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RESUMO 

 
A pesquisa em ensino de Física tem entre suas linhas a Alfabetização Científica que 
possui diversas concepções: desde a do mero aprendizado dos conceitos científicos 
em si, até a de construção desses conceitos e sua aplicação no cotidiano. Esse 
processo de alfabetização não está totalmente atrelado ao daquele ligado à leitura e 
escrita da língua; inclusive há pesquisadores que defendem a utilização dos conceitos 
científicos para estimular o domínio da leitura e da escrita. É dentro dessa perspectiva 
que a monografia está fundamentada. Nesse trabalho são apresentadas propostas de 
ensino dos conceitos básicos de eletricidade: energia elétrica, carga elétrica, corrente 
elétrica, diferença de potencial, resistência elétrica, circuito elétrico simples e 
potência elétrica, para serem aplicadas em turmas do primeiro segmento do Ensino 
Fundamental, explorando a prática experimental, a ludicidade e a formação do sujeito 
leitor. É descrita a aplicação das propostas em duas turmas, uma do terceiro e outra do 
quinto ano do Ensino Fundamental, de uma escola estadual em Niterói, com 
resultados promissores. 
 

Palavras Chave: Alfabetização Científica, Ensino Fundamental I, Ensino de Ciências/ 

Física, Conceitos Básicos de Eletricidade. 
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ABSTRACT 

 

The research in Physics teaching has among its branches Scientific Literacy that has 
several conceptions. From the mere scientific concepts learning to the construction of 
these concepts and their application in everyday life. This literacy process is not 
totally linked to the one related to language reading and writing; inclusively there are 
researchers that defend the use of scientific concepts to stimulate the control of both 
reading and writing. It is within this perspective that this monograph is founded. In 
this work teaching proposals are presented about electricity basic concepts: electric 
energy, electric charge, electric current, potential difference, electric resistance, 
simple electric circuit and electric power to be applied in classes of the first segment 
of the Fundamental School, exploring the experimental practice, ludicity and the 
reader subject formation. It is described the application of the proposals in two classes, 
one of third graders and another of fifth graders, in a state school in Niterói, with 
promising results. 

 
Key words: Scientific Literacy, Fundamental School I, Science/Physics Teaching, 

Electricity Basic Concepts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O panorama do uso de recursos tecnológicos pela população em geral evidencia a 

importância do conhecimento científico ser trabalhado no início da escolaridade das 

crianças. Nos dias atuais a criança já apresenta habilidades para lidar com aparelhos 

eletrônicos como celulares, DVD player, brinquedos, tablets etc. desde a mais tenra idade.  

A escola não pode perder essa tendência natural e deixar de explorá-la juntamente com a 

alfabetização na língua materna. Mas o que vem acontecendo com o ensino de Ciências nas 

escolas, principalmente nas públicas? 

O ensino de Ciências é pouco desenvolvido nas séries iniciais do Ensino Fundamental 

(EF), e quando é feito, o conteúdo trabalhado é desvinculado da realidade dos alunos. Na 

maioria das vezes é feita uma transcrição do livro didático utilizado. Isso se dá pela má 

formação dos professores do EF que trazem seus conhecimentos sobre Ciências do ensino 

regular, onde eram utilizados os métodos tradicionais e engessados que priorizavam a 

quantidade de conteúdos e não expunham as aplicações vinculadas ao cotidiano. Por essa 

falta de formação adequada e de incentivo, esses professores se veem desestimulados a 

promover uma formação científica de qualidade nos anos iniciais da escolaridade, e a 

consequência disso é o desinteresse gradual dos alunos por Ciências. Quando muito, os 

professores desse nível de ensino, com formação de Curso Normal, trabalham os conteúdos 

de Biologia, deixando de lado aqueles referentes à Física e Química, porque não se sentem 

seguros para apresentar os conceitos. Muitas vezes esses docentes nem identificam que 

determinado conteúdo está vinculado ao corpo de conhecimento da Física. De acordo com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN`s): 
 

O ensino de qualidade que a sociedade demanda atualmente expressa-se 
aqui como a possibilidade de o sistema educacional vir a propor uma 
prática educativa adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e 
culturais da realidade brasileira, que considere os interesses e as 
motivações dos alunos e garanta as aprendizagens essenciais para a 
formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de 
atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que  
vivem (BRASIL, 1997, p.33). 

 

Para tanto é necessário promover a Alfabetização Cientifica (AC) tanto das crianças 

do EF quanto das normalistas. Nesse trabalho focamos nossa atenção para as crianças, uma 
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vez que elas apresentam uma curiosidade espontânea, uma vontade de aprender, perguntar 

que não podem ser desperdiçadas. Mas, como promover a AC desde os anos iniciais de 

forma a atrair a atenção do aluno? Como utilizá-la em paralelo à alfabetização da língua 

materna? Que recursos, além dos livros didáticos utilizar? A fim de responder essas 

perguntas, nesse trabalho monográfico são relatadas algumas propostas de atividades que 

podem possibilitar essa AC, levando em conta a formação do professor. Fazemos um 

recorte para trabalhar conceitos básicos de eletricidade com crianças de 1º a 5º anos do EF. 

Para tanto, no segundo capítulo desse trabalho, apresentamos uma revisão sobre o 

conceito histórico de alfabetização científica, as habilidades necessárias para alguém ser 

considerado alfabetizado cientificamente e a alfabetização científica nos anos iniciais.  

No terceiro capítulo sugerimos propostas de ensino dos conceitos básicos de 

eletricidade: energia elétrica, carga elétrica, corrente elétrica, diferença de potencial, 

resistência elétrica, circuito elétrico simples, potência elétrica, para serem aplicadas em 

turmas do primeiro segmento do EF, explorando a prática experimental, a ludicidade e a 

formação do sujeito leitor. Nesse mesmo capítulo relatamos a aplicação das propostas de 

ensino em turmas de 3º e 5º anos do EF de uma escola pública estadual, localizada em 

Niterói, nas proximidades dos Campi Praia Vermelha e Gragoatá da UFF. 

No capítulo 4 tecemos nossas considerações finais sobre a análise da aplicação das 

propostas de ensino que se mostraram promissoras para efetivar a AC de qualidade. 
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2 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A expressão Alfabetización Científica é utilizada na língua espanhola para designar o 

ensino de Ciências preocupado com a formação cidadã dos alunos e capaz de lhes permitir a 

participação nos processos de decisão do dia a dia. Para o mesmo significado na língua 

inglesa, usa-se o termo Scientific Literacy e nas publicações francesas o termo 

Alphabétisation Scientifique. Na literatura nacional, devido às dificuldades na tradução dos 

termos, encontramos autores que utilizam: a expressão “Letramento Científico”, 

considerando como sendo um conjunto de práticas para se interagir com o mundo e os 

conhecimentos dele; “Enculturação Científica” como a promoção de condições para que os 

alunos sejam inseridos em mais uma cultura, a cultura científica (SASSERON; 

CARVALHO, 2011). Porém, assim como Sasseron e Carvalho, optamos por utilizar o 

termo “Alfabetização Científica” como sendo um ensino que permita aos alunos interagir 

com uma nova cultura, com uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos, 

podendo modificá-los e a si próprios, através de práticas conscientes. Essa escolha está 

alicerçada na ideia de alfabetização de Paulo Freire 1  (1980, apud SASSERON; 

CARVALHO, 2011, p. 61) que diz que “a alfabetização é mais que um simples domínio 

psicológico e mecânico de técnicas de escrever e ler. É o domínio dessas técnicas em 

termos conscientes [...] Implica numa auto-formação de que possa resultar uma postura 

interferente do homem sobre seu contexto.” Assim, a alfabetização deve desenvolver a 

capacidade de organizar os pensamentos e auxiliar na construção de uma consciência mais 

crítica em relação ao mundo. 

Outra definição de AC é dada por Hurd, o primeiro a usar o termo. Hurd2 (1998, apud 

LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001) afirma que a AC envolve a produção e utilização da 

Ciência na vida do homem, provocando mudanças revolucionárias na Ciência com 

dimensões na democracia, no progresso social e nas necessidades de adaptação do ser 

humano. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 1980, p. 111. 
2HURD, P. D. Scientific literacy: new mind for a changing world. In: Science & Education. Stanford, 
USA, 1998, n. 82, p. 407 – 416. 
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2.1 ABORDAGEM HISTÓRICA DO CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A Ciência está diretamente ligada ao desenvolvimento da humanidade. Conforme ela 

evolui, o mundo a acompanha e, conforme ele sofre mudanças, a Ciência também o faz. 

Uma sociedade que depende dos conhecimentos que a Ciência constrói precisa saber mais 

sobre as ciências e seus empreendimentos. Dessa forma, o ensino das Ciências se faz 

extremamente necessário. Para Chassot (2003), a AC significa a possibilidade de a 

população dispor de conhecimentos científicos e tecnológicos necessários para se 

desenvolver na vida diária. De acordo com Hurd3 (1998, apud SASSERON; CARVALHO, 

2011) essa visão vem desde o século XVI com o filósofo Francis Bacon (1561 – 1626) que 

alegava a necessidade de fazer com que as pessoas fossem preparadas intelectualmente para 

o bom uso de suas faculdades intelectuais por meio de conhecimentos sobre Ciências. Em 

1798, o presidente dos EUA, Thomas Jefferson, reivindica que as ciências sejam ensinadas 

nas escolas em qualquer nível de ensino oferecido. Já em 1859, o filósofo Herbert Spencer 

mostrava a necessidade de ensinar nas escolas o que faz parte da vida cotidiana de seus 

alunos. Em 1930, surgiram algumas manifestações a favor de um currículo que levasse em 

conta as dimensões socioculturais da Ciência, ou seja, um currículo que considerasse o 

impacto do progresso promovido por esses conhecimentos e suas aplicações na vida, 

sociedade e cultura de cada pessoa. De acordo com Hurd (1998), nos anos pós Segunda 

Guerra Mundial o mundo e, consequentemente, as Ciências sofreram mudanças. Alterações 

na prática científica representaram impactos para as dimensões sociais, econômicas e 

políticas de diversos países, além de alterações no modo de vida das pessoas. Programas de 

ensino começaram a ser repensados e replanejados por todo o mundo e muitos deles 

visavam a formação de jovens cientistas. No final da década de 1950 o lançamento do 

satélite russo Sputnik marcou a corrida espacial disputada entre URSS (União das 

Republicas Socialistas Soviéticas) e os Estados Unidos da América que preocupados em 

formar futuros cientista e engenheiros elaboraram projetos de ciência para capacitar jovens 

e despertar interesse pelas pesquisas científicas (SASSERON, 2010). Segundo Laugksch4 

(2000, apud SASSERON; CARVALHO, 2011), esse período se qualifica como a época de 

legitimação do conceito de AC.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 HURD, P. D. Scientific Literacy: New Minds for a Changing World. Science Education, v. 82, n. 3, p.  
407 - 416, 1998. 
4LAUGKSCH, R. C. Scientific Literacy: A Conceptual Overview. Science Education, v. 84, n.1, p. 71 
–  94, 2000.	  
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De acordo com DeBoer5 (2000 apud SANTOS, 2007, p. 474), a partir do século XIX, 

tanto na Europa como nos Estados Unidos, a Ciência incorporou-se ao currículo escolar. No 

Brasil, essa preocupação com a educação científica foi mais tardia, sendo incorporada ao 

currículo em 1930. Esse processo de inovação começou com a atualização curricular e 

depois continuou com a produção de kits de experimentos na década de 1950 e com a 

tradução de projetos americanos e a criação de centros de ensino de Ciências na década de 

1960; culminou com o início da produção de materiais por educadores brasileiros na década 

de 1970 (SANTOS, 2000). 

Atualmente o ensino de Ciências vem sendo defendido não só por educadores, mas 

por profissionais de diversas áreas, pois a relação entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Meio Ambiente afeta diretamente o bem estar da população, o desenvolvimento econômico 

e o progresso da sociedade (SASSERON; CARVALHO, 2011). 

 

2.2 HABILIDADES NECESSÁRIAS 

 

De acordo com Chassot (2003), a elaboração de explicações sobre o mundo natural é 

descrever a natureza numa linguagem dita científica. Logo, a Ciência é uma linguagem, e 

ser alfabetizado cientificamente é saber ler e entender essa linguagem. Porém, as 

habilidades necessárias para uma pessoa ser considerada alfabetizada cientificamente vão 

além disso. 

Fourez6 (1994, apud SASSERON; CARVALHO, 2011), em seu livro, cita os critérios 

propostos pela Associação de Professores de Ciências dos Estados Unidos (NSTA) para 

uma pessoa ser alfabetizada cientifica e tecnologicamente. Entre esses critérios estão: 

• Utilização dos conceitos científicos e capacidade de integrar valores e tomar 

decisões responsáveis no dia a dia. 

• Compreensão de que a sociedade exerce controle sobre as Ciências e as 

Tecnologias, assim como as Ciências e as Tecnologias refletem a sociedade.  

• Capacidade de perceber os benefícios e malefícios provenientes das 

inovações científicas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5DeBOER, G. E. Scientific Literacy: another look at its historical and contemporary meanings and its 
relationship to science education reform. Journal of Research in Science Teaching, v.37, n.6, p. 582 – 
601, 2000. 
6FOUREZ, G. Alphabétisation Scientifique et Technique – Essai sur les finalités de  
l’enseignement des sciences. Bruxelas: DeBoeck-Wesmael, 1994. 
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• Conhecimento dos principais conceitos, hipóteses e teorias científicas e 

capacidade de aplicá-los. 

• Apreciação pelas Ciências frente a um desafio científico. 

• Compreensão de que a produção dos saberes científicos depende do caráter 

humano e social. 

• Distinção entre os resultados científicos e a opinião pessoal. 

• Reconhecimento da origem da Ciência e compreensão de que o saber 

científico é provisório, está sujeito a mudanças e depende das interações 

sócio-históricas. 

• Reconhecimento das fontes válidas de informação científica e tecnológica. 

Com isso, deve-se recorrer a elas diante de uma situação de tomada de 

decisão e saber selecionar as informações necessárias.  

• Conhecimento das dimensões culturais, econômicas e sociais que 

acompanham o desenvolvimento das Ciências e Tecnologias. 

Na revisão feita por Sasseron e Carvalho (2011) verificamos que as autoras listaram 

habilidades diferentes a uma pessoa considerada alfabetizada cientificamente. Dentre essas 

habilidades as autoras englobaram em três blocos as classificações convergentes, aos quais 

elas chamaram de Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica. O primeiro refere-se à 

compreensão básica dos termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, de 

modo que seja possível aplicá-los de forma apropriada em situações diversas do dia a dia; o 

segundo, preocupa-se com a compreensão da natureza das Ciências e dos fatores éticos e 

políticos envolvidos em sua prática; e o terceiro compreende o entendimento das relações 

entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).  

 
As propostas didáticas incluídas nesses três eixos devem ser capazes de 
promover o início da AC, pois terão criado oportunidades para trabalhar 
problemas envolvendo a sociedade e o meio ambiente, discutindo, 
concomitantemente, os fenômenos do mundo natural associados, a 
construção do entendimento sobre esses fenômenos e os empreendimentos 
gerados a partir de tal conhecimento (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 
76).  

 

Com todas as exigências para as habilidades de um alfabetizado cientificamente, 

concluímos que esses objetivos não serão alcançados ao término do ensino escolar. Porém, 

esse trabalho deve se iniciar nos anos iniciais do EF (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001). 
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2.3 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NOS ANOS INICIAIS 

 

As crianças possuem uma natural curiosidade sobre o mundo que as cerca, e esta deve 

ser estimulada tanto pela escola (educação formal) quanto pelos pais (educação informal).  

Rodrigues e Pinheiro (2012, p. 18) afirmam que “cabe à escola, no momento da 

chegada da criança, investir para manter a curiosidade e o poder investigativo que ela traz 

consigo”. Grala7  (2006, apud RODRIGUES; PINHEIRO, 2012, p. 18) ressalta que a 

própria criança se incube de seu papel de aprendiz quando o ambiente é bem estruturado. 

Porém não é isso que ocorre pois, conforme os anos passam a curiosidade das crianças e a 

natureza investigativa vão sendo substituídas por conformismo e aceitação do mundo 

pronto e acabado, conforme podemos observar no Ensino Médio. 

De acordo com dados do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), o 

Brasil, em 2012, manteve sua pontuação de 405 em Ciências desde 2009, ano da última 

avaliação, ocupando as últimas posições do ranking (INEP, 2013). Entre os 65 países 

participantes o Brasil ficou em 58º em Matemática, 55º em Leitura e 59º em Ciências. Para 

que isso mude e não ocorra mais esse conformismo é preciso que o ensino seja reformulado. 

E essa reformulação deve começar da base, onde se encontra a raiz do problema.  

Almeida et al. destaca que em relação aos conteúdos dos anos iniciais do EF, 

“predomina a exploração daqueles vinculados às Ciências Biológicas e à Educação 

Ambiental, enquanto que nas formas de abordagem, pouca ênfase é dada ao 

desenvolvimento do espírito investigativo dos alunos” (ALMEIDA et. al., 2012, p. 2). 

Os PCN’s (BRASIL, 1997) sugerem que: 

 

Mostrar a Ciência como um conhecimento que colabora para a 
compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem 
como parte do universo e como indivíduo, é a meta que se propõe para o 
ensino da área na escola fundamental. A apropriação de seus conceitos e 
procedimentos pode contribuir para o questionamento de que se vê e ouve, 
para a ampliação das explicações acerca dos fenômenos da natureza, para a 
compreensão e valorização dos modos de intervir na natureza e de utilizar 
seus recursos, para a compreensão dos recursos tecnológicos que realizam 
essas mediações, para a reflexão sobre questões éticas implícitas nas 
relações entre Ciência, Sociedade e Tecnologia (p. 21 – 22). 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7GRALA, R. M. Favorecendo a aquisição de conceitos científicos em crianças de 6 anos com a 
introdução precoce de situações problemáticas de Física. Dissertação (Mestrado Profissional de 
Ensino de Física) – Instituto de Física da UFRGS, Porto Alegre, 2006. 
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Para Chassot (2003), conforme já citado anteriormente no item 2.2, a Ciência é uma 

linguagem que nos dá explicações sobre o mundo, e nada melhor do que utilizá-la para 

corresponder às expectativas das crianças ao formularem perguntas como: Porque o céu é 

azul? Como se forma o arco-íris? O que tem no final do arco-íris? Como o avião consegue 

voar? De acordo com Carvalho e Capecchi8 (2003, apud ROSA et al, 2011, p. 4): 

 
a construção do conhecimento na fase inicial da vida do ser humano não é 
algo para se deixar de lado. Há todo um conhecimento por trás de cada 
brincadeira e cada pergunta feita pela criança. A professora tem o papel de 
desvendá-lo, possibilitando, ao grupo de crianças, vivências que explorem 
todas as dimensões de que são capazes. 
 
 

Focamos a partir desse momento na Física, por ser facilitadora da aprendizagem 

relacionada à leitura e escrita, à matemática, ao cotidiano, às tecnologias e à natureza, 

contribuindo para a formação de um cidadão participativo, crítico e comprometido com o 

coletivo. Conforme afirmam Zimmermann e Evangelista 9 (2005, apud RODRIGUES; 

TEIXEIRA, 2011, p. 4401-1), os docentes do EF ainda não se motivam a ensinar os 

diversos conteúdos da Física por se sentirem inseguros devido à falta de conhecimento do 

conteúdo científico. Em relação a essa questão, Marques10 (2009, apud RODRIGUES; 

PINHEIRO, 2012) aponta que além da formação inadequada dos professores, os conteúdos, 

quando trabalhados, são voltados apenas para a Biologia. Porém, Carnielli et al11(1996, 

apud LONGHINI et al, 2011, p. 3401-1) afirmam que: 

 
o que se espera de atividades de ciências nas primeiras séries da 
escolarização não é ensinar um conceito em todo seu rigor científico, e sim 
oferecer oportunidades de as crianças se envolverem em um clima de 
experimentação, de agir sobre os objetos apresentados, de propor ideias 
próprias e respeitar, também, as de seus pares; [...] 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 CARVALHO, A. M. P. ; CAPECCHI, M. C. V. M. Argumentação em uma aula de conhecimento 
físico com crianças na faixa de oito a dez anos. Revista Investigação em Ensino de Ciência, v. 5, n. 3, 
2003. 
9ZIMMERMANN, E.; EVANGELISTA, P. C. Q. In: ATAS do IX Encontro Nacional de Pesquisa em 
Ensino de Física. EPEF, Jaboticatubas, 2005. 
10MARQUES, N. L. R. Formação de alunos do curso normal para o ensino de Ciências nas séries 
iniciais: uma experiência em Física térmica, 2009. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Física. 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.   
11	  CARNIELLI, D. A. do P. et al. Subsídios para o ensino de ciências. In: COLOGNESE, E. M. G. 
(Coord.); SILVA, M. R. da. (Org.). Ciências: formação do professor e ensino nas séries iniciais. v. V. 
Toledo: UNIOESTE, 1996. 
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E conforme revela Schroeder12(2007, apud LONGHINI et al, 2011, p. 3401-1),  

 
o ensino de conteúdos de física a alunos dos anos iniciais não deve prezar 
pela matematização ou preparação para os anos posteriores, mas antes, 
trata-se de uma oportunidade de os estudantes serem desafiados a resolver 
problemas de forma colaborativa, de aprender a aprender.  
 
 

A escola, e consequentemente os professores, perderam o papel de referência do saber 

devido às possibilidades de acesso às fontes de informações por parte dos alunos. De acordo 

com Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 7), “se a escola não pode proporcionar todas as 

informações científicas que os cidadãos necessitem, deverá ao longo da escolarização, 

propiciar iniciativas para que os alunos saibam como e onde buscar os conhecimentos que 

necessitam para a sua vida diária”. Dessa forma, não é preciso que o professor domine 

totalmente os conteúdos de Física, mas que utilize deles para possibilitar ao aluno “interagir 

com uma nova cultura, com uma nova forma de ver o mundo” (SASSERON; CARVALHO, 

2011, p. 61), tornando-se um sujeito crítico e participativo. Além disso o professor pode 

propor pesquisas coletivas e participar delas, já que este não é o detentor do saber. 

Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 4) dizem que essa AC poderá ainda auxiliar o 

processo de aquisição do código escrito nos anos iniciais. Não se trata de saber ler e 

escrever para aprender sobre Ciências, e sim, usar a Ciência para aprender a ler e escrever 

ou aperfeiçoar a leitura e a escrita.  

Rodrigues e Pinheiro citam em seu artigo que autores como Carvalho (1998), 

Schroeder (2004), Rosa (2004), Grala (2006), Zanon (2007) e Marques (2009) 

compartilham uma mesma ideia sobre os conceitos físicos: 

 
Defendem que conceitos físicos podem e devem ser discutidos desde os 
primeiros anos de escolarização, pois dessa forma as aulas de Ciências 
ganham vida e significado para os pequenos. Para que a discussão de 
conceitos de Física ocorra, não é necessário forçar a criança a aprender 
algo, mas sim estimulá-la e guiar seus passos para as descobertas, pois 
desde muito cedo ela começa a buscar experiências que permitirão o 
conhecimento do mundo físico que a rodeia (RODRIGUES; PINHEIRO, 
2012, p. 16). 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12SCHROEDER, C. A importância da Física nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental. 
Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 29,  n. 1, 2007, p. 91. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Em 2010, foi feito contato com a coordenação do EF do Instituto de Educação 

Professor Ismael Coutinho (IEPIC) para sondar o interesse de aplicação de uma proposta 

para a AC pelo Projeto de Extensão Alfabetização Científica nos Espaços de Educação 

Formal. O tema proposto pela professora interessada foi sobre Eletricidade, por apresentar 

risco para as crianças. A partir daí, foi criado um material, descrito no item 3.1, que 

despertasse o interesse e curiosidade das crianças sobre o tema. A atividade foi aplicada em 

uma turma do 5º ano do EF. Após isso, viu-se a necessidade de trabalhar mais a leitura e a 

escrita para a formação de sujeitos leitores. De acordo com os PCN’s para o Ensino 

Fundamental, sobre as Ciências Naturais: 

 
Desde o início do processo de escolarização e alfabetização, os temas de 
natureza científica e técnica, por sua presença variada, podem ser de 
grande ajuda, por permitirem diferentes formas de expressão. Não se trata 
somente de ensinar a ler e a escrever para que os alunos possam aprender 
Ciências, mas também de fazer usos das Ciências para que os alunos 
possam aprender a ler e a escrever. (BRASIL, 1997, p.45) 
 
 

No preparo de um novo material houve carência de textos infantis sobre o tema de 

Eletricidade e fez-se necessário criá-los. Com as histórias prontas, procuramos o Instituto de 

Arte e Comunicação Social (IACS) da UFF, para a produção das ilustrações e a seguir os 

submetemos à Editora da UFF (EdUFF) para a confecção de dois livros paradidáticos13 – 

Thomas Edison, o gênio da lâmpada e  Elétron e seus amigos, Fluorescente e 

Incandescente (Apêndices 6.1 e 6.2). 

No ano seguinte a professora que iniciou o trabalho não permaneceu com a turma que 

passara para o 6º ano e houve a necessidade de uma nova procura para aplicação da nova 

atividade. Dessa vez a segunda proposta, descrita no item 3.2, foi aplicada em uma turma 

do 3º ano do EF. 

A coleta de dados da primeira atividade foi feita através de uma avaliação contendo 

cinco perguntas e a da segunda atividade uma avaliação contendo três perguntas e uma 

redação, possibilitando assim uma análise quantitativa dos dados. Segundo Moreira (2011), 

o enfoque quantitativo busca isolar variáveis e eventos a fim de estudá-los objetivamente. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Esses livros tiveram o apoio financeiro do Programa de Extensão Universitária (ProExt). 
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Porém tais posturas são passíveis de críticas, como por exemplo, segundo Gohn14 (1984, 

apud MOREIRA, 2011, p. 36): 

 

Os fatos isolados são abstrações, momentos artificiosamente separados do 
todo, os quais, só quando inseridos no todo correspondente, adquirem 
verdade e concreticidade [...] Estudo das partes e dos processos isolados 
não é suficiente; ao contrário, o problema essencial consiste em relações 
organizadas que resultam da interação dinâmica, e fazem com que o 
comportamento da parte seja diverso, se porventura for examinado 
isoladamente no interior de um todo [...] Toda pesquisa deve revelar não 
apenas o movimento presente dos fenômenos, mas como eles se 
reproduzem e se transformam. 

 
 

Com isso, outra forma adotada para coletar dados foi através de observação 

participativa, o que possibilitou uma análise qualitativa que, segundo Firestone15(1987 apud 

MOREIRA, 2011), se preocupa mais com a compreensão do fenômeno social e onde o 

pesquisador fica “imerso” no fenômeno de interesse. 

 
Cada abordagem ao estudo de situações educacionais provê de maneira 
única a sua própria perspectiva. Cada uma ilumina a seu modo as situações 
que os seres humanos procuram compreender [...] A questão não é 
contrastar qualitativo e não qualitativo, mas como abordar o mundo 
educacional [...] Olhar através de um olho só nunca proporcionou muita 
profundidade de campo (EISNER16, 1981, apud MOREIRA, 2011, p. 61). 

 

Após a análise e interpretação dos dados de cada atividade, foi feita uma reflexão 

sobre os resultados. De acordo com Schön17, (1997 apud DORINGON; ROMANOWSKI, 

2008, p. 14):  
Todas as experiências, sejam agradáveis ou não, contêm um elemento 
surpresa, quando algo não está de acordo com as nossas expectativas, 
podemos responder à ação colocando a situação de lado, ou podemos 
responder a ela por meio da reflexão [...] A reflexão sobre a ação ocorre 
depois do acontecimento da prática, ou seja, quando a ação é revista e 
analisada fora do contexto. É nessa reflexão sobre a ação que tomamos 
consciência do conhecimento tácito e reformulamos o pensamento na ação 
tentando analisá-la, percebendo que é um ato natural. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14GOHN, M. G. M. A pesquisa nas ciências sociais: considerações metodológicas. Cadernos CEDES, 
v. 12, 1984, p. 4-6. 
15FIRESTONE, W. A. Meaning in method: the rethoric of quantitative and qualitative research. 
Educational Researcher, v.16, n.7, 1987, p. 16-21. 
16EISNER, E. W. On the differences between scientific and artistic approaches to qualitative research. 
Educational Researcher, v.10, n.4, 1981, p. 5-9. 
17SHÖN, D. Formar Professores como Profissionais Reflexivos. In: NÓVOA, A. (Org.), Os 
professores e a sua formação. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1997. 
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Após a reflexão sobre a ação viu-se a necessidade de reformular a proposta, descrita 

no item 3.3. 

 

 

3.1 PROPOSTA TESTE 1 

 

A primeira proposta teste foi realizada a pedido da professora da turma, para 

conscientizar os alunos sobre os perigos da eletricidade. A fim de alcançar esse objetivo, 

optou-se por começar a atividade abordando os conceitos de diferença de potencial, 

corrente elétrica e resistência elétrica utilizando um desafio. Em relação ao interesse dos 

alunos pelos conteúdos de Física, Coelho18 (1999 apud RODRIGUES, 2011) afirma que: 

“O aluno não detesta física, mas sim tem curiosidade, gosta de problemas desafiadores e 

considera importante aprender. Os alunos são desestimulados pelas aulas maçantes e 

monótonas”. 
 

3.1.1 APLICAÇÃO DA PROPOSTA TESTE 1 

 

Ao começar a atividade, dividimos a turma em grupos de cinco alunos e a cada um 

dos grupos foram dados: um LED, dois fios desencapados nas pontas, um suporte para pilha 

e uma pilha. Em seguida, foram apresentadas as perguntas para os alunos irem refletindo e 

responderem:  

- Que objetos precisam de energia elétrica para funcionar?  

- De onde vem essa energia? Como ela chega a nossas casas? 

Segundo Sasseron e Carvalho (2011), as discussões devem propiciar que os alunos 

levantem hipóteses, construam argumentos para dar credibilidade a tais hipóteses, 

justifiquem suas afirmações e busquem reunir argumentos capazes de conferir consistência 

a uma explicação para o tema investigado. 

Foi lançado o desafio de acender o LED utilizando o material dado. O grupo que 

conseguisse primeiro deveria ensinar para os outros o que fazer. De acordo com Rosa (2007, 

p. 357), “é da natureza da criança experimentar, testar, investigar e propor soluções, 

cabendo à escola incentivar a usufruir destas características, atuando como mediador entre a 

experimentação espontânea e a científica”. Segundo Campos (2012, p. 1402-4): 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18COELHO, R. O. O que leva o aluno a gostar (ou não) da aula de Física. Monografia de 
Especialização em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, 1999. 
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Nas atividades experimentais investigativas, o professor suscita o interesse 
dos alunos a partir de uma situação problematizadora em que a tentativa de 
resposta dessa questão leva à elaboração de suas hipóteses que, na verdade, 
são suas primeiras concepções a cerca de problema, ou seja, concepções 
prévias. 
 
 

Após todos os grupos conseguirem acender o LED, foi introduzido o conceito de 

corrente elétrica associando: os elétrons a bolinhas de gude; o de resistência ao 

comprimento e largura de um cano; e o de diferença de potencial à diferença de altura das 

duas extremidades do cano (energia potencial gravitacional). Usando um pisca-pisca de 

árvore de Natal, foi possível falar sobre: associação em série e em paralelo; energia elétrica, 

e com isso chegar ao objetivo de expor os perigos da eletricidade. 

 

3.1.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS DA PROPOSTA TESTE 1 

 

Conforme mencionado na Metodologia da Pesquisa, foram feitas observações durante 

a atividade, e após foram passadas cinco perguntas para os alunos responderem: 

- O que é corrente elétrica? 

- Desenhe duas lâmpadas ligadas em série e em paralelo. 

- Porque a bateria acende a lâmpada? 

- Qual ligação é feita em nossa casa? Série ou paralelo? Por quê? 

- Você gostou da atividade? Do que gostou mais? 

 

3.1.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PROPOSTA TESTE 1 

 

Ao iniciarmos com a divisão dos grupos e distribuição do material, as crianças 

demonstraram bastante interesse e com isso se mostraram dispostas a participar da atividade.  

Durante as perguntas para reflexão, mais da metade da turma participou querendo 

responder. No desafio, todos os membros dos grupos testaram suas hipóteses e defenderam 

suas ideias. A maioria colocava na primeira tentativa um lado do fio na pilha e outro na 

lâmpada, não fechando o circuito. O pai de um dos alunos era eletricista e o menino 

resolveu o problema rapidamente, tendo esse seu aprendizado vindo de um espaço informal. 

Os demais grupos, após experimentarem suas hipóteses, chegaram ao objetivo de acender a 

lâmpada. Após os grupos apresentarem suas hipóteses de o porquê a lâmpada só acende 

dessa forma e com as colocações deles, pudemos introduzir os conceitos. Pelo diálogo 

mantido com as crianças, verificamos que a atividade estimulou a criatividade, curiosidade 
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e desenvolveu o pensamento crítico, além de permitir às crianças tomar decisões, conviver 

em grupo e defender suas ideias. 

Das respostas apresentadas na lista de perguntas, notamos que muitas respostas 

estavam iguais, principalmente as dos alunos do mesmo grupo. A maioria compreendeu os 

conceitos e encontramos em suas respostas um aumento do vocabulário, como os termos: 

energia, diferença de energia, cargas positivas e negativas. A maior parte dos alunos gostou 

mais do desafio. Algumas respostas se encontram no Anexo 7.1. 

Outra observação importante a se fazer nesta etapa foi a dificuldade de uns dois ou 

três alunos de responder as perguntas. Conversando com eles, pudemos notar que eles 

produziam bem uma fala, mas na hora de escrever diziam não saber. A professora pediu que 

eu deixasse esses de lado, pois eles não sabiam escrever. Alguns, com nossa conversa, 

tentaram desenvolver alguma coisa apesar de as respostas estarem incompreensíveis, outros 

deixaram em branco. 

A análise quantitativa se encontra no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Análise quantitativa das respostas dos alunos. 

 

 

ANÁLISE QUANTITATIVA 
Pergunta 1  O que é corrente elétrica?   

Respostas 

 São os elétrons  7 
Um conjunto de elétrons 3 
É a energia que passa nos fios 2 
É a diferença de energia 1 
É a lâmpada ligada em uma bateria 1 
É a ligação de dois fios 6 
Não responderam 2 

Pergunta 2  Desenhe duas lâmpadas ligadas em série e em paralelo.   

Respostas 

Desenharam as ligações corretas com a lâmpada, fios e bateria 6 
Desenharam as ligações mostrando apenas as lâmpadas e os fios  3 
Desenharam apenas a ligação em série de forma correta 2 
Desenharam de forma incorreta, porém no desenho estava presente a bateria, 
a lâmpada e os fios 8 

Desenhou apenas as lâmpadas  1 
Não desenharam 2 

Pergunta 3 Porque a bateria acende a lâmpada?   

Respostas 

 É porque tem um fio ligando a lâmpada 3 
 É porque a bateria dá energia para a lâmpada 1 
 É porque na bateria tem diferença de energia 6 
É porque as energias são diferentes 4 
É por causa das cargas positivas e negativas 5 
É porque a energia é forte 2 
Não respondeu 1 

Pergunta 4 Qual ligação é feita em nossa casa? Série ou paralelo? Por quê?   

Respostas 
Paralelo 21 
Série (não justificou) 1 

      

Justificativas 

Se fosse em série e apagasse a luz de um cômodo, todos os outros apagariam. 8 
Quando apagamos a luz de um cômodo, a luz dos outros permanece acesa. 3 
Porque tem um fio para cada coisa 1 
Justificativas incompreensíveis 4 
Não justificaram 5 

Pergunta 5 Você gostou da atividade? Do que gostou mais?   

Respostas 

Sim. Gostaram mais do desafio 12 
Sim. Gostaram mais de aprender os conceitos 4 
Sim. Gostaram de tudo 2 
Sim. Gostou mais ou menos do desafio 1 
Não responderam 2 
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3.2 PROPOSTA TESTE 2 

 

Com o objetivo de estimular a leitura e a escrita utilizando a Ciência para, a partir daí, 

iniciar a AC nos anos iniciais foi feita uma proposta (Apêndice 6.3) baseada em dois livros 

paradidáticos. O tema escolhido foi a Eletricidade, por estar presente constantemente no dia 

a dia dos alunos. De acordo com Rosa (2007), não basta incluir conceitos e fenômenos de 

Física nos currículos escolares, é necessário também incorporar à pratica pedagógica 

atividades que permitam explorar tais conhecimentos, com base nas situações cotidianas 

dos estudantes. A proposta estimulou a formação não só do sujeito leitor, mas também de 

sujeitos críticos, ao abordar os tipos de lâmpada (fluorescente e incandescente), além de 

introduzir o aluno em uma cultura histórica que humaniza a vida do cientista Thomas 

Edison. Rosa (2007) afirma que o ensino das Ciências Naturais deve permitir aos estudantes 

compreender o mundo e atuar como indivíduos críticos e participativos, utilizando 

conhecimentos de natureza científica e tecnológica. 

 

3.2.1 APLICAÇÃO DA PROPOSTA TESTE 2 

 

A atividade se iniciou com a projeção do livro Thomas Edison, o gênio da lâmpada 

(CAMACHO, 2011) e leitura junto aos alunos (Foto 1). Após o conto foi estimulada a 

criatividade das crianças que recontaram a história juntas. Mediando a conversa para, a 

partir da invenção da lâmpada elétrica, chegar ao tema eletricidade, foi comentada a 

importância da luz na nossa vida e a relevância da invenção de Thomas Edison e o que 

precisamos para a lâmpada funcionar. A conversa nos levou ao termo energia que é muito 

confundido com eletricidade. Falamos sobre os tipos de energia e a transformação de um 

em outro, utilizando exemplo de objetos presentes na própria sala de aula. Outro assunto 

abordado foi a transformação de energia que ocorre em nosso corpo, fazendo uma ligação 

com a Biologia. Conversamos também sobre as diversas formas de obtermos energia 

elétrica e o que fazer para esses recursos não acabarem.  
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Foto 1 – Conto e reconto do livro Thomas Edison, o gênio da lâmpada 

 

Na segunda parte da atividade, foi projetado o livro Elétron e seus amigos, 

Fluorescente e Incandescente (CAMACHO, 2011) e realizado o conto e reconto da história, 

com a ajuda da professora Hanriete (Foto 2). Falamos sobre corrente elétrica e após mostrar 

uma lâmpada fluorescente e uma lâmpada incandescente conversamos sobre a diferença 

entre as duas e sobre o gasto de energia. 

 

 

Foto 2 – Conto e Reconto do livro Elétron e seus amigos, Fluorescente e 

Incandescente. 
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3.2.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS DA PROPOSTA TESTE 2 

 

Ao final, como instrumento de avaliação qualitativa foi entregue uma ficha (Apêndice 

7.4) contendo perguntas sobre as lâmpadas e a energia elétrica e pedindo para que as 

crianças escolhessem uma das histórias e fizessem uma redação e um desenho sobre ela, 

incentivando a escrita e a tendência artística das crianças. De acordo com os PCN’s para o 

Ensino Fundamental, sobre as Ciências Naturais: 

 
A capacidade de narrar ou descrever um fato, nessa fase, é enriquecida 
pelo desenho, que progressivamente incorpora detalhes do objeto ou do 
fenômeno observado. O desenho é uma importante possibilidade de 
registro de observação compatível com esse momento da escolaridade, 
além de um instrumento de observação da própria Ciência (BRASIL, 1997, 
p.45). 

 

 

3.2.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PROPOSTA TESTE 2 

 

No início da atividade todos os alunos pareciam entusiasmados, porém ao longo do 

diálogo alguns foram se dispersando. A metade dos alunos respondeu bem à conversa e 

fizeram associações e observações interessantes que contribuíram para a troca de saberes 

objetivada pela partilha.  

Analisando a lista de perguntas, notamos que algumas respostas estavam iguais e que 

alguns alunos não sabiam escrever. 

O resultado foi positivo para os alunos que se envolveram na atividade (Anexo 7.2). 

O diálogo permitiu compreenderem o funcionamento das lâmpadas e atuarem como 

indivíduos críticos e participativos, pois muitos levaram a questão a seus pais. De acordo 

com Campos et al (2012, p. 1402-4): 

 
O que se observa é que atividades que levem o aluno a refletir sobre suas 
escolhas e estratégias, propiciando a investigação, o senso crítico-
argumentativo, a tomada de decisões, a autonomia, são pouco utilizadas no 
âmbito educacional, o que causa inquietação no sentido de pensar nos 
cidadãos que estão sendo formados nesse “modelo de educação”. É 
necessário desenvolver possibilidades de educar para a vida e não para a 
memorização. 

 
 
A análise quantitativa se encontra no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Análise quantitativa das respostas dos alunos. 

 

 

 

	   	   	   	   	  

	  
ANÁLISE QUANTITATIVA 	  

	  
Pergunta 1  Quem inventou a lâmpada elétrica? 	  

	  
Respostas Thomas Edison 21 	  

	  
Pergunta 2  Como podemos conseguir energia elétrica? 	  

	  

Respostas 

Através do Sol 7 	  

	  
Através do vento e do Sol 4 	  

	  
Através do vento e da água 1 	  

	  
Através da água 1 	  

	  
Através da água, do vento e do Sol 1 	  

	  
Através da luz 1 	  

	  
Resposta incompreensível   4 	  

	  
Resposta em branco 2 	  

	  
Pergunta 3  O que podemos fazer para a energia elétrica não acabar? 	  

	  

Respostas 

Cuidar da natureza 2 	  

	  
Não gastar energia 2 	  

	  
Não demorar no banho 1 	  

	  
Apagar as luzes  9 	  

	  
Cuidar da energia 1 	  

	  
Não gastar energia 1 	  

	  
Resposta incompreensível   3 	  

	  
Resposta em branco 2 	  

	  
Pergunta 4 

Depois de saber a lâmpada que gasta menos, qual o tipo você escolheria 
para usar na sua casa, a fluorescente ou a incandescente? Por quê?   	  

	    	  

	  

Respostas 

Incandescente (sem justificativa) 3 	  

	  
Incandescente. Porque é mais prática 1 	  

	  
Fluorescente (sem justificativa) 6 	  

	  
Fluorescente. Porque é mais bonita. 2 	  

	  
Fluorescente. Porque é fraca. 1 	  

	  
Fluorescente. Porque ilumina mais. 1 	  

	  
Fluorescente. Porque dura mais. 1 	  

	  
Fluorescente. Porque gasta menos. 2 	  

	  
Fluorescente. Porque é melhor para minha casa 2 	  

	  
Resposta em branco 2 	  

	   Pergunta 5 Escolha uma das histórias e escreva uma redação sobre ela.    	  

	  
Faça também um desenho. 	  

	  
Respostas 

Escolheram a história do Elétron 7 	  

	  
Escolheram a história de Thomas Edison 7 	  

	  
Escrita incompreensível 4 

	  
	  

Fizeram desenho 11 
	  

	  
Deixaram em branco 3 
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3.3 REFORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS TESTE 

 

A primeira atividade apresentada possibilitou a visualização dos conceitos através de 

associações e experimentos, porém não formou indivíduos leitores. A segunda contribuiu 

para a formação de indivíduos leitores, porém não atraiu a atenção de todos os alunos. 

Utilizando a experiência das atividades anteriores e refletindo sobre essas ações, fez-

se necessário reformular a proposta. Porém, como não houve tempo disponível devido às 

diversas atividades nas turmas, esta reformulação não foi aplicada.  

A proposta reformulada se divide em 7 aulas de 45 minutos cada, descritas a seguir. 

 

Aula 1 – Como surgiu a eletricidade?  
 

Começar a atividade dividindo a turma em grupos de quatro alunos cada e 

entregar para cada grupo um jogo da memória. Em cada par de cartas deve conter 

uma data em uma e um acontecimento histórico em outra. No Apêndice 6.5 

encontram-se alguns exemplos de cartas que podem ser feitas. A junção de todas as 

cartas completa a história de como surgiu a eletricidade. Ao final do jogo os alunos 

devem usar as cartas para construir uma linha do tempo com a história da eletricidade. 

Barbosa19  (2006, apud JANGO et al, 2011, p. 2) afirma que “jogos utilizados 

em sala de aula são importantes recursos que devem ser utilizados pelos professores, a 

fim de que as crianças assimilem um novo conhecimento, assimilando-o de forma 

prazerosa” 

 
Aula 2 – Estimulando futuros cientistas  
 

Começar a atividade projetando o livro Thomas Edison, o gênio da lâmpada 

(CAMACHO, 2011) e lendo junto aos alunos para estimular a leitura. De acordo com 

os PCN’s, “é necessário investir no ensino e aprendizagem da leitura e escrita de 

textos informativos. Além do livro didático, outras fontes oferecem textos 

informativos: [...] livros paradidáticos [...]” (BRASIL, 1997, p. 81).   

Após o conto pedir para que as crianças recontem a história e estimular a 

criatividade para que elas pensem além do que o livro descreve. Mediar a conversa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19BARBOSA, S. R. S. Brinquedos e Brincadeiras: Repensando essa prática pedagógica na Educação 
Infantil. Campinas: UNICAMP, 2006. 
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direcionando para o tema eletricidade, falando da importância da luz elétrica para 

nossa vida e utilizando perguntas, como: 

- Quem inventou a lâmpada elétrica? (esperar as crianças responderem) 

- Na época de Thomas Edison, antes de ele inventar a lâmpada, como as pessoas 

enxergavam de noite? 

- Do que precisamos para a lâmpada elétrica funcionar? 

 

Esperamos com isso que os alunos cheguem sozinhos ao tema energia ou eletricidade. 

Ao final, disponibilizar materiais para que as crianças inventem algo que poderá 

facilitar sua vida. Mas, deixar claro que é algo que não existe. Deixar as crianças à 

vontade para escolher a construção de um texto, desenhos ou uma maquete. 

 
Aula 3 – O que é eletricidade? / Tipos de lâmpadas 
 
Introduzir a aula relembrando a aula 2 e focando na importância da eletricidade. Abrir 

para o diálogo e mediar a conversa fazendo perguntas como: 

- O que é a eletricidade? 

- Por onde ela passa para chegar em nossas casas? 

- O que acontece dentro de fios elétricos? 

 

Projetar o livro Elétron e seus amigos, Fluorescente e Incandescente (CAMACHO, 

2011) e lendo junto aos alunos para estimular a leitura. Pedir para que elas recontem a 

história. Fazer novamente as perguntas: 

- O que é a eletricidade? 

- Por onde ela passa para chegar em nossas casas? 

- O que acontece dentro de fios elétricos? 

 

Fazer a associação da história com o tema. 

Mostrar para as crianças dois tipos de lâmpada (fluorescente e incandescente) e pedir 

para descreverem a principal diferença entre elas. Estimular o diálogo através de 

perguntas, como: 

- Por que o amigo Fluorescente era frio e o Incandescente era quente? 
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- O que gasta mais energia elétrica, usar a lâmpada fluorescente ou a 

incandescente? Por quê? 

 

Passar a Matéria Unesp Notícias (http://www.youtube.com/watch?v=BQS7IqJviF4) e 

após, entregar uma lista de perguntas, descritas e destacadas abaixo. Deve-se deixar 

claro para os alunos que não existe resposta certa. A “avaliação”, que nesta 

reformulação teve o nome mudado para “O que você aprendeu hoje?” tem o objetivo 

de dar um retorno ao professor sobre o que o aluno aprendeu e qual a sua opinião 

sobre o tema para saber se esse aluno esta sendo alfabetizado cientificamente. Além 

disso, contribui para a reflexão sobre a ação. O nome “avaliação” gera uma 

insegurança no aluno que muitas vezes prefere copiar para ter uma resposta “certa”.  

 
 
 
 
 
Aula 4 – Conceitos 
 

Começar a atividade, dividindo a turma em grupos de cinco alunos e a cada um dos 

grupos distribuir: um LED, dois fios desencapados nas pontas, um suporte para pilha 

e uma pilha. Em seguida, apresentar perguntas para os alunos responderem:  

- Que objetos precisam de energia elétrica para funcionar?  

- De onde vem essa energia? Como ela chega a nossas casas? 

 

O que você aprendeu hoje? 
 

1. O que é a eletricidade? 
2. Por onde ela passa para chegar em nossas casas? 
3. Por que o amigo Fluorescente era frio e o 

Incandescente era quente? 
4. Agora que você já sabe a diferença entre os dois tipos 

de lâmpada, qual você escolherá para colocar na sua 
casa? 

5. Desenhe os dois tipos de lâmpada. 
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Lançar o desafio de acender o LED utilizando o material dado. Conforme os grupos 

forem acendendo as lâmpadas deverão escrever o que foi necessário fazer e desenhar 

como ficou o circuito ao final. Após todos os grupos conseguirem acender o LED, 

introduzir o conceito de corrente elétrica associando: os elétrons a bolinhas de gude; o 

de resistência elétrica ao comprimento e largura de um cano de PVC; e o de diferença 

de potencial à diferença de altura das duas extremidades do cano (energia potencial 

gravitacional). 

Passar o vídeo sobre como funciona a lâmpada: 

(http://www.youtube.com/watch?v=b7YJRdBrqqw&list=PLB3404CD46B4A4C92&i

ndex=21). 

Se possível, desmontar junto dos alunos um chuveiro elétrico e explicar seu 

funcionamento. Ou pedir para que os alunos tragam de casa algum aparelho elétrico 

quebrado para desmontar e tentar entender seu funcionamento. Lembrando que o 

professor não precisa saber explicar ao aluno o funcionamento de todos os aparelhos 

elétricos. 

 

Aula 5 - De onde vem a eletricidade? / Fontes de energia  

 

Passar o vídeo La Fantástica Historia De Venti, disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=n2xT4hgF6qI e pedir para as crianças recontarem 

a história, para treinar a organização de suas ideias. Continuar direcionando o diálogo 

com as perguntas: 

- Qual a diferença entre a mãe e o filho ventilador? 

- Porque a mãe tem fio? 

- Como o filho pode funcionar sem o fio? 

- Podemos conseguir energia elétrica de várias formas. Como? 

 

Passar o vídeo sobre os tipos de fontes de energia, disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=B2md7greuYc. 

Iniciar um diálogo com a turma em uma roda: 

- De que precisamos para produzir eletricidade? 

- E se acabarem esses recursos, voltaremos a viver como antigamente? 

- O que podemos fazer para isso não acontecer? 
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Passar o vídeo sobre economia de energia, disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=GlqNyfBHFmY. 

 
 
 

 
 
Aula 6 – Jogando com a energia 
 
Levar a turma para a sala de informática e deixar que os alunos se divirtam nos sites:  

http://www.furnas.com.br/frmSOEnergiaEficienteAnimacoesJogos.aspx 

 

http://www.edpescelsa.com.br/energia/pesquisadores_estudantes/jogos/jogos_educati

vos/jogos_educativos.asp. 

Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 7) afirmam que “os espaços não formais 

compreendidos como [...] a internet [...], constituem fontes que podem promover uma 

ampliação do conhecimento dos educandos”. 

 
Aula 7 – Consumo de energia – Conta de luz e gráfico do consumo  
 
Entregar aos alunos uma conta de energia elétrica e deixar que eles analisem os dados. 

Debater com eles sobre as informações contidas. Pedir para que façam um gráfico do 

consumo por mês. 

Com a turma em roda, pedir que analisem o gráfico de acordo com os meses, levando 

em conta a estação do ano, os meses de férias, os meses mais frios e mais quentes etc. 

Levar os alunos para a sala de informática e entrar no site: 

http://www.caravanarge.com.br/game/~APP_RGE.html 

Pedir para que eles marquem os aparelhos que usam no verão e no inverno e anotem o 

consumo de cada uma dessas épocas.  

O que você aprendeu hoje? 
 

Faça uma redação contando outra aventura do 
ventiladorzinho. 
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O que você aprendeu hoje? 
 

1. Qual o seu consumo de energia no verão? 
2. E no inverno? 
3. O que você pode fazer para gastar menos? 
4. O que isso ajuda no nosso meio ambiente? 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As técnicas utilizadas no processo de alfabetização têm como objetivo mediar 

propostas para facilitar a aprendizagem. Essas mesmas técnicas podem e devem ser 

utilizadas na AC, principalmente, nas séries iniciais do EF. Devem ainda ser utilizadas em 

paralelo ou não com técnicas de alfabetização da língua materna. Após a tentativa de 

utilização dessas técnicas nas atividades propostas e apresentadas nos itens 3.1 e 3.2, as 

professoras puderam perceber uma mudança no comportamento dos alunos, tanto no seu 

vocabulário, como podemos perceber nos Anexos 7.1 e 7.2, como no seu desenvolvimento 

em sala de aula.  

Conforme citado no Quadro 1 do item 3.1.3, na primeira atividade os alunos 

conseguiram entender que a corrente elétrica está associada ao movimento de elétrons, a 

uma diferença de potencial e a uma energia elétrica. Perceberam também as principais 

diferenças entre a associação em série e em paralelo, e associaram a bateria como fonte de 

energia. A maioria utilizou os conhecimentos adquiridos no desafio para desenhar o circuito 

e perceberam que este deve ser fechado para que a lâmpada acenda. Já no Quadro 2 

referente às respostas da segunda atividade, percebemos que todos responderam 

corretamente a primeira pergunta sobre quem inventou a lâmpada. Dos que responderam a 

segunda pergunta, todos citaram como forma de se obter energia elétrica fontes de energia 

renovável. Nas perguntas 3 e 4 obtivemos, na maioria, respostas que demonstram uma 

conscientização ambiental, indicando um dos principais objetivos da AC a ser alcançado: 

formar sujeitos críticos e participativos.  

O processo de AC deve ser iniciado nas primeiras séries do EF, mas ela nunca será 

totalmente alcançada. De acordo com os resultados obtidos pela aplicação das propostas, 

concluímos que alguns critérios propostos pela NSTA20 foram alcançados. Como por 

exemplo, a capacidade de perceber os benefícios e malefícios provenientes das inovações 

científicas quando falamos sobre os tipos de lâmpadas, apreciação pelas Ciências frente a 

um desafio científico, como lançado na primeira atividade, e reconhecimento da origem da 

Ciência e compreensão de que o saber científico é provisório, está sujeito a mudanças e 

depende das interações sócio-históricas, quando falamos sobre a história de Thomas Edison. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20NSTA	  –	  Associação de Professores de Ciências dos Estados Unidos	  
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Com a reformulação das propostas, esperamos alcançar os Eixos Estruturantes da AC 

citados por Sasseron e Carvalho. O primeiro refere-se à compreensão básica dos termos, 

conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, de modo que seja possível aplicá-los 

de forma apropriada em situações diversas do dia a dia; o segundo, preocupa-se com a 

compreensão da natureza das Ciências e dos fatores éticos e políticos envolvidos em sua 

prática; e o terceiro compreende o entendimento das relações entre Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA). Como afirma Sasseron: 

 
Se pretendemos que a alfabetização cientifica seja alcançada, é importante 
considerar que esforços devem ser feitos desde o início da escolarização de 
nossos alunos. Assim, ainda no Ensino Fundamental, a elaboração de 
propostas que levem em conta os eixos estruturantes pode alcançar bons 
resultados. (SASSERON, 2010, p. 22) 
 
 

Porém esse processo requer mudanças e deve ser contínuo. Deve-se propor um ensino 

voltado para a aproximação dos alunos com o seu mundo para que haja interesse, e deve-se , 

sempre que possível, buscar que os alunos interfiram na condução e execução da aula, para 

que se sintam agentes ativos capazes de intervir nas decisões importantes ao seu redor. Isso 

contribuirá para a formação de sujeitos críticos e participativos. 
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6 APÊNDICES 

6.1 Capa do Livro Thomas Edison, o gênio da lâmpada 
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6.2  Capa do livro Elétron e seus amigos, Fluorescente e Incandescente 
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 6.3 Proposta 2 - Atividade sobre eletricidade usando livros paradidáticos 

 

Atividade sobre eletricidade 
utilizando livros paradidáticos 

 
 
Começar a atividade projetando o livro Thomas Edison, o gênio da lâmpada. 
 
A luz é uma das coisas que precisamos para enxergar. Quando estamos em casa de 
dia, abrimos a janela e usamos a luz do Sol para iluminar, mas de noite precisamos 
acender a lâmpada. Como vimos na história: 

- Quem inventou a lâmpada? (esperar as crianças responderem) 
- Na época de Tomas Edison, antes dele inventar a lâmpada, como as pessoas 

enxergavam de noite? 
- Do que precisamos para a lâmpada funcionar? 
- De onde vem a eletricidade? 
- O que é energia? 

 
Existem vários tipos de energia: mecânica, térmica, elétrica, química, luminosa... e 
uma se transforma na outra. Como? (esperar as crianças responderem). 
A energia elétrica “passando” pelo ventilador se transforma em energia mecânica 
fazendo o ventilador rodar. (Ver funcionamento da Geladeira e fazer transposição 
didática.) 
O cérebro se comunica com o resto de nosso corpo através de impulsos nervosos. 
Esses impulsos, são pequenas cargas elétricas que contém a informação do/para o 
cérebro e acontecem em pequenas frações de segundo todo o tempo. A energia 
química que vem dos alimentos se transforma em energia elétrica para transferir a 
informação para algum membro do nosso corpo, e depois se transforma em energia 
mecânica quando, por exemplo, nosso braço se move. 
 
 
       - Podemos conseguir energia elétrica de várias formas. Como? 
 
Falar sobre as diversas formas de obter energia elétrica. 
 
      - Se acabarem esses recursos voltaremos a viver como antigamente? 
      - O que podemos fazer para isso não acontecer? 
 
Projetar o livro Elétron e seus amigos, Fluorescente e Incandescente. 
 
Mostrar para as crianças dois tipos de lâmpada (fluorescente e incandescente) e 
pedir para descrever a principal diferença entre as duas. 
 

- Por que o amigo Fluorescente era frio e o Incandescente era quente? 
- O que gasta mais energia elétrica, usar a lâmpada fluorescente ou a 

incandescente? 
 
Conversar sobre os dois tipos de lâmpada. 
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6.4 Avaliação da Proposta 2  

 

 

Avaliação 
 

 
- Quem inventou a 

lâmpada?______________________________ 
- Como podemos conseguir energia elétrica? 

_____________________________________________
_____________________________________________
__________ 

- O que podemos fazer para a energia elétrica não acabar? 
_____________________________________________
_____________________________________________
__________ 

- Depois de saber a lâmpada que gasta menos qual o tipo você 
escolheria para usar na sua casa, a fluorescente ou 
incandescente? Por quê? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________ 

 
 

-   Escolha uma das histórias. Escreva uma redação e faça um 
desenho recontando a história. 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________	  
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6.5 Exemplo de cartas para o jogo da memória da reformulação da Proposta  

 

 

 

 

	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  

1600	  

	  
	  

Willian	  Gilbert	  
publica	  sua	  obra	  
De	  Magnete	  na	  
qual	  relata	  as	  

propriedades	  do	  
magnéticas	  do	  

âmbar	  

	  
	  
	  

1729	  

	  
	  

Stephen	  Gray	  fez	  
a	  distinção	  entre	  

materiais	  
condutores	  e	  não	  
condutores	  

	  
	  

Volta	  construiu	  a	  
primeira	  pilha	  
utilizando	  discos	  
de	  cobre	  e	  zinco.	  

	  
	  
	  

1796	  

	  
	  
	  

1820	  

	  
	  

Oersted	  descobre	  
que	  uma	  corrente	  
elétrica	  fluindo	  
em	  um	  condutor	  
é	  capaz	  de	  alterar	  
a	  agulha	  de	  uma	  

bússola	  

	  
	  

Thomas	  Edison	  
desenvolveu	  a	  
lâmpada	  elétrica	  
incandescente	  

	  
	  
	  

1880	  
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7 ANEXOS 

7.1 Respostas para a Avaliação da Proposta 1 

- O que é corrente elétrica? 

- Desenhe duas lâmpadas ligadas em série e em paralelo. 

- Por que a bateria acende a lâmpada? 

- Qual ligação é feita em nossa casa? Série ou paralelo? Por quê? 

- Você gostou da atividade? Do que gostou mais? 

 

 
 



	   46	  

 
 

 



	   47	  
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7.2 Respostas para a Avaliação da Proposta 2 
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