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RESUMO 

A Educação Infantil (EI) é o estágio em que as crianças estão atentas a tudo ao que acontece 

em sua volta e com isso, surgem, de forma natural, perguntas sobre como as coisas funcionam 

ou porque acontecem. A presente monografia parte do questionamento sobre a possibilidade 

de se ensinar Ciências para crianças na EI. Diante disso o trabalho tem por objetivo contribuir 

para a ampliação do debate sobre o ensino de Ciências na EI, por meio da coleta e 

sistematização de dados decorrentes do uso de uma sequência didática junto a crianças da EI. 

Para tanto, buscamos argumentos que justificassem essa prática e aliamos a isso o conceito de 

Alfabetização Científica, que incentiva o uso das informações produzidas cientificamente e o 

uso crítico delas. Visto que priorizamos o fato do ser humano apresentar-se como ser social e 

se desenvolver a partir da interação com outras pessoas e com o ambiente no qual está 

inserido, buscamos embasar a pesquisa nas ideias de Vygotski. Além da análise teórica, 

propomos uma sequência didática envolvendo o trabalho com sombras aplicada numa turma 

de Maternal 2, a fim de evidenciar possibilidades para o ensino de Ciências a crianças de 3 e 4 

anos. Os resultados qualitativos demonstraram que a EI é de fato um cenário favorável para o 

desenvolvimento de práticas que visem o Ensino de Ciências. 

 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Formação de sombras. Didática das Ciências. 
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RÉSUMÉ 

L' Éducation Préscolaire est le stade dans lequel les enfants sont au courant de tout ce qui se 

passe autour d’elles et comme ça, des questions se posent naturellement sur la façon dont lês 

choses fonctionnent ou parcequ'ils se produisent. Cette monographie départ de la question sur 

la possibilité d'enseigner les Sciences aux enfants à la Maternelle. Ainsi, l'étude vise à 

contribuer au débat plus large sur l'enseignement des Sciences à la Maternelle, par la collecte 

et la systématisation des données provenant de l'utilisation d'une séquence didactique avec les 

enfants de la Maternelle. Par conséquent, nous cherchons des arguments pour justifier cette 

pratique et nous ajoutons à ce concept ce de l'Alphabétisation Scientifique, qui encourage 

l'utilisation de l'information produite scientifiquement et leurs utilisation critique. Depuis la 

priorité au fait que l'être humain se presente comme un être social et se développe à partir de 

l'interaction avec d’autres personnes et l'environnement dans lequel il est inséré, nous  

cherchons à fonder la recherche sur les idées de Vygotski. Outre l'analyse théorique, nous 

proposons une séquence didactique impliquant um travail avec des ombres appliquées à une 

classe de Maternelle 2, afin de démontrer les possibilités de l'enseignement des Sciences aux 

enfants âgés de 3 et 4 ans. Les résultats qualitatifs ont montré que l'Éducation de la petite 

enfance est en effet un scénario favorable pour le développement de pratiques visant à 

l'enseignement des Sciences. 

 

Mots clés: École Maternelle. Formation des Ombres. Didactique des Sciences. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Infantil (EI) se constitui como a primeira etapa da Educação Básica e, 

assim, é compreendida como o espaço inicial de educação coletiva fora do contexto familiar, 

devendo cumprir sua função sociopolítica e pedagógica. Para tanto, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (MEC- SEB - DICEI, 2013), as 

creches e pré-escolas devem se caracterizar como: 

 

 

[...] espaços privilegiados de convivência, de construção de identidades coletivas e 

de ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, por meio de 

práticas que atuam como recursos de promoção da equidade de oportunidades 

educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao 

acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância (p. 85). 

 

 

Desde o ano de 2012, atuo como professor de Educação Infantil (EI) na Prefeitura do 

Rio de Janeiro, no Espaço de Desenvolvimento Infantil Machado de Assis, situado no Morro 

da Providência, no Centro do Rio de Janeiro, ondesempre percebi que a atenção eradada aos 

conteúdos envolvidos pela Linguagem e pelo Movimento, sendo deixados de lado a 

contemplação do mundo e outros aspectos pertencentes ao campo das Ciências Naturais, que 

é descrito nos documentos oficiais do MEC como Conhecimento de Mundo, a fim de ser 

trabalhado em todas as creches e pré-escolas do Brasil. 

A EI contempla uma faixa etária (0 a 6 anos) na qual é muito comum o afloramento 

da curiosidade das crianças. Curiosidade que, geralmente, decorre de suas experiências 

vivenciais,as quais têm forte ligação com os conteúdos de Ciências da Natureza. Todavia, 

como esses conteúdos são postergados para outras etapas da Educação Básica, a EI deixa de 

explorá-la para priorizar a formação das crianças no que tange ao corpo e à expressão física e 

oral. 

Essas duas constatações – ausência ou pouca ênfase ao campo das Ciências da 

Natureza e curiosidade das crianças – associadas a nossa prática docente na EI nos motivou a 

tornar o ensino de Ciências na EI o objeto de estudo dessa monografia, no sentido de 

responder a seguinte questão: Quais são as possibilidades teóricas e práticas da exploração de 

temas das Ciências Naturais na EI? 

Assim, para melhor compreensão do objeto de estudo e da construção de resposta 

para a pergunta da investigação, procuramos nos familiarizar com o referencial teórico 

voltado para o ensino de Ciências nos anos iniciais da Educação Básica, ou seja, a partir da 

EI, de modo que no Capítulo 2 apresentamos algumas considerações sobre a EI, suas 
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características legais e o cotidiano desta etapa da Educação Básica, onde utilizaremos os 

pressupostos da teoria Brincar-Educar-Cuidar. 

Para saber como se dá a obtenção de conhecimentos científicos, no Capítulo 3 

tratamos da Alfabetização Científica, a compreensão de seus sentidos e seu uso por 

pesquisadores brasileiros, com reflexões sobre a possibilidade do ensino de Ciências na EI, 

baseando-nos em estudos específicos sobre esse tema. 

Esse aprofundamento teórico demonstrou a viabilidade do ensino das Ciências da 

Natureza na EI, entretanto, os resultados, tanto teóricos quanto práticos, ainda se apresentam 

como incipientes, tornando-se necessário uma melhor compreensão sobre quais meios este 

aprendizado efetivamente se dará. Nesse sentido, a pesquisa em Educação em Ciências tem 

evidenciado que esses meios não podem decorrer de simples intuição por parte do/da docente. 

Muito pelo contrário, devem se pautar em uma intencionalidade que demanda um referencial 

teórico explícito. 

Em Vygotski encontramos fundamentos teóricos que respaldam iniciativas para a 

prática, principal intenção desta investigação, na qual são colocados como objetivos os 

seguintes: geral – contribuir para a ampliação do debate sobre o ensino de Ciências na EI, por 

meio da coleta e sistematização de dados decorrentes do uso de uma sequência didática junto 

a crianças da EI; específicos – propor e aplicar uma sugestão de sequência didática sobre o 

fenômeno físico sombra, junto a crianças de uma turma de maternal II (crianças na faixa 

etária de 3 a 4 anos) do Espaço de Desenvolvimento Infantil Machado de Assis. 

Os principais aspectos dos fundamentos teóricos, bem como seus subsídios para a 

escolha do tema sombra são abordados no Capítulo 4. 

Para o alcance dos objetivos, pautamos a metodologia, com seus principais aspectos 

descritos no Capítulo 5, nos pressupostos da pesquisa qualitativa, assumindo o duplo papel de 

professor-pesquisador. 

O Capítulo 6 é dedicado aos resultados, comuma breve recapitulação da abordagem 

teórica, apresentação e explicação acerca da sequência didática e a análise de sua aplicação. 

Por fim, no Capítulo 7 são apresentadas algumas considerações finais sobre a 

investigação que desenvolvemos e as reflexões geradas pela teoria e pelas experiências. 
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2 EDUCAÇÃO INFANTIL: CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

A Educação Infantil (EI) no Brasil, de acordo com as Diretrizes Curriculares, 

configura-se como: 

 

 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se 

caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem 

estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de 

crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, 

regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 

submetidos a controle social (BRASIL-MEC-SEB, 2010, p.12). 

 

 

No atendimento às crianças na faixa etária entre 0 e 6 anos, a EI está estruturada em: 

berçário – 0 a 2 anos; maternal –2 a 4 anos; pré-escola –4 a 6 anos.  

Recentemente houve reformulação da Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN) de 1996, 

de modo que a pré-escola passou a ser obrigatória a partir de 2014, conforme estabelece o 

inciso I do Art. 4º da Lei Nº 12.796 de 2013: “O dever do Estado com educação escolar 

pública será efetivadomediante a garantia de: I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola [...]” 

(BRASIL, 2013). 

As práticas na EI são pautadas nas experiências cotidianas das crianças, nas quais os 

conteúdos devem fazer parte do tripé EDUCAR-CUIDAR-BRINCAR. Por se tratar de um 

espaço de ensino, é de fácil aceitação que as práticas se baseiem no EDUCAR, assim como no 

CUIDAR, já que são crianças muito pequenas. 

O BRINCAR nem sempre é visto como pertinente ou pedagógico, porém é de total 

importância para o desenvolvimento da criança, seja motor ou mental, pois é a partir da 

brincadeira que a criança tem a possibilidade de explorar sua imaginação, seus sentimentos e 

ações, como vemos no trabalho de Winnicott1 (1975, apud NETO; HOÇA, 2011, p. 14119): 

“A liberdade que o brincar proporciona é fundamental para o desenvolvimento da criança por 

levá-la a conciliar o mundo objetivo e a imaginação. A ausência de brincadeiras na infância se 

relaciona com os problemas emocionais durante a vida”. 

Por isso é importante que a criança tenha oportunidade de brincar no contexto 

escolar, permeada pelas atividades de cuidado e ensino. 

                                                           
1WINNICOTT, D. W. O brincar & a realidade. ABREU, J. O. A.; NOBRE, V. (Trad.). Rio de Janeiro: Imago, 

1975. 
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Na EI são trabalhadas as relações entre os indivíduos, sem que haja uma transmissão 

direta de informação, num processo de socialização. 

Nesse sentido, Gimenez Neto e Hoça (2011, p. 14114) ressaltam as contribuições de 

Piaget, Vygotski e Wallon ao afirmarem que “[...] a criança só aprenderá algo quando 

socializar-se com o meio e com as pessoas que a rodeiam”, lembrando que isso não deve ser 

tomado como verdade absoluta já que “[...]cada teoria teve em seu surgimento uma condição 

política, econômica e cultural, que favoreceram sua difusão, que com o tempo provocaram 

mudanças em suas concepções”. 

Nas últimas décadas a teoria sociointeracionista de Vygotski tem sido 

frequentemente utilizada como referencial teórico na proposição de mudanças na Educação 

Básica e, mais especificamente, na EI, onde se acredita que as crianças aprendem na interação 

com os outros e com o meio. 

Outro ponto importante, nessa fase de escolarização, é que as atividades precisam 

fazer sentido para que as crianças se sintam envolvidas ao realizá-las, já que é praticamente 

impossível (e muito menos indicado) mantê-las imóveis por todo o período. É na EI que 

podemos perceber com clareza que os alunos são também crianças, pois além de possuírem 

uma mente (que é a única levada em consideração quando a criança entra no Ensino 

Fundamental), eles possuem também emoções e um corpo que precisam de cuidados e que 

eles não conseguem cuidar de si sozinhos. 

Cabe ao professor estar sensível à linguagem específica da infância e saber se 

posicionar no lugar das crianças, estimulá-las para a autonomia e conduzi-las aos 

conhecimentos e experiências variados. 

Talvez a tarefa mais difícil para o adulto seja compreender que as crianças não 

enxergam o mundo com a lógica dos adultos, mas sim com a visão própria de uma criança, à 

medida que vão incorporando os aspectos relacionados ao mundo em que está inserido. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL- MEC - SEF, 1998b, p. 13), será o contexto escolar, após a família e grupos sociais, 

por exemplo, vizinhança e igreja, que contribuirá para a construção da identidade da criança, 

onde seu universo será ampliado, pois passará a conviver com outras crianças e adultos. 

Nesse sentido, cabe refletir sobre as possíveis contribuições dos conteúdos científicos 

no tripé EDUCAR-CUIDAR-BRINCAR. Essa reflexão remete a um aprofundamento sobre o 

significado de Alfabetização Científica no contexto escolar e sua viabilidade no cenário da EI. 
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3 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

3.1 O QUE É? 

 

Podemos definir Alfabetização Científica (AC) como a obtenção de saberes e 

conceitos científicos, compreendendo como o conhecimento produzido pela Ciência e pela 

Tecnologiapodem afetar a sociedade,onde o indivíduo faz uso destas informações e age 

criticamente sobre o mundo,tendo o poder de transformá-lo e contemplar a natureza que há 

nele. 

O conceito de AC surgiu nos Estados Unidos em 1958 no livro “Science Literacy: Its 

Meaning for American Schools”, publicado pelo professor Paul Hurd. No entanto, no Brasil 

temos uma difusão de termos para este conceito, como bem sinalizam Sasseron e Carvalho 

(2011) ao apresentarem uma revisão bibliográfica sobre a temática AC. 

Além do termo que se origina na língua inglesa, Science Literacy, temos os 

originados na língua espanhola (Alfabetización Científica) e na francesa (Alphabétisation 

Scientifique), cujas traduções na língua portuguesa são, respectivamente, Letramento 

Científico, Alfabetização Científica e Enculturação Científica (Alfabetização Científica). 

No Brasil, pesquisadores do campo de Ensino de Ciências utilizam os três termos 

conformeo significado que lhes é atribuído, sem que percam o sentido primitivo de formação 

cidadã para o uso das ferramentas que a Ciência dispõe. 

Mamede e Zimmermann (2005) utilizam o termo “Letramento Científico”, enquanto 

que Santos e Mortimer (2001) ampliam a terminologia adotando “Letramento Científico e 

Tecnológico”. Esses autores têm por base a definição de Letramento feita por Magda Soares2 

(1998), quando foi necessário ampliar o sentido tradicional de alfabetização, deixando claro 

que ele consiste em ser o processo de ensino-aprendizagemque vai além da obtenção de 

técnicas, pressupondo o uso social da leitura e escrita, para que faça sentido aprendê-las. 

Portanto, o Letramento Científico tem por função despertar no indivíduo a participação na 

sociedade utilizando a linguagem e o conhecimento científico. 

A “Alfabetização Científica” foi adotada por Chassot (2000), por Brandi e Gurgel3 

(2002 apud SASSERON; CARVALHO, 2011) e Auler e Delizoicov (2001), sendo que esses 

dois últimos autores, além de considerarem o processo como “Alfabetização Científico-

                                                           
2SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros, Belo Horizonte: Autêntica, 1998. 
3BRANDI, Arlete Terezinha Esteves; GURGEL, Célia Margutti do Amaral. A Alfabetização Científica e o 

Processo de Ler e Escrever em Séries Iniciais: Emergências de um Estudo de Investigação-Ação, Ciência & 

Educação, v.8, n.1, 2002. 
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Tecnológica”, o fundamentam na ideia de Alfabetização proposta por Paulo Freire4 (1980), 

para o qual o indivíduo se apropria da leitura e escrita para organizar seu pensamento e 

construir sua visão de mundo. Nesse sentido, os conhecimentos adquiridos através da 

Alfabetização Científica servem para fazer uma leitura ampla de mundo, que 

contemporaneamente significa obter as ferramentas oferecidas pela Ciência e suas aplicações. 

Já os autores que fazem uso do termo “Enculturação Científica” (MORTIMER; 

MACHADO5, 1996; CARVALHO; TINOCO6, 2006 apud SASSERON; CARVALHO, 2011) 

consideram o ensino de Ciências como a imersão do sujeito numa cultura científica, fazendo 

com que ela faça parte de sua vida, recebendo e contribuindo com informações. 

Krasilchik (1992) elenca níveis de alfabetização científica, a fim de identificar o que 

seria um aluno alfabetizado:  

1) Alfabetização nominal, quando o conhecimento é baseado no senso comum; 

2) Alfabetização funcional, quando se conhece alguns conceitos, mas não se sabe 

aplicá-los, a fim de tirar proveito deste conhecimento; 

3) Alfabetização estrutural, quando se tem conhecimentos desenvolvidos pelo 

próprio indivíduo a partir do saber recebido; 

4) Alfabetização multidimensional, quando não possui limites para as aplicações dos 

conceitos obtidos, com capacidade para explicá-los. 

Para esta autora, a urgência de desenvolver os conhecimentos mais simples da 

Ciência ou alfabetizar cientificamente os alunos não se justifica apenas pelo fato deles não 

possuírem estes conhecimentos, mas porque a escola não está sendo capaz de abordar esses 

conhecimentos básicos. 

A nosso ver, mais relevante que os rótulos Alfabetização, Letramento e Enculturação 

Científica, é a compreensão sobre a perspectiva de uma educação em Ciências, que ao se 

contrapor a lógica de mera instrução,  

 

 

[...] promova o desenvolvimento pessoal dos alunos e lhes permita pensar por si 

próprios, enfrentar a vida e participar ativa e adequadamente no planejamento e 

resolução de problemas e necessidades sociais, de forma a viabilizar o 

desenvolvimento de modos de vida mais justos e democráticos (TENREIRO-

VIEIRA; VIEIRA, 2011, p. 419 – 420). 

 

                                                           
4 FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade, São Paulo: Paz e Terra, 1980. 
5MORTIMER, Eduardo Fleury.;MACHADO, Andréa Horta.A Linguagem em uma Aula de Ciências, Presença 

Pedagógica, v.2, n.11, p. 49-57, 1996. 
6 CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; TINOCO, Sandra Carpinetti. O Ensino de Ciências como 'enculturação'. 

In: CATANI, Denice Barbara; VICENTINI, Paula Perin (Orgs.). Formação e autoformação: saberes e práticas 

nas experiências dos professores. São Paulo: Escrituras, 2006. 
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No âmbito desta monografia utilizaremos a expressão Alfabetização Científica como 

forma de designar uma educação em Ciências no sentido de inserir os alunos numa cultura 

científica, onde as crianças vivam plenamente as experiências. 

 
3.2 A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: SERÁ UMA 

PERSPECTIVA VIÁVEL? 

 

O pesquisador grego Konstantinos Ravanis,em artigo publicado em 2005, defende a 

possibilidade de se ensinar ciências na Pré-escola, familiarizando as crianças com as 

propriedades da matéria e os conceitos físicos, visto que elas elaboram desde cedo suas 

concepções sobre os fenômenos com os quais elas interagem ou que ocorrem em seu dia a dia. 

Contudo, para que estes saberes sejam desenvolvidos de forma qualitativa, faz-se necessário 

que as escolas mantenham projetos pedagógicos que permitam ensinar às crianças sobre o 

mundo em um nível que elas possam compreender. 

A tese de doutorado de Sara Pereira intitulada “Educação em ciências em contexto 

pré-escolar” (2012), orientada pela professora Isabel Martins, da Universidade de Aveiro, 

trata das possibilidades de se ensinar Ciências na Educação Infantil, contemplando o campo 

de Conhecimento de Mundo, que por sua vez é encontrado também no Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil, documento emitido pelo Ministério da Educação 

brasileiro, como pode ser constatado na citação a seguir: 

 

 

[...] a estrutura do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

relaciona objetivos gerais e específicos, conteúdos e orientações didáticas numa 

perspectiva de operacionalização do processo educativo. Para tanto estabelece uma 

integração curricular na qual os objetivos gerais para a educação infantil norteiam a 

definição de objetivos específicos para os diferentes eixos de trabalho. Desses 

objetivos específicos decorrem os conteúdos que possibilitam concretizar as 

intenções educativas. O tratamento didático que busca garantir a coerência entre 

objetivose conteúdos se explicita por meio das orientações didáticas. Essa estrutura 

se apoia em uma organização por idades — crianças de zero a três anos e crianças de 

quatro a seis anos — e se concretiza em dois âmbitos de experiências —Formação 

Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo — [...] (BRASIL/MEC/SEF, 1988a, p. 

43). 

 

 

Para melhor compreensão sobre as possibilidades do processo de alfabetização 

científica a partir da EI, adotamos o estudo de Pereira (2012) como o fio condutor de nossa 

investigação. Quase a totalidade dos estudos sobre o ensino de Ciências mencionados por essa 

autora aponta para a possibilidade de iniciá-lo na EI. Porém, existem nuances sobre o “por 

quê/para quê” e “o como” ensinar Ciências nesse segmento da educação. 
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No Quadro I apresentamos os principais aspectos dos estudos/propostas realizados 

pelos autores analisados por Pereira (2012). 

 

Quadro I:Análise comparativa entre os autores que defendem o ensino de Ciências na EI. 

 

Autor 

 

Ensino de Ciências na EI 

 

Origem da 

pesquisa 

 

Palavras-

chave 

 

Título da Obra 

(Tipo) 

 Por quê?/ 

Para quê? 

 

Como? 

   

 

Kallery, 

Psillos e 

Tselfes 

(2009) 

  

Atividades 

espontâneas a 

planejadas 

 

 

 

Grécia 

 

 

 

Planejamento 

 

Typical Didactical 

Activities in the Greek 

Early-Years Science 

Classroom: Do they 

promote science learning? 

(Artigo) 

 

Eshach 

(2006) 

 

Desenvolver o 

gosto em saber e 

aprender. 

  

 

 

Israel 

 

 

Científico 

 

Science Literacy in 

Primary Schools and Pre-

schools 

(Capítulo de livro) 

 

 

Laura 

Fumagalli 

(1998) 

 

Aprender ciências 

faz parte dos 

direitos das 

crianças 

   

 

Social 

 

O ensino das Ciências 

Naturais ao nível 

fundamental da educação 

formal: argumentos 

a seu favor.  

(Capítulo de livro) 

 

De Bóo 

(2006) 

  

A compreensão 

da ciência 

suporta-se no 

nível anterior 

 

 

Reino Unido 

 

Percepção de 

níveis 

 

Science in the early years. 

(Artigo) 

 

Brenda 

Keogh e 

Stuart 

Naylor 

(2003) 

 

 

Cenário ideal 

para a ciência 

  

 

 

Reino Unido 

 

 

Espaço  

didático 

 

‘Do as I do’. Being a role 

model in the early years. 

(Artigo) 

 

Jane 

Johnston 

(2011) 

 

 

Direito da  

criança 

 

Prática e 

motivante 

 

Universidade 

Bishop 

Grosseteste, 

Reino Unido 

 

 

Direitos 

 

Learning in the Early 

Years 

(Artigo) 

 

 

Martinset 

al 

(2009) 

 

 

 

 

Complexidade 

progressiva 

 

 

Portugal 

 

 

Percepção  

de níveis 

 

Despertar para a ciência – 

actividades dos 3 aos 6. 

(“cartilha”) 
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Esmé 

Glauert 

(2005) 

 

Expandir o 

conhecimento 

  

Universidade de 

Londres, 

Reino Unido 

 

 

 

 

A ciência na educação de 

infância.  

(Capítulo de livro) 

 

 

Russell 

(2011) 

 

 

 

Observar e 

comentar os 

fenômenos 

  

 

 

 

Progression in learning 

science 

(Artigo) 

 

Martin 

Braund e 

Kathy 

Schofield 

(2011) 

 

Demonstrar a 

curiosidade 

através da 

exploração 

 

Iniciar 

aprendizagem 

independente. 

 

 

 

Reino Unido 

 

 

 

Habilidade 

 

Points oftransfer. 

(Artigo) 

 

Iram Siraj-

Blatchford 

(2000) 

 

Desenvolvimento 

de atitudes 

  

 

Universidade de 

Londres, 

Reino Unido 

 

 

Social/ 

Ética 

 

Promoting equality and 

citizenship. 

(Capítulo de livro) 

Isabel José 

Botas 

Bruno 

Fialho 

(2009) 

  

Abordagem 

transversal com 

ênfase em 

experimentos 

 

 

Portugal 

 

 

Experimentos 

 

Ensinar ciência no pré-

escolar. Contributos para 

aprendizagens de outras 

áreas/domínios 

curriculares. Relato de 

experiências realizadas em 

jardins de infância 

Maria 

Eugénia 

Baptista e 

Margarida 

Afonso 

(2004) 

  

Conhecimento 

do Mundo 

como eixo 

estruturante das 

várias áreas 

 

Universidade de 

Lisboa, 

Portugal 

 

 

Currículo 

A aquisição de 

conhecimentos científicos 

e capacidades 

investigativas:  

Uma experiência 

pedagógica no pré-escolar 

(Artigo) 

Sue Ellis e 

Sue 

Kleinberg 

(2000) 

 

 

 

Porque e como 

fazer ciência 

 

University of 

Strathclyde 

(Reino Unido) 

 

 

 

Exploration and enquiry 

(Capítulo de livro) 

 

Fonte: Síntese elaborada pelo autor a partir do estudo de Pereira (2012). 

 

Em contraposição à Alfabetização Científica na EI, Stephen P. Norris e Linda M. 

Phillips (2003) condicionam seu início ao saber ler e escrever, ao afirmarem que todas as 

sociedades letradas carregam em si o pensamento escrito e que a produção dessas sociedades 

teria influência disso. No entanto, essa é uma preocupação para pensamentos científicos mais 

elaborados, e não conhecimento de base, que é o que desejamos trabalhar na EI. 

Há de se estranhar o fato de se tentar ensinar Ciências na EI por parte de alguns 

pesquisadores, já que, segundo eles, as crianças ainda não estão “aptas” a receber as 
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informações provenientes do mundo, parecendo que elas vivem numa bolha. A nosso ver, o 

quanto antes a criança entrar em contato com os saberes fundamentados cientificamente, mais 

chances ela terá para compreender os fenômenos físicos que ela percebe em seu cotidiano, 

como propõe Russell7 (2011). 

Para Keogh e Naylor8 (2003), o contexto da EI apresenta o espaço ideal para que as 

crianças deem os primeiros passos no aprendizado das Ciências, pois nesta fase elas estão 

explodindo de curiosidade, fazendo perguntas sobre aquilo que veem e é neste lugar onde elas 

satisfarão o desejo em aprender Ciências (Eshach9,2006). Não adianta a escola ser um simples 

espaço onde os alunos aprenderão aquilo que o professor quer que elas saibam, sendo 

necessário explorar o desejo dos alunos em compreender o que estiver a sua volta. 

Além disso, Johnston10 (2011) e Fumagalli11 (1998) analisam o caráter da legalidade, 

expressando ser direito das crianças aprenderem Ciências, sob o julgamento de serem 

excluídas socialmente por não terem estes conhecimentos, nem a oportunidade de desenvolver 

atitudes éticas que envolvam as Ciências. 

A forma como se dará a exploração de conhecimentos científicos é explicitada por 

Martins et al (2009)12 e De Bóo13 (2006), quando dizem que o saber a ser adquirido deve se 

apoiar no nível anterior de aprendizagem, respeitando assim a zona de desenvolvimento 

proximal, expressão cunhada por Vygotski para falar sobre aquilo que o indivíduo tem 

possibilidades de aprender, por já ter algum conhecimento prévio que o auxilie sobre o 

assunto a ser tratado, na intenção de expandir os domínios a serem internalizados, conforme 

trata Glauert14 (2005). 

                                                           
7 RUSSELL, T..Progression in learning science. In: W. Harlen (ed.), ASE Guide to Primary Science Education 

(p. 17-24). Hatfield: Association for Science Education, 2011. 
8Keogh, B. &Naylor, S..‘Do as I do’. Being a role model in the early years.Primary Science Review, 78, 7-9, 

2003. 
9ESHACH, H..Science Literacy in Primary Schools and Pre-schools.Holanda: Springer, 2006. 
10JOHNSTON, J..Learning in the Early Years.In W. Harlen (Ed.), ASE Guide to Primary Science Education (p. 

25-33).Hatfield: Association for Science Education, 2011. 
11FUMAGALLI, L.. O ensino das Ciências Naturais ao nível fundamental da educação formal: argumentos a seu 

favor. In H. Weissmann (Org.), Didáctica das Ciências Naturais. Contribuições e reflexões (p. 13-29). Porto 

Alegre: Artmed, 1998. 
12MARTINS, IsabelPinheiro et al.  Despertar para a ciência – actividades dos 3 aos 6. Lisboa: Ministério da 

Educação – Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, 2009. 
13 DE BÓO, M..Science in the early years.In:HARLEN, W. (Ed.), ASE Guide to Primary Science Education (p. 

124-132).Hatfield: Association for Science Education, 2006. 
14 GLAUERT, E. A ciência na educação de infância. In:SIRAJ-BLATCHFORD, I. (Coord.), Manual de 

desenvolvimento para a educação de infância (p. 71-87). Lisboa: Texto Editora, 2005. 
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A fim de concretizar os objetivos propostos, Kallery, PsilloseTselfes15 (2009) 

expressam a necessidade de se planejar seriamente as atividades a serem trabalhadas, pois se 

assim não for, o aprendizado corre o risco de ser uma grande farsa, levando ao desinteresse 

pela Ciência. Mesmo assim, o professor deve estar atento aos acontecimentos espontâneos 

que podem surgir, como um inseto que aparece na sala, podendo levar a projetos muito 

interessantes e que cativam os alunos, pois é na exploração, segundo Braund e Schofield16 

(2011) que o professor percebe o nível de curiosidade da turma. 

Talvez a proposta mais ousada seja a de Baptista e Afonso17 (2004), ao colocar o 

Conhecimento de Mundo como base para toda a prática pedagógica a ser trabalhada por uma 

classe, ou seja, aprender a ler, escrever e calcular usando temas científicos. 

Além dos autores referenciados em Pereira (2012), Dominique Colinvaux (2004), em 

seus estudos sobre o acesso à Ciência na infância, evidencia quea possibilidade de ser 

alfabetizado cientificamente reside na promoção de atividades que agucem a curiosidade da 

criança, fazendo com que ela queira interagir com o ambiente que a cerca, buscando respostas 

para seus questionamentos e, deste modo, transformando a visão do contexto no qual ela está 

inserida, para que ele se encha de significados. 

Essa mesma autora adverte, no entanto, que nenhuma atividade deve ser proposta 

para “preparar” as crianças para as séries de escolarização seguintes, mas sim que as 

abordagens devem ser pautadas no interesse delas, promovendo um currículo que não seja 

engessado e baseado em experiências ditadas previamente. Ao contrário, ele precisa que as 

crianças sejam ouvidas e que os conteúdos sejam construídos a partir da necessidade de obter 

conclusões acerca das vivências cotidianas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 KALLERY, M., PSILLOS, D. & TSELFES, V..Typical Didactical Activities in the Greek Early-Years 

Science Classroom: Do they promote science learning? International Journal of Science Education, 31 (9), 

1187-1204, 2009. 
16 BRAUND, M.; SCHOFIELD, K..Points of transfer.In:HARLEN, W.(Ed.), ASE Guide to Primary Science 

Education (p. 149-156). Hatfield: Association for Science Education, 2011. 
17 BAPTISTA, M. E.; AFONSO, M.. A aquisição de conhecimentos científicos e capacidades investigativas: 

Uma experiência pedagógica no pré-escolar. Revista de Educação, 12 (1), 25-39, 2004. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 CONCEPÇÕES DE VYGOTSKI ACERCA DA APRENDIZAGEM 

  

O que há em comum entre a Pedagogia e a Ciência? Ora, o ato de aprender, assim 

como a descoberta científica, é um processo social. Nenhum cientista consegue por si só 

realizar grandes conquistas, a menos que se baseie em trabalhos anteriores ou esteja em 

contato com outros pesquisadores de sua área. O próprio Isaac Newton, ao escrever para 

Robert Hooke, afirma ter alcançado suas descobertas por ter estado “sobre ombros de 

gigantes”, o que representa que ninguém faz Ciência sozinho. 

Podemos com isso relembrar os escritos de Paulo Freire em sua obra “Pedagogia do 

Oprimido”, quando diz que: "Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, 

os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo" (FREIRE, 1981, p.79). Nessa 

perspectiva freireana fica clara a ideia de que não há aprendizado, não há educação, sem que 

as pessoas interajam entre si e com o mundo que as cerca. 

Especificamente em relação ao processo de aprendizagem, consideramos como teoria 

estruturante o pensamento de Lev Vygotski, que acreditava na interação entre os indivíduos 

para a efetividade do aprendizado ou ainda no desenvolvimento da inteligência como 

resultado da interação social. 

Ao buscarmos em Vygotski o embasamento para a criação de nossa sequência 

didática, não podemos deixar passar despercebidaa importância de se proporcionar à criança a 

possibilidade de perceber a natureza e analisá-la criticamente. Se o desenvolvimento da 

inteligência se dá por meio de interações sociais, então nestas interações devem residir 

possibilidades de reflexão sobre o mundo em que vivemos. 

Devemos, ainda, considerar o fato de que existe um conhecimento acumulado pelo 

indivíduo, adquirido através de suas vivências. Como Vygotski mesmo cita em sua obra A 

formação social da mente, “o aprendizado das crianças começa muito antes delas 

frequentarem a escola” (VYGOTSKI,1991, p. 56). Esses conhecimentos não podem ser 

ignorados no processo de aprendizagem, ao contrário, devem servir como aporte para que 

outros níveis de aprendizado sejam alcançados. 

Um ponto importante para Vygotski que levaremos em consideração ao desenvolver 

a sequência didática é a questão da fala. Nossas ações dependerão muito de como as crianças 

se exprimirão quando forem confrontadas com as situações referentes às sombras. O momento 

em que elas se exprimem mediante aspalavras agrega enorme valor à percepção, por parte do 

https://pt.wikiquote.org/wiki/Homens
https://pt.wikiquote.org/wiki/Mundo
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professor, do nível alcançado. É também no diálogo que as crianças aprendem, trocando 

informações. Portanto, assim como no uso das mãos e dos olhos, a fala se caracteriza como 

instrumento usado na resolução de problemas. 

Para Ravanis (2005), a questão da construção e da modificação de conceitos acerca do 

mundo na idade pré-escolar deve ocupar um lugar privilegiado no processo educativo. Nisto 

abarcam-se as concepções vygotskianas, pois se deve garantir a interação tanto entre as 

crianças quanto entre as crianças e os objetos de estudo, a fim de que sejam proporcionadas 

novas operações cognitivas e, portanto, novas aprendizagens. 

 A proposta a ser apresentada adiante visa à aplicação do processo de desconstrução e 

reconstrução dos conceitos construídos pelas crianças com a mediação do professor, que 

implica na passagem das representações simplórias e inconscientes dos fenômenos físicos que 

as crianças tinham antes da intervenção pedagógica para explicações mais embasadas e 

concordantes com os conceitos estabelecidos pela Ciência. 

 

4.2 VYGOTSKI E A ESCOLHA DO TEMA 

 

Os estudos propostos por Ravanis et al. na área de Conhecimento de Mundo apontam 

para a possibilidade do Ensino de Ciências na Educação Infantil18 e propõem o ensino de 

sombras para crianças de 5 e 6 anos, tendo em vista a desestabilização e a reconstrução das 

representações feitas pelas crianças, aproximando-as do modelo científico consensual. 

 Além disso, fazem uma divisão em dois grupos de crianças, verificando que os 

melhores resultados são alcançados quando o tema é tratado por intermédio da abordagem 

sociointeracionista, em comparação à abordagem tradicional. 

Na realização desta monografia tivemos todo o cuidado na escolha do tema a ser 

abordado por se tratar de uma proposta de Ensino de Ciências para crianças de EI, que pode 

não ser efetivo se fugíssemos das capacidades imediatas delas. Retornamos, portanto, a 

Vygotski, que dentre suas ideias, trazia a zona de desenvolvimento proximal (ZDP), ou a 

etapa em que o estudante ainda necessita de ajuda para praticar alguma habilidade ou por em 

prática algum conhecimento e que numa etapa logo adiante ela já consiga realizar sozinha. 

Vygotski confrontava suas ideias às de Piaget, para quem o desenvolvimento não 

depende de fatores externos, mas da maturação interna do indivíduo. A crítica feita às análises 

                                                           
18 É necessário ressaltar que, embora tratemos como Ensino de Ciências na perspectiva da Alfabetização 

Científica, na EI não há compartimentação das áreas de ensino, como ocorre no Ensino Fundamental ou no 

Ensino Médio. 
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piagetianas se apoiavam no fato de não se respeitar a zona de desenvolvimento das crianças, 

querendo apenas a expressão “natural” do indivíduo e não levando em consideração a 

experiência pessoal nem as influências externas que atuam sobre ele. 

Pasqualini (2010) adverte que o conceito de ZDP na perspectiva vygotskiana alterou 

o conceito sobre as relações entre educação e desenvolvimento. De acordo com essa autora, 

na perspectiva tradicional há “[...] a preocupação em se adaptar a educação ao 

desenvolvimento, respeitando os prazos, o ritmo, as características do pensamento e da 

percepção infantis” (p.174), enquanto que na vygotskiana não é deixado de lado a busca por 

tal apoio, “mas com a finalidade de superá-lo” (p. 174). 

A complexidade da compreensão de fatos que envolvam o conhecimento sobre o 

mundo não pode ser justificativa para a exclusão de tais temas na EI. A imaginação precisa 

ser estimulada em todos os sentidos e o Conhecimento do Mundo precisa servir para 

colaborar nesse aprendizado. 

Nesse sentido, vale reconhecer, como coloca Vygotski (1991) que “A criação de uma 

situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança; pelo contrário, é a primeira 

manifestação da emancipação da criança em relação às restrições situacionais” (p. 66). 
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5 METODOLOGIA: PRINCIPAIS ASPECTOS 

Esta metodologia que apresentamos, além de abarcar em si as especificidades e as 

etapas do trabalho, revelará ainda as posições e escolhas do pesquisador que também é 

professor regente da turma em que será aplicada a sequência didática. 

 Este é um fato que pode ser muito bem aproveitado quando utilizamos o conceito de 

professor reflexivo empregado por Schön (1992), que implica a necessidade do professor se 

surpreender com o que os alunos realizam em sala, para que possam usufruir ao máximo as 

experiências vivenciadas. A reflexão-na-ação, ou o ato de refletir no momento em que aplico 

a sequência, que é o objeto a ser analisado nesta pesquisa, me faz ser um professor diferente, 

porque eu não ajo mecanicamente para obter resultados que são certos ou errados. Ao 

contrário, preciso pensar sobre o que está por trás das dúvidas e colocações dos alunos para 

entender suas necessidades e a forma como desenvolvem suas habilidades. 

 Ainda neste contexto, ao coletar os dados e ter vivenciado as experiências com as 

crianças, foi necessário refletir sobre a ação, lançando um olhar retrospectivo ao que 

aconteceu durante a aplicação da sequência, o que analisaremos mais a frente nos resultados. 

Assim, para a construção da resposta da nossa investigação – Quais são as 

possibilidades teóricas e práticas da exploração de temas das Ciências Naturais na EI? – 

adotamos duas linhas metodológicas, uma de cunho teórico e a outra de cunho prático, em que 

as ênfases recaíram, respectivamente, em uma revisão bibliográfica sobre AC na EI e na 

aplicação de uma sugestão didático-metodológica sobre o tema sombra em uma turma do 

Maternal II. 

Tendo em vista a perspectiva da reflexão na ação, o desenvolvimento prático da 

investigação foi balizado pelos pressupostos de uma pesquisa interpretativa, no sentido 

colocado por Erickson19 (1986 apud MOREIRA, 2016, p. 25), cujo interesse central da 

pesquisa recai “[...] na questão dos significados que as pessoas atribuem a eventos e objetos, 

em suas ações e interações dentro de um contexto social e na elucidação e exposição desses 

significados pelo pesquisador”. 

A coleta de informações e evidências foi realizada durante e posteriormente à ação, 

por meio, respectivamente, de observações e de análise de vídeo-gravações da realização da 

sequência didática com os sujeitos da investigação – 20 crianças de uma turma de EI – 

Maternal 2, na faixa etária de 3 a 4 anos, em um Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) 

                                                           
19ERICKSON, F.(1986).Qualitative methods in research on teaching. In: WITTROCK, M.C. (Ed.), Handbook of 

research on teaching. (3rd. ed.) New York : Macmillan Publishing Co. 
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da rede municipal de educação do Rio de Janeiro, cujo autor da proposta, como já 

mencionado, é o professor da turma. 

Para tanto, essa etapa metodológica foi precedida por outra, também prática, voltada 

à elaboração da sequência didática e à produção dos recursos didáticos necessários à sua 

implementação, cujo detalhamento se encontra no Apêndice 9.1. 
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6 RESULTADOS 

6.1 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: POSSIBILIDADES TEÓRICAS 

 

Como foi exposto no Capítulo 3, a AC na EI se torna viável a partir da exploração do 

Conhecimento de Mundo e das experiências cotidianas das crianças, uma vez que na EI são 

trabalhados processos de socialização, sem que haja uma transmissão direta de informações. 

Isto se torna possível, pois, desde cedo, impulsionadas pela curiosidade e pela busca por 

respostas, as crianças formam concepções sobre os fenômenos com os quais elas interagem e 

vivenciam diariamente. 

A viabilidade que queremos confirmar é defendida por uma gama de pesquisadores 

que sugerem que a AC deve ser produzida a partir de atividades bem planejadas, que levem 

em consideração o interesse das crianças e que respeitem os níveis de aprendizado e 

desenvolvimento delas. 

Dessa forma, uma das conclusões da nossa pesquisa, por meio da análise do 

referencial teórico, é que o contexto da EI apresenta-se como o espaço ideal para que as 

crianças iniciem o aprendizado de Ciências, onde poderão sanar suas dúvidas e explorar 

coletivamente as percepções adquiridas. Além disso, a apresentação dos saberes 

fundamentados cientificamente e adaptados à EI possibilita uma chance maior para a 

compreensão dos saberes científicos observados no cotidiano.    

 

6.2 SEQUÊNCIA E RECURSOS DIDÁTICOS 

 

Nosso planejamento visou à inserção de temas de Ciências na EI, mais 

especificamente no Maternal II, como contribuição ao processo de alfabetização científica de 

crianças de 3 a 4 anos de idade, por meio da exploração lúdica do tema sombra. 

Como objetivos específicos são propostos os seguintes: aprender a manusear e focar 

com a lanterna; compreender a diferença entre claro e escuro; perceber as condições para que 

haja formação de sombra (tríade: fonte de luz – objeto opaco – anteparo); perceber, em 

relação à luz, a diferença entre um meio opaco e um meio transparente; perceber que a forma 

da sombra é idêntica à forma do objeto; compreender a dependência das dimensões da sombra 

com a distância entre a fonte e o objeto; estimular a imaginação e a ampliação de vocabulário. 

Nessa faixa etária (3 – 4 anos), o tempo que as crianças se mantêm envolvidas em 

uma atividade é restrito. Sendo assim, é recomendável o desenvolvimento da sequência ao 
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longo de uma semana, levando em consideração que a realização das atividades propostas não 

deve ultrapassar 50 minutos. Sugerimos que o restante da carga horária semanal, inclusive nos 

dias da sequência didática, seja direcionado a atividades relativas a outras temáticas.    

Geralmente as crianças na faixa etária supramencionada não estão habituadas, ou não 

se sentem confortáveis, em ambientes escurecidos (sem iluminação natural ou artificial) na 

realização das atividades escolares. A nosso ver, isso pode fazer surgir uma atmosfera 

desfavorável à realização da sequência didática e, consequentemente, ao alcance dos objetivos 

propostos, já que a sequência pressupõe que não haja iluminação na sala. Assim, para 

contornar essa situação, optamos pela realização de atividades de caráter preparatório para a 

realização da sequência didática propriamente dita: confecção de cartazes pelas crianças sobre 

o dia e a noite; utilização dos cartazes para bloquear a luminosidade externa que passa pelos 

vidros das janelas da sala de aula; familiarização das crianças com ambiente escurecido, para 

contação de estória20 com projetor multimídia e computador. 

A sequência didática – Descoberta da Sombra – foi planejada de modo a contemplar 

três etapas para sua realização: O que é escuridão?, Brincando com as sombras e Teatro de 

sombras. 

Os recursos didáticos propostos para o desenvolvimento da atividade, incluindo a 

preliminar, à exceção do projetor multimídia para a contação das histórias, caracterizam-se 

como simples, de fácil reprodução e adequados à infraestrutura dos espaços escolares voltados 

à EI: mini lanternas, lanterna ou outra fonte de luz, desenhos e recortes de figuras em papelão 

e anteparo em TNT ou similar.  

 

6.3 APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Ao iniciarmosa sequência, conseguimos chamar a atenção das crianças para o tema 

que desejávamos desenvolver. Quando as lâmpadas foram apagadas, nós desestabilizamos as 

crianças e as inserimos em um ambiente com o qual elas não estão acostumadas a viver. No 

entanto, não tivemos em nenhuma das etapas sequer uma criança que demonstrasse medo ou 

pânico por estar no escuro. Ao contrário, foi instigante e desafiador para elas vivenciarem esta 

nova experiência. 

                                                           
20 ALBON, Lucie. Como coça. DORIA, Maria Alice Sampaio (Trad.). São Paulo: Editora Melhoramentos, 2013, 

com versão digitalizada no Apêndice 9.1. 
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A turma para a qual foi preparada a sequência didática é composta, como já 

mencionado, por 20 crianças e, pelo fato de funcionar em horário parcial, a frequência quase 

nunca atinge sua totalidade. Por isso, o número de crianças não foi excessivo, como pode ser 

observado no Quadro 2, a seguir. Todavia, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, esse 

aspecto quantitativo não influenciou nos resultados.  

 

Quadro 2: Número de crianças em cada etapa da sequência didática. 

Etapa Nº de participantes 

1ª – O que é escuridão? 9 

2ª – Brincando com as sombras 10 

3ª – Teatro de sombras 13 

Fonte: autor. 

Quando da preparação da sequência, tivemos a preocupação de deixar que cada etapa 

acontecesse em dias separados, para que as atividades não se saturassem e as crianças não 

perdessem o interesse. Previmos também, que o ideal seria a realização das etapas em dias 

consecutivos, o que não se deu na prática devido a fortes chuvas no dia seguinte ao de 

realização da 1ª etapa. No dia após a primeira etapa, o número de crianças presentes foi 

reduzido por conta da chuva e achamos melhor deixar para realizarmos a segunda etapa no dia 

seguinte. 

Como já havíamos feito a primeira experiência no escuro com a contação da estória 

“Como coça”, ao iniciarmos a primeira etapa, quando perguntadas sobre o que deveria ser 

feito para deixar a sala toda escura, as crianças já entendiam que todas as portas e janelas 

deveriam ser fechadas e as lâmpadas desligadas (o que comumente dizemos “apagar a luz”). 

Quando perguntamos sobre o modo como tínhamos deixado a sala no dia da estória, 

a Criança 1 responde: “Tinha que deixar a sala toda escura, igual à noite”. Com isso 

bloqueamos toda a luz e apagamos todas as lâmpadas. 

A utilização das lanternas se mostrou uma experiência muito divertida. A Figura 1, 

por meio de um instantâneo da vídeo-gravação, ilustra o envolvimento das crianças no uso das 

lanternas. 
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Figura 1: Crianças utilizando as lanternas durante a 1ª etapa. 

 

Fonte: Autor. 

 

No início da segunda etapa, comentávamos sobre a atividade em dias anteriores em 

que tínhamos deixado a sala toda escura, quando a Criança 2 fez a seguinte associação:  a sala 

ficou “Igual a uma caverna”. E, então, perguntamos: “Por que na caverna fica tudo escuro?” e 

ela disse: “Porque não tem luz”. As respostas da Criança 2 vão ao encontro da formalidade 

científica, ao dizer que, para que haja escuridão, não se pode ter luz. 

Um pouco antes de começarmos a ler a estória “Brincadeira de sombra”, a Criança 3 

já comentava: “Eu não sei o que é sombra”. 

 Dirigimos, então, a pergunta para a turma: “O que é sombra?”. Dois alunos 

responderam: 

“É teatro”, Criança 2. 

“Sai do Sol e vai pra sombra”, Criança 1. 

Ao perguntar se eles estavam vendo alguma sombra na sala, a Criança 3 percebeu 

que sua sombra estava sendo projetada na mesa, devido à lâmpada acesa no teto da sala, e 

começou a dançar, fazendo sua sombra mexer. Logo depois “apagamos a luz” da sala e a 

sombra desapareceu. 

 Durante a contação da estória Brincadeira de Sombra, a Criança 3, vendo a projeção 

das páginas do livro ilustradas na Figura 2, percebeu que os personagens não podem trocar de 

sombra, porque cada um tem a sua. 
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Figura 2: Projeção de páginas do livro. 

 

Fonte: Autor. 

 

 Ainda durante a contação da história, questionamos as crianças, fazendo a seguinte 

pergunta: “Dá pra fazer sombra se eu ficar atrás da luz?” 

 “Não”, dissea Criança 3. “Tem que ficar na frente”. 

 Colocamos então uma lanterna maior, tanto em tamanho quanto em intensidade 

luminosa, na sala ainda escurecida e pedimos para que ela formasse a sua sombra com a luz 

dessa lanterna. 

 Movimentando-se na frente da luz, pedimos que a Criança 3formasse então uma 

sombra pequena, e em seguida uma grande. A criança nos atendeu se afastando e depois se 

aproximando da lanterna, conforme ilustrado, respectivamente, nas fotos das Figuras 3 e 4. 
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                         Figura 3: Sombra menor.                                    Figura 4: Sombra maior. 

 

Fonte: Autor. 

No entanto, a Criança 3 não conseguiu formalizar oralmente de que jeito podemos 

criar sombras grandes e pequenas, mesmo que ela e outras crianças consigam supor que é 

necessário se aproximar e se afastar da lanterna. 

 Por isso retornamos à estória para vermos como isso acontece. Quando analisamos as 

páginas do livro mostradas na Figura 5, as crianças conseguiram afirmar que a sombra da 

personagem Luiza aumenta quando se aproxima da fonte de luz e diminui quando se afasta 

dela. 

Figura 5: Projeção de páginas do livro. 

 

Fonte: Autor. 

 

Iniciamos a 3ª etapa relembrando a estória Brincadeira de sombra. As crianças 

disseram que para formar a sombra era preciso ter luz e que o corpo deve ficar na frente da 

luz. 
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Posteriormente, desafiamos as crianças a descobrirem alguns objetos observando as 

sombras projetadas no anteparo. De imediato elas se mostraram interessadas em participar e 

acertaram logo todos os objetos, cujas sombras estavam sendo projetadas. 

Em seguida, criamos uma estória com “os personagens” (figuras recortadas em 

papelão apresentadas no Apêndice 9.1). Nesse momento, as crianças puderam usar a 

imaginação, interagir umas com as outras e, em conjunto, unir suas ideias. Brincamos de 

formar as sombras de diversos animais com as mãos e, com isso, encerramos de maneira 

divertida a última etapa. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao ser aplicada, a sequência didática que desenvolvemos teve como papel confirmar 

os pressupostos que afirmam ser possível o Ensino de Ciências na EI. Esta confirmação gera 

em nós o desejo de planejar outras práticas que proporcionem às crianças momentos de 

investigação e construção de conhecimentos relacionados às Ciências, além de potencializar 

no professor-regente a sensibilidade para estar atento aos questionamentos das crianças a fim 

de buscar formas para explicá-los. 

 Consideramos que foi proveitosa a relação da literatura infantil com a atividade de 

tema científico, pois ela colaborou para a necessidade de se inserir formas de letramento, 

agindo não apenas para promover a Alfabetização Científica, mas também a da Língua 

Materna. Cremos ainda que a ludicidade teve total importância para a realização da atividade, 

por proporcionar momentos em que as crianças podiam participar não por obrigação, mas pela 

satisfação em se divertir e ao mesmo tempo refletir sobre aquilo que lhes interessava. 

Além disso, o trabalho com crianças na EI se torna mais eficaz quando tornamos 

possível a oportunidade de todos interagirem entre si, sem que as falas sejam em todo 

momento feitas coletivamente, mas que sejam garantidas ocasiões em que as falas e as 

perguntas individuais tenham valor. Esta valorização é representada em nosso trabalho 

quando analisamos os comentários registrados nas gravações e vemos a riqueza que eles 

possuem, ao perceber a forma como as crianças se expressam e colocam suas dúvidas e 

afirmações. 

Explorar o tema sombra foi uma forma eficaz para conquistarmos a atenção das 

crianças, que acharam incrível a possibilidade de realizar atividades que envolviam ambiente 

escuro, projetor e lanternas. Há uma vasta gama de viabilidades para que o professor de EI 

possa inserir o eixo de Conhecimento de Mundo em suas práticas em sala de aula. Vemos, por 

exemplo, um desdobramento para esta sequência que apresentamos, onde poderíamos abordar 

os aspectos da noite e do dia, trazendo à discussão o movimento do planeta Terra e sua 

relação com o Sol. 
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9 APÊNDICE 

 
9.1 DESCRIÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: DESCOBERTA DA SOMBRA 

 

1ª etapa: O que é escuridão? 

Primeiramente, as janelas e portas devem ser fechadas. Além disso, deve ser evitada 

a entrada de luz externa, com a forração dos vidros da janela com papel pardo. 

Indagar às crianças sobre o que irá acontecer se as lâmpadas da sala forem 

desligadas. 

Distribuir uma pequena lanterna para cada criança. Apagar as lâmpadas e pedir que 

elas façam uma exploração pela sala totalmente escura, utilizando apenas as lanternas. Nessa 

exploração, a partir de questionamentos do professor (localização da mesa, cadeiras, mural 

etc), as crianças deverão fazer a indicação correspondente à localização dos elementos, 

apontando a lanterna acesa. 

Concluir a etapa, questionando as crianças sobre o que é escuridão. 

Tempo previsto para a realização: 30 a 40 minutos do primeiro dia da sequência. 

 

2ª etapa: Brincando com as sombras  

Iniciar com as seguintes perguntas para as crianças: Vocês já viram uma sombra? O 

que é uma sombra? 

Depois das respostas das crianças, fazer uma contação de estória baseada no livro 

Brincadeira de sombra21. 

A fim de permitir que todas as crianças visualizem as ilustrações do livro durante a 

contação da estória, sugere-se que previamente o livro seja digitalizado22, de modo a permitir 

a projeção de suas páginas com o uso de computador e projetor multimídia. Como tela de 

projeção pode ser utilizada uma das paredes da sala. 

Oportunizar às crianças um momento de reflexão sobre a estória e, em seguida, 

questioná-las se elas saberiam fazer a sombra de um objeto. 

Partindo das respostas das crianças para a formação de sombras, o professor deve 

colocar em prática as hipóteses das crianças, sendo pertinente a cada momento a retomada da 

estória.  

Com o auxílio de um aparelho de som e uma lanterna, o professor, ao som de 

músicas, pede às crianças que “inventem” uma forma de fazer a dança das sombras. É 

                                                           
21 MACHADO, Ana Maria. Brincadeira de sombra. São Paulo: Editora Global, 2001. 
22 A versão digitalizada do livro Brincadeira de sombra se encontra no Apêndice 9.2. 
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esperado que as crianças se interponham entre a luz da lanterna e a parede, ou seja, dancem na 

frente da lanterna. Isso acontecendo, o professor deverá instigá-las a mudar o tamanho de suas 

sombras. Nesse momento é adequada uma nova retomada da estória. 

Espera-se que as crianças construam as condições corretas para a formação de 

sombras. 

Figura 1: Síntese esquemática para a formação de sombras. 

 

 

Fonte: autor 

 

Tempo previsto para a realização: 40 a 50 minutos do segundo dia da sequência. 

 

3ª etapa: Teatro de sombras 

Esta etapa que encerra a sequência didática será composta de dois momentos e 

ambos exigirão um anteparo translúcido e uma lanterna que produza uma boa luminosidade. 

A Figura 2 a seguir ilustra a disposição do anteparo e da lanterna em relação à plateia. 
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Figura 2: Ilustração da disposição dos elementos para o teatro de sombra. 

 

 

Fonte: autor 

 

Como anteparo pode ser utilizado TNT branco, fixado como uma cortina esticada. 

Primeiramente, com a intenção de habituar as crianças ao trabalho com sombras, o 

professor interporá entre o anteparo e a lanterna objetos pré-selecionados com os quais as 

crianças estejam acostumadas em seu cotidiano - como tesoura, boneco, mola – para que elas, 

pela observação das sombras, descubram quais são eles. 

O segundo momento será efetivamente o teatro de sombras, no qual usaremos os 

personagens preparados especificamente para esta atividade, construídos com papelão e que 

estão representados na Figura 3. 

 

Figura 3: Foto ilustrativa dos personagens em papelão. 

 

Fonte: autor 
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Antes de começar o teatro, o professor apresenta os personagens, na forma de sombra, 

sem detalhamento de elementos das superfícies das figuras. Em seguida, detalhes das figuras 

(boca, olhos e janelas) previamente recortados são retirados e revelados às crianças por meio 

da iluminação dos objetos e projeção de suas sombras no anteparo. 

A participação das crianças, tanto na criação da estória quanto na manipulação dos 

personagens na frente da lanterna (formação de sombras no anteparo), é fundamental para que 

o teatro aconteça, trazendo-as ao centro da produção criativa. 

Tempo previsto para a realização: 40 a 50 minutos do terceiro dia da sequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



39 

 

9.2 CD COM A DIGITALIZAÇÃO E EDIÇÃO EM POWERPOINT DOS LIVROS: COMO COÇA! 

E BRINCADEIRA DE SOMBRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


