvimento científico, de maneira que alfabetizados 

cientificamente saibam combater e/ou amenizar os “efeitos colaterais” dos produtos da Ciência.  

 

 

                                                 
10 LEMKE, Jay L. (2006). Investigar para el futuro de la educación científica: nuevas formas de aprender, 

nuevas formas de vivir, Enseñanza de las Ciencias, v.24, n.1, 5-12.  
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3.3 O USO DA LITERATURA INFANTIL  

 

Nos itens anteriores desse Capítulo, procuramos demonstrar a importância da 

alfabetização científica enquanto um dos processos responsáveis pela formação do sujeito, 

ressaltando que, para cumprir esse papel, o ensino deve proporcionar aos alunos uma 

compreensão adequada sobre a ciência, que assegure uma leitura do mundo criticamente. 

Percebemos, contudo, que o alcance desse objetivo está condicionado a uma prática docente 

que explore estratégias e recursos didáticos diferenciados no processo de ensino.  

Uma das estratégias usadas no processo de alfabetização é o uso de literatura infantil. 

De acordo com Freitas et al (2014, s/p), 

 

 

Nas séries iniciais o livro infantil é usado como meio de suporte para desenvolver a 

escrita e leitura dos alunos, pois existe uma preocupação prioritária na alfabetização. 

Uma das propostas sugeridas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais é da 

interdisciplinaridade no ensino, sugerindo então o ensino de Ciências como tema a ser 

desenvolvido juntamente com outras disciplinas. 

 

 

É importante salientarmos que muitos veem a literatura apenas como um apoio 

paradidático para o ensino de língua materna, porém, sua utilização pode servir de ferramenta 

para a contextualização, problematização dos conteúdos escolares de todas as áreas do 

conhecimento (LINSINGEN, 2008, s/p). 

Por meio de estórias infantis assuntos relacionados à ciência podem ser explorados 

com os alunos, transformando-as em instrumento para o processo de alfabetização científica, 

pois como afirmam Antloga e Slongo (2012, s/p):  

 

 

O universo lúdico que a literatura proporciona, encanta até o público adulto. As 

crianças vivem intensamente cada momento da história e conseguem viajar 

plenamente pelo mundo da imaginação, incorporando muito do que veem e ouvem. A 

ficção expressa na literatura tem um grande teor de ludicidade, incidindo sobre as 

emoções e tornando as informações importantes para ficarem gravadas na memória.  

A leitura prazerosa dá-se por meio da ludicidade do enredo, da história e das imagens 

que despertam a imaginação do leitor. 

 

 

A ludicidade presente na literatura infantil se apresenta como um facilitador na recriação 

do real, tornando o ensino e, consequentemente, a construção do conhecimento pelos alunos 

em algo prazeroso, já que é sabido que “[...] o que não diverte, emociona ou interessa ao 

pequeno leitor, não lhe transmite nenhuma experiência/aprendizagem duradoura” (SOUSA, 

2012, p.15). 
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Sobre o uso da literatura, Alliende e Condemarín afirmam que: “Os leitores constroem 

significados sobre o que ouvem ou leem usando seus conhecimentos prévios. Também 

constroem significados na medida em que interagem com outras crianças e adultos, comentando 

as histórias” (ALLIENDE, CONDEMARÍN11, 2005 apud ANTLOGA, SLONGO, 2012, s/p). 

Esses autores ainda reiteram que a literatura tem o poder de ampliar, enriquecer a informação e 

a interiorização de conceitos, algo que não seria possível em textos expositivos sem a 

cooperação da emoção.  

Uma das preocupações que se precisa ter em relação ao processo de aprendizagem dos 

conceitos, principalmente na infância, é a leitura de imagens, já que as ilustrações, além de 

contribuírem na estética do livro, veiculam informações. Sobre esse aspecto, Abreu (2010, p. 

333) afirma que:  

 

 

O livro infantil com ilustração é um grande aliado da aprendizagem. Pois ele apresenta 

possibilidades de leitura que transcendem a decodificação do texto escrito. O 

professor deve compreender que o contato com o livro infantil, com suas histórias, 

ilustrações, recursos táteis e visuais, permite que a criança vivencie sempre uma nova 

e importante experiência, proporcionando a elaboração e verbalização também de suas 

próprias histórias e experiências. 

 

 

A forma como Abreu (2010) percebe as ilustrações no livro de literatura infantil, traz 

à tona a necessidade de se repensar sua adequação nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Se a intenção for a de permitir que todos os alunos usufruam das informações veiculadas na 

estória (texto e ilustração), passa a existir a necessidade de adequação desse recurso. Em outras 

palavras, se a perspectiva é um ensino inclusivo, com reconhecimento, respeito e valorização 

das diferenças, não é concebível que para os DV o acesso às ilustrações seja ignorado.  

 

3.4 ASTRONOMIA: UM TEMA A SER EXPLORADO  

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, instituído pela Portaria No 867, 

de 4 de julho de 2012, estabelece, em seu Artigo 5, inciso I, que suas ações, dentre outros 

objetivos, visa “garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam 

alfabetizados, em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano do ensino 

fundamental” (BRASIL, 2012). 

                                                 
11 ALLIENDE, Felipe; CONDEMARÍN, Madel. A leitura: teoria, avaliação e desenvolvimento. ROSA, Ernani 

(Trad.). Porto Alegre: Artmed, 2005. 
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Apesar da garantia da alfabetização científica não constar como um dos objetivos das 

ações desse Pacto, as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013) fazem 

alusão aos conhecimentos científicos, no sentido que concebem que: 

 

 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança desenvolve a capacidade de 

representação, indispensável para a aprendizagem da leitura, dos conceitos 

matemáticos básicos e para a compreensão da realidade que a cerca, conhecimentos 

que se postulam para esse período da escolarização (BRASIL/ MEC/SEB, 2013, p. 

110). 

 

 

Além disso, nas considerações sobre o Ensino Fundamental em nove anos, essas 

Diretrizes delineiam que nos três anos iniciais o currículo deve assegurar aos alunos: “[...] o 

desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da Língua 

Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim como o aprendizado 

da Matemática, de Ciências, de História e de Geografia [...]” (ibid., p. 122). 

O Programa Nacional do Livro Didático para o 1º Segmento do Ensino Fundamental 

(MEC/SEB, 2012) pode servir de instrumento balizador na seleção dos conteúdos, já que como 

critério eliminatório estabelece o que deve constar nos livros. Em relação ao componente 

curricular Ciências, os livros devem conter: “[...] iniciação às diferentes áreas do conhecimento 

científico, assegurando a abordagem de aspectos centrais em física, astronomia, química, 

geologia, ecologia e biologia (incluindo zoologia, botânica, saúde, higiene, fisiologia e corpo 

humano) [...]” (ibid., p. 9).  

Em uma análise de obras didáticas do Programa Nacional do Livro Didático, 

observamos que o tema “Universo, Sistema Solar e Nosso Planeta” está presente nos livros 

didáticos dos 3°, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, ratificando a importância delegada a 

temas de astronomia.  

 Mas muitos se perguntam: Por que ensinar astronomia na escola? O que isso tem a ver 

com o cotidiano das crianças? De maneira clara e sucinta, Bartelmebs (2012, p. 1) nos fornece 

a seguinte resposta: 

 

 

A astronomia é uma ciência muito antiga. Ela faz parte das primeiras investigações 

sistemáticas dos homens acerca das estrelas e dos objetos que pertencem ao 

‘firmamento’. De certa maneira podemos dizer que seu objeto de estudo é a constante 

busca humana por respostas sobre o universo. Essa temática é bastante atraente, tanto 

para adultos quanto para jovens e crianças. 

 

 

Sabemos que o ser humano é curioso e que a astronomia é ensinada desde os tempos 

mais remotos. A curiosidade é inerente às crianças. É na infância que elas começam fazer 
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perguntas do tipo: De onde viemos? O que tem além da Terra? Por que a Lua aparece diferente 

no céu? Essas perguntas fazem sentido porque se referem a situações que estão presentes no 

mundo vivencial das crianças. 

Nesse sentido, Queiroz e Trevisan (2009, p. 2) colocam que: 
 

 

Motivações e curiosidades, geradas pelo desenvolvimento de conteúdos de 

Astronomia, são prazerosas e importantes quando se trata dos fenômenos da natureza 

auxiliando o indivíduo na construção do seu próprio conhecimento e na compreensão 

do mundo que o cerca. 

 

 

Outro aspecto que justifica o ensino de astronomia nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental é o seu caráter interdisciplinar. 

 

 

A Astronomia tem um caráter interdisciplinar, que envolve campos de conhecimento 

como a Química, a Física, a Matemática e a Biologia. Ela motiva o aprendizado de 

Ciências despertando no aluno o interesse por essa disciplina, que, associada às novas 

tecnologias educacionais, estimula no estudante o gosto pela descoberta científica 

(MARTINS, 2010, p. 37).  

 

 

Além disso, como bem evidencia Langui (2009, p. 8), em astronomia são abordados 

temas que possibilitam aos alunos conhecerem como foi o avanço do conhecimento humano, 

passando por várias “mudanças de paradigmas de pensamentos”. 

Poderíamos continuar apresentado outros argumentos a favor da inserção da 

Astronomia como conteúdo disciplinar de Ciências no Ensino Fundamental, entretanto, tão 

importante quanto o respaldo teórico, se encontram as percepções dos professores sobre este 

assunto. 

Bartelmebs (2012) em pesquisa sobre a astronomia nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental percebeu que apesar de conteúdos, tais como, fases da Lua, estações do ano, dia 

e noite, movimentos da Terra figurarem como prováveis assuntos a serem explorados no ensino 

de Ciências, “[...] muitas vezes [...] não aparecem no planejamento do professor, ou porque ele 

desconhece essa ciência e teme não saber explicar os fenômenos aos alunos, ou porque ignora 

sua importância para a construção dos saberes científicos nos anos iniciais” (p. 3). Desse modo, 

os assuntos relacionados à astronomia, embora estejam presentes no currículo, não são 

ensinados ou até mesmo ensinados de maneira errônea.  

Sobre as dificuldades decorrentes da ação docente, Langhi e Nardi (2005), em sondagem 

realizada com professores, verificaram que elas sucedem de diferentes questões, categorizando-

as em: metodologia, infraestrutura, fontes, pessoal e formação. Apesar de se tratar de uma 

investigação realizada há uma década e com um grupo específico de professores, consideramos 
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que as informações coletadas pelos autores retratam bem o quadro de dificuldades enfrentadas 

pelos professores atualmente e, desse modo, reproduzimos o resultado por eles obtido no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1: Dificuldades apresentadas pelos professores no ensino de Astronomia.  

 

Fonte: LANGHI; NARDI, 2005. 

 

Se refletirmos sobre o ensino de Ciências na perspectiva da inclusão de DV, muito 

provavelmente, diversas outras dificuldades serão apresentadas pelos professores. Nesse 

sentido, é cabível afirmar que a astronomia é um campo onde há muito que ser explorado no 

ensino de ciências para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa nossa afirmação é 

respaldada pelo resultado de levantamento que realizamos sobre a apresentação de trabalhos 

sobre a temática astronomia e inclusão de DV em três eventos de âmbito nacional: Simpósio 

Nacional de Ensino de Física (SNEF); Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF); 



37 

 

Simpósio Nacional de Educação em Astronomia (SINEA). No Quadro 2 é possível perceber o 

número reduzido de trabalhos sobre essa linha de investigação. 

 

Quadro 2: Número de trabalhos apresentados sobre ensino de astronomia e inclusão em três eventos 

nacionais, nos últimos anos. 

 

Evento Período Investigado Número de Trabalhos 

 

SNEF 

 

2001 – 2015 

2009 – 1 

2011 – 3 

2013 – 1 

EPEF 2000 – 2014 --- 

SNEA 2011 – 2014 2011 - 3 

2014 – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

4 PROBLEMA E OBJETIVO 

 

Nos Capítulos 2 e 3 procuramos demonstrar a pertinência do nosso objeto de estudo 

enquanto questão atual de um ensino de Ciências que visa proporcionar a todos os estudantes, 

dentre os quais os deficientes visuais, possibilidades para iniciarem o processo de alfabetização 

científica desde os primeiros anos do Ensino Fundamental. 

Pela análise apresentada, é possível perceber que a temática, além de relevante, tem 

respaldo em documentos oficiais (legislação, parâmetros e diretrizes educacionais) e nos 

resultados de pesquisas em educação em Ciências/Física. Contudo, na prática o preparo da 

escola para efetivar, por meio do ensino de Ciências no 1º Segmento do Ensino Fundamental, 

uma alfabetização científica na perspectiva da inclusão de DV está, a nosso ver aquém do 

esperado. Em outras palavras, no que se refere à prática no contexto escolar, a escola atual ainda 

não está preparada para acolher e valorizar as diferenças entre os alunos e, sequer, para 

contribuir efetivamente na formação de alunos aptos a atuar socialmente em assuntos 

relacionados à Ciência. 

No que se refere ao ensino de astronomia nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

alicerçado nos pressupostos da alfabetização científica e da educação inclusiva, apesar do nosso 

levantamento sobre trabalhos apresentados em eventos acadêmico-científicos não ter sido 

exaustivo, serviu para demonstrar que ainda há carência de iniciativas sobre o como fazer e que 

recursos utilizar prol da participação e, consequentemente, da aprendizagem de todos os alunos.  

É inegável que o ensino por transmissão, compreendido como aquele que se baseia na 

fala e escrita do professor, pressupondo que os alunos, em troca, “[...] usem a sua atividade 

mental para acumular, armazenar e reproduzir informações” (SANTOS; PRAIA12, 1992 apud 

VASCONCELOS; PRAIA; ALMEIDA, s/d); que pressupõe que o aluno ao “[...] “invés de 

aprender, e menos ainda aprender a aprender, apenas acumula saberes que deverá ser capaz de 

repetir fielmente [...] (VASCONCELOS; PRAIA; ALMEIDA, s/d), se mostra inadequado às 

perspectivas de um ensino de Ciências em prol da alfabetização científica e da inclusão dos 

alunos na escola regular. 

Nesse sentido, consideramos que o alcance do nosso objetivo – contribuir para uma 

melhor exploração dos conhecimentos de Física, mais especificamente de astronomia, nos anos 

                                                 
12 SANTOS, Maria Eduarda; PRAIA, João Félix (1992). Percurso de mudança na Didáctica das Ciências: Sua 

fundamentação epistemológica. CACHAPUZ, António Francisco Carrelhas. (Org.), Ensino das Ciências e 

Formação de Professores: Projecto MUTARE 1. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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iniciais do Ensino Fundamental, levando em conta os subsídios desse conteúdo no processo de 

alfabetização científica de todos os alunos – está condicionado a uma abordagem construtivista 

dos conteúdos escolares nos processos de ensino aprendizagem. 

Dentre as diversas possibilidades para um ensino fundamentado em pressupostos 

construtivistas, optamos por adotar as teorias interacionistas de Vygotsky como referencial 

teórico. 
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5 VYGOTSKY, A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E A EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 

 Vygotsky foi um dos pensadores que buscou compreender o desenvolvimento 

psicológico do indivíduo, tendo focalizado em suas teorias a construção do conhecimento no 

processo de interação com o social. Ao afirmar que o processo de desenvolvimento do sujeito 

vem do social para o individual (VYGOTSKY, 1991), destaca o comportamento da criança, 

ressaltando que: 

 

 

É por meio de outros, por intermédio do adulto que a criança se envolve em suas 

atividades. Absolutamente, tudo no comportamento da criança está fundido, enraizado 

no social. [E prossegue:] Assim, as relações da criança com a realidade são, desde o 

início, relações sociais. Neste sentido, poder-se-ia dizer que o bebê é um ser social no 

mais elevado grau. (VYGOTSKY13, apud IVIC, p.16, 2010) 

 

 

 Sob essa ótica, aquele que possui mais experiência auxilia o menos experiente. Nesse 

processo, a presença do professor como mediador e os próprios alunos como mediadores uns 

dos outros se destacam, fazendo com que o outro tenha fundamental importância para a 

formação do indivíduo. Nesse sentido, os processos de ensino promovem “o desenvolvimento 

intelectual por meio das atividades organizadas e partilhadas entre sujeitos com competências 

e domínios distintos, apoiados por instrumentos culturais que desempenham funções 

determinantes” (SCHROEDER; FERRARI; MAESTRELLI, 2000, s/p) 

 A partir desse entendimento, percebemos que, tanto no processo de inclusão quanto 

no de alfabetização científica, a coparticipação de todos os envolvidos é de extrema importância 

para que haja a efetiva construção de conhecimentos.  

 Na criança, a iniciação dos conceitos científicos como parte do seu processo de 

formação como pessoa é defendido por Vygotsky da seguinte maneira: 

 

 

[...] o estudo dos conceitos científicos enquanto tais, tem importantes implicações 

para a educação e a instrução. Embora os conceitos não sejam absorvidos já 

completamente formados, a instrução e a aprendizagem desempenham um papel 

predominante na sua aquisição. Descobrir a relação complexa entre a instrução e o 

desenvolvimento dos conceitos científicos é uma importante tarefa prática 

(VYGOTSKY, 2001, s/p). 

 

 

                                                 
13 VYGOTSKY, L. S.. El primer año. Obras escogidas IV. Madrid: Aprendizaje Visor, 1932. 
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 Para Vygotsky a aquisição da linguagem seja ela língua materna, matemática ou 

científica tem papel fundamental para o desenvolvimento cognitivo, sendo responsável pela 

formação do pensamento e do caráter. E estes são responsáveis para a evolução do 

conhecimento e, assim, o avanço na Zona de Desenvolvimento Proximal14, sendo, nesse caso, 

o professor o responsável por auxiliar nesse progresso que não poderia acontecer 

espontaneamente.  

 No caso da alfabetização científica o professor está apresentando à criança um mundo 

novo em que ela deve ser familiarizada a uma nova linguagem e cultura, a da ciência, diferente 

da que ela está acostumada em seu cotidiano (VIECHENESKI; CARLETTO, 2013). 

 Outro fator ressaltado por Vygotsky é a importância do questionamento para a 

construção do conceito. Para Vygotsky, a formação de um conceito está primeiramente 

condicionada ao surgimento de um problema no pensamento do sujeito, de maneira que 

somente depois de solucioná-lo, o conceito será por ele concretizado (VYGOTSKY15,2001 

apud IVIC, p.58, 2010). Neste caso a infância é uma fase muito importante, pois surgem vários 

questionamentos por parte da criança que quando mediados incorretamente influenciarão na 

construção de conceitos errôneos, que se constituirão, posteriormente, em obstáculos a uma 

evolução conceitual que se aproxime das explicações aceitas cientificamente. Por essa razão, 

no processo de alfabetização científica nos anos iniciais da Educação Básica, é necessária uma 

atenção, por parte do professor, na mediação dos conhecimentos relativos à Ciência. 

 Segundo Vygotsky (200116, apud GEHLEN et al, p.7, 2008), “no pensamento infantil, 

não se separa os conceitos adquiridos na escola dos conceitos adquiridos em casa”. Assim, é 

recomendado que o professor traga para a sala de aula os questionamentos existentes no 

pensamento das crianças para identificar os conceitos cotidianos e tomá-los como ponto de 

partida. “Esses conceitos constituem a base do desenvolvimento, na mente da criança, de 

estruturas importantes de generalização, sem as quais os conhecimentos sistematizados não 

seriam possíveis” (GEHLEN et al, p.7, 2008). Para tanto, torna-se relevante salientar que 

Vygotsky defende que os conceitos científicos e cotidianos se relacionam e um influencia o 

outro, seguindo sentidos opostos. De acordo com Vygotsky, 

 

 

                                                 
14 A zona de desenvolvimento proximal pode ser compreendida como a distância entre os níveis do 

desenvolvimento real do aluno, determinado por suas capacidades de resoluções de problemas de forma 

independente, e o do desenvolvimento potencial, que representa aquilo que ele consegue realizar com a ajuda de 

um adulto ou com o auxílio de companheiros mais capazes.  
15 VIGOTSKI, L.S. A Construção do Pensamento e da Linguagem. BEZERRA, Paulo (Trad.). São Paulo: 

Martins Fontes, 2001. 
16 Ibid. 
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[...] o conceito espontâneo da criança se desenvolve de baixo para cima, das 

propriedades mais elementares e inferiores a superiores, ao passo que os conceitos 

científicos se desenvolvem de cima para baixo, das propriedades mais complexas e 

superiores para as mais elementares e inferiores (ibid.). 

 

 

 Com isso, ele defende que não existe uma ruptura dos conceitos, mas sim, uma 

evolução conceitual de ambos. 

 Com relação à educação inclusiva, o pensamento vygotskyano ainda é pouco 

explorado no ambiente educacional brasileiro, mas ao analisá-lo percebemos a sua importância 

para o estudo de tal tema.  

 Vygotsky foi um dos primeiros a elaborar “uma crítica veemente às formas de 

segregação social e educacional impostas às pessoas com deficiência. Para ele, a restrição do 

ensino à dimensão concreta dos conceitos é uma estratégia equivocada de organização das 

práticas educacionais da educação especial” (NUERNBERG, p.309, 2008). 

 O seu estudo direcionado para crianças com defeitos17 está registrado em sua obra 

Fundamentos da Defectologia. Sobre esse estudo, Nuernberg (2008) afirma: 

 

 

[...] as reflexões de Vygotsky sobre a educação da pessoa com deficiência, embora 

tecidas em um contexto histórico e cultural completamente distinto do mundo 

contemporâneo, trazem à tona pistas concretas para a implementação de experiências 

educacionais que favoreçam a autonomia e a cidadania das pessoas com deficiência 

(p. 314). 

 

 

 Os alunos com algum tipo de deficiência têm a possibilidade de um processo de 

aprendizagem efetivo, desde que precocemente esteja ambientado em uma escola que 

proporcione recursos educacionais adequados em que seja estimulado. Para Vygotsky: 

 

 

[...] a aprendizagem é essencialmente social e as funções psicológicas humanas são 

constituídas a partir de habilidades e conhecimentos socialmente disponíveis. Dois 

conceitos propostos pelo autor são chaves para a intervenção nessa área – o conceito 

de desenvolvimento potencial e real, e de zona de desenvolvimento proximal, para 

falar do potencial de aprendizagem dessas pessoas. Pode-se, assim, afirmar que uma 

pessoa com deficiência não é menos desenvolvida, mas apresenta um 

desenvolvimento especial, que pode ser compensado através de práticas educativas 

contextualizadas de acordo com seus referenciais sociais e culturais (CUNHA; 

ENUMO, p.94, 2010). 

 

 

Assim, a trajetória do aprendizado de um aluno com NEE pode ser retratada como a 

de qualquer outra criança, onde aparecerão obstáculos a serem vencidos. O que difere são os 

                                                 
17 Terminologia utilizada no início do século XX, quando Vygotsky produziu seus textos.  
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obstáculos. A escola e o ambiente familiar são responsáveis por tentar fornecer os subsídios 

necessários para enfrentar essas dificuldades, proporcionando formas de eliminação desses 

obstáculos e a conquista de um aprendizado efetivo. 

 Bernardes (2009) esclarece que na perspectiva vygotskyana, “as mesmas leis que 

regulam o desenvolvimento de uma criança ‘normal’ regulam também o desenvolvimento da 

criança com deficiência” (p. 48). 

 

 

A criança cujo desenvolvimento está impedido por um defeito não é simplesmente 

uma criança menos desenvolvida que seus pares; mais precisamente ela tem se 

desenvolvido diferentemente... uma criança em cada estágio de seu desenvolvimento, 

em cada uma dessas fases, representa uma  singularidade qualitativa, isto é, uma 

estrutura orgânica e psicológica  específica;  exatamente  no mesmo caminho uma  

criança deficiente representa qualitativamente uma diferença, um  tipo  único de 

desenvolvimento (KNOX; STEVENS18 1993 apud BERNARDES, 2009, p48).  

 

 

 Vygotsky, dessa forma, analisa as deficiências como geradoras de compensações que 

fariam com que seus desenvolvimentos intelectuais fossem diferenciados. Sobre essa questão, 

Costa (2006) alerta que sob a ótica de Vygotsky não se deve olhar as deficiências com 

complacência. As limitações, muito pelo contrário, devem ser analisadas dialeticamente, de 

modo a se perceber que, “se existem problemas, existem também possibilidades” (p. 233). E 

assim, os problemas podem se tornar uma fonte de desenvolvimento. Todavia, essa forma de 

análise das deficiências não deve ser vista pelo lado da compensação biológica19. Segundo 

Nuernberg (2008), Vygotsky nega a compensação biológica do tato e da audição na educação 

de DV “e coloca o processo de compensação social20 centrado na capacidade da linguagem de 

superar as limitações produzidas pela impossibilidade de acesso direto à experiência visual” 

(p.311). Em outras palavras, não há comprovação científica sobre um cego escutar ou ter 

percepção tátil melhor do que um vidente. 

 Nuernberg (2008) ressalta ainda que para o teórico as limitações com relação à 

deficiência visual serão estritamente de mobilidade e de orientação espacial, no que a 

construção dos conceitos fica preservada, e dessa forma, as limitações do aprendizado seriam 

                                                 
18 KNOX, J.E.; STEVENS,C. Vygotsky and soviet russian defectology: an introduction. In: Vygotsky, L.S. The 

collect works of L.S.Vygotsky: the fundamentals of defectology. New York, Londos: Plenum Press, 1993. p. 1-25. 

2v. 
19  A substituição do comprometimento de algumas funções de órgão de sentido por outras funções e órgãos. 

Exemplo: Por razão da deficiência visual a pessoa biologicamente conseguir alcançar uma melhor audição ou um 

melhor tato. 
20 “A compensação social a que se refere Vigotski consiste, sobretudo, numa reação do sujeito diante da 

deficiência, no sentido de superar as limitações com base em instrumentos artificiais, como a mediação 

simbólica." (NUERNBERG ,2008) 
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secundárias a deficiência visual. Dessa forma, o meio social será o indicador de facilitar ou 

dificultar o seu desenvolvimento. 

Sobre esse aspecto, Costa (2006) esclarece que: 

 

 

A educação do aluno com necessidades educativas pressuporia, assim, a passagem de 

uma pedagogia terapêutica, que se centra nos déficits dos alunos, para uma pedagogia 

criativamente positiva, cuja visão é prospectiva, isto é, uma pedagogia que visa ao 

desenvolvimento do aluno, que investe nas suas possibilidades. Assim sendo, em vez 

de se centrar a atenção na noção de déficit ou lesão que impede ou limita o 

desenvolvimento, a atenção é focalizada nas formas como o ambiente social e cultural 

podem mediar relações significativas entre as pessoas com necessidades educativas 

especiais e o meio, de modo que elas tenham acesso ao conhecimento e à cultura 

(p.235). 

 

 Para Vygotsky, indivíduos DV não percebem a sua deficiência como um caso 

psicológico, apenas como social, como um resultado subsidiado e mediado de sua experiência 

social. Nesse sentido, segundo Omote21 (1990 apud DOMINGUES; CAVALLI, 2006), “a 

deficiência não é simplesmente uma qualidade presente no organismo ou no comportamento da 

pessoa considerada deficiente, mas se define pela natureza da relação entre esta e quem a 

considera deficiente”. 

 Vygotsky, então, defendia uma escola, na qual as crianças pudessem viver juntas e, 

sendo assim, com as mesmas oportunidades de viver em sociedade. Essa defesa reside na crença 

de Vygotsky de que o desenvolvimento da criança se dá a partir da interação com o meio.  

 De acordo com Nuernberg (2008), a teoria histórico-cultural permite críticas às 

análises que concebem a deficiência visual como condição que extrai a experiência visual, em 

outras palavras, reduz a pessoa cega à falta de visão. Esse autor ressalta que em Vygotsky, a 

condição da deficiência visual é compreendida como propulsão à “[...] reestruturação de toda a 

atividade psíquica, conduzindo as funções psicológicas superiores a assumirem um papel 

diferente daquele desempenhado nos videntes” (NUERNBERG, 2008, p. 312). Vale lembrar 

que não é qualquer ensino que viabilizará essa situação, de modo que a organização do ensino, 

mais do que nunca, torna-se fundamental. Sobre o processo de ensino-aprendizagem para 

alunos DV, Costa (2006) coloca que “os recursos e instrumentos metodológicos devem explorar 

preferencialmente as sensações auditivas, táteis e cinestesias [...] deve-se propiciar ao cego 

possibilidades de explorar e interagir com os objetos de conhecimento, por meio de seus 

sentidos sadios” (p. 234). Essa colocação de Costa (2006) nos remete à análise da mediação na 

                                                 
21 OMOTE, S. Aparência e competência em Educação Especial. In: DIAS, T. R. S. et al (orgs.). Temas em 

Educação Especial 1. São Carlos, n. 1, p. 11-26. 1990.  
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perspectiva vygotskyana, compreendida como “o elo intermediário entre o indivíduo e o meio” 

(p.235). 

 Para Vygotsky há dois tipos de mediação: a semiótica e a social. No primeiro tipo “a 

palavra promove a superação dos limites impostos pela deficiência visual, ao dar acesso àqueles 

conceitos pautados pela experiência visual” (NUERNBERG, 2008, p. 313); no segundo tipo, 

Vygotsky “aponta para as possibilidades de apropriação da experiência social dos videntes” 

(ibid.). 

Costa (2006) classifica esses dois tipos como dimensões da mediação, esclarecendo 

que são interdependentes e simultâneas, de maneira que a semiótica é a mediação realizada por 

meio de signos, enquanto que a social ou pedagógica “é feita pelo outro – adultos, professores, 

colegas mais adiantados, amigos – (p. 235).  

Percebemos que o conceito de mediação pode ser remetido à intervenção, porém temos 

que nos atentar que não são todas as intervenções que gerará desenvolvimento do sujeito. Se 

for realizada de maneira inadequada esse desenvolvimento pode ser comprometido. Para essa 

mediação ser adequada deve ser planejada de maneira que haja interação de troca entre sujeito 

e objeto de conhecimento. 

Nesta visão, o professor deve ter suas atividades planejadas para que seus recursos não 

sejam limitados, onde o aluno compreenda suas necessidades e auxilie na intervenção para um 

desenvolvimento cognitivo. Desse modo, a importância das interações no processo de 

aprendizado não reside apenas nas possibilidades de ações e trocas entre sujeito e objeto. Costa 

(2006) alerta ser fundamental que as interações também favoreçam “trocas entre os sujeitos, 

inter-ações” (p. 236). Na percepção dessa autora, 

 

 

A qualidade das interações é essencial para todos, mas, sobretudo, para aquelas 

crianças com necessidades educativas especiais que passam pelo processo de inclusão. 

O desenvolvimento desse processo é constituído pelas formas de interação e pode 

produzir êxitos ou fracassos, dependendo da maneira como ela é conduzida (ibid, p. 

236) 

 

 

Em relação ao desenvolvimento da função semiótica, a visão vygotskyana enfatiza a 

importância da ludicidade para o desenvolvimento da linguagem, no nosso caso a científica. 

Para esse desenvolvimento podem ser utilizados diversos signos como: estórias, músicas, 

teatros, brincadeiras, sons, objetos, lugares, já que o desenvolvimento da criança está atrelado 

ao exercício da linguagem. Vygotsky enfatiza que qualquer que seja a forma, os instrumentos 

linguísticos são fundamentais para o desenvolvimento.  
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 Seguindo os pressupostos vygotskyanos apresentados, percebemos a importância do 

processo de mediação no processo de ensino-aprendizagem de todos os sujeitos e a importância 

da iniciação à linguagem científica como fundamental para o desenvolvimento cognitivo da 

criança. Assim, no próximo Capítulo são apresentados os principais aspectos metodológicos 

que balizaram a nossa proposição de instrumentos lúdicos para inserção de conceitos iniciais 

de astronomia, por meio de sugestão didático-metodológica, visando o incentivo a um ambiente 

onde exista a coparticipação de todos de uma maneira contextualizada para o desenvolvimento 

da linguagem científica.  
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6 PRINCIPAIS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A fim de buscarmos a verificação da pertinência do nosso objeto de estudo, se 

configurou como primeira etapa metodológica a análise de obras didáticas vigentes no 

Programa Nacional do Livro Didático em 2014. Nessa análise procuramos identificar que temas 

de astronomia eram contemplados e como ocorria a distribuição dos mesmos nos anos do 1º 

Segmento do Ensino Fundamental. Como mencionado no item 3.4 do Capítulo 3 desta 

dissertação, constatamos a presença do tema “Universo, Sistema Solar e Nosso Planeta” nos 

livros de Ciências para os três anos finais do segmento de ensino supramencionado. 

Essa constatação juntamente com a possibilidade de contarmos com a colaboração de 

uma aluna cega do 5º ano do Ensino Fundamental, nos levou a optar por alcançar o objetivo da 

dissertação via proposição de sugestão de ensino sobre conhecimentos relativos ao Universo, 

porém com ênfase no sistema solar e, mais especificamente, no planeta Terra de forma 

adequada a alunos do quinto ano.  

Selecionados o tema estruturador – conhecimentos de astronomia – e para quem se 

voltaria o ensino – alunos (videntes e não videntes) do 5º ano do Ensino Fundamental, passamos 

para a segunda etapa da metodologia.  

Procuramos demonstrar, nos capítulos anteriores, a importância do processo de 

alfabetização científica desde os anos iniciais da Educação Básica. Como bem colocam 

Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 4), a “[...] alfabetização científica poderá auxiliar 

significativamente o processo de aquisição do código escrito, propiciando condições para que 

os alunos possam ampliar a sua cultura”.  A nosso ver, a aproximação desse processo com o de 

alfabetização na língua materna, também poderá incentivar e auxiliar a formação de sujeitos 

com gosto pela leitura. Além disso, também procuramos ressaltar a importância das ilustrações 

do livro de estórias para as crianças. Assim, na segunda etapa metodológica, procuramos 

responder as seguintes questões: Qual o livro de estória seria o mais indicado? Como torná-lo 

acessível a alunos(as) deficiente visuais (DV)?  

O critério que balizou a escolha do livro foi qualidade científica sem perda da 

ludicidade, além da adequação do conteúdo veiculado a crianças do 5º ano do Ensino 

Fundamental. Na busca por uma obra que atendesse a esse critério, nos deparamos com uma 

estória produzida por Bruno22 (2009) voltada para a iniciação científica de crianças em 

                                                 
22 BRUNO, Ruth. Astronomia Mirim. Apresentação em PowerPoint. 2009. 
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astronomia. A autora da estória nos autorizou seu uso como um dos recursos didáticos a ser 

proposto na nossa sugestão de ensino. 

Diante dos nossos propósitos e do volume de conhecimentos veiculados nesse 

material, houve a necessidade de seleção de partes da estória, partes essas que se constituíram 

em um livro que será mais bem detalhado no próximo Capítulo. 

A acessibilidade desse livro a crianças DV foi o foco da quarta etapa metodológica. 

Primeiramente, buscamos fazer as figuras do livro de maneira artesanal, por meio de recortes e 

colagens, utilizando materiais como: folhas de EVA (Etil Vinil Acetato) de diferentes texturas, 

linha, botão, etc. Porém, percebemos que esse processo não seria viável para fazer todas as 

figuras em relevo. Além disso, o resultado não se apresentava como o mais adequado para uma 

boa percepção por alunos DV. Em outras palavras, esse processo frente à demanda de tempo 

para confeccioná-lo não fornecia o resultado esperado, de modo que foi descartado. 

 Por essa razão, buscamos nos informar sobre outros processos que viabilizassem a 

confecção de figuras em relevo. Nessa busca, tomamos o conhecimento de processos digitais 

por meio de softwares. 

Nossa primeira tentativa foi o uso do software Braille Fácil, porém, identificamos que 

o mesmo exigia técnica e habilidade para as quais não estávamos preparados para um bom 

desempenho. 

A partir do Braille Fácil, conhecemos o programa Monet23- Pintor Braille24 que foi 

desenvolvido numa parceria do Projeto Acessibilidade Brasil e Instituto Benjamim Constant, 

visando oferecer um software gratuito como ferramenta para professores videntes interessados 

em desenvolver material didático para atender a pessoas com DV. Esse software permite, de 

maneira acessível, a criação digital de figuras, gráficos, esquemas e pequenos textos para serem 

impressos em relevo como uso de uma impressora Braille. 

Utilizando o programa Monet, produzimos a transcrição do texto do livro para o 

Braille, importamos as figuras e “braillizamo-as”. Porém, reafirmando a concepção de que os 

recursos didáticos, na perspectiva da educação inclusiva, não devem ser para uso exclusivo do 

aluno com NEE, decidimos que o livro decorrente desse processo demandava ajustes que o 

tornasse adequado à exploração por todos os alunos (não videntes e videntes). 

Para tanto, foi necessária a produção de um acabamento do material impresso em 

Braile em lâminas de PVC termoformadas. Essas lâminas são produzidas a partir de uma matriz, 

                                                 
23 O nome do programa é uma homenagem ao pintor Claude Monet que no final de sua vida ficou cego por razão 

de uma catarata que não o impediu de continuar pintando seus quadros. 
24 Software disponível para download gratuito no site do Instituto Benjamim Constant - http://www.ibc.gov.br/.  
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no nosso caso textos e figuras confeccionadas com o software Monet e impressas com 

impressora braille em papel25 (tamanho da folha: 28,5 x 30,5cm, gramatura: 120gr), coladas 

com fita dupla face em placas de papel duplex26. As matrizes são colocadas em uma máquina 

Thermorform, onde é produzido vácuo e aquecimento, de modo que as lâminas se deformam e 

tomam a forma do conteúdo em relevo das matrizes. As lâminas decorrentes desse processo são 

sobrepostas às folhas do livro impressas em tinta, transformando-o em um recurso adequado a 

todos os alunos, ou seja, permite que todas as crianças possam participar juntas da leitura do 

livro com o mesmo exemplar. 

Scarinci e Pacca (2006, p. 89), em relação ao ensino de astronomia, ressaltam que, 

além de um interesse natural das pessoas em conhecer melhor os fenômenos relacionados a esse 

campo da Ciência, é comum elas apresentarem explicações pessoais, de modo que crianças em 

idade escolar expressam suas explicações para estações do ano, dia e noite, eclipses, estrelas e 

constelações, outros planetas, universo, etc. Contudo, essas autoras alertam que as explicações 

das crianças “estão longe das aceitas cientificamente” e, sendo assim, delegam ao professor o 

papel de encontrar os meios adequados para que ao longo dos processos de ensino e de 

aprendizagem haja evolução conceitual. 

Como já mencionado no Capítulo 5, para Vygotsky não há, durante a infância, 

separação entre os conceitos adquiridos dentro e fora do contexto escolar. Assim, a 

identificação dos “conceitos cotidianos” com o intuito de tomá-los como o início do processo 

de aprendizagem, se configura como um meio, não só adequado, mas também de fundamental 

importância para o desenvolvimento dos alunos. 

Essa percepção sobre a importância das explicações (conceitos cotidianos) dos alunos 

na construção dos modelos e das explicações aceitas cientificamente, direcionou a nossa quinta 

etapa metodológica – identificação das principais concepções de alunos do 1º Segmento do 

Fundamental sobre temáticas relativas à astronomia, de modo a se constituírem em ponto de 

partida das atividades de ensino, ou seja, antes do uso do livro de estória e de qualquer outro 

procedimento didático. 

Os trabalhos de Herzog e Steffani (2009), Morett e Souza (2010) e a sugestão de plano 

de aula “O planeta Terra em Movimento” (MEC, s/d) contribuíram sobremaneira na 

constituição de um conjunto de perguntas-chave sobre o dia e a noite, as estações do ano, os 

movimentos da Terra, dentre outras temáticas. No Capítulo 6, esse conjunto de perguntas-chave 

                                                 
25 Apropriado à impressora Braille que utilizamos. 
26 Para ficar mais firme e não deformar a folha de papel da impressão devido à temperatura. 
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será mais bem detalhado, com a apresentação das perguntas selecionadas e incluídas na 

atividade introdutória da sugestão de ensino: Um convite ao estudo da Astronomia. 

A sexta etapa metodológica foi dedicada à elaboração da sugestão de ensino, incluindo 

a seleção e produção de recursos didáticos, para a abordagem dos conteúdos de astronomia 

selecionados – o sistema solar e o planeta Terra – na perspectiva de favorecer a participação e 

a aprendizagem de todos os alunos.  

Nesse sentido, em conformidade com os pressupostos teóricos que embasam esta 

dissertação, na elaboração da sugestão de ensino procuramos contemplar: as interações 

professor – alunos, aluno – aluno e alunos – objetos; a colaboração entre os sujeitos da 

aprendizagem; a exploração dos recursos didáticos (objetos) por diversos sentidos, 

particularmente, o tato, a audição, a visão e o cinestésico-corporal; os conceitos cotidianos ou 

espontâneos dos alunos como ponto de partida na aprendizagem. 

À exceção de uma maquete tátil-visual em que houve a necessidade de serviço de 

profissional especializado27, todos os demais recursos propostos podem facilmente ser 

reproduzidos ou utilizados por professores do Ensino Fundamental. 

Por fim, a sétima e última etapa metodológica se voltou para a avaliação dos recursos 

e estratégias didáticas. Ressaltamos que nesse processo não buscamos implementar toda a 

sugestão didática, já que nossa principal intenção foi perceber, se na perspectiva de crianças 

que se encontram no Ensino Fundamental, dentre as quais uma DV28 que se encontra no 5º ano, 

o material proposto satisfazia aos pressupostos da inclusão, no sentido de permitir a todas as 

crianças usufruírem das atividades para a construção de conceitos. Ressaltamos, porém, que a 

análise da criança deficiente visual sobre os recursos e estratégias foi tomada como critério 

importante na melhoria do produto final. 

Assim, a avaliação dos recursos e estratégias didáticas foi feita fora do contexto 

escolar, com crianças29 de um grupo social, do qual a autora desta dissertação faz parte.  

Cabe ressaltar que metodologicamente a autora atuou como professora-pesquisadora, 

investigando, por meio de um processo prático-reflexivo, a coerência entre suas proposições e 

                                                 
27 Contamos com a colaboração do marceneiro Gilsimar Rodrigues que construiu a maquete fazendo uma 

adaptação da sugestão disponível em: < http://www.feiradeciencias.com.br/sala24/24_A20.asp >. 
28 A aluna possui catarata congênita, já realizou cirurgias que possibilitou atualmente possuir um grau elevado de 

baixa visão. Não é leitora de Braille, lê com auxílio de óculos de grau e aproximando os textos bem perto dos 

olhos. Estuda em escola municipal da rede regular no município de Magé. Na escola recebe o auxílio de uma 

facilitadora para escrever o que está no quadro. Não frequenta sala de recursos multifuncionais e é auxiliada por 

professora particular paga pelos pais em contra turno de matrícula. 
29 São crianças da Primeira Igreja Batista em Santo Aleixo que participaram como voluntárias e, para tanto, tiverem 

a autorização de seus pais ou responsáveis. 
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o referencial teórico relativo à inclusão e à alfabetização científica no contexto da educação 

formal. 
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7 RESULTADOS: MATERIAL DIDÁTICO E SITUAÇÃO DE 

APRENDIZAGEM 

 

A produção do livro de estória (Astronomia Mirim) em um formato acessível a 

crianças DV e videntes é, a nosso ver, um dos mais significativos resultados que alcançamos 

no desenvolvimento desta dissertação. Sua concretude indica que a produção de outros livros 

com textos em Braille e ilustrações em relevo é viável a todo professor. Sobre esse aspecto, 

Vygotsky também se faz presente, já que a produção do livro pressupõe uma interação do 

professor com pessoas (profissionais) que sabem mais a respeito da educação de DV. Assim, 

vale destacar que, na produção do livro, contamos com a experiência de um licenciando em 

Física30 que já dominava o software Monet e de profissionais31 do Centro de Apoio Pedagógico 

ao Atendimento de Pessoas com Deficiência Visual de São Gonçalo (CAP – São Gonçalo)32.  

No Apêndice 10.1, ilustramos uma página do livro, correspondente, respectivamente, 

as seguintes etapas: produção digital com o software Monet, impressão com impressora Braille 

(matriz) e lâmina de PVC termoformada. 

Não é viável a apresentação completa da versão final do livro Astronomia Mirim, os 

arquivos referentes às páginas com textos em Braile e ilustrações “braillizadas”, via uso do 

software Monet e as obtidas com o editor PowerPoint se constituem parte do produto desta 

dissertação, todavia, a título de exemplo, apresentamos no Apêndice 10.2 uma foto que ilustra 

a versão final de uma página (lâmina termoformada sobreposta à folha impressa em tinta). 

O levantamento de perguntas-chave que nos permitisse conhecer os principais 

conceitos cotidianos ou espontâneos de crianças do 1º Segmento do Ensino Fundamental 

resultou na síntese que se encontra no Apêndice 10.3. Essa síntese de perguntas nos auxiliou na 

condução da proposição da sugestão, estratégias e recursos didáticos, de modo a favorecer a 

explicitações dos conceitos cotidianos (espontâneos) pelas crianças e a evolução conceitual, de 

modo a aproximá-las de respostas aceitas pela Ciência. 

A sugestão de ensino, composta de 5 atividades, se apresenta como um resultado que 

demonstra o alcance do nosso objetivo, tanto no que se refere aos subsídios para melhor 

exploração dos conteúdos de astronomia quanto às contribuições para mudanças no fazer 

                                                 
30 Alfredo Marques Costa, licenciando em Física e bolsista do Programa PDI Acessível UFF. 
31 Coordenadoras e revisora Braille que nos auxiliaram, respectivamente, no uso da impressora Braille, na máquina 

termoformadora e na revisão dos textos e ilustrações do livro. Ressaltamos que Silveria Ferreira da Costa é cega e 

contratada como revisora pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
32 Sediado no CIEP 236 Professor Djair Cabral Malheiros, mantido pela Secretaria de Educação do Estado do 

Rio de Janeiro. 
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docente em prol de uma alfabetização científica que leve em conta a valorização e o respeito às 

diferenças entre os alunos nos processos de ensino e de aprendizagem. 

A primeira atividade – Um convite ao estudo da astronomia – visa motivar os alunos 

ao estudo da astronomia, de maneira que após uma problematização, por meio de perguntas-

chave, o livro de estória Astronomia Mirim é o principal recurso. Essa atividade se encontra no 

Apêndice 10.4. 

O conteúdo do livro (textos e ilustrações) se encontra no Anexo 11.1. Após uma 

viagem pelo sistema solar, o livro permite, por parte do professor, um convite aos alunos para 

o um estudo de conhecimentos científicos nele veiculado. 

Sendo assim, a segunda atividade – O balé da Terra – (Apêndice 10.5) enfoca os 

movimentos da Terra, com o objetivo de permitir a ampliação do vocabulário dos alunos e 

construir conhecimentos necessários à compreensão do porquê acontecem os dias e as noites, 

as estações do ano, as fases da Lua e os eclipses. Para essa atividade buscamos explorar a 

inteligência cinestésico-corporal33 como forma de proporcionar uma melhor percepção da 

diferença dos movimentos da Terra e compreensão do significado de órbita, conforme ilustrado 

na Figura 134. 

 

Figura 1: Foto da atividade cinestésico-corporal - O balé da Terra. 

 

Fonte: autora. 

                                                 
33 “Capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos utilizando o corpo.” (TRAVASSOS, 2001, s/p). 
34 Encontra-se no Apêndice 10.6 um vídeo com a encenação do Balé, que permite melhor visualização da 

exploração cinestésico-corporal. 
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 Prosseguindo com a elaboração de sugestão didática para a construção dos conceitos 

relativos aos movimentos da Terra pelos alunos, introduzimos a terceira atividade – O sistema 

Sol - Terra: vivências com a maquete tátil-visual – (Apêndice 10.7), levando em conta, como 

tratado no decorrer desta dissertação, que no processo de inclusão é necessária a exploração de 

diferentes sentidos. Nessa atividade privilegiamos o tato com o uso da maquete tátil-visual 

(Figura 2), na qual são abordadas: justificativa para a existência de fusos horários, como forma 

de levar os alunos à compreensão sobre o porquê de simultaneamente ser dia em um país e noite 

em outro; a importância da inclinação da Terra na diferenciação das estações do ano nos 

Hemisférios Norte e Sul. Essa maquete também é propícia à exploração das fases da Lua e 

eclipses. 

 

Figura 2: Foto da maquete tátil-visual do sistema Sol - Terra. 

 

Fonte: autora. 

 

 Com a finalidade de explorarmos o satélite natural da Terra, a quarta atividade - A Lua 

e suas fases - (Apêndice 10.9) tem como objetivo possibilitar aos alunos compreender o porquê 

das formas diferentes da Lua no céu a cada noite, ou seja, auxiliá-los na construção do conceito 

de fases da Lua e na compreensão de como as mesmas diferem do fenômeno de eclipse (lunar 

e solar). Nesta atividade é importante a atenção sobre qual é o tipo de deficiência visual do 

aluno, pois dependendo do grau da deficiência visual não há a percepção da luz. Cabe ao 
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professor estar atento às possibilidades de cada aluno, de forma a viabilizar a compreensão do 

que está acontecendo durante as etapas da atividade por todos os alunos. 

 Com relação ao processo de avaliação, ressaltamos a percepção de Souza e Teixeira 

(2008, p. 254): 

 

 

O contraste nítido que se faz no momento em que se tem uma sala inclusiva é a 

diferença entre modos de percepção, de aprendizagem e de respostas aos diferentes 

métodos didáticos pelos alunos. Diante disso, pensar uma avaliação única para a sala 

pode se contrapor ao princípio de igualdade de condições para fazer esta avaliação, 

algo que deve ser perseguido, mas nem sempre é facilmente conseguido. [...] Pensar 

sobre que tipo de avaliação usar em uma sala de ensino inclusivo demanda o 

levantamento de questões amplas [...]. Tratando de modos de comunicação e 

expressão diferentes, aprendizagens diferentes e visões de mundo diferentes, 

naturalmente espera-se que a avaliação do aluno cego no contexto da sala deve ser 

vista sob aspectos específicos. 

 

 

 Deste modo, compreendemos que após a realização das atividades explorando os 

conceitos científicos podemos afirmar que o processo de avaliação não será realizado apenas 

no momento nomeado como avaliativo, mas ao longo de todas as atividades do processo ensino-

aprendizagem. Assim, o que chamamos de avaliação (Apêndice 10.10) se trata de uma atividade 

a ser realizada em grupo de alunos, sem a interferência a priori do professor. 

A percepção da DV sobre a adequação dos recursos e estratégias propostas também se 

configura como resultado. Essa percepção associada às informações coletadas pela a autora 

desta dissertação, durante as atividades realizadas com as crianças voluntárias, nos permite 

afirmar que as atividades propostas se mostraram adequadas na percepção de uma criança DV, 

porém, isso não significa que o professor não tenha que estar atento ao tipo de deficiência visual 

de seu aluno, já que, dentre os pressupostos de uma educação inclusiva, mais do que propostas 

prontas o professor deve saber recriar sua prática a partir das necessidades individuais dos 

alunos (SASSAKI, 2001).  

Na primeira atividade, houve a necessidade da leitura oral do texto da estória para a 

criança DV. Apesar de ter nascido cega, devido a uma série de cirurgias, atualmente ela possui 

baixíssima visão e sensibilidade apurada à luminosidade, contudo, não foi alfabetizada em 

Braille e no dia da realização dessa atividade estava em processo de mudança de óculos sem 

possibilidade de ler os textos impressos. 

Na Figura 3 ilustramos o momento que a DV desfrutava das ilustrações em relevo da 

estória, simultaneamente a leitura dos textos por uma ledora (a autora desta dissertação). Apesar 

de um breve comentário (“legal”), depreendemos, com as suas atitudes posteriores, que o livro 

de estória adaptado se mostrou adequado. 
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Figura 3: Foto do momento de exploração do livro de estória adaptado pela criança deficiente visual. 

 

Fonte: autora. 

 

Na segunda atividade – O balé da Terra - ela conseguiu associar o conteúdo do livro 

de estória com a sensação corporal dos movimentos de rotação e translação e compreender os 

dias e noites e os anos. Ao término dessa atividade, a DV externou a seguinte conclusão: “Para 

um movimento completo de translação precisamos de 365 rotações”.  

A terceira atividade contou com a participação de 4 crianças, dentre as quais a DV. 

Percebemos que a maquete tátil-visual foi importante para a compreensão: da simultaneidade 

do dia e da noite no planeta Terra; das estações do ano devido à inclinação do eixo da Terra e 

de seu posicionamento em relação ao Sol devido ao movimento de translação; dos motivos da 

existência de estações do ano diferentes nos hemisférios Norte e Sul. A Figura 4 ilustra a 

exploração da maquete pelas crianças.  

 

Figura 4: O sistema Sol - Terra: vivências com a maquete tátil-visual. 

 

Fonte: autora. 
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Na quarta atividade, a DV, devido a sua sensibilidade à luz, reclamou um pouco da 

lanterna em seu rosto e, por essa razão, realizou a atividade de olhos fechados. Isso, todavia, 

não a impediu de perceber, no papel de Lua, que, em decorrência de sua localização, a luz 

proveniente da lanterna (Sol) iluminava partes diferentes de seu corpo e que essas partes 

iluminadas representam as formas (fases) da Lua vistas da Terra (Figura 5).  

 

Figura 5: Foto da atividade – A Lua e suas fases. 

 

Fonte: autora. 

 

Quanto às atividades de avaliação, realizamos a construção do sistema solar com 

massa de modelar, avaliando as dimensões e localização dos planetas (Figura 6) e as fases da 

Lua com biscoito recheado (Figura 7). Apesar desses momentos específicos, entendemos que a 

avaliação se deu ao longo das atividades com a percepção da construção dos conceitos durante 

o processo de ensino-aprendizagem. Cabe ressaltar que essa atividade contou com a 

participação de 5 crianças e que o envolvimento da DV, bem como os resultados por ela 

alcançados, foram semelhantes aos dos demais participantes e bastante significativo. Dito de 

outra forma, os resultados alcançados demonstram que a proposição de atividades adequadas 

às individualidades dos alunos dá maior garantia à participação e aprendizagem de todos. 
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Figura 6: Foto que ilustra o sistema solar construído pelas crianças com massa de modelar. 

 

Fonte: autora 

 

Figura 7: Representação das fases da lua com biscoito recheado. 

 

 

Fonte: autora 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação exploramos um novo olhar sobre práticas educativas já 

recomendadas, buscando construir mudanças que proporcionassem um ensino condizente com 

o respeito à heterogeneidade e as necessidades de cada indivíduo nos processos de ensino e de 

aprendizagem, de modo a tornar viável o processo de alfabetização científica no contexto do 1º 

Segmento do Ensino Fundamental para todos os alunos. 

Nesse sentido, nos debruçamos no desenvolvimento de uma proposta de ensino, 

composta de sugestões metodológicas, estratégias e recursos didáticos voltados para a iniciação 

ao estudo da Astronomia, no 1º Segmento do Ensino Fundamental. Para tanto, o delineamento 

das atividades da proposta foram balizados pela perspectiva da educação inclusiva e pelo papel 

da escola no processo de alfabetização científica a partir dos anos iniciais da escolarização dos 

alunos. 

Antecedendo o processo de elaboração das sugestões didático-metodológicas, 

realizamos um estudo teórico sobre a educação especial na perspectiva da inclusão de alunos 

com NEE nas classes comuns. Esse estudo nos fez atentar que a prática de uma educação 

inclusiva não depende somente de leis e orientações educacionais, sua dependência, de modo 

inegável, refere-se à dedicação de todos agentes vinculados ao processo educativo. Pois com o 

respaldo legal (leis, decretos, políticas e diretrizes) e uma atuação comprometida por parte de 

todos os envolvidos no contexto educacional será possível um caminhar rumo a uma educação 

de qualidade para todos, onde há o respeito e valorização às individualidades nos processos de 

ensino e de aprendizagem, consolidando uma prática inclusiva. 

Reafirmamos, desse modo, a constatação de Vilela-Ribeiro e Benite (2013) sobre a 

necessidade do aprimoramento das escolas como condicionante à consolidação de um projeto 

educacional que, ao reconhecer as diferenças entre os alunos, estabeleça os meios para que 

todos os alunos desenvolvam habilmente suas competências.  

Em relação à alfabetização científica, nosso empreendimento na proposição de 

sugestões de abordagens metodológicas, de estratégias e recursos didáticos para a iniciação ao 

estudo da Astronomia nos permite defender, tal como Rosa, Perez e Drum (2007), que seu início 

se dê a partir dos anos iniciais da Educação Básica. Contudo, o ensino dos conteúdos científicos 

deve se contrapor à memorização. Para um de ensino eficaz, no sentido de despertar a 

curiosidade, a busca por respostas e a motivação para a aprendizagem de novos conhecimentos, 

esse processo, nos anos iniciais do ensino fundamental, deve ser iniciado de forma adequada, 
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fazendo com que todos os alunos possam concretizar uma alfabetização científica, na qual o 

aprendizado deixa de ser um processo árduo e contribui efetivamente para a formação de 

cidadãos com pensamento crítico. 

 Percebemos, porém, que um dos maiores obstáculos à realização de um processo de 

alfabetização científica balizado pelos pressupostos da educação inclusiva recai 

predominantemente no despreparo dos professores com relação aos conceitos científicos. 

Segundo Guimarães (2011), os professores consideram os temas relacionados às Ciências como 

complexos e que nem sempre são bem compreendidos. “Esta percepção dos professores se 

sobressai na ausência de sugestões de transposição didática em seus planejamentos de ensino 

pertinentes aos conteúdos científicos” (ibid., p.15). Esse despreparo faz com que o professor 

fique atrelado aos livros didáticos, fazendo com que suas aulas sejam majoritariamente 

expositivas com o uso excessivo da audição e da visão, tornando o processo de ensino e de 

aprendizagem restrito à fala do professor e à passividade do aluno. Por conseguinte, essa forma 

de agir frente ao ensino de Ciências fere duplamente as diretrizes educacionais, já que cerceia 

a possibilidade de alfabetização científica e, na maioria das vezes, inibe a participação dos 

alunos com NEE nas atividades escolares.  

 Outro fator que lesa a iniciação de uma alfabetização cientifica como prática inclusiva 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental é a escassez de material didático, na área de ciências, 

adequado, tanto em relação à construção do conhecimento, por meio de interações (professor-

alunos, aluno-aluno e aluno-objeto), quanto na exploração da ludicidade.  

 Nesse sentido, balizamos nossa proposição de atividades, em prol da alfabetização na 

perspectiva da inclusão, em Vygotsky. É facilmente perceptível que os pressupostos de sua 

teoria são os fundamentos que direcionam as proposições de ações do professor junto com os 

alunos, de modo a explorar as múltiplas possibilidades de interação, incluindo a colaboração 

entre aquele aluno que vê e o que não vê, mas percebe por outros sentidos. Desse modo, 

confirma que a mediação não está restrita ao adulto, neste caso o professor, ela é viável a partir 

da interação entre os colegas que possuem vivencias experienciais diferentes, possibilitando, 

ou pelo menos favorecendo, que todos evoluam de maneira mais proveitosa do que se 

estivessem restritos “a um conjunto de iguais”, ou seja, com outros que tivessem as mesmas 

dificuldades ou impedimentos.   

 É inegável que se faz necessário um novo olhar sobre as práticas educativas, de modo 

a resultar na reflexão, produção e adequação de novos materiais didático-metodológicos 

pautadas na visão de um ensino interacionista, no qual são fornecidas aos alunos as condições 

para contextualizar e construir os conceitos científicos. A proposta sugerida nesta dissertação 
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atende a uma iniciação dos conceitos científicos de uma maneira coerente com as perspectivas 

da alfabetização a partir do 1º Segmento do Ensino Fundamental e da inclusão de DV.  

Assim, consideramos que os objetivos propostos tenham sido alcançados. Em nossa 

reflexão sobre a apresentação da sugestão didático-metodológica adequada à percepção dos 

fenômenos envolvidos por meio da exploração de diversos sentidos, o principal resultado desta 

dissertação contribui para o aumento no acervo de materiais adequados para um processo de 

iniciação dos conceitos científicos incluindo alunos com deficiência visual. Além disso, atenta 

para a necessidade de mudanças nas metodologias, estratégicas e recursos, mostrando a 

viabilidade de uma alfabetização científica que inclua alunos com deficiência visual em classes 

comuns do ensino regular. A reflexão sobre pequenos detalhes e, consequentemente a ação, 

pode fazer a diferença para o alcance de uma educação inclusiva e com qualidade para todos os 

alunos. 

Vale reiterar que no processo de reflexão-ação, além do aprimoramento do professor 

em assuntos relativos à Ciência, é de fundamental importância as interações com especialistas 

na educação especial. Desse modo, não basta, na escola, a existência de Sala de Atendimento 

Educacional Especializado. Esse tipo de ambiente deve ser um espaço “vivo” de convivência 

entre os professores que estão em sala de aula, aqueles que detêm o conhecimento sobre o que 

ensinar, e os que possuem conhecimento sobre as necessidades especiais dos alunos nos 

processos de ensino e de aprendizagem. Dito de outra forma, é necessário que as Salas de 

Atendimento Especializado se consolidem em espaços de interações, troca de saberes em prol 

da proposição de mudanças no fazer docente.    

Por fim, ressaltamos que, como docente, o desenvolvimento desta dissertação nos 

aprimorou enquanto ser humano que busca respeitar as limitações e as diferenças inerentes a 

todas as pessoas, nos fazendo refletir sobre a responsabilidade que temos na procura de meios 

adequados para a mediação do processo de construção dos conhecimentos dos nossos alunos, 

não somente dos conceitos científicos, mas também naqueles relativos à formação de um 

cidadão que, ao reconhecer a diversidade social, atua conscientemente respeitando as 

individualidades de cada ser humano.  
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10 APÊNDICES 

10.1 ILUSTRAÇÕES DAS ETAPAS DE UMA PÁGINA DO LIVRO EM RELEVO 

10.1.1 FOTO DA PRODUÇÃO DIGITAL COM O SOFTWARE MONET 

 

Figura 8: Foto da produção digital com o software Monet 

 

 

Fonte: autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

10.1.2 FOTO DA IMPRESSÃO COM IMPRESSORA BRAILLE (MATRIZ) 

 

Figura 9: Foto da impressão com impressora braille (matriz) 

 

Fonte: autora. 
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10.1.3 FOTO DA LÂMINA DE PVC TERMOFORMADA 

 

Figura 10: Foto da lâmina de PVC termoformada 

 

 

Fonte: autora. 
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10.2 FOTO DA VERSÃO FINAL DE UMA PÁGINA – LÂMINA TERMOFORMADA 

SOBREPOSTA À FOLHA IMPRESSA EM TINTA 

 

Figura 11: Foto da versão final de uma página do livro adaptado. 

 

 

Fonte: autora. 
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10.3 SÍNTESE35 DE PERGUNTAS PARA A EXPLORAÇÃO DOS CONCEITOS 

COTIDIANOS 

DIA E NOITE 

Por que temos os dias e as noites? 

 

Por que acontece o dia e a noite? 

O que origina o dia e a noite? 

ANO 

Por que acontece o ano? Como é a contagem dos anos? 

ESTAÇÕES DO ANO 

Como ocorrem as estações do ano? Por que acontecem as estações do ano? 

O que origina as estações do ano? 

Quais são as Estações do Ano? 

SISTEMA SOLAR 

Você já ouviu falar de Sistema Solar? Quais são os planetas do Sistema Solar? 

Qual o maior planeta do Sistema Solar? 

Qual o planeta que foi rebaixado para planeta anão? 

Qual o planeta mais próximo do Sol? 

ÓRBITA 

O que é órbita? 
 

ASTROS 

Quais são os astros espaciais que você conhece? O que são astros luminosos? 

ECLIPSE 

O que é um eclipse? Você já viu algum? 

LUA 

A Lua recebe luz do Sol como acontece com a Terra? Quais são as fases da Lua? 

MOVIMENTOS DA TERRA 

O que é o movimento de Rotação da Terra? E Translação? 
 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Síntese elaborada a partir dos trabalhos de: SCARINCI, Anne Louise; PACCA, Jesuína Lopes de Almeida 

(2006); HERZOG; Zilk M.; STEFFANI, Maria H. (2009); MORETT, Samara da Silva; SOUZA, Marcelo de 

Oliveira (2010); MEC (s/d). 
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10. 4 ATIVIDADE DE ENSINO – UM CONVITE AO ESTUDO DA ASTRONOMIA 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
DIA E NOITE 

 

O Sol, quando o dia termina, 

Dá seu lugar à Lua. 

Então fica tudo escuro. 

Temos de acender a luz. 

As estrelas aparecem.  

O gato passeia no telhado. 

As crianças dormem. 

A Lua, quando vê o fim da noite, vai embora e vem o Sol. 

O galo começa a cantar. 

Cocoricocó 

Fica tudo claro e podemos olhar as nuvens. 

A gente nem tem mais sono e vai todo mundo brincar. 

Dia e noite não se encontram. 

Já repararam vocês? 

Cada um na sua hora. 

Cada um na sua vez. 

Agora eu faço a pergunta. 

A resposta é toda sua: 

A Lua é que foge do Sol, 

Ou é o Sol que foge da Lua? 

 

VARGAS, Giselle. Dia e noite.  

Belo Horizonte: Editora Dimensão, 1987. 

 

PERGUNTAS-CHAVE: 

 

 Por que temos os dias e as noites?  

 Como é a contagem dos anos?  

 Como ocorrem as estações do ano? 

 Como a Lua consegue ter várias formas? 

 

HORA DA LEITURA: 

 

Leitura do livro de estória adaptado Astronomia Mirim. O professor deve estar atento 

se todos os seus alunos já dominam a leitura e se o seu aluno deficiente visual lê em Braille ou 

se utiliza outro recurso para ler. Se todos tiverem essas condições favoráveis é sugerido que a 

leitura seja de forma dinâmica, onde em roda cada aluno leia uma parte da estória. Caso não 

haja essas condições, sugerimos que a leitura seja feita pelo professor, mostrando as ilustrações 

e fazendo com que o aluno deficiente visual toque para sentir as figuras em relevo.  
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10.5 ATIVIDADE DE ENSINO: O BALÉ DA TERRA - ENTENDENDO OS 

MOVIMENTOS DA TERRA USANDO INTELIGÊNCIA CINESTÉSICO-CORPORAL 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO: 

 

Na leitura do livro de estória Astronomia Mirim, vimos que a Terra não está parada: 

rodopia em torno de si mesma faz um passeio ao redor do Sol. Mas esse passeio não é por um 

caminho qualquer. Como se a Terra admirasse o Sol, ela faz continuamente um balé ao seu 

redor, sempre na sua órbita. Mas, espera aí, o que é uma órbita? 

 

A HORA DO BALÉ36: 

 

1ª Etapa: Desenhar no chão a órbita da Terra em torno do Sol. Utilizamos barbante e fita adesiva 

de PVC colorida (Figura 12). 

 

Figura 12: Foto de desenho da órbita. 

 

Fonte: autora. 

 

2ª Etapa: Separar um grupo de alunos (mais ou menos 4 alunos) com lanternas para fazer a 

representação do Sol no interior da órbita apontando as lanternas para todas as direções. 

3ª Etapa: Formar outro grupo de alunos (2 a 3 alunos, sendo dada preferência ao aluno deficiente 

visual para ele poder sentir o movimento) para representar a Terra (Figura 13). 

                                                 
36 Adaptado de: SILVA, Tatiana. Web Física. Introdução às Ciências Físicas 1. Módulo 2. Aula 1: O Sol, a Terra 

e a Lua. Consórcio CEDERJ. Disponível em: <http://tati.fsc.ufsc.br/webfisica/sis-solar/movterra.htm>. 
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4ª Etapa: Explicar que o desenho no chão é a órbita e que esse é o caminho que a Terra faz em 

torno do Sol.  

 

Figura 13: Foto das crianças representando o Sol e a Terra. 

 

Fonte: autora. 

 

5ª Etapa: Mostrar ao grupo que representa a Terra que o movimento de rotação é como se 

estivessem juntinhos rodopiando como um pião. 

6ª Etapa: Mostrar que a Terra não gira somente no mesmo lugar, mas que ao mesmo tempo em 

que gira em torno do seu eixo, ela anda o caminho da órbita que é o movimento de translação 

ao redor do Sol. 

7ª Etapa: Lembrar que embora não consigamos girar inclinados, a Terra gira inclinada com um 

ângulo de aproximadamente 23,5º em relação à vertical. E que essa inclinação é fundamental 

para a compreensão das estações do ano. 

 

SUGESTÕES AO PROFESSOR: 

 

- Ao colocar um grupo de alunos, dentre os quais um DV, para representar a Terra, recorremos 

às teorias de Vygotsky, no sentido de incentivar a colaboração e a interação entre os veem o 

desenho da órbita no chão e, assim, podem rodopiar e transladar sobre ele, levando o DV a fazer 
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os mesmos movimentos, de modo a compreender os movimentos de rotação e translação da 

Terra. 

- Para melhor compreensão da forma elíptica da órbita da Terra, de maneira que possa ser 

percebida pelo aluno DV, sugerimos que o professor leve para a sala um bambolê. Devido à 

sua maleabilidade, o professor poderá achatá-lo para que sua forma fique semelhante à de uma 

elipse. 

- Essa atividade deve ser aproveitada para simular os dias, as noites e o ano por meio dos 

movimentos rotacional e translacional das crianças que representam a Terra. Sugerimos que 

essa encenação das crianças seja antecedida por novas situações e/ou perguntas 

problematizadoras. Por exemplo: Você acha que leva muito tempo para chegar o Natal? E para 

chegar seu aniversário? Só comemoramos o Natal e fazemos aniversário uma vez por ano. Entre 

essas datas passam-se muitos dias, mas... Como se formam os dias? E os anos? 
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10.6 VÍDEO DA ENCENAÇÃO BALÉ DA TERRA (CD-ROM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

10.7 ATIVIDADE DE ENSINO: O SISTEMA SOL-TERRA – VIVÊNCIAS COM A 

MAQUETE TÁTIL-VISUAL (SUGESTÕES PARA O PROFESSOR)  

 
PROBLEMATIZAÇÃO: 

 

Com a leitura do livro de estória Astronomia Mirim, aprendemos que a Terra gira em 

torno de si mesma e ao redor do Sol, enquanto que com o Balé da Terra percebemos que esses 

movimentos são denominados de rotação e translação e que eles são, respectivamente, 

responsáveis pelas formações dos dias e dos anos. Mas você já parou para pensar por que o 

planeta tem quatro estações em um ano? Por que isso acontece? E por que quando é dia aqui no 

Brasil é noite no Japão, como isso é possível? 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA MAQUETE TÁTIL-VISUAL 

As sugestões para a construção e montagem da maquete, bem como os procedimentos 

para torná-la adequada à percepção pelo tato, se encontram no Apêndice 10.8. 

 

SUGESTÃO AO PROFESSOR PARA O USO DA MAQUETE 

1° - Faça um movimento completo, mostrando que a Terra faz ao mesmo tempo o 

movimento de rotação e translação (Fazer com que o globo gire em sentido anti-horário 

visto do polo Norte). 

2° - Utilize dois alfinetes para indicar no planeta Terra da maquete duas “localidades” 

opostas em sua superfície, por exemplo, Brasil e Japão.  

3º - Mostre, através dos pontos marcados com alfinetes, que a luz do Sol não ilumina ao 

mesmo tempo as duas localidades; quando um lado é iluminado, o outro não recebe luz. 

Colocar a mão do aluno DV nos dois pontos para ele perceber a diferença de temperatura 

nos dois lados. A partir dessa percepção visual ou tátil, estimule os alunos na construção da 

explicação da existência dos dias e noites, bem como, a explicação do por que há dia e noite 

ao mesmo tempo no planeta Terra. 

4° - Mostre que a Terra não gira “em pé”, na vertical, (mostrar ao DV que o eixo na base 

está inclinado) e sim que ela possui uma inclinação, que essa é razão da luz e do calor do 

Sol chegarem de maneiras diferentes à superfície da Terra, dependendo de onde estamos e 

de onde a Terra se encontra em sua órbita. 

5° - Colocar a Terra nas posições indicadas nas ilustrações das Figuras 14 e 15:  
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Figura 14: Ilustração do posicionamento da Terra em pontos da maquete para explicar as estações do ano. 

 

 
 

Fonte: http://vestibaleando.blogspot.com.br/2012/02/movimentos-da-terra.html. 

 

 

Figura 15: Ilustração posicionamento da Terra em pontos da maquete para explicar os solstícios de verão 

e inverno e os equinócios de primavera e outono. 
 

 

 
 

Fonte: http://projetoquartzoazul.blogspot.com.br/2012/04/inclinacao-da-terra-em-seu-eixo.html. 

 

Nessa etapa da atividade, sugere-se que o professor explique37 aos alunos o solstício 

de verão no hemisfério Sul e de inverno no hemisfério Norte: em 21-22 de dezembro e por 

causa da sua inclinação, a luz e o calor do Sol chegam mais diretamente no Hemisfério Sul, por 

                                                 
37 O professor também pode explicar que o periélio (momento em que a Terra está no ponto mais afastado do 

Sol) ocorre 14 dias após o Solstício de dezembro aproximadamente no dia 7 de janeiro e que o afélio (momento 

em que a Terra está no ponto mais perto do Sol) ocorre 14 dias após o Solstício de junho aproximadamente no 

dia 4 julho. Assim explicando que o Sol não fica no centro da órbita elíptica. 
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esta razão é verão por aqui e inverno no Hemisfério Norte. Colocar a mão do DV nos pontos 

marcados com alfinete no hemisfério Sul e no Norte para que ele perceba que os dois pontos 

não recebem calor com a mesma intensidade. 

 

Figura 16: Foto na posição de solstício de verão no hemisfério Sul e de inverno no hemisfério Norte. 

 
Fonte: autora 

 

O professor continua movimentando a Terra, lembrando de colocar a mão do DV sobre 

o globo para que ele perceba os movimentos de rotação e translação, falando que com isso vai 

passando os dias e, como a Terra continua inclinada, com o passar dos dias, a iluminação na 

sua superfície vai mudando até chegar ao equinócio (em março), quando a iluminação fica a 

mesma nos dois Hemisférios. Com isso o Sul, que estava quentinho, começa esfriar: é outono. 

Já no Norte, que estava frio, começa a esquentar: é primavera. Mostrar através dos pontos 

marcados com alfinetes que os dois hemisférios estão recebendo igualmente a radiação vinda 

da lâmpada. 

 
Figura 17: Foto na posição de equinócio (em março) 

 
Fonte: autora. 
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O planeta não para e, em junho, ele se afastou do Sol novamente, Solstício de inverno 

no hemisfério Sul e de verão no hemisfério Norte. Mas agora é o Norte que recebe mais luz, é 

verão no Norte e inverno no Sul. Mostrar ao DV que os pontos marcados com alfinete no 

hemisfério Sul e no Norte não estão recebendo o calor proveniente da lâmpada com a mesma 

intensidade. 

 

Figura 18: Foto na posição de Solstício de inverno no hemisfério Sul e de verão no hemisfério Norte 

 

 
Fonte: autora 

 

O planeta Terra continua seu balé ao redor do Sol e, pela segunda vez no ano, o 

recebimento dos raios solares fica o mesmo nos dois hemisférios. Assim o Norte, que estava 

quente, começa a esfriar: inicia o outono. O Sul, que estava frio, começa a esquentar: é o início 

da primavera, a estação das flores. Lembrar de mostrar aos alunos que nesta posição os pontos 

marcados com alfinetes nos dois hemisférios estão recebendo igualmente a radiação vinda da 

lâmpada. 

 

Figura 19: Foto na posição de equinócio (em setembro) 

 

Fonte: autora 
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Por fim, sugere-se que o professor chame a atenção das crianças sobre a volta completa 

do planeta Terra em torno do Sol e, até complementar esse caminho no espaço, ela fez 365 

rotações (dias). E a Terra não para e com seu caminho sem fim, sucedem-se as estações do ano. 
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10.8 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DA MAQUETE TÁTIL-VISUAL 
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10.9 ATIVIDADE DE ENSINO:  A LUA E SUAS FASES. 
 

PROBLEMATIZAÇÃO: 

 

 Todas as noites quando olhamos a Lua no céu percebemos que ela nunca está igual à 

da noite anterior. Tem noites que ela aparece inteira, em outras aparece uma metade, outras 

aparece só um pedacinho ou às vezes ela nem aparece.  

A fim de motivar os alunos para a aprendizagem do novo conhecimento, sugere-se a 

reprodução da música A Lua (MPB-4), que tem a seguinte letra. 

A Lua  

A Lua 

Quando ela roda 

É Nova! 

Crescente ou Meia 

A Lua! 

É Cheia! 

E quando ela roda 

Minguante e Meia 

Depois é Lua novamente 

Diiiizz! ... 

 

Quando ela roda 

É Nova! 

Crescente ou Meia 

A Lua! 

É Cheia! 

E quando ela roda 

Minguante e Meia 

Depois é Lua-Nova... 

 

Mente quem diz 

Que a Lua é velha...(2x) 

 

PERGUNTAS-CHAVE: 

 

Como a Lua consegue ter várias formas? 

Por que ela aparece em pontos variados no céu? 

Por qual motivo ela não aparece em algumas noites? 

 

A LUA ENTRA NA DANÇA 

 

Primeiramente explique aos alunos que como a Terra, a Lua também possui uma órbita 

e gira em torno do seu eixo e em torno da Terra. E seu ciclo de translação em torno da Terra 

dura 28 dias.  

Esclareça que a Lua não possui luz própria, mas sim que reflete a luz que vem do Sol. 

É por girar em torno da Terra e refletir a luz do Sol que o seu ciclo mostra diferentes formas 

que chamamos de fases. 
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Informe que o tempo que a Lua leva para dar uma volta ao redor da Terra é quase igual 

ao tempo que leva para dar um giro em seu próprio eixo, assim sempre vemos a mesma face da 

Lua. 

Então, como no balé da Terra, utilizaremos uma fonte de luz para representar o Sol e 

alguns alunos para representar a Terra (alunos TERRA). E neste caso recomendamos a 

utilização do aluno deficiente visual para fazer o papel da Lua (aluno LUA). Porém, neste 

momento faremos com que os alunos que representam a Terra estejam parados no centro e o 

DV que representa a lua esteja sempre com o rosto voltado para o centro, simulando que sempre 

vemos a mesma face da Lua.  

Desta forma começamos com a fase da Lua Nova: o aluno LUA de frente para os 

alunos TERRA e de costas para a fonte de luz, (Figura 20) mostrando assim que a parte da lua 

que está sendo iluminada é a que não pode ser vista da Terra. 

Figura 20: Foto representando a Lua nova 
 

 

Fonte: autora 

 

 Posteriormente o aluno LUA irá se movimentar em torno dos alunos TERRA 

percebendo que o seu rosto começa a ser iluminado, até ficar na posição que a metade de seu 

rosto está iluminada. Esse momento representa a fase do quarto crescente (Figura 21). 

 

Figura 21: Foto representando a Lua no quarto crescente. 

 

 

Fonte: autora 
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Continuando a rodar em torno dos alunos TERRA o aluno Lua perceberá que a 

iluminação está aumentando até chegar à posição em que todo o seu rosto está iluminado 

(Figura 22).  

Figura 22: Foto representando a Lua cheia. 

 

 

Fonte: autora 

 

 Prosseguindo em seu giro em torno dos alunos TERRA, o aluno LUA percebe que a 

iluminação em seu rosto começa a diminuir novamente, até chegar à posição que só a outra 

metade do rosto está iluminada (Figura 23). Este momento representa a fase do quarto 

minguante. 

 
Figura 23: Foto representando a Lua no quarto minguante. 

 

 
 

Fonte: autora 

 

 Por último o aluno LUA continua o seu giro voltando ao ponto inicial, percebendo que 

cada vez mais vai perdendo a luminosidade no rosto, até chegar à posição em que não há mais 

iluminação no rosto e assim terminando um ciclo, para começar um novo. 
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  Após essa interpretação do movimento da Lua em torno da Terra, pergunte aos alunos 

se eles já ouviram falar sobre eclipse e se alguém já viu um. Indague se eles sabem explicar 

esse fenômeno. 

 Mostre que existem dois tipos de eclipses: solar, quando a sombra da Lua sobrevém 

na superfície da Terra, impedindo que vejamos o Sol ou parte dele, informando que, para isso 

acontecer, a fase da Lua deve ser a nova, ou seja, a Lua entre o Sol e a Terra; lunar, quando a 

sombra da Terra é projetada na Lua, para isso acontecer precisa que a Lua esteja na fase cheia, 

quando a Terra está entre o Sol e a Lua. 

 Após esses esclarecimentos interpele os alunos sobre o porquê de não existir eclipse 

lunar em toda Lua nova e eclipse solar em toda Lua cheia. De acordo com surgimento das 

hipóteses explicativas, exemplifique utilizando a maquete tátil-visual e uma bolinha de isopor, 

fazendo-a orbitar, ressaltando que sua órbita não está no mesmo plano da órbita da Terra. 

Assim, só podendo ocorrer um eclipse quando Terra, Sol e Lua estiverem alinhados. Nesse 

momento o professor pode utilizar a mão do aluno DV para acompanhar o movimento da mão 

do professor demostrando como seria a órbita da Lua em um plano diferente do da Terra. 
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10.10 ATIVIDADE DE ENSINO: Avaliação 

 SISTEMA SOLAR E SEUS PLANETAS: 

Dividir a turma em quatro grupos, fornecendo-lhes massa de modelar, barbante, bola 

de isopor. Propor que cada grupo construa uma maquete do sistema solar, estimando as 

dimensões e localizações dos planetas. 

 

Figura 24: Ilustrações de uma etapa da construção e da maquete produzida pelas crianças. 

 

 
 

Fonte: autora 

 

 A TERRA E SEUS MOVIMENTOS: 

 

 Durante as atividades indague os alunos sobre as seguintes questões relativas ao 

movimento da Terra. 

A Terra é dinâmica? Por que ela gira? 

Quais são os principais movimentos que a Terra realiza? 

Quais as consequências desses movimentos? 

 

 

 ESTAÇÕES DO ANO:  

 

Dividir a turma em quatro grupos: 1º grupo – Verão; 2º grupo – Inverno; 3º grupo –

Primavera; 4º grupo – Outono 

Cada grupo deverá ficar responsável por responder aos questionamentos apresentados a 

seguir correspondendo à estação do ano que representa. Além disso, a fim de montar uma 

exposição, deverão pesquisar materiais (imagens, objetos, músicas, etc.) referentes à sua 

estação. 

Sugestões de questionamentos: 

 Qual é o movimento da Terra que produz as estações do ano? 
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 Quais são as características da estação do ano do seu grupo? 

 De acordo com o calendário, qual é o período de ocorrência da estação do ano do seu 

grupo? Ela ocorre na mesma época em todos os lugares do mundo? 

 Em que posição a Terra está em relação ao Sol no momento da estação do ano que seu 

grupo representa? No Brasil temos as quatro estações do ano? Em quais regiões do 

Brasil verifica-se o acontecimento da estação do ano de acordo com o período de 

ocorrência? Por que não conseguimos perceber as estações do ano em todas as regiões 

brasileiras? 

 

Mostrar para os grupos três cartelas (A, B e C), nas quais estão impressas 

representações da direção de incidência dos raios solares na Terra, bem como, as regiões 

iluminadas e não iluminadas e os círculos (Figura 25). Em seguida, solicitar que escolham a 

cartela representativa da estação do ano no Hemisfério Sul do grupo. 

O professor deverá verificar a coerência na escolha e pedir para que façam, utilizando 

cola e glitter, o relevo da região que está recebendo a incidência dos raios solares. Essa figura 

em relevo será útil ao DV e poderá ser usado, juntamente com os demais materiais selecionados 

pelos grupos, na exposição sobre as estações do ano.  

 
Figura 2538: As direções relativas à incidência dos raios solares e as posições dos círculos de iluminação. 

 
 

 

                                                 
38 A critério do professor, as cartelas poderão ser impressas em tamanho compatível ao de folha de papel A4 (180 

g/m2). 
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Fonte: http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/Image51.jpg. 

 

 FASES DA LUA 

 

Peça os alunos para escreverem uma estória sobre as diferentes fases da Lua, sugerindo 

que atribuam qualidades humanas à Lua, para poder representar suas diferentes fases. 
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Utilizando biscoito recheado, peça aos alunos que, comendo o recheio, façam desenhos 

que representem as suas fases. Para a realização dessa atividade é importante o professor tenha 

conhecimento prévio sobre se há em sua turma alunos com intolerância a leite, glúten, chocolate 

ou corantes, açúcar.  

 

Figura 26: Fotos dos biscoitos representando as fases da Lua. 

 

     

Fonte: autora 
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11 ANEXOS 

11.1 CD ROM COM A DIGITALIZAÇÃO DO LIVRO ASTRONOMIA MIRIM EM 

POWER POINT  

 


