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RESUMO

Atualmente, a literatura juvenil é direcionada para o entretenimento e lazer do leitor,
com personagens marcantes e histórias que despertam a imaginação por meio dos
recursos da fantasia. Obras juvenis de sucesso e popularidade entre os jovens nos
mostram que a leitura pode ser prazerosa quando não é obrigatória. Considerando o
interesse dos jovens leitores em literatura de fantasia e entretenimento, com base nos
estudos de pesquisadores dessa área e em nossa experiência em sala de aula, onde
vimos que relacionar alguns temas científicos com a fantasia tornava a aula mais
atrativa e compreensível para os alunos, decidimos explorar as possibilidades de
aplicação das obras dessa vertente no ensino de Ciências. Selecionamos quatro
séries juvenis para explorarmos suas potencialidades no ensino, são elas: Lucky Starr
de Isaac Asimov, Artemis Fowl de Eoin Colfer, Como treinar seu dragão de Cressida
Cowell e Percy Jackson e os Olimpianos de Rick Riordan. Estas séries possuem o
enredo baseado em recursos da fantasia. O percurso gerativo do sentido da semiótica
greimasiana, nos auxiliou como referencial de análise na verificação de como a ciência
é representada nos livros de fantasia. De maneira geral, vimos que a ciência está
presente nas séries de forma implícita, através da tecnologia e seres imaginários
como fadas, deuses e dragões. Por ser mais recente e conhecido entre o público,
selecionamos o livro O Ladrão de Raios, primeiro livro da série Percy Jackson e os
Olimpianos, para o desenvolvimento de atividades e aplicação. As atividades foram
aplicadas em uma escola municipal de São Paulo –SP, dentro de um projeto de clube
de leitura denominado LUCIA (Leituras Universais e Ciência Investigativa para
Adolescentes), organizado pelo grupo de pesquisa no qual este trabalho faz parte. O
público alvo foi formado por alunos do 8º e do 9º ano do ensino fundamental, com
participação dos professores da escola e alunos de graduação da EACH-USP, que
atuaram como monitores. Aplicamos duas atividades com uma hora e meia de
duração cada, e nossos objetivos foram de verificar se os alunos perceberiam como
a ciência estaria representada no livro O Ladrão de Raios, por meio da leitura de
trechos da obra, discussão, elaboração de desenhos e questionários, que indicassem
a compreensão dos alunos sobre a relação entre a ciência e a mitologia grega
presente no livro. Como resultado, depreende-se que a obra escolhida foi viável para
a discussão de temas científicos implícitos na história. Além do mais, acreditamos que
a literatura juvenil, mais precisamente as obras lidas e admiradas pelos alunos, podem
ser utilizadas em sala de aula, permitindo que a ciência seja divulgada, explorada e
questionada por meio da fantasia.

Palavras-chave: Literatura juvenil. Ensino de Ciências. Fantasia (Gênero).
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ABSTRACT

Currently, juvenile literature is intended for entertainment and leisure of the reader,
with remarkable characters and stories that awaken the imagination through fantasy
resources. Juvenile works of success and popularity among young people show us
that reading can be enjoyable when it is not mandatory. Taking into account the interest
of young readers into fantasy and entertainment literature, based on the studies of
researchers in this field and in our experience in the classroom, where we saw that
relating some scientific issues with fantasy make the lessons more attractive and
understandable for students we decided to explore the possibilities of application in
teaching science. We have selected four juvenile series to explore their potential in
teaching, they are: Lucky Starr by Isaac Asimov, Artemis Fowl by Eoin Colfer, How to
Train Your Dragon by Cressida Cowell and Percy Jackson & the Olympians by Rick
Riordan. These series have the plot based on fantasy resources. The generative
trajectory of the greimasian semiotics helped us as an analytical reference in the
verification of how science is represented in fantasy books. Overall, we have seen that
science is implicitly present in series, through technology and imaginary beings such
as fairies, gods and dragons. Because it is more recent and known among the public,
we have selected the book The Lightning Thief, the first book of Percy Jackson & the
Olympians series, for development activities and application. The activities were
implemented in a public school of São Paulo-SP, in a book club project called LUCIA
(Portuguese acronym for Universal Readings and Investigative Science for
Teenagers), organized by the research group in which this work is part. The target
audience consisted of students from the 8th and 9th grade of elementary school, with
participation of school teachers and undergraduates of the EACH-USP, who acted as
monitors. We applied two activities with an hour and a half each, and our goals were
to assess whether the students would realize how science would be represented in the
book The Lightning Thief, by reading the book excerpts, discussion, preparation of
drawings and questionnaires, to indicate the students' understanding of the
relationship between science and Greek mythology in this book. As a result, it seems
that the chosen literary work was feasible to discuss scientific issues implicit in the
story. Moreover, we believe that juvenile literature, specifically the books that are read
and admired by students, can be used in the classroom, allowing science to be
disseminated, exploited and questioned through fantasy.

Keywords: Juvenile Literature. Science teaching. Fantasy (Genre).
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1. Introdução
Durante a minha iniciação científica, trabalhei com alguns livros escritos para o
público jovem na década de 50 do gênero ficção científica, destinados ao ensino de
astronomia e à divulgação da ciência. Neste período, analisei os livros com o intuito
de identificar e comparar as informações científicas descritas nas obras com os dados
científicos atuais e, a partir dos conceitos de ciências que eram abordados nas
histórias, elaborei algumas atividades que foram aplicadas em sala de aula. Estas
atividades eram baseadas em trechos das obras, que eram lidos e discutidos com os
alunos. Essas leituras, mesmo que parcialmente, incentivaram alguns alunos ao
hábito de ler, e o mais interessante a observar é que estes estudantes conseguiram
perceber a influência da ciência e da tecnologia no enredo das histórias. Os resultados
obtidos com as atividades me incentivaram a dar continuidade à pesquisa e a explorar
as possibilidades de utilização de obras de literatura infantojuvenil para ensinar
Ciências. Assim, surgiu este trabalho, onde analiso quatro séries de literatura
infantojuvenil: “Lucky Starr”, “Artemis Fowl”, “Como treinar seu dragão” e “Percy
Jackson e os Olimpianos”. Estas séries foram selecionadas primeiramente pelo fato
de terem em seus enredos a presença de conceitos, ideias ou influências da ciência,
mesmo que de forma implícita e não necessariamente direcionadas para fins
educativos. A ciência poderá estar na obra de forma imperceptível, mas com um papel
relevante para o desenvolvimento da história. Outro motivo que me levou a escolher
tais séries para este trabalho é a presença de recursos da fantasia no
desenvolvimento do enredo das obras que, envolvida com aventura e mistério, permite
o que podemos chamar de “despertar da imaginação” do leitor.
No decorrer deste capítulo tratamos principalmente sobre a literatura juvenil e
a prática da leitura. Primeiramente estudamos as características da literatura juvenil
em seu início e como foi se modificando, deixando de ser exclusivamente para o
ensino e atualmente voltada para o lazer e o entretenimento. Também relatamos a
importância de um enredo que envolva o jovem leitor através da identificação com os
personagens, com a história e principalmente por meio dos recursos da fantasia. Além
disso, tratamos de entender os motivos que atraem e que afastam os jovens da leitura.
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Ainda versamos sobre a relação que a literatura juvenil pode ter com o ensino de
Ciências, em concordância com pesquisadores da área que incentivam o uso da
literatura no ensino.
No segundo capítulo explicamos o referencial de análise escolhido para este
trabalho. A semiótica greimasiana e seu percurso gerativo do sentido, nos auxiliou a
compreender o papel da ciência nas obras juvenis analisadas. O estudo teórico
dessas obras está descrito no terceiro capítulo.
O capítulo quatro trata da aplicação de atividades elaboradas com o livro “O
ladrão de raios” da série Percy Jackson e os Olimpianos. Neste capítulo também
explicamos o contexto de aplicação e os projetos de pesquisa na área de ensino de
Ciências que envolvem a escola e a universidade pública. Assim como os resultados
das aplicações, que nos trouxeram informações relevantes sobre o uso da literatura
juvenil para discutir temas científicos.
Por fim, apresentamos os desafios e expectativas, os pontos positivos e
negativos, assim como a experiência adquirida que servirá de base para trabalhos
futuros.

1.1.

A literatura infantojuvenil e suas origens

Para entender melhor e conhecer de fato nosso objeto de estudo, consideramos
relevante estudar as origens da literatura infantojuvenil.
A literatura infantojuvenil ou simplesmente “juvenil” tem suas origens na Europa,
no século XVIII, a partir da literatura infantil, logo, era uma literatura voltada para fins
educacionais, visto que a literatura infantil da época era associada ao processo de
alfabetização (COLOMER, 2003, p.23). Além disso, a literatura juvenil apresentava as
necessidades da classe burguesa em sedimentar seus valores a partir da infância, ou
seja, os valores ideológicos, que mostravam ao jovem leitor quais concepções
políticas deveriam adotar e como deveriam se comportar (GREGORIN FILHO, 2011,
p. 27). Eram livros que instruíam o jovem socialmente, pois não havia uma fase
intermediária entre a infância e a vida adulta, e a adolescência praticamente não
existia. De acordo com Gregorin Filho (2011, p. 17), nas sociedades mais antigas, o
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indivíduo entrava na fase adulta por meio de condições ou rituais, que mostrassem
aos demais membros da comunidade que tal indivíduo estava pronto para assumir
novas responsabilidades e tarefas típicas do fazer adulto, tais como trabalhar e se
casar. Porém, ainda no século XVIII, começaram as reflexões sobre a etapa da vida
em que as brincadeiras de criança e os assuntos sérios dos adultos se encontram em
uma fase transitória e de suma importância para a construção do indivíduo. No
período posterior à Segunda Guerra Mundial, a fase da adolescência passou a ser
reconhecida pela sociedade ocidental e difundida pelo mundo com a crescente
valorização do consumo (GREGORIN FILHO, 2011, p.19).
A partir do século XIX, a literatura juvenil passou a se expandir, ainda vinculada
à literatura infantil e com elementos culturais da sociedade europeia, tais como a
França e a Inglaterra (GREGORIN FILHO, 2011, p. 28).
Com essas informações, percebemos que a literatura juvenil inicial era somente
para fins educativos e de instruções de valores, ou seja, era uma literatura que visava
instruir o jovem a ser um adulto. Por ter sido numa época anterior à expansão dos
atuais meios de comunicação e ao domínio do mercado de consumo, é de se
considerar que as representações da juventude tinham diferenças de sociedade para
sociedade (GREGORIN FILHO, 2011, p. 16). Já a literatura juvenil atual possui
características ligadas a existência de um mercado de bens culturais e de consumo,
como por exemplo, textos que atendam às modificações linguísticas de modo que
permitam um entrelaçamento entre a narrativa e ilustração e as intensas pressões
mercadológicas (KHÉDE, 1990, p.9). Além disso, a literatura juvenil atual é divulgada
como meio de entretenimento e não somente como suporte pedagógico. Por este
motivo, estão sendo elaboradas com o intuito de atrair o jovem leitor. Esse fato não
significa que a literatura juvenil deixou de ser utilizada no ensino, ou que não seja mais
uma maneira de transmitir determinados valores. Gregorin Filho (2011, p. 46) observa
que a literatura para crianças e jovens de hoje, permite uma discussão de temas que
anteriormente eram ocultados na educação, como a diversidade cultural, sexualidade,
violência e suas múltiplas manifestações, consequências do uso de drogas, entre
outros temas. Desse modo, é perceptível que a literatura juvenil tende a estar mais
próxima da realidade cotidiana e vinculada com as novas tecnologias e expectativas
de seu público alvo, não se limitando apenas ao ambiente escolar.
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1.2.

Os jovens e a literatura juvenil

Na sociedade atual, sabemos que os jovens estão ganhando cada vez mais
espaço. O mercado do consumo não perde tempo neste sentido e sempre visa trazer
as novidades que mais atraem este tipo de público. Gregorin Filho (2011, p. 43)
observa que é comum entre alguns jovens um comportamento de negação frente às
produções culturais valorizadas pela instituição escolar, entre as quais a literatura
pode estar incluída. Porém, alguns sucessos literários tais como “As Crônicas de
Nárnia”, de C.S. Lewis, “O Senhor dos Anéis”, de J.R.R. Tolkien, e a série “Harry
Potter”, de J.K. Rowling, nos mostram que os jovens estão lendo livros com grande
quantidade de páginas.
De maneira geral, percebemos que as séries de literatura infantojuvenil atraem
seus leitores de diferentes maneiras. Podemos citar as influências dos meios de
comunicação de massa, com um forte apelo midiático, que são ancorados pelo
interesse do mercado de consumo, que não poupa investimentos de marketing para
atrair os jovens. Além disso, acreditamos que os autores deste tipo de literatura,
pensam no que o jovem espera, para assim poderem criar as histórias, pois,
geralmente, o público jovem busca familiaridade com os personagens e a narrativa da
obra. Esta familiaridade é o que podemos chamar de identificação, ou seja, o jovem
leitor percebe nas histórias e nos personagens características e atitudes bem
semelhantes às que vivencia, principalmente nesta fase da vida em que a
personalidade do jovem ainda está em formação:
O texto literário possui um conjunto de atributos que são fundamentais na
interação com o leitor, entre eles a possibilidade de identificação, pois nesse
tipo de texto as ideias e opiniões transparecem mais facilmente, promovendo
um elo que ultrapassa os limites do próprio texto. Possui a capacidade de
comover, de cativar com estórias e fatos que não raramente fazem o leitor
vivenciar a situação lida, quando não, algumas vezes, fazem-no reviver na
obra literária a própria história de vida (ALMEIDA & RICON, 1993, p.10).

A identificação não ocorre somente na literatura, mas em tudo o que cerca este
jovem, ou até mesmo o indivíduo em fase adulta:
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A identificação com determinado ideal apresentado no anúncio (beleza, fama,
saúde, felicidade, juventude, sucesso, riqueza etc.) causa prazer e satisfação
no indivíduo. Sendo este um movimento que se repete inúmeras vezes, a
construção de identidade na contemporaneidade torna-se algo sem fim
(TOMAZ, 2014, p. 184).

Em sua obra, Khéde (1990, p.12) afirma que teóricos da literatura reconhecem
o personagem de ficção como um elemento essencial da narrativa, pois são, de certa
forma, identificados com a pessoa humana. A autora também enfatiza que os
personagens são delineados pelos escritores, de modo a retratarem perfis culturais
de cada época, e de cada povo, e por este motivo é comum que nós nos
identifiquemos com eles, pois reconhecemos nos personagens parte da nossa
identidade e de nosso imaginário por eles configurados. Sendo assim, o papel do
personagem é fundamental, mesmo sendo um personagem adulto, jovem ou infantil,
pois este tipo de literatura deve buscar a comunicação com o leitor através da
identificação com o personagem (KHÉDE, 1990, p.13).
A estrutura da literatura juvenil atual é baseada no que o leitor espera, e
conforme mencionamos, uma das expectativas é a identificação com a personagem,
pois “[...] os personagens são moldados em função do tipo de conhecimento que se
deseja transmitir” (KHÉDE, 1990, p.12). Ward & Young (2007, p. 71) afirmam que os
leitores esperam um enredo claro no qual os problemas que surgem são resolvidos
de forma satisfatória, ou seja, o leitor identifica conflitos vividos pelas personagens e
durante a leitura observa as atitudes, as aventuras e os riscos que as personagens
sofrem para resolver os problemas da melhor forma, além disso, os assuntos
inacabados durante os livros, é uma forma de prender os leitores e envolvê-los com
os próximos livros da série.
Há também as expectativas culturais, pois, como afirmamos, a literatura juvenil
é uma forma de mídia, em que muitos valores são transmitidos, por este motivo que
Kellner afirma que devemos considerar o contexto social que influenciou de certa
forma o desenvolvimento de obras da literatura juvenil:
No entanto, não devemos nos deter nos confins da intertextualidade, mas devemos
nos mover do texto para seu contexto, para a cultura e a sociedade que constituem
o texto e nas quais ele deve ser lido e interpretado (KELLNER, 2001, p.42).
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Um fato relevante é que a literatura juvenil, como um produto da indústria
cultural, está sendo vista como uma forma de lazer e entretenimento por parte de seus
leitores, e este fato também pode ser um dos motivos que contribuíram fortemente
para o sucesso que a literatura juvenil vem alcançando desde Harry Potter. Sabemos
que o lazer está muito relacionado à satisfação, descanso, alegria e outros benefícios.
Em seu livro “A alegria na escola”, Georges Snyders (1988) enfatiza que a alegria
buscada pelos estudantes atuais é muito relacionada à cultura, ou seja, os jovens ou
mesmo qualquer pessoa, busca satisfação naquilo que lhe faz sentido. Para isto é
necessária uma valorização da cultura em questão, este fato se relaciona com as
ideias propostas por Kellner (2001) sobre a consideração do contexto cultural. Este
pode ser um dos motivos de alguns livros de literatura fazer tanto sucesso entre o
público no geral, provavelmente por despertar o interesse pela relação com a cultura
ou com o próprio indivíduo.
O importante nesta etapa é perceber que a literatura juvenil passou por
modificações, deixando de ser apenas para fins educacionais, mas para fins de
entretenimento e lazer. Além disso, vale ressaltar que de maneira geral as obras
juvenis atuais apresentam características no perfil dos personagens, nas narrativas e
ilustrações que atraem seus leitores, e que também favorecem o mercado editorial e
investimentos de marketing, sendo uma forma criativa de incorporar o que há de
positivo na cultura de massa, mas esta afirmação não se estende em todas as obras
(KHÉDE, 1990, p. 56).

1.3.

O prazer de ler

A leitura, como muitas coisas boas da vida, é difícil. Ela exige esforço. O
chamado “prazer da leitura”, que tanto buscamos e pregamos, é uma
construção que pressupõe treino, capacitação e acumulação (CURIA, 2012,
p. 5).

Acreditamos que para uma pessoa ter o hábito de leitura é necessário tempo,
interesse e iniciativa. Este hábito pelo qual nos referimos está relacionado à leitura
espontânea, que ocorre naturalmente, por satisfação e prazer, ou seja, o indivíduo
não lê algo por obrigação ou dever, e sim porque apenas deseja. Parece ser algo
simples, mas no contexto cultural em que vivemos, com o desenvolvimento da
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tecnologia e o fácil acesso à internet, outras atividades são mais valorizadas ou
priorizadas, e para algumas pessoas acabam se tornando mais necessárias, logo o
hábito de ler nem sempre será uma atividade prazerosa para determinadas pessoas.
Em seu trabalho, Nelly Novaes Coelho (2000) questiona se haverá um lugar para a
literatura, nesse mundo em que a tecnologia está com força total. Mesmo com tantos
atrativos, Coelho afirma que sim, pois a literatura ainda tem um papel a cumprir nessa
sociedade em transformação, servindo de agente de formação, a começar pela
escola, que incentiva o leitor a se aproximar do texto, ou pela espontaneidade que
leva o leitor a ter um convívio com o livro (COELHO, 2000, p.15).
Pensando nesta situação atual, percebemos que alguns livros, conhecidos
mundialmente como best-sellers1, ainda são muito procurados e fazem parte do
mercado editorial. Por mais que muitos destes livros sejam criticados e considerados
sem valor literário, devemos levar em conta que esses campeões em vendas são
estimuladores de leitura por despertarem a imaginação do leitor.
Marisa Lajolo conta sua experiência na Bienal Internacional do Livro, que
ocorreu em agosto de 2014 em São Paulo:
(...) Em todas as sessões de debates a que assisti, durante a Bienal, as
questões da plateia – majoritariamente representada por jovens estudantes –
mostravam leitores atentos. Mais que atentos, leitores interessados nos
bastidores dos livros, nas expectativas do escritor, no relato das próprias
experiências de leitura.
(...) O que se sabe – e o que se precisa mesmo saber – é que a moçada está
lendo. E gostando de ler. Gostando de ler livros grossos, com enredos que
se desenrolam em muitos planos simultâneos (LAJOLO, 2014, p.45).

Com estas informações percebemos que os livros ainda são procurados pelos
jovens. Obviamente, não são todos os jovens que possuem o hábito de ler e que
procuram livros tais como Lajolo aponta. Porém, ao considerar que a tecnologia e a
internet estão por toda parte com inúmeras novidades e atrativos, saber que existem
jovens interessados em livros é relevante não apenas para educadores, mas também

1

Literatura de massa e best-seller são termos sinônimos em relação a grande receptividade
popular de uma obra literária, que geralmente é incluída na lista dos livros mais vendidos do mercado
editorial (SODRÉ, 1988, p.6).
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para o próprio mercado editorial, visto que a disponibilidade de livros virtuais traz
praticidade, e é preferível para algumas pessoas ao invés do livro impresso.

1.4.

Por que ler, por que não ler?

Existem alguns estudos sobre as expectativas dos jovens em relação à leitura,
assim como estudos que apontam as possíveis frustrações e medos dos livros. A
princípio, com base nesses estudos, iremos apontar o que possivelmente afasta as
pessoas de um livro, tratando-se especificamente do adolescente em fase escolar.
Assim como os motivos que atraem o jovem para a leitura.
Em sua pesquisa com jovens, a pesquisadora francesa Michèle Petit (2008, p.
125), afirma que a leitura é uma prática que tem diferentes sentidos em diferentes
comunidades, principalmente nos meios desfavorecidos, nos quais os jovens referemse ao livro da mesma forma que se referem à escola, pois uma coisa se associa a
outra. A lembrança da leitura em alguns casos trazia recordações de humilhação e de
aborrecimento, provavelmente pela dificuldade e insegurança. Tido como efeito o
medo, com relação ao livro. O medo do livro não diz respeito apenas aos jovens, mas
é um medo que aparece principalmente em um meio onde o livro é pouco familiar, e
quando pressupunha um conflito com os modos de vida e com os valores próprios do
lugar em que se vive (PETIT, 2008, p.104).
Nossa experiência em sala de aula nos mostrou que o hábito de leitura é
necessário, porém, normalmente, os jovens associam a leitura aos enormes livros
exigidos pela professora de literatura e à consequente atribuição de notas. Assim, o
medo neste caso não é necessariamente do livro propriamente dito, mas pode estar
associado às possíveis consequências que o estudante terá caso as expectativas
tanto do professor de literatura quanto do próprio aluno não sejam alcançadas.
Geralmente, o hábito de leitura é incentivado e mencionado no ambiente escolar
somente como uma das estratégias que visa melhorar a escrita e o diálogo, levando
muitos alunos a associarem a leitura unicamente a estes determinados fins, sem que
pensem na leitura como algo interessante. É claro que não podemos generalizar,
existem muitos alunos que gostam de ler e fazem isso com prazer, mas como
observado em nossa experiência, existem também os demais casos, no qual o aluno
enxerga somente a quantidade de páginas de um livro e imagina o tempo que perderá
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para realizar a leitura. Por estes motivos, acreditamos que, a leitura por obrigação e
por necessidade, seja um dos motivos que fazem alguns jovens se afastarem dos
livros sem ao menos terem a curiosidade em saber do que se tratam.
Pensando nos interesses do jovem sobre o livro, iremos considerar os estudos
de Georges Snyders (1993), que em suas pesquisas enfatizava a importância de
valorizar a cultura dos alunos para assim conseguir uma possível alegria e satisfação
na escola.
Sabemos que a escola possui regras a serem seguidas que visam manter a
disciplina e a ordem. Tais regras se tornam obrigações e deveres que podem tornar a
escola um ambiente sério, com o intuito de preparar seus alunos para o futuro, mas
que não permite satisfação e alegria no tempo presente, pois se isso ocorrer, é
sinônimo de indisciplina. É neste sentido que Snyders enfatiza a preocupação com
uma cultura escolar capaz de responder às demandas atuais dos jovens, pois a escola
atual possui um público que vive o presente, de modo que a alegria e o lazer do
momento, ocupam um espaço considerável, enquanto que a preocupação com o
futuro é um detalhe que fica em segundo plano.
Os jovens passam a buscar a satisfação do presente com mais intensidade,
pois demonstram que a procura da alegria aparece como um dos valores mais
necessários e dominantes. Sendo assim, se a escola não quer rivalizar com os demais
espaços de lazer, ela deverá se preocupar bem mais com a satisfação de seus
adeptos, porque normalmente os jovens só encontram alegria na vida extraescolar
(SNYDERS, 1993, p.36). Apesar da extra escolaridade abordar esta satisfação
cultural tão procurada pelos jovens, Snyders (1993, p.39) teme que esta seja a única
forma de satisfação, e que não amplie realmente a variedade dos gostos, pois cada
indivíduo procura o que já aprecia ou domina, e isso pode acentuar ainda mais os
desníveis sociais, pois a vida escolar e o conhecimento básico influencia muito a vida
extraescolar. É neste sentido que a escola poderia deixar de se preocupar somente
com uma educação voltada para o futuro profissional, mas também incluir o contexto
cultural de seus alunos, que engloba vários fatores de acordo com a realidade dos
alunos e a comunidade na qual a escola está inserida. Desse modo, a escola se
mostrará preocupada em formar os alunos para viverem também o presente e não
somente o futuro: “Procuro uma escola interessada, interessada em ser, no presente,
interessante” (SNYDERS, 1993, p.40).
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Todavia, para a escola ser vista como um ambiente de satisfação e alegria, é
necessário que a juventude seja levada a sério, visto que esta juventude também traz
um contexto cultural que, se for desvalorizado ou reprimido, não trará a alegria cultural
no ambiente escolar. Esse fato não significa que é necessário a aceitação de tudo,
mas é preciso considerar que o jovem leva para a escola a genialidade da qual ela
necessita para vir a ser uma escola de alegria. Deste modo, a alegria na escola seria
"ao mesmo tempo felicidade por ser jovem e felicidade por tornar-se adulto" (Snyders,
1993, p. 60).
Ao relacionar o ponto de vista de Snyders (1993) com a prática da leitura por
parte dos estudantes, podemos dizer que, para a leitura ser um hábito agradável, os
professores necessitam respeitar o que o jovem quer ler. Isso tudo pode ser uma
forma de minimizar estes conflitos e realizar uma feliz junção entre as idades, não
renunciando o que os jovens têm a oferecer ou que valorizam, ao mesmo tempo que
não é impedido de ser ensinado pelo adulto-professor no que se refere ao conteúdo
escolar.
De acordo com Petit (2008, p. 122) se a leitura for vista somente como um meio
de adquirir aprendizado e um bom futuro profissional, dificilmente as pessoas terão
prazer em ler, e enxergar a leitura por este ângulo é uma visão restrita. Seguindo esse
raciocínio, a alegria na escola pode tornar-se realidade na medida em que as
diferenças entre as idades e seus respectivos gostos e desejos se diluam,
proporcionando trocas produtivas entre elas. Por conseguinte, estes diferentes valores
estão aptos a se enriquecerem uns aos outros, tornando assim possível uma
educação na alegria (SNYDERS, 1993, p.63).
É difícil saber quais são os motivos que levam um jovem a ler um livro, mas
podemos imaginar que se não for por obrigação ou com a intenção de obter algo,
como boas notas na escola, provavelmente a leitura será motivada por outros fatores,
de sorte que, a leitura poderá ser a oportunidade desse jovem encontrar um tempo
para si mesmo, tempo de disponibilidade, do ócio, um tempo para fugir das
obrigações, uma prática de lazer e identificação, pois acreditamos que obrigar a ler,
não tornará a leitura prazerosa. Em alguns casos a leitura poderá ser prazerosa
simplesmente por se tratar de alguma ficção que escape da realidade, ou seja, através
da fantasia, que é uma forma de expressar desejos e a necessidade de fuga das
preocupações com o mundo real (RABKIN, 1979, p.5). De acordo com Almeida &
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Ricon (1993, p.7) a leitura se torna um ato prazeroso quando há envolvimento, ou
seja, uma relação de cumplicidade entre o leitor e o texto:
A leitura de textos literários (romances, crônicas, biografias, poesias,
quadrinhos, etc) leva muitas vezes ao estado de envolvimento, pois nela há
espaço ao belo, ao lúdico, às nossas fantasias e emoções (ALMEIDA &
RICON, 1993, p. 7).

Para alguns leitores, os livros se tornam companheiros que consolam e
permitem expressar o que se tem de mais íntimo e secreto, já que podem acalmar e
trazer um alívio (PETIT, 2008, p. 56).

E, mais ainda, a leitura de ficção, em que por meio do devaneio subjetivo de
um escritor, as palavras tocam os leitores um a um e permitem que expressem
o que há de mais secreto neles (PETIT, 2008, p. 93).

Sobre estes benefícios da leitura, podemos citar Todorov:
A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos
profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres
humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos
ajudar a viver (TODOROV, 2012, p.76).

Segundo Petit (2008, p. 78) o papel da leitura na constituição da identidade é
particularmente sensível na adolescência. Para alguns jovens, o ato de ler supera o
audiovisual, pois abre a possibilidade de sonhar e imaginar, e permite a construção
de si mesmo. É neste sentido que muitas obras de ficção, como os best-sellers, fazem
tanto sucesso entre os jovens. Pois através das personagens, o leitor se identifica, e
muitas obras podem ensiná-los a se aceitarem ou influenciá-los na construção de si
mesmos e possibilitar o questionamento sobre as formas de identidade
preestabelecidas por grupos, religiões ou etnia (PETIT, 2008, p. 56 e 78).
Conhecer novas personagens é como encontrar novas pessoas, com a
diferença de que podemos descobri-las interiormente de imediato, pois cada
ação tem o ponto de vista do seu autor. Quanto menos essas personagens se
parecem conosco, mais elas ampliam nosso horizonte, enriquecendo assim
nosso universo (TODOROV, 2012, p.81).
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No livro juvenil quanto mais variados são os personagens, também é maior a
possibilidade de identificação do leitor, pois a identidade pressupõe a diferença e o
confronto com o outro. (KHÉDE, 1990, p.64).
Desde a infância a leitura é uma abertura para o campo do imaginário, e as
identidades possíveis se expandem. Enquanto que a televisão é um exemplo do
contrário, pois geralmente não deixa espaço para a imaginação, não deixa tempo para
pensar, mas isso não é um obstáculo para a leitura, pois devemos considerar o fato
de que muitas vezes é depois de ver um filme que os jovens procuram um livro que o
inspirou, do mesmo modo que um programa de televisão pode incentivar algumas
leituras (PETIT, 2008, p. 99).
Além da possibilidade de identificação e despertar do imaginário, a leitura
também pode ser um meio de permitir outras formas de vínculo social, diferentemente
dos habituais. Atualmente, com a era digital, muitos admiradores de determinadas
obras, encontraram um meio de falar sobre, trocando experiências e utilizando da
imaginação para recriar outras histórias, por exemplo, os fanfics.2 De acordo com
Kellner (2001, p.27) a cultura veiculada pela mídia, transformou-se numa forma
dominante de socialização, a ponto de influenciar e produzir novos modelos de
identificação como estilos, moda e comportamento. É neste sentido, que a leitura
deixa de ser somente um momento individual, pois ao considerar o livro como forma
de mídia, e a partir de um comentário sobre determinada obra, é possível fazer com
que outros se interessem em ler (PETIT, 2008, p. 94 e 97). É justamente isso que vem
ocorrendo entre os jovens leitores, pois suas obras favoritas geralmente foram
indicadas por alguém que já leu ou que ouviu falar de determinado livro, ou através
das diversas propagandas, apelo midiático do mercado editorial e também da indústria
cinematográfica, que vem adaptando livros em longas metragens.
Todos estes fatos nos mostram que nos tornamos leitores pelo meio social, no
qual a família e a escola influenciam neste aspecto. Mas quando o jovem leitor vem
de um meio social onde predomina o medo do livro, é fundamental a participação de
um mediador disposto a motivar e compreender as possíveis dificuldades e limitações.
O gosto pela leitura não irá surgir simplesmente, mas as palavras sinceras, as trocas
de experiências podem ser fundamentais para pessoas que não se sentem à vontade

2

As fanfictions ou fanfics são textos em geral narrativos escritos por fãs, baseados em seriados
de televisão, filmes, livros, jogos, histórias em quadrinhos, desenhos animados etc (NAKAGOME &
MURAKAMI, 2013, p.73).
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em um ambiente letrado. Uma das pontes de incentivo à leitura que Petit enfatiza em
sua pesquisa, é o fato do mediador dar a liberdade de escolha, ou seja, permitir que
o aluno tenha a oportunidade de escolher o livro que mais lhe chamou a atenção, e
não ler uma obra literária por obrigação (PETIT, 2008, p. 159).
A escolha voluntária de uma obra literária pode ser resultante de influências
diversas, como as ilustrações da capa, título, críticas, ou retratações em filmes, entre
outros. Quando o livro é selecionado voluntariamente, a leitura será vista como uma
prática de lazer. De acordo com Camargo, (2008) se tudo na vida é fonte de
conhecimento, de informação e de aprendizagem, a leitura também pode ser
considerada como uma atividade intelectual de lazer, que é visto como “um tempo
precioso para o exercício do conhecimento e satisfação da curiosidade intelectual [...]”
(CAMARGO, 2008, p. 25).
Todorov (2012, p.82), afirma que devemos encorajar a leitura por todos os
meios, inclusive através dos livros que para muitos críticos é visto com desprezo, mas
que por serem populares, levaram ao hábito de leitura muitos adolescentes. Além
disso, permitem a construção de uma primeira imagem coerente do mundo, e que com
as leituras posteriores se tornarão mais complexas.
Conforme estas afirmações, consideramos que o professor precisa aceitar as
opções dos alunos, sem preconceitos. Sabemos que muitos professores de literatura,
pensando nas obras dos vestibulares, ainda exigem que seus alunos leiam, por
exemplo, Machado de Assis, e não aceitam o fato dos alunos se interessarem em ler
a saga Crepúsculo3 de Stephenie Meyer. É neste raciocínio que Snyders (1993) afirma
que a juventude está apta à alegria e para que haja uma expansão desta alegria é
necessário se apoiar nas alegrias existentes, ou seja, valorizar o que é interessante
ao jovem, para ampliar este interesse em outras possibilidades. Trata-se de estimular
a alegria de sentir e viver a complementaridade entre a cultura primeira e a cultura
elaborada (SNYDERS, 1993, p. 140). É neste sentido que Petit (2008, p. 175) enfatiza
que os interesses dos jovens poderiam ser usados como pretexto, ou seja, como uma
ponte ao prazer em ler. Para isso, é importante motivar ainda mais estes interesses e
incentivar o hábito de leitura a partir das escolhas feitas pelos próprios jovens, que
serão mais valorizados e confiantes para uma maior aproximação com os livros.
Acreditamos que, se o hábito de leitura for incentivado a partir do interesse dos jovens,

3

Série de grande sucesso com histórias de fantasia e romance entre vampiros e lobos.
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ou seja, a cultura primeira, será menos complicado para um professor mediador
apresentar ou trabalhar outros livros, ou seja, trazer mais opções para estes leitores,
que seria a cultura elaborada, tornando possível o que Snyders (1993, p. 139) chama
de continuidade das culturas, ou seja, “a esperança de superar a contradição entre a
escola como mundo diferente e o desejo de realidade no escolar”. Em outras palavras:
a possibilidade contínua entre a vivência do aluno, seus valores, gostos, expectativas,
os problemas e a cultura oferecida pelo ambiente escolar, de modo que os estudantes
percebam e “sejam pessoalmente afetados pelo que lhes é ensinado e para que
tenham confiança na possibilidade de ter acesso ao que lhes é ensinado” (SNYDERS,
1993, p. 139), ou seja, ver um sentido no que está sendo estudado e relacionar com
fatos da realidade e da cultura vivida ou esperada.
Todorov (2012) sugere que a escola poderia adotar outro método de estudar
literatura, ao invés de ter o objetivo de somente ensinar as teorias literárias, deveria
ter também como tarefa motivar os estudantes a terem acesso ao sentido das obras
(TODOROV, 2012, p.89), e principalmente as obras que atraem os estudantes, para
que saibam realizar uma análise em diferentes contextos e até mesmo de forma
crítica, e não somente pelo enredo da obra em si.
Para que um jovem se torne um leitor ativo, ele precisa adquirir prazer através
da leitura, algo tem que motivá-lo e atraí-lo, pois, o leitor procura nas obras que lê
aquilo que pode dar sentido à sua vida (TODOROV, 2012, p. 77). Pennac (1993,
p.132) considera importante conceder aos jovens leitores, os mesmos direitos que
proporcionamos a nós mesmos, pois é mais instrutivo ressaltar as formas de ler e não
somente as maneiras de tratar os livros. Sobre estes direitos, o autor afirma que em
matéria de leitura, nós os leitores nos concedemos vários direitos, mas recusamos os
mesmos direitos a essa nova geração de leitores, por exemplo:

1)

O direito de não ler.

2)

O direito de pular páginas.

3)

O direito de não terminar o livro.

4)

O direito de reler.

5)

O direito de ler qualquer coisa.

6)

O direito ao bovarismo (doença textualmente transmissível).

7)

O direito de ler em qualquer lugar.

8)

O direito de ler uma frase aqui e outra ali.
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9)

O direito de ler em voz alta

10)

O direito de calar.

É muito provável que todo leitor já tenha feito uso de pelo menos um desses
direitos, sendo assim, porque não aceitar que os jovens leitores também os tenham?
Talvez seja por causa do primeiro direito, o “de não ler”, pois é difícil aceitar o fato de
que aquele livro julgado como especial, possa não despertar nenhum interesse a
quem desejamos que leia. “O direito de não terminar o livro” também pode ser uma
frustração, mas nem todos podem ter o mesmo entusiasmo pelo livro. Diversos fatores
podem fazer com que uma leitura fique incompleta ou que seja inesquecível. Outro
direito que não é muito aceito principalmente por professores e críticos é “o direito de
ler qualquer coisa”, mas o que não é interessante para alguém pode ser de grande
interesse e valor para outra pessoa, e devemos aceitar o fato de que no mundo das
tecnologias e diversas opções de entretenimento, ver a juventude lendo qualquer
coisa já é um grande avanço. “O direito ao bovarismo” é aquele impacto, entusiasmo
de leitor novato. A primeira leitura a gente nunca esquece, e cada um tem suas
próprias impressões, e aí entra o “direito de calar”, pois como afirma Pennac (1993),
não é qualquer um que assume que leu, releu e ainda lê Sabrina4, assim como não
aceitamos que muitas vezes fizemos uso desses ou de todos os direitos citados.
Nesta etapa, vimos alguns motivos que geralmente afastam os jovens da
leitura, mas também vimos algumas propostas de estimular tal hábito. Percebemos
que uma das dificuldades em encontrar o prazer na leitura se dá a partir da obrigação
em ler algo que não atrai ou que não faça sentido para o jovem. E uma estratégia que
visa a satisfação através da leitura é por meio da valorização do que os jovens querem
ler, motivando-os para tal hábito. Considerando o contexto escolar, cabe ao professor
como mediador, apoiar-se em livros de interesse dos alunos, para incentivá-los à
leitura, e posteriormente apresentar outras opções de literatura, que permitam alguma
relação com a própria cultura, ou seja, a realidade vivida.

4

Sabrina, é uma série de publicações de romances de amor (sentimental) em formato de bolso,
e baixo custo. “Escrita por mulheres, lida por mulheres e caracterizada como sentimental, essa literatura
recebeu e recebe qualificativos com evidentes conotações negativas: popular, de massa, feminina
sentimental” (FERNANDES, 1997, p. 69).
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Como este trabalho pretende explorar as possibilidades da literatura juvenil
para ensinar Ciências, selecionamos quatro séries juvenis: “Lucky Starr”, que é uma
ficção científica cheia de mistérios e aventuras no sistema solar; “Como treinar seu
dragão” que narra as aventuras do pequeno viking Soluço e seu dragão Banguela;
“Artemis Fowl” que é um garoto ambicioso que usa a tecnologia e a magia das fadas
para cometer crimes; e “Percy Jackson e os Olimpianos” que é uma aventura que
envolve a mitologia grega em pleno século XXI.
Selecionamos estas séries por serem todas direcionadas principalmente para
o público jovem e também por terem suas histórias baseadas em aventura, mistério e
fantasia, que despertam a imaginação do leitor e tornam as obras atraentes para o
público jovem. Os personagens principais são bem caracterizados quanto à
personalidade e atitudes, e, como vimos anteriormente, os personagens são
necessariamente importantes para um sucesso de uma obra. Com exceção da série
“Lucky Starr” (que é antiga, mas servirá como um comparativo com as séries mais
atuais), as outras séries são conhecidas mundialmente e possuem muitos
admiradores, principalmente entre o público jovem. Em uma breve pesquisa, (feita de
forma descompromissada, isenta da obrigação de obter dados quantitativos),
pesquisamos em redes sociais o quanto estas séries são popularizadas. São páginas
com várias “curtidas”, são fãs que se vestem como personagens das obras
(cosplays5), são clubes de leitura e grupos de admiradores de várias partes do mundo,
discutindo sobre o mesmo assunto: o próximo livro da série, a adaptação do livro para
o cinema, trechos marcantes, diálogos entre personagens, entre outros. Observamos
algo muito interessante, que foi a presença não apenas de jovens, mas também
pessoas adultas fazendo parte de comunidades e grupos relacionados a estas séries.
Com estas informações, acreditamos que as séries juvenis selecionadas para
esta pesquisa são viáveis para incentivar o prazer na leitura, porém outras obras não
mencionadas neste trabalho não são dispensáveis e também poderão ser exploradas
e utilizadas na educação, não somente no ensino de Ciências ou em aulas de
literatura, mas também em outras áreas do conhecimento.

5

Contração das palavras em inglês costume (traje/fantasia) e play / roleplay (brincadeira,
interpretação). O cosplay é um hobby que consiste em fantasiar-se de personagens oriundos, em geral,
de quadrinhos, games, desenhos animados, filmes, séries de TV, livros e animações (FRANÇA, 2008).
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1.5.

Alfabetização em Ciências e Literatura

No âmbito escolar sabemos que não apenas nas aulas de Língua Portuguesa
a leitura é vista como requisito, mas em todas as demais disciplinas e diferentes níveis
de escolaridade, exige-se que os alunos saibam ler e interpretar informações
referentes a determinado assunto. Em uma aula de Ciências é de costume o professor
exigir que seus alunos leiam artigos científicos ou jornalísticos, e que explorem o livro
didático e apostila para explicar o conteúdo proposto. Outros professores optam pelos
métodos tradicionais, escrevendo as informações na lousa. Os alunos copiam a
matéria, porém não sabemos se compreendem o que copiam. Pinto (2007, p. 22)
afirma que os livros didáticos e materiais de divulgação científica não são recursos
didáticos idênticos, pois possuem finalidades diferentes, sendo organizados de
maneiras distintas sem necessariamente ter o mesmo público alvo, mas as escolas
que optam em trabalhar com materiais de divulgação científica nem sempre dão
ênfase a esse detalhe.
Por estes motivos, percebe-se que no ensino de Ciências há a necessidade de
educar os alunos cientificamente, para que estes possam entender e interpretar
informações divulgadas nos diversos meios de comunicação, pois a ciência como
conhecimento está em toda parte e possui fundamental importância na compreensão
dos fenômenos naturais e na construção das demais áreas do conhecimento tanto
científicos como culturais.
O conhecimento acerca da ciência e tecnologia é fundamental para a
compreensão do mundo em que vivemos e para tomarmos decisões efetivas sobre o
exercício da cidadania (UNESCO, 2005; SÃO TIAGO, 2010, p. 5). Desde questões
relacionadas ao desenvolvimento tecnológico de eletrodomésticos e informática como
questões ligadas à preservação do meio ambiente, saúde e qualidade de vida, de fato,
o mundo contemporâneo fala a linguagem da ciência em aspectos diversos
(SARMENTO et al, 2010, p. 2).
Segundo dados da UNESCO (2005), o ensino de Ciências é uma oportunidade
para o desenvolvimento do Brasil, que precisa investir em educação científica para se
inserir com êxito num mundo globalizado e competitivo. Por mais que a ciência e
tecnologia façam parte da sociedade, o acesso ao conhecimento cientifico está restrito
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apenas às camadas mais privilegiadas da sociedade, ou seja, é propriedade de uma
elite (UNESCO, 2005, p.2).
Se a ciência e tecnologia são indispensáveis para o desenvolvimento
econômico e social de um país, é necessário o investimento da educação científica
de qualidade nas escolas. Países como a Espanha e Japão, passaram por um
desenvolvimento significativo após investirem em educação e principalmente no
ensino de Ciências (GOLDEMBERG, 2009 p.152).
O desempenho dos alunos brasileiros na área de Ciências está distante do que
se espera em comparação a outros países da América Latina (WERTHEIN & CUNHA,
2009, p.16). Nesse sentido, Carvalho (2009, p. 77) enfatiza a importância de
pesquisas no ensino de Ciências, que viabilizem estratégias e atividades que
permitam a participação dos alunos, para que estes possam argumentar e ler
cientificamente e criar habilidades e competências na área. Esta pesquisadora
acredita que a Matemática é vista como a principal linguagem da ciência, mas não é
a única, pois as linguagens escrita e falada são mais frequentemente utilizadas para
descrever, construir e apresentar processos científicos. Logo é possível um ensino
de Ciências diferente de cálculos e fórmulas matemáticas, que geralmente são
decorados, sem a compreensão do que é estudado. Para reverter tal situação a
Unesco (2005, p.5) propõe ações que assegurem a educação científica de qualidade
nas escolas, como: a disponibilidade de materiais diversos que estimulem a
curiosidade científica e promovam a aprendizagem com base na busca, indagação e
investigação.
Como vimos, existe uma preocupação em se educar as crianças
cientificamente e muitos livros de literatura infantil e juvenil já são elaborados e usados
para ensinar conteúdos científicos para as crianças e jovens. Porém, mesmo as obras
voltadas apenas para lazer e entretenimento, (que são as obras que mais interessam
os jovens leitores), podem ser utilizadas para incentivar estes leitores a pensarem
sobre os possíveis valores culturais e o papel que a ciência representa nestes livros.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem uma proposta criada pelo
Ministério da Educação, com o intuito de auxiliar e orientar o professor com dicas e
sugestões de conteúdos e metodologias. Neste sentido, a proposta voltada para o
ensino de Ciências, que contribui diretamente com a educação científica, cita a
literatura infantojuvenil como alternativa para explorar a linguagem científica e facilitar
o aprendizado:
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Incentivar a leitura de livros infanto-juvenis sobre assuntos relacionados às
ciências naturais, mesmo que não sejam sobre os temas tratados diretamente
em sala de aula, é uma prática que amplia os repertórios de conhecimentos
da criança, tendo reflexos em sua aprendizagem (BRASIL, 1997, p. 124).

Percebe-se que o ensino de Ciências está relacionado com a educação
científica, pois se trata do ensino direcionado para a compreensão da natureza como
um todo, assim sendo, a literatura juvenil pode ser utilizada para ensinar Ciências de
forma que possamos incentivar os alunos à leitura e à pesquisa.
Existem várias possibilidades de ensinar, não importa qual a disciplina, e para
isso, são necessárias estratégias de qualidade, eficiência e um grande desafio: ser
inovadora. Este trabalho pretende mostrar de que forma os livros juvenis de fantasia
podem ser importantes na educação, a princípio pelo simples fato de incentivar o
hábito de leitura e valorizar os temas de interesse dos jovens, considerando o contexto
cultural em que vivem, ou, em outras palavras, a realidade desses jovens, que é
muitas vezes ignorada, mascarada e influenciada por diversos fatores.
Em relação às diferentes estratégias e possibilidades que possam facilitar o
aprendizado na área das Ciências, Almeida & Ricon (1993) acreditam que o uso de
textos alternativos além do livro didático, tais como romances, poesias e textos
jornalísticos ou de divulgação científica podem contribuir para a construção de
concepções pertinentes à área de Ciências de maneira prazerosa, além de incentivar
a curiosidade dos estudantes.
De acordo com Linsingen (2008b, p. 110) os estudos relacionando a literatura
e o ensino de Ciências são muitos escassos, e mais raros ainda são os exemplos
nacionais nessa linha de pesquisa. Linsingen (2008b) acredita que a literatura não
possui uma riqueza somente artística e de entretenimento, mas também educativa,
podendo ser usada no ensino de Ciências e estudada por pesquisadores da área. As
articulações entre estas duas vertentes abrem muitos caminhos, primeiramente por
ser um assunto recente e original e também por permitir muitas possibilidades de
trabalhos e projetos no ensino básico, médio e até mesmo o superior. Em outro
trabalho, esta mesma pesquisadora afirma que um livro de literatura não pode ser
usado somente como um complemento para as aulas de Língua Portuguesa, mas
pode ser levada a diversas disciplinas e a de Ciências inclusive, porque em muitas
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histórias infantis e juvenis trazem à tona questões como o lixo, extinções em massa,
futuro e outros mais que são relevantes para o ensino de Ciências, porque fazem parte
da proposta curricular de tal disciplina (LINSINGEN, 2008a, p. 2).
Zanetic (2006, p. 67) acredita que é possível e desejável essa articulação e
mostra em vários exemplos como autores clássicos da literatura universal podem
estar presentes nas aulas de Ciências. De acordo com Martin-Diaz (1992, p. 18), que
usa contos de ficção científica para ensinar Física, “a literatura contém numerosas
sugestões sobre como, no contexto da educação científica escolar, a motivação dos
estudantes para aprender pode ser estimulada”. A ficção científica, como a série
“Lucky Starr” traz assuntos contemporâneos muito ricos em conceitos ligados às
Ciências Naturais. Esse tipo de literatura, porém, não trata apenas de ciência, mas
também das relações humanas:
A ficção científica isto deve ser claramente entendido, não é ficção sobre
ciência. É sobre pessoas, como é toda ficção – apesar de que nesse caso
especial, elas podem bem não ser humanas – beneficiadas ou afligidas pelo
impacto das mudanças técnicas (BRUNNER, 1971, p.389).

A ficção científica como gênero literário aborda a informação em dois tempos:
o real, que apresenta os dados providos pela ciência, e o imaginário, representado
por atos ficcionais, como afirmam Gomes-Maluf & Souza (2008):
No tempo real é apresentado ao público o que na Ciência se discute
atualmente e quais os direcionamentos apresentados pelas novas pesquisas;
e em tempo imaginário, a ficção científica transforma o caminhar das
pesquisas científicas em “futuro possível”, oferecendo a possibilidade de se
fazer Ciência, antecedendo os resultados a serem alcançados (GOMESMALUF & SOUZA, 2008, p. 280).

Neste sentido é possível que como recurso didático, a literatura de ficção
científica, tais como a série “Lucky Starr”, relacionem os fatos estudados pela ciência,
utilizando o imaginário como processo de construção do pensamento científico.
Percebemos que a literatura está sendo pensada como uma estratégia para
familiarizar os alunos com a linguagem científica. Ressaltamos que este trabalho
acredita nesta articulação, pois a literatura pode ser uma alternativa para estudar
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Ciências e compreendê-la tanto em seus conceitos, como sua linguagem, mesmo que
não sejam obras destinadas para o ensino e que não tenham conceitos científicos de
forma explícita, pois, de maneira geral, a literatura juvenil atual utiliza recursos que
atraem os leitores, como por exemplo elementos fantásticos para desenvolverem seus
enredos. Mesmo assim, é possível utilizar tais obras para o questionamento sobre a
representação científica e seu papel na sociedade, visto que este papel muitas vezes
está implícito nas obras. Além disso, os possíveis valores e características culturais
poderão ser analisados, comparados e discutidos, tanto em sala de aula, ou em
grupos de leituras, se expandindo para a educação não formal, de forma que
possamos incentivar os alunos à leitura e à pesquisa, estimulando o debate e saindo
da rotina tradicional do ensino, mostrando que é viável articular essas duas áreas do
conhecimento de forma a permitir a compreensão por parte dos alunos.

1.6.

Literatura de entretenimento, o papel da fantasia

Com base nas discussões anteriores, nesta seção, trataremos especificamente
da literatura juvenil contemporânea e sua possível relação com o ensino de Ciências.
Diferentemente da literatura juvenil inicial, a literatura juvenil contemporânea é
mais direcionada para o entretenimento. Esta literatura tem ganhado espaço na mídia,
sendo comumente aceita entre o público jovem. Muitas obras juvenis são
consideradas best-sellers, que além de beneficiarem o mercado editorial, em alguns
casos se tornam marcas registradas por meio de brinquedos, camisetas, bottons,
jogos, e até brindes de lanches de restaurantes fast-foods. O trabalho do marketing e
da indústria cinematográfica tem contribuído muito para este fim, e cada vez mais
estas séries estão sendo lidas pelos jovens. Observar estes fatos, nos fez acreditar
que a literatura juvenil atual é voltada para o entretenimento e consumo.
Sabemos que os jovens leem, porém estão lendo uma literatura diferente da
considerada clássica ou culta, que é muito comum em provas e vestibulares. As
leituras mais comuns entre os jovens são as sagas de bruxos, vampiros e seres
mitológicos, porém, obras desse tipo são comumente julgadas por intelectuais, que as
consideram como literatura menor, talvez pela linguagem simples e mais próxima da
realidade dos jovens (CURIA, 2012, p. 9). Percebemos que nestas séries juvenis a
fantasia predomina e faz com que haja uma maior identificação com o leitor. Esta

30

identificação pode estar relacionada com os conflitos de personalidade, os laços de
amizade, o amor que tudo supera, batalhas e dilemas tão comuns na ficção, mas tão
presentes na realidade de cada um, como se estivessem lendo suas próprias histórias
nos livros.
Denise Curia (2009, p.14) acredita que a identificação do jovem leitor com a
literatura de ficção é justamente a fantasia, pois permite que os sonhos, os devaneios
e a imaginação sejam elaborados, dando forma aos problemas alojados no coração
do jovem, que passa a perceber que certas angústias também são sentidas por outros.
Este fato foi comprovado por Marisa Lajolo, que ao observar o tipo de leitura mais
procurada pelos jovens que foram à Bienal do livro em agosto de 2014, percebeu que
os jovens tinham em mãos principalmente os livros com seres sobrenaturais, tais
como anjos, demônios, vampiros e similares (LAJOLO, 2014, p.45). Em sua obra,
Khéde (1990, p.33) afirma que que a fantasia está presente na maioria das séries
juvenis atuais e que os jovens leitores têm interesse em textos sobre lendas e mitos
(KHÉDE, 1990, p. 33).
Ao considerar a fantasia, um dos pilares que fundamentam a literatura juvenil
atual, nos questionamos sobre a definição da mesma. Sabemos que a fantasia
desperta a imaginação, e que faz a mente trazer para sua noção de realidade, aquilo
que não existe. A fantasia permite que os sonhos sejam realidade e o que é impossível
se torne possível, por meio de desejos oriundos da mente e recriados para uma
possibilidade. Esta fantasia não é somente expressa por meio da literatura, mas
também por meio de diversas artes tais como a música, dança, pinturas, teatro e
esculturas (GATES et al, 2003, p. 5). Porém, tratando da fantasia presente na
literatura, consideramos que é essa capacidade de imaginar, de recriar o impossível,
ou o inexistente, que faz a literatura de fantasia ser interessante não apenas para
crianças e jovens, mas também para adultos, por permitir uma fuga do real por meio
dos desejos mais diversos possíveis:
A literatura, por não ter comprometimento com a realidade, mas com o real
que ela mesma cria, é ficção e, por natureza, uma fantasia. Deste modo,
estimula no leitor a curiosidade e o interesse pela descoberta, permite que
vivencie novas situações, alargue os seus horizontes e torne-o mais capaz
de enfrentar situações novas (MANSUR, 2005, p.12).
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A imaginação despertada pela fantasia, traduz e materializa um mundo de
desejos que é único para cada pessoa, pois de acordo com Gates (et al, 2005, p.1) os
leitores definem o conceito de fantasia de uma maneira pessoal, dependendo de sua
história de vida, experiências, esperanças, sonhos e medos.
Acreditamos que o sucesso de livros juvenis contemporâneos, seja justamente por
envolver a fantasia com fatos da realidade, tais como os conflitos tão comuns na vida
do jovem, como a busca pela identidade, reconhecimento, frustrações, aventuras,
romances, amizades verdadeiras entre outros fatos que envolvem o imaginário do
leitor, através de um escape da realidade, ou um entretenimento capaz de despertar
a imaginação, fazendo o leitor se identificar com os personagens e com a narrativa, a
ponto de esquecer sua realidade de vida, não em sua totalidade, mas pelo menos
enquanto as páginas são lidas. Assim como em um filme, que enquanto estamos
assistindo, principalmente por lazer e entretenimento, fazemos parte da história
simplesmente por estarmos ligados, ou seja, como espectadores, em alguns minutos
dedicados a saber qual é o possível final da trama. A mesma ideia ocorre com o livro,
que se for interessante para o leitor, o prende de tal forma, que cada página lida é
prazerosa, independentemente do tamanho do livro e quantidade de páginas. O uso
da fantasia na literatura serve ainda para tornar mais forte o pacto entre o autor e
leitor, pois, olhando para aquele universo mágico, “o leitor contempla e ao mesmo
tempo vive as possibilidades humanas que a sua vida pessoal dificilmente lhe permite
viver e contemplar, pela crescente redução de possibilidades” (CÂNDIDO, 2005, p.
36).
A fantasia é um subgênero, de um gênero maior, que é a literatura fantástica.
Tzvetan Todorov é considerado um dos principais nomes dos estudos relacionados a
este gênero literário. Em sua obra denominada “Introdução à literatura fantástica”, o
autor explica que os acontecimentos fantásticos são parte da imaginação ou ilusão
dos sentidos, ou é um fato que realmente aconteceu, porém é regido por leis que
desconhecemos (TODOROV, 1981, p. 5). De acordo com Rabkin (1979) o mundo
fantástico não é apenas diferente do mundo físico, mas serve como uma alternativa
para tal. Por exemplo, a série “Como treinar seu dragão”, o dragão simboliza a
dramatização de um problema que acomete o mundo real, a solução simples da
história representa uma alternativa satisfatória para as complexidades deste mundo.
Independentemente do que será usado na construção de uma história fantasiosa, esta
só será considerada, na medida em que seus elementos estiverem com suas
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imaginárias formas de preocupações, ligadas às do mundo real. Para este autor,
muitas perguntas feitas pela sociedade estão sem respostas e por conta disso, as
histórias fantásticas tentam dramatizar respostas a estas perguntas reais para a
facilidade dos questionadores. Em suas formas mais antigas, essas respostas são os
mitos que as culturas vivem, em formas um pouco mais modernas, estas respostas
tornam-se os contos, pelos quais diversas culturas criaram para entreter-se, e em
formas ainda mais modernas, estas respostas tornam-se os contos de fadas através
da qual as culturas se divertiam e educavam seus filhos (RABKIN, 1979, p.5).
As obras utilizadas nesta pesquisa possuem elementos da fantasia em suas
histórias. A série “Lucky Starr”, por mais que não seja recente, apresenta seres
extraterrestres e equipamentos tecnológicos avançados. A série “Artemis Fowl”
apresenta seres mágicos tais como elfos e fadas. A série “Como treinar seu dragão”
apresenta os dragões como as criaturas mais temíveis da Terra, enquanto que a série
“Percy Jackson e os Olimpianos” apresenta criaturas assustadoras, e a influência de
deuses sobre a natureza e cultura humana. Com estes exemplos, antes mesmo de
analisar separadamente cada obra, é possível dizer que os enredos das séries
despertam a imaginação do leitor.
Não é por acaso que a literatura juvenil faz uso dos recursos da fantasia, mas
isso não significa que toda obra juvenil tem que ter a fantasia de alguma forma. No
entanto, de maneira geral, após o surgimento de Harry Potter e seu grande sucesso
pelo mundo, os jovens tem preferência por obras desse tipo. Sendo um dos produtos
da indústria cultural, o livro juvenil de entretenimento tende a seguir os recursos do
imaginário, conforme encontramos nos livros do bruxinho mais famoso do mundo. Por
este motivo que os autores contemporâneos que pretendem escrever obras que
façam sucesso entre os jovens, não abrem mão da fantasia, que permite o uso da
magia e outros termos ficcionais, que a narrativa realista procura esconder através
dos recursos da verossimilhança (RODRIGUES, 1988, p.16). Além disso, muitos
temas considerados tabus, hoje em dia são abordados nas obras juvenis, que saindo
da representação realista, são construídos em meio a ficção científica, romance
policial, literatura popular e cultura de massa (KHÉDE, 1990, p.74).
Em sua pesquisa, Ramos (2012) investigou como contos fantásticos podem
ser úteis para trabalhar conceitos considerados abstratos no ensino de Física.
Acreditamos também nesta possibilidade, não apenas na Física, mas em todas as
vertentes que abrangem as Ciências da Natureza. Para o ensino de Ciências, a
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literatura juvenil poderá ser utilizada para que haja uma comparação com o que é
apresentado na narrativa das histórias e a realidade aceita pelo ponto de vista
científico. Desse modo, a literatura de fantasia pode ser usada no ensino, como um
elemento problematizador da realidade, pela “investigação da ciência e do real”
(RAMOS, 2012, p. 132).
O mundo apresentado por meio dos recursos da fantasia, poderá ser visto
como uma oportunidade para ser observado pela ótica do mundo científico. Um livro
como ‘O ladrão de raios’ traz monstros, deuses e criaturas que não são considerados
reais para a ciência, enquanto que, em um mundo imaginário são comuns, trazendo
ao leitor a admiração e o despertar da imaginação. As explicações dadas aos
fenômenos estranhos, serão respondidas por elementos fantasiosos, enquanto que
para as explicações dadas à fenômenos naturais, as respostas serão cientificas. Por
exemplo, para explicar as estações do ano, a mitologia grega faz referência à deusa
Deméter, enquanto que para a ciência, este fato se dá com o entendimento da Terra
ter o eixo de rotação inclinado (RIORDAN, 2009, p.319).
Artemis Fowl apresenta as fadas como seres que sobrevivem longe da
superfície do planeta e por este motivo, suas asas foram perdidas evolutivamente
(COLFER, 2007, p.60). Com estas informações, é possível trabalhar os conceitos de
evolução de espécie, mesmo tendo como exemplo uma criatura lendária. Um
professor de Ciências ou Biologia poderá ter dificuldades em explicar estes conceitos
em sala de aula, mas, e se usar um trecho deste livro para exemplificar, será que a
compreensão ficaria mais clara? Acreditamos que sim, pois só o fato de usar um ser
considerado sobrenatural, já seria uma oportunidade para amplas discussões, a
começar pela curiosidade despertada. Antes mesmo de trazer o conceito para a
classe, o professor poderá usar o assunto como tema de pesquisa e investigação, ou
seja, o aluno irá atrás das respostas. Com base em um ser mágico, irá descobrir como
a evolução das espécies está presente em seres vivos ‘reais’, ou melhor, conhecidos
cientificamente. De acordo com Ramos (2012, p.131), aproximar o fantástico e a
ciência “não permite apenas uma simples aprendizagem de conceitos, mas também
uma formação cognitiva mais profunda”. Isto é, permite a reflexão a partir da
comparação entre o mundo real e o mundo fantasioso, ao relacionar conhecimentos
científicos com os fenômenos sobrenaturais. Portanto, a literatura juvenil atual se
torna relevante para o ensino de Ciências, porque permite a investigação da ciência e
do real através da fantasia.
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2. Referencial de análise
Este trabalho objetiva explorar as potencialidades da literatura juvenil para
ensinar Ciências. Para tanto, buscamos analisar como a ciência está representada
nas séries juvenis selecionadas como base para esta pesquisa. Esta representação
nos indicará a relação que as obras possuem com a ciência, mesmo que seja de
maneira implícita.
Adotamos como referencial de análise a semiótica greimasiana, que estuda a
significação (geração do sentido), que é definida no conceito de texto. De acordo com
Pietroforte, (2004, p.11), o texto pode ser definido em um plano de conteúdo ou de
expressão. Em relação ao plano de conteúdo, a semiótica estuda o que o texto diz e
como faz para dizer o que diz. Já o plano de expressão, considera a forma de
manifestação desse texto que pode ser verbal (línguas naturais), não verbal (arte,
música) ou sincrético (várias linguagens de manifestação). Segundo Piassi (2012, p.
71), um dos pontos centrais da semiótica, é considerar o texto como uma narrativa,
independentemente da forma de sua manifestação. A significação, que é a geração
do sentido, se dá por meio de um percurso gerativo, que simula a produção e
interpretação do significado e do conteúdo, permitindo a leitura do texto com mais
eficácia, sem considerar apenas o sentido das palavras e os enunciados em que os
vocábulos se encadeiam, mas também a articulação dos elementos que o formam
(FIORIN, 2009, p. 44). Este percurso é formado por uma sucessão de patamares, nos
quais cada um é suscetível de receber descrições que permitam a construção do
sentido, por meio de um processo que vai do mais simples ao mais complexo e do
mais abstrato ao mais concreto (FIORIN, 2009, p. 20). No percurso gerativo, são
estabelecidas três etapas que podem ser descritas e explicadas separadamente.
A primeira etapa, recebe o nome de nível fundamental, e é a base do percurso
para a construção de sentido no texto, que surge por meio de uma oposição semântica
mínima. No segundo patamar, temos o nível narrativo, que estrutura o texto do ponto
de vista de um sujeito narrativo. E no terceiro nível, denominado discursivo, a narrativa
é assumida pelo sujeito da enunciação (BARROS, 2005, p.13).
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2.1.

O nível fundamental

O nível fundamental é a primeira etapa do percurso de geração do sentido e
trata de categorias semânticas que estão na base da construção de um texto. É o
patamar mais simples e abstrato, no qual o texto é analisado a partir de oposições
entre valores semânticos contrários (PIETROFORTE, 2004, p. 12). Neste nível, os
possíveis valores expressos na narrativa são considerados a partir de oposições de
sentido. Um aspecto importante, é a identificação dos valores eufóricos (positivos) e
disfóricos (negativos) (PIASSI, 2012, p.82).
Para compreendermos melhor este nível citaremos um exemplo de um rapaz
que é muito pobre e deseja ser rico. A riqueza e a pobreza são valores contrários, e a
riqueza é vista como um valor eufórico, enquanto que a pobreza é um valor disfórico.
Para o rapaz se tornar rico, ele deve buscar esta riqueza, que é seu objeto de valor.
Independentemente de como a performance é realizada, a riqueza tão esperada não
surgirá simplesmente, haverá etapas para este feito, ou seja, uma passagem ou
transformação de um estado inicial, neste caso a pobreza, para o estado final, que é
a riqueza. Esta transformação pode ser representada através do quadrado semiótico.
O quadrado semiótico é um diagrama que serve como modelo lógico para
representar a relação de contrariedade ou de oposição, entre os termos que se
contrariam (BARROS, 2005, p. 84), ou seja, prevê as transformações dos estados
narrativos, e para isso conta com as operações de negação e asserção. A negação
estabelece os termos contraditórios, que podem ser termos de passagem, enquanto
que a asserção estabelece os termos contrários que articula a principal oposição
contida num texto (TATIT, 2005, p. 198). Sendo assim, a principal oposição é a riqueza
e a pobreza, que são os termos contrários, e os termos de passagem são não-riqueza
e não-pobreza, que podem ser vistos como termos contraditórios.
O rapaz ao realizar sua performance pode (ou não) entrar em conjunção com
seu objeto de valor, que é a riqueza. Neste trajeto, representado na Figura 1, haverá
momentos em que ele não estará nem rico e nem pobre, ou seja, em estados de nãorico e não-pobre. É neste sentido que o quadrado semiótico entra em ação para
representar o sistema de contrários e contraditórios:
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POBREZA

NÃO-RIQUEZA

RIQUEZA

NÃO-POBREZA

Figura 1: Exemplo de quadrado semiótico com a contradição pobreza versus riqueza.

Com o quadrado semiótico, vemos que para a asserção de um valor, é
necessário a negação do outro.

2.2.

O nível narrativo

O nível narrativo está organizado do ponto de vista de um sujeito que está em
busca de um objeto de valor, ou seja, algo desejável, que pode ser material ou
sentimental, podendo ser bom ou mau. Este sujeito, que normalmente é o protagonista
da história, pode ser uma pessoa, um objeto ou em sentimento. É por este motivo que
a semiótica evita o termo personagem, pois o sujeito visto como actante, pode ser
qualquer agente. Na narrativa existem outros actantes, tais como o (1) antissujeito,
que pode ser algo ou alguém que visa atrapalhar o destinatário sujeito de alcançar
seu objeto de valor (PIASSI, 2012 p.78). Pelo ponto de vista do sujeito, este
antissujeito é tradicionalmente visto como um vilão, porém lembramos que não é
necessariamente um personagem; (2) Coadjuvante do sujeito é alguém ou algo que
contribui ativamente para o sucesso do destinatário sujeito, e o (3) destinador
manipulador é o actante que determina os valores que serão visados pelo destinatário
sujeito e proporciona condições necessárias à execução da ação. Estes valores, ou
objeto de valor, são os alvos pretendidos pelo sujeito da narrativa.
Uma narrativa completa se estrutura em quatro etapas: manipulação,
competência, performance e sanção (FIORIN, 2009, p.29), nas quais o sujeito deve
passar para alcançar seu objeto de valor.
Na manipulação o destinador manipulador estimula um querer-fazer, um
dever–fazer, um poder-fazer ou um saber-fazer para o destinatário sujeito. Estes
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estímulos ocorrem mediante a quatro estratégias principais (PIETROFORTE, 2004,
p.17):
a-

Intimidação: o destinador manipulador provoca o destinatário

sujeito por meio de ameaças.
b-

Provocação: quando o destinador manipulador faz um julgamento

negativo do destinatário sujeito, como por exemplo, duvidando de sua
capacidade ou boa índole.
c-

Tentação: quando o destinador manipulador oferece ou propõe

uma recompensa para o destinatário sujeito, como por exemplo, a mão da
princesa em casamento.
d-

Sedução: quando o destinador manipulador faz um julgamento

positivo do destinatário sujeito, e o estimula a mostrar suas competências
através de elogios ou enaltecendo-o.
Na competência o destinatário sujeito é preparado para entrar em ação, e para
realizar o percurso e entrar em conjunção com o objeto de valor, deverá possuir um
saber e/ou poder, ou um querer e/ou dever, que são chamados de objetos modais, ou
seja, as condições, conhecimentos ou ferramentas necessárias para realizar a
performance.
Durante a performance o sujeito entra em ação, ou seja, busca de fato seu
objeto de valor, podendo alcançá-lo (conjunção) ou não (disjunção) (PIETROFORTE,
2004, p.16).
Na sanção é verificado se a performance se realizou, ou não. É quando são
distribuídos os prêmios e os castigos. Em narrativas conservadoras o mal é punido e
o bem premiado (FIORIN, 2009, p.31).

2.3.

O nível discursivo

O nível discursivo é a última etapa do percurso. É considerado o nível mais
concreto, complexo e superficial do texto, pois permite que as formas abstratas do
nível narrativo sejam revestidas de termos que lhe dão concretude (FIORIN, 2009,
p.41). Isso significa que este nível permite uma variação de conteúdos narrativos
invariantes.
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O discurso é realizado na forma de um enunciado, que é produzido por meio
de uma enunciação, que é a instância da produção do discurso (PIETROFORTE,
2004, p.19). Pietroforte (2009) explica que a enunciação é construída na relação entre
enunciador e enunciatário que são os chamados sujeitos da enunciação, que podem
estar ou não explicitados no enunciado.
O discurso possui duas dimensões, a sintática e a semântica. Na sintaxe, o
discurso é construído pelas categorias de pessoa (actorialização), espaço
(espacialização) e tempo (temporalização). E é por meio de tais categorias que o
sujeito da enunciação converte as estruturas narrativas em estruturas discursivas.
(BARROS, 2005, p. 53). Na dimensão semântica, o discurso possui dois
procedimentos, a tematização e figurativização, nas quais, o sujeito da enunciação
assume valores e cria efeitos de sentido, sobretudo da realidade (BARROS, 2005,
p.66).
De acordo com Fiorin (2009, p. 39), a enunciação é definida como uma
instância de um “eu-aqui-agora”. Isso significa que o sujeito da enunciação é sempre
um “eu”, que opera, no espaço do “aqui” e no tempo do “agora”. É por este motivo que
a sintaxe do discurso ao estudar a enunciação e suas marcas, analisa a constituição
das pessoas, do espaço e do tempo do discurso. Na dimensão sintática, o sujeito da
enunciação projeta o sentido do discurso visando o efeito a ser produzido, ou seja, o
enunciador pretende que o enunciatário aceite o que está sendo comunicado:
O sujeito da enunciação faz uma série de “escolhas”, de pessoa, de tempo,
de espaço, de figuras, e “conta” ou passa a narrativa, transformando-a em
discurso. O discurso nada mais é, portanto, que a narrativa “enriquecida” por
todas essas opções do sujeito da enunciação, que marcam os diferentes
modos pelos quais a enunciação se relaciona com o discurso que enuncia
(BARROS, 2005, p.53).

Para produzir o efeito do discurso, o sujeito da enunciação poderá assumir
valores sob a forma de percursos temáticos (tematização) que recebem investimentos
figurativos (figurativização).

Fiorin (2009, p.64) explica que a tematização e a

figurativização são dois níveis de concretização de sentido, sendo que os temas
procuram explicar a realidade significante ao estabelecer relações e dependências
por meio do que não é natural, ou seja, temas são categorias que organizam,
categorizam e ordenam os elementos do mundo natural, tais como a vergonha, o
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medo, a elegância, etc.

Enquanto que as figuras criam um efeito de realidade,

representando dessa forma o mundo natural, tanto o existente, quanto o construído,
tais como uma árvore, sol, correr, brincar, etc. “Os discursos figurativos têm uma
função descritiva ou representativa, enquanto os temáticos têm uma função
predicativa ou interpretativa” (FIORIN, 2009, p.64).
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3. Estudo teórico das obras

Neste capítulo apresentamos as obras citadas neste trabalho e também a
análise teórica com base na semiótica greimasiana, para verificar as possíveis
representações da ciência em cada série.

3.1.

Lucky Starr

A série Lucky Starr foi escrita por Isaac Asimov entre os anos de 1952 a 1958,
para o público infantojuvenil. A série é composta por seis livros de ficção científica:

Tabela 1: Livros da série Lucky Starr

Ano de publicação

Título em inglês

Título em português

1952

David Starr Space Ranger

As Cavernas de Marte

1953

Lucky Starr and the

Vigilante das Estrelas

Pirates of the Asteroids
1954

Lucky Starr and the

Os Oceanos de Vênus

Oceans of Venus
1956

Lucky Starr and the Big

O Grande Sol de Mercúrio

Sun of Mercury
1957

Lucky Starr and the

O Robô de Júpiter

Moons of Jupiter
1958

Lucky Starr and the Rings

Os Anéis de Saturno

of Saturn
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A série Lucky Starr busca cativar o público jovem com histórias cheias de
aventuras espaciais, mistério, suspense, curiosidades e heroísmo e assim podem ser
classificados como space opera, que segundo Tavares (1992, p. 09):
Essas histórias de aventuras espaciais localizadas num tempo futuro ou nos
confins do universo; uma fantasia tecnológica onde há muita ação e muita
descrição, e se trabalha com personagens e situações fortemente
estereotipados, e por isso mesmo facilmente reconhecíveis.

Na série, fica evidente a preocupação de Isaac Asimov em passar informações
e conceitos científicos de forma correta com linguagem simples e caráter didático.
Para Fiker (1985, p.18), a série é composta por aventuras banais e juvenis,
eminentemente didáticas servindo de veículo para iniciação científica. Como exemplo,
podemos citar o fato do herói David Lucky Starr possuir um saber científico que seu
amigo John Bigman Jones não possui, e no decorrer da história, Lucky Starr explica
a seu amigo os processos e fenômenos que estão ocorrendo, conforme observamos
no trecho abaixo:
- Ei, Lucky - disse Bigman -, Júpiter dá a impressão de não ser totalmente
redondo. É apenas ilusão de ótica?
- Não totalmente - respondeu Lucky. - Júpiter realmente não é redondo. Tem
um achatamento nos pólos. Já deve ter ouvido falar que a Terra é achatada
nos pólos, não? (ASIMOV, 1981, p. 94).

O enredo da série é desenvolvido em diferentes regiões do sistema solar,
conforme os conhecimentos científicos existentes na época. Porém, com o avanço
dos métodos de pesquisa, as informações atuais sobre a astronomia não coincidem
plenamente com vários conceitos utilizados por Asimov, tais como características de
alguns planetas. Já na década de 1970, o autor reconheceu que várias das descrições
foram baseadas em dados dos conhecimentos existentes na época em que os livros
foram escritos, e que, naquele momento, mais de dez anos depois, já estavam
desatualizadas. Por este motivo, acrescentou notas explicativas quando a série foi
reeditada, mostrando-se preocupado em não passar informações incorretas aos
leitores com poucos conhecimentos do assunto (ASIMOV, 1980, p. 9):
[...] naquele tempo acreditava-se que na superfície daquele planeta havia
provavelmente uma grande quantidade de água em estado líquido.
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[...] Entretanto, espero que meus amáveis leitores considerem a estória
apenas um relato de aventuras e gostem dela, apesar das descrições que escrupulosamente fiéis na época - foram superadas pelos progressos da
ciência (ASIMOV, 1980).

Contudo, Asimov afirma que esses fatos não prejudicaram as vendas da série
(ASIMOV, 1991, p. 11).

3.1.1. Análise e resultados

No nível fundamental, percebemos que as oposições estão relacionadas
diretamente com o destinatário sujeito. As principais oposições observadas são em
relação ao objeto de valor que é alcançar justiça e heroísmo, para isso o destinatário
sujeito corre o risco de não conseguir este feito, e é este o papel do antissujeito e suas
artimanhas. Logo, as transições entre FRACASSO e o SUCESSO, tornam a leitura
envolvente, pois é durante esta transição que ocorre o mistério e a aventura da série.

SUCESSO

NÃO-FRACASSO

FRACASSO

NÃO-SUCESSO

Figura 2 – Exemplo de quadrado semiótico opondo SUCESSO versus FRACASSO

Durante sua performance, o destinatário sujeito lida com situações nas quais é
necessário tomar decisões importantes que na maioria das vezes refletem no sucesso
em busca de seu objeto de valor. Por este motivo que Lucky age com cautela, usando
sempre a razão, mesmo que a situação exija que a decisão seja imediata. A
racionalidade de Lucky está diretamente relacionada com seu conhecimento cientifico,
tanto em relação aos conceitos, quanto à facilidade de manusear e controlar os
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artefatos tecnológicos. No trecho abaixo, Lucky está em um combate, e seu silêncio
evidencia sua mente racional em ação juntamente com sua habilidade tecnológica:
Lucky levou sua mão em direção aos controles para inverter a direção da
gravidade. Preparou seus joelhos para dar um empurrão para cima a fim de
ficar junto de Armand e desequilibrá-lo de sua posição (ASIMOV, 1981, p.
41).

Em contrapartida, Bigman toma atitudes precipitadas, pois em meio a situações
de fúria, age com suas emoções. Em diversos momentos coloca sua vida em perigo
e indiretamente atrapalha os planos de Lucky, em vez de ajudá-lo. No trecho abaixo,
é possível perceber a raiva por meio da ironia e desdém:
-Ah, é? Pois fique sabendo que você só é macho quando tem cinquenta do
lado contra apenas dois. Vamos ver se continua valente contra uma pistola
de agulhas. É difícil acertar o alvo com ela, é claro, posso até errar o alvo –
disse Bigman (ASIMOV, 1981, p. 45).

Essas diferenças de personalidade, são evidenciadas durante a série, não
apenas entre Lucky e Bigman, mas também pelos antissujeitos. É uma oposição clara
da RAZÃO versus EMOÇÃO. Neste caso, a razão representa as atitudes tomadas
com base no saber científico, que de certa maneira traz segurança diante das
situações e decisões a serem enfrentadas. Enquanto que a emoção representada por
ódio, raiva, medo e insegurança, são estratégias de defesa em frente às situações
arriscadas, nas quais o conhecimento científico não é dominado.

RAZÃO

NÃO-EMOÇÃO

EMOÇÃO

NÃO-RAZÃO

Figura 3 – Exemplo de quadrado semiótico opondo RAZÃO versus EMOÇÃO
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No nível fundamental as oposições entre RAZÃO versus EMOÇÃO nos
mostraram que a ciência é abordada unida à racionalidade, ou seja, se o sujeito usa
a razão, ele consegue solucionar os problemas e desafios, porque esta razão irá leválo a usar os conhecimentos científicos que possui. Caso aja com emoção, não terá
sucesso, pois tomará atitudes não pensadas, que não envolvem o saber científico.
Sendo assim, este nível nos mostra que a ciência e a razão estão relacionadas entre
si e representam o sucesso. Outra oposição encontrada é diante dos perigos
enfrentados pelo destinatário sujeito, que enfrenta a morte em diversas situações,
criando um clima de suspense para o leitor, durante os conflitos de VIDA e MORTE.
Ao analisar a série por meio do nível narrativo, observamos que Lucky Starr
possuía um saber científico que o auxiliava a entender o problema e a possível
solução para o mistério.
No decorrer das histórias, há muitas aventuras e um suspense para a
descoberta do possível vilão e seus objetivos. Lucky tinha uma inteligência muito
evidente. A todo tempo explicava a seu amigo Bigman fenômenos ou conceitos
científicos. Percebemos que Lucky Starr possuía o papel de professor e Bigman tinha
o papel de aluno curioso:
Lucky disse: - Se Júpiter fosse oco, Bigman, você poderia colocar em seu
interior mil e trezentos planetas do tamanho da Terra e ainda sobraria espaço.
É mais pesado que todos os demais planetas juntos (ASIMOV, 1981, p. 9).

Nos livros da série há exemplos em que somente a inteligência foi suficiente
para Lucky Starr desvendar o mistério e encontrar seus inimigos. Como em “Os
oceanos de Vênus”, Lucky trava uma batalha mental contra sapos venusianos
telepáticos que queriam controlá-lo:
Mais uma vez a voz fria se manifestou na mente de Lucky, enfileirando
palavras de forma monótona e inexorável:
- Você está indefeso, mas não perderá os sentidos, como aconteceu com
seus companheiros. Terá que sofrer até tomar a decisão de submergir sua
nave, até dizer tudo que queremos saber e até morrer. Podemos esperar.
Você não tem meios para resistir à nossa vontade. Você não pode lutar contra
nós. Não existe possibilidade de suborno! Não pode nos ameaçar! (ASIMOV,
1980, p. 123).
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Lucky Starr possui seus inimigos, e faz uso da sua sabedoria e inteligência para
combatê-los, porém, sem alguns de seus artefatos tecnológicos seria pouco provável
que somente sua mente o tornasse bem sucedido. Alguns são artefatos reais como
naves espaciais, outros são ficcionais como dispositivos antigravitacionais. Estes
artefatos são mostrados do ponto de vista eufórico, como estratégias para a melhoria
da vida a partir dos avanços científicos. Lucky utiliza estes artefatos para superar
obstáculos que somente a força física e a mente seriam insuficientes, mas o que
prevalece é a maneira que Lucky Starr usa tais artefatos a seu favor. Asimov faz
questão de descrever a astúcia de Lucky a ponto de o leitor imaginar a cena. No trecho
abaixo, Lucky utiliza o cilindro de gás para se mover pelo espaço e se aproximar do
asteroide para pedir socorro:
O próprio cilindro era uma espécie de pistola propulsora. Com efeito, era uma
pistola propulsora extraordinária. Só mesmo o desespero de uma pessoa
lançada à deriva e vagando no espaço levaria a utilizar como força motriz o
oxigênio que se destina a mantê-la distante da morte, soltando-o no espaço.
Ou então só sendo uma firme resolução.
Lucky abriu a válvula de redução, permitindo a saída de um jorro de
oxigênio. Desta feita não houve uma linha de cristais. Contrariamente ao gás
carbônico, o oxigênio se congelava a temperaturas muito baixas e, antes que
perdesse bastante calor para poder congelar-se, já se difundira no espaço.
Contudo, fosse gás ou sólido, a terceira lei do movimento de Newton
continuava em vigor. Quando o gás saiu por um lado, Lucky foi lançado na
direção oposta devido a um impulso contrário natural (ASIMOV, 1976, p. 119).

Em todos os livros da série Lucky Starr, existe um mistério a ser resolvido, e
em quase todos os livros, o mistério envolve o Conselho de Ciências sendo ameaçado
pelos Sirianos.
O objeto de valor do destinatário sujeito é a justiça. Lucky Starr é um importante
membro do Conselho de Ciências, logo é destinado a missões arriscadas e de
extrema confiança. Ele deseja a justiça e busca por isso, ao mesmo tempo sabe que
se conseguir este feito também terá o reconhecimento e título de herói. Os objetos
modais adquiridos pelo destinatário sujeito são o saber e o poder. Sobre o saber, nos
referimos aos conhecimentos científicos, que são informações e dados astronômicos,
físicos, químicos e biológicos. Sobre o poder, nos referimos à tecnologia avançada,
que contribui ativamente durante a performance, tais como roupas espaciais
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resistentes às radiações solares e pistolas desintegradoras, entre outros recursos.
Logo, seu objeto de valor é a busca por soluções que tragam paz e ordem para a
galáxia, ou seja, a justiça. Enquanto que o saber científico e os artefatos tecnológicos
que possui são os objetos modais que lhe dão a competência para realizar sua
performance, por meio do saber/poder.
Ainda com relação ao nível narrativo, vimos que as modalidades didáticas
ajudam a entender o papel de cada personagem.
O Conselho de Ciências era uma organização poderosa e respeitada que
combatia os inimigos do planeta Terra dentro e fora do Sistema Solar. Logo, o
destinador manipulador é o Conselho de Ciências, que sempre está orientando e
dando as ordens ao destinatário sujeito, assim como as informações necessárias para
a possível solução do problema.
O destinatário sujeito é Lucky Starr, pois é quem possui uma missão, ou seja,
ele é o responsável em resolver o mistério e encontrar a melhor maneira de resolver
o problema, evitando que o Conselho de Ciências e o planeta Terra sejam
prejudicados.
John Bigman Jones é o coadjuvante do sujeito pois sempre acompanha Lucky
Starr em todas as missões. Com uma personalidade forte e marcante, é o
companheiro inseparável de Lucky, assim como Robin é do Batman.
Se existe sujeito, obviamente haverá antissujeito, que nesta série são os
Sirianos. Os Sirianos são terráqueos que revoltados com a autoridade do planeta
Terra, colonizaram Sírio, e tinham a intenção de dominar a galáxia inteira afirmando
que qualquer mundo desabitado seria de quem o colonizasse primeiro. São os
principais inimigos da Terra, detestavam o Conselho de Ciências e queriam, de
qualquer forma, derrubar o império respeitado pela galáxia e acabar com a autoridade
que a organização exercia. Dotados de sabedoria e esperteza, espionavam todos os
projetos desenvolvidos pelos terráqueos com a intenção de sabotar e se apossar da
melhor tecnologia da galáxia.

O poder não era o principal objetivo dos Sirianos.

Preconceituosos, com uma ideologia que lembra o nazismo, eles queriam exterminar
da raça humana, considerada fraca, com doenças e cheios de deficiências físicas.
Pessoas nessas condições eram “espécimes fracos” e os Sirianos almejavam uma
raça pura de gente forte, capaz e saudável. Pessoas com características físicas de
Bigman eram rejeitadas e deveriam ser exterminadas. Lucky, por outro lado, era
considerado um homem de perfil ideal típico siriano:
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Os Sirianos têm muito orgulho de sua linhagem. Desde a primeira
colonização de Sírio por parte dos terrestres, aquele povo continuou a se
multiplicar observando cuidadosamente as leis genéticas, ao ponto de não
estarem mais atacados pelas doenças e não terem mais certas
características indesejáveis (ASIMOV, 1972, p.64).

Os terráqueos haviam criado o cérebro positrônico, porém os Sirianos estavam
mais avançados em engenharia robótica. Seus robôs eram dotados de inteligência e
aparência humana. Além de obedientes, faziam todo trabalho pesado e difícil,
inclusive espionar e sabotar projetos terráqueos. Os Sirianos amavam e protegiam
seus robôs como se fossem de carne e osso. Achavam que um robô valia mais do
que cem homens terrestres. Destruir ou danificar um robô era um crime imperdoável,
e inescapável da justiça Siriana.
O nível narrativo nos auxiliou a perceber a relação que os personagens
possuem com o saber científico, assim como o papel dos mesmos juntamente com
este saber. Lucky Starr utiliza este saber para alcançar seu objeto de valor, ao mesmo
tempo que os Sirianos também utilizam do saber/poder científico para atrapalharem o
destinatário sujeito de realizar sua performance. Logo, Lucky tem o papel de herói, ou
seja, aquele que irá solucionar o problema por meio da relação com o saber/poder da
ciência, enquanto que os Sirianos têm o papel de usar a ciência para causarem a
maioria dos problemas. Neste caso, o conhecimento científico e as habilidades para
lidar com a tecnologia podem ser utilizados tanto para fazer o bem, quanto para fazer
o mal. Na série, o bem é representado pelo Conselho de Ciências e seu representante
(Lucky Starr), enquanto que o mal é representado pelos Sirianos e seus
representantes (robôs, espiões, sabotadores, etc).
No nível discursivo, quanto à actorialização, Lucky Starr é o herói perfeito,
fisicamente belo e muito inteligente. Como é o personagem principal, todo o enredo
centraliza nele, que irá utilizar os conhecimentos científicos que possui para
desvendar o mistério. Enquanto que Bigman, é um marciano baixinho, rabugento,
esperto, ansioso, vingativo e corajoso. Tenta ajudar com sua ousadia e coragem,
porém sempre acaba atrapalhando e confundindo o leitor sobre a solução do mistério.
Em termos de tematização e figurativização, observamos que Lucky é alto, forte,
bonito e muito sábio, diferentemente de Bigman que é desprezado pelos Sirianos por
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não ter as características físicas de Lucky. Desse modo, vemos aqui a exaltação do
padrão de beleza considerado melhor e vantajoso. Além disso, por ser um terráqueo,
Lucky é a representação da Terra, e todo seu domínio. Por outro lado, Bigman é
apenas um marciano franzino. Assim sendo, a Terra figurativa o poder e a dominação
do que é considerado inferior e dependente, ou seja, o extraterrestre é visto como
fraco, inferior, incapaz e subordinado pela soberania terrestre. Outro fato a ser
observado é a relação que possuem com o saber científico. Como vimos, Lucky é
inteligente e possui o conhecimento acerca dos planetas, satélites e suas respectivas
características, enquanto que Bigman é leigo no assunto, porém é muito curioso e
questiona Lucky a todo instante, a respeito de tudo referente aos conhecimentos
astronômicos e tecnológicos. Por meio dessas características de personalidade
desses dois personagens, observamos que Lucky é um cientista com um papel de
professor/instrutor, e Bigman representa um aluno curioso e interessado pelo
aprendizado.
Com relação à espacialização, vimos que o enredo ocorre em diversas regiões
do sistema solar, como os planetas rochosos e gasosos, assim como o cinturão de
asteroides. O espaço (ambiente) é descrito com base nas informações científicas da
época, sendo assim, a ciência não só está presente como é essencial, pois é por meio
dela que este ambiente é construído. Mesmo que com o decorrer do tempo os dados
tenham ficado ultrapassados, a ficção científica, que geralmente passa a ideia de
futuro, pode ser remetida ao passado e utilizada para fazer uma comparação entre a
ciência atual e a da época em que o livro foi escrito.
Em relação ao tempo (temporalização), a ciência é referenciada por meio de
um tempo futuro, no qual a tecnologia e o conhecimento cientifico permitiram a
exploração espacial. Além disso, são abordadas as possíveis implicações que esta
exploração pode trazer em termos políticos, econômicos, ambientais e sociais.
Dispositivos antigravitacionais permitem a exploração de diversas regiões do espaço,
além de naves espaciais capazes de reciclar água e converter energia:
De qualquer forma, a minúscula bolha de ar e de calor que era a Shooting
Starr era um pedacinho da Terra, e poderia se manter da mesma maneira
durante um período de tempo indefinido. As reservas de energia da nave,
acrescidas pelas transfusões obtidas das outras naves, estavam no ponto
máximo e poderiam durar quase um ano, exceto em caso de batalha. O ar e
a água, reciclados através de um tanque cheio de algas, podiam durar por
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uma vida inteira. As algas poderiam até se constituir numa reserva de
mantimentos no caso em que todos os concentrados de bordo chegassem a
acabar (ASIMOV, 1971, p.51).

Na série Lucky Starr, a ciência é explícita e presente em seus seis livros, seja
na forma de conceitos ou de equipamentos tecnológicos. Ainda assim, ao analisar os
três níveis do percurso gerativo, buscamos aprofundar nossa percepção a respeito
das relações que os principais personagens possuem com o conhecimento científico
e seus artefatos, além do papel que estes desempenham no desenvolvimento do
enredo. A utilização racional da ciência pelo destinatário sujeito somada a objetos
modais que o auxiliaram na busca pelo objeto de valor, o enredo construído por meio
de um tempo futuro (temporalização) no qual diferentes regiões do Sistema Solar
(espacialização) são exploradas graças aos avanços tecnológicos, são alguns
exemplos de informações que poderão ser abordadas no ensino. O conhecimento
científico que continuamente se constrói também pode ser um tema a ser discutido a
partir do livro, visto que a série possui dados astronômicos ultrapassados.

3.2.

Artemis Fowl

A série Artemis Fowl é composta por oito livros escritos na década de 2000 pelo
escritor irlandês Eoin Colfer, que é professor e autor de mais de dez livros para
crianças e adolescentes. As obras mais conhecidas do autor são: Colin Cosmo e os
Supernaturalistas, A lista de desejos e Pânico na biblioteca. Pelos dois primeiros livros
da série Artemis Fowl, Colfer foi indicado e recebeu vários prêmios de literatura infantil
na Inglaterra, como o British Book Awards e o WH Smith (COLFER, 2002).
Artemis Fowl é uma série voltada para jovens, e o próprio Artemis é a prova
disso. O autor teve a intenção de entreter o jovem leitor, a partir de aventuras,
suspense, astúcia, ciência e tecnologia e a fantasia explícita através dos seres
mágicos e folclóricos. A história é sobre o garoto gênio Artemis, um jovem criminoso
que usa a magia e principalmente a tecnologia para colocar em prática seus planos
engenhosos em busca de riqueza e poder (COLFER, 2002). As obras mencionadas a
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seguir, são baseadas na mitologia irlandesa e possui muitas fadas, gnomos, duendes
e outros seres mágicos:
Tabela 2: Livros da série Artemis Fowl

Ano de lançamento

Título em inglês

Título em português

2001

Artemis Fowl

Artemis Fowl: O menino
prodígio do crime

2002

Artemis Fowl: The Arctic
Incident

Artemis Fowl: uma
aventura no ártico

2003

Artemis Fowl: The
Eternity Code

Artemis Fowl: O Código
Eterno

2006

Artemis Fowl: The Opal
Deception

Artemis Fowl: A Vingança
de Opala

2007

Artemis Fowl: The Lost
Colony

Artemis Fowl: A Colônia
Perdida

2009

Artemis Fowl: Time
Paradox

Artemis Fowl: O
Paradoxo do Tempo

2011

Artemis Fowl: The Atlantis
Complex

Artemis Fowl e o
Complexo de Atlântida

2012

Artemis Fowl: The Last
Guardian

Artemis Fowl: O último
guardião

3.2.1. Análise e resultados

O nível fundamental nos mostra que as principais oposições de valores ocorrem
com o destinatário sujeito em busca de seu objeto de valor, ou seja, a temida
POBREZA a ser superada pela busca da RIQUEZA. Nestes casos, vemos as
oposições de valores relacionados à POBREZA versus RIQUEZA, BONDADE versus
MALDADE e SUCESSO versus FRACASSO.
Uma oposição considerada importante para esta pesquisa, é a CIÊNCIA versus
MAGIA, pois na série existem personagens com poderes mágicos que não resolvem

51

seus problemas apenas através de seus poderes, mas em grande parte através de
equipamentos tecnológicos. Por exemplo, para sair do interior do planeta e chegar à
superfície, a magia não era suficiente, então eles tinham que entrar em um casulo,
que funcionava como um elevador de pressão, disparado em correntes de magma
para ser lançado à superfície:
Raiz sentou-se no casulo e prendeu o cinto de segurança. Para o
comandante, nada de veículos com meio século de vida. Esse neném tinha
acabado de sair da linha de montagem. Todo prateado e brilhante, com as
novas barbatanas estabilizadoras que deviam ler automaticamente as
correntes de magma. Inovação de Potrus, claro. Durante cerca de um século
seus projetos de casulo vinham tendendo para o futurista – cheios de néon e
borracha (COLFER, 2007, p.97).

Em diversas situações, os seres mágicos acabam sendo dependentes da
ciência. Outro exemplo a citar, é o caso da capitã Holly, uma fada que adorava voar.
Seus ancestrais possuíam asas próprias, mas a evolução havia tirado essa
capacidade. Então Holly voava através de bobinas térmicas em seu uniforme e que
funcionavam à bateria, e eram chamadas de asas de Beija-Flor:
O Beija-Flor Z7 é que era o transporte. Silencioso como um sussurro, com
bateria solar refletida por satélite, capaz de levar você em duas voltas ao
redor do mundo (COLFER, 2007, p.60).

Esta oposição é representada no quadrado semiótico, no qual a ciência e a
magia se opõem:

CIÊNCIA

NÃO-MAGIA

MAGIA

NÃO-CIÊNCIA

Figura 4 – Exemplo de quadrado semiótico opondo CIÊNCIA versus MAGIA
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Uma oposição evidente na série é a oscilação entre o mundo REAL e o mundo
MÁGICO/FANTASIOSO. Os dois mundos estavam o tempo todo conectados por
causa das atitudes de suas personagens no decorrer das histórias. Em relação a
oposição entre realidade versus fantasia, percebemos que o mundo real está sob o
domínio da ciência, enquanto que o mundo fantasioso está dominado pela magia; logo
a ciência e a magia são oposições que persistem durante todo o enredo da série.
Nestes diferentes mundos há a presença de diferentes espécies. No mundo real, é a
espécie humana que detém todo poder, mas no mundo mágico subterrâneo, as
espécies são estranhas e com características próprias. Neste mundo predominam as
fadas, centauros, elfos, duendes, gnomos, goblins, trolls entre outros seres
encantados que nos permitem perceber a oposição entre o ser humano versus ser
mitológico/mágico.
Os personagens da série demonstram em diversas situações a CORAGEM e o
MEDO. Percebemos que esta oposição está presente tanto nos antissujeitos como no
sujeito principal. Como a série é repleta de mistério e aventura, seus personagens
estão diante do perigo e da morte. Isto gera certa tensão para o leitor, que de alguma
maneira vivencia as oposições entre a VIDA versus MORTE, como é perceptível no
trecho abaixo:
O movimento do trem jogou-o de cima dos barris. Caiu de rosto para cima,
olhando para o símbolo de radiação, com três triângulos, estampado na
lateral de cada tonel (COLFER, 2002, p. 158).

Quanto ao nível narrativo, as modalidades contribuem para a compreensão dos
papéis desempenhados pelos personagens da série.
O destinatário sujeito é Artemis Fowl que busca o que o destinador manipulador
quer. Neste caso, a ambição de Artemis é que o manipula e o destina a cometer os
crimes. Diferentemente de Lucky Starr, Artemis Fowl não tinha um problema ou um
mistério para resolver, e muito menos pretendia salvar pessoas e defender projetos
secretos.
O objeto de valor procurado pelo destinatário sujeito é a riqueza, além do status
de milionário que lhe proporciona uma sensação de poder e independência. Todo
reconhecimento e riqueza adquiridos pela família Fowl era através de golpes
milionários.
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Os objetos modais facilitam o destinatário a alcançar seus objetivos. Ao invés
de usar os conceitos científicos para ajudá-lo em seus objetivos, Artemis utiliza o
raciocínio lógico e suas habilidades com a informática, aparelhos eletrônicos e
facilidade de compreender idiomas. No trecho a seguir é possível perceber que a
ciência da série é evidenciada através dos artefatos tecnológicos, que permitem o
desenvolvimento do enredo na busca dos objetivos centrais do personagem principal.
Apesar deste fato, não há nenhuma referência de que as intenções do autor Eoin
Colfer sejam educativas, por mais que a série possa ser tratada desta forma em
relação a termos e conceitos científicos presentes nos livros.
O programa de computador não fora feito para lidar com uma coisa assim,
por isso Artemis teve de improvisar. Com um estilete e uma régua, dissecou
a primeira página do Livro e montou de novo na ordem das línguas
tradicionais do Ocidente (COLFER, 2007, p. 34).

O coadjuvante do sujeito é o guarda costas Domovoi Butler. Muito alto e forte,
é temido por saber lutar e matar sem usar armas. Ele é o companheiro de Artemis e
principal cúmplice diante dos crimes cometidos, pois o auxilia sem temer os perigos e
as consequências. Artemis e Butler eram inseparáveis, assim como Lucky Starr e
Bigman. Butler apenas obedecia às ordens do patrão e evitava dar palpites. Confiava
plenamente no jovem patrão, mesmo sem entender o que realmente ele queria e onde
queria chegar. Artemis não era de compartilhar seus planos com ninguém antes da
hora certa e Butler respeitava isso.
O antissujeito de Artemis é a LEPrecon e todos seus agentes, especialmente a
capitã Holly Short, que chegou a ser sequestrada por Artemis. É importante relatar
que o contrário também ocorre, pois, do ponto de vista da LEP, o garoto Artemis é a
ameaça, e obviamente seu antissujeito.
A LEPrecon equipava seus policiais com armas potentes. A mais conhecida era
a Neutrino 2000, uma pistola de platina com alimentação nuclear. Além desta pistola,
haviam capacetes localizadores, que protegia e mantinha a comunicação do policial
com os demais agentes da LEP. Artemis Fowl fica impressionado com os avanços
tecnológicos do Povo das Fadas. As tecnologias eram incompatíveis:
O primeiro problema foi abrir aquela porcaria. As cabeças de parafusos
desafiaram tantos as chaves planas quanto as Phillips. Nem mesmo o
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enorme jogo de chaves Allen de Artemis pôde se encaixar nas fendas
minúsculas. Pense em termos futurísticos, disse Artemis a si mesmo. Pense
em tecnologia avançada (COLFER, 2007, p.98).

Artemis descobre a existência do Povo das Fadas quando se interessa pela
internet. Durantes suas pesquisas, o jovem criminoso percebe que em diferentes sites
de todo o mundo existe referências às fadas, e logo teve a certeza que tudo isso não
era ao acaso. Pesquisou durante dois anos tudo a respeito destes seres, e mais
precisamente sobre o livro repleto de descrições de criaturas do reino das fadas. Este
livro era como uma bíblia das fadas, desde as origens como os segredos e
mandamentos deste povo misterioso, mágico e secreto. Artemis sabia que se
conseguisse este livro, muita coisa poderia acontecer, e seu principal objetivo era
recuperar o dinheiro da família Fowl. Mesmo que este livro estivesse escrito em outro
idioma, não havia empecilhos para este garoto:
Artemis acreditava que com a tecnologia atual, o Livro poderia ser traduzido.
E com essa tradução ele poderia começar a explorar todo um novo grupo de
criaturas (COLFER, 2007, p. 28).

Em alguns livros da série, Artemis e a LEPrecon possuem um antissujeito em
comum. Opala Koboi, uma elfo super inteligente que possui certo domínio sobre as
tecnologias das fadas, que é extremamente superior as tecnologias humanas. Opala
e seus aliados pretendem destruir a LEP e dominar a superfície (mundo real), logo
Artemis Fowl também é um obstáculo para Opala, e vice-versa.
Ao analisar a série pelo ponto de vista do nível discursivo, em termos de
actorialização, Artemis Fowl é um anti-herói, muito ambicioso, inteligente e esperto,
que utiliza seu conhecimento acerca de diferentes equipamentos tecnológicos, para
cometer seus roubos milionários apenas em um clique. Por meio dessas
características de personalidade, percebemos que Artemis representa figurativamente
os perigos causados pela ambição de uma pessoa que utiliza a ciência somente para
si, sem medir as consequências que determinadas atitudes podem trazer para outras
pessoas. Para uma reflexão em sala de aula por exemplo, o professor poderá
questionar seus alunos, sobre os benefícios e malefícios que a ciência pode trazer
para a sociedade de modo geral, lembrando-os que infelizmente é comum crimes
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cometidos por pessoas dotadas de saberes científico-tecnológicos, podendo solicitar
pesquisas sobre o assunto.
Em relação ao espaço (espacialização), o enredo é desenvolvido em dois
aspectos: na realidade e na fantasia. No aspecto real, a história se desenvolve em
território irlandês e russo. Artemis vive na Irlanda, mas devido às circunstâncias, o
garoto vai à Rússia resgatar o pai sequestrado há meses. O enredo intercala o mundo
real com o mundo da fantasia.
Quanto ao tempo (temporalização), percebemos que se trata de um tempo
presente, principalmente quando faz referências a aparelhos utilizados nos dias de
hoje, assim como termos comuns na linguagem da informática atual.
A ciência na série Artemis Fowl está representada por meio do conhecimento
tecnológico e manipulação de seus artefatos. Esse fato é observado por meio das
relações que os principais personagens da série possuem com este saber e como tal
conhecimento pode ser uma ferramenta útil e facilitadora tanto para os sujeitos quanto
para os antissujeitos. As implicações eufóricas e disfóricas acerca do conhecimento
científico-tecnológico poderão ser discutidas no ensino de Ciências de modo que
através da leitura, os alunos sejam passíveis de emitir opiniões sobre as vantagens e
desvantagens da ciência e tecnologia em diversos aspectos.

3.3.

Como treinar seu dragão

A série Como treinar seu dragão começou a ser escrita na década de 2000 pela
escritora inglesa Cressida Cowell. Narra os dilemas e descobertas do garoto Soluço
e seu dragão Banguela.
Cressida nasceu em 1966 na cidade de Londres, mas cresceu em uma ilha
inabitada na costa oeste da Escócia. Esta ilha era desprovida de estradas, eletricidade
e casas. Como não havia televisão e telefone, aos nove anos, ela escrevia histórias
baseando-se nos contos sobre vikings e dragões que seu pai contava todas as noites.
Mesmo tendo escrito livros desde que tinha nove anos de idade, seu primeiro livro foi
publicado em 1999, quando ela tinha 33 anos.
Cressida além de autora, também é a ilustradora dos livros da série “Como
treinar seu dragão”, que atualmente possui doze títulos publicados no Brasil: Como
treinar seu Dragão (2010), Como ser um pirata (2010), Como falar dragonês (2010),
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Como quebrar a maldição de um Dragão (2010), Como mudar a história de um Dragão
(2011), Guia do herói para vencer dragões mortais (2011), Como navegar em uma
tempestade de Dragão (2011), Como partir o coração de um Dragão (2012), Como
treinar o seu viking (2012), Como roubar uma espada de um Dragão (2013), Como
pegar a joia do Dragão (2013), Como trair o herói de um Dragão (2014).

3.3.1. Análise e resultados

Analisando a série pelo nível fundamental, identificamos algumas oposições
entre os conflitos enfrentados pelo personagem principal da série, Soluço Spantosicus
Strondus III. Herdeiro da tribo dos Hooligans Cabeludos, ele é um garoto franzino,
tímido e com poucas habilidades para ser o herdeiro viking de sua tribo. Ao mesmo
tempo que Soluço sente muito medo, se torna o único com coragem de enfrentar e
lidar com os temíveis dragões, neste caso há uma oposição entre a CORAGEM versus
MEDO. As diversas situações em que Soluço e seus amigos estão correndo risco de
vida, nos mostra a oposição entre VIDA e MORTE. Além disso, o desejo de Soluço de
ser reconhecido, como um verdadeiro viking, o leva a se desanimar devido às suas
próprias características físicas, tais como a fraqueza, que é superada pela sua
inteligência, que neste caso é sua única força. A necessidade de mudança foi um
estímulo, e permitiu que Soluço aprendesse a lidar com os dragões, sem ter que lidar
com brutalidade, como os demais vikings de sua tribo. Soluço percebe que seguir as
instruções dos demais guerreiros, não funcionavam para que ele conseguisse treinar
seu dragão de estimação, Banguela. A partir dessa percepção, Soluço passou a
estudar o comportamento dos dragões e a se comunicar com eles, assim pôde lidar e
resolver seus principais problemas na tribo. Soluço era o único que realmente
entendia tudo sobre os dragões, tanto em termos de comportamento, quanto de
comunicação. Neste caso, Soluço era um especialista em dragões, um cientista
implícito, que superou suas limitações através da sabedoria, conhecimento e
inteligência. Assim, observamos as oposições entre SUCESSO versus FRACASSO e
CONHECIMENTO versus IGNORÂNCIA. O sucesso de Soluço está diretamente
relacionado ao seu conhecimento sobre os dragões, enquanto que seu fracasso está
relacionado a ignorância em agir segundo as instruções dos demais vikings, que
acreditavam que para treinar um dragão bastava gritar bem alto com o mesmo.
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Soluço colocou o livro na mesa. A expressão excepcionalmente desanimada.
- Tudo bem, Perna-de-peixe – disse ele -, a menos que seus berros sejam
melhores que os meus, estamos sozinhos nessa. Precisamos descobrir
nosso próprio jeito de treinar um dragão (COWELL, 2010, p. 67).

Estas oposições podem ser representadas por meio do quadrado semiótico.

SUCESSO

NÃO-FRACASSO

FRACASSO

NÃO-SUCESSO

Figura 5 - Exemplo de quadrado semiótico opondo SUCESSO versus

O não-sucesso equivale às inúmeras tentativas de Soluço em seguir as
instruções e manuais vikings sobre como treinar um dragão, resultando em seu
fracasso, visto que para ele nada adiantaram. O não-fracasso de Soluço equivale a
sua coragem em buscar outras alternativas para treinar seu dragão de estimação, esta
alternativa é o conhecimento que adquire sobre o comportamento e a comunicação
dos dragões, que o levará ao sucesso.

CONHECIMENTO

NÃO-IGNORÂNCIA

IGNORÂNCIA

NÃO-CONHECIMENTO

Figura 6 – Exemplo de quadrado semiótico opondo CONHECIMENTO versus IGNORÂNCIA

O não-conhecimento equivale às tentativas de Soluço de treinar Banguela pelo
método tradicional, o que o leva a ignorância dos demais vikings, que apenas usam a
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força física, bruta para solucionarem seu problemas e desafios. Ao perceber que
seguir os demais não seria uma boa alternativa, Soluço pensa em algo que lhe
pudesse ser útil. Desse modo, partindo da ignorância, que foi a primeira atitude,
Soluço se encontra na não-ignorância, que se refere as tentativas de fazer e agir
diferente, o levando ao conhecimento, que lhe trará inúmeras vantagens tanto para
lidar com Banguela, quanto para resolver conflitos, problemas e desafios que os
demais guerreiros não conseguem apenas com a brutalidade.
Em relação ao nível narrativo, podemos dizer que o destinatário sujeito é o
garoto Soluço. Os livros da série são escritos por Cressida Cowell, como se fossem
as memórias de Soluço, ou seja, Soluço, é o autor dos livros e Cressida aparece como
a tradutora dos livros do antigo norueguês, idioma dos vikings.
O destinador manipulador é a Tribo dos Hooligans Cabeludos, a tribo
comandada pelo chefe viking Stoico o Imenso, pai de Soluço. Para as tribos vikings,
os guerreiros devem ser fortes, temíveis, durões, corajosos e assustadores, porém, o
herdeiro da tribo, o jovem Soluço, não possuía estas características, logo, era
rejeitado pelos outros vikings da tribo.
O objeto de valor desejado por Soluço é o reconhecimento e a aceitação social
em sua tribo. O garoto é humilhado e desprezado pelos demais colegas, por ser
diferente tanto fisicamente como intelectualmente. O próprio pai de Soluço não aceita
ter um herdeiro que não seja parecido com os demais integrantes da tribo.
Os objetos modais adquiridos pelo destinatário sujeito são os conhecimentos
sobre dragões que ele mesmo descobre a partir de suas investigações. Estes
conhecimentos são fundamentais para a realização de sua performance e alcance de
seu objeto de valor. Soluço é o único viking capaz de falar dragonês (o idioma falado
pelos dragões), este fato permite que o garoto descubra os sentimentos, temores,
habilidades e fraquezas dos dragões, possibilitando o desenvolvimento de estratégias
para poder treiná-los e dominá-los, obtendo assim, o reconhecimento e valorização
por parte da tribo viking Hooligans cabeludos. Soluço passa a conversar com
Banguela em dragonês, e após várias tentativas fracassadas em treiná-lo, percebe
que contar piadas, é uma alternativa eficaz:
- Banguela – disse Soluço. – Se você pescar um bom arenque, será o dragão
mais inteligente e rápido de Berk [...] E, quando chegar em casa, vou lhe
contar uma boa piada.
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Banguela virou-se.
- B-b-banguela adora piada. – Ele voou de volta ao braço de Soluço. – Tudo
bem. Banguela vai ajudar. (COWELL, 2010, p. 104).

É nesta etapa que a ciência está implicitamente representada, por meio dos
conhecimentos que Soluço adquire através de sua necessidade em treinar Banguela.
Além disso, o conhecimento adquirido fez com que Soluço se tornasse capaz de lidar
não apenas com seu dragão, mas com os temíveis dragões, não domesticados pelos
vikings.
O coadjuvante do sujeito é o animal de estimação de Soluço, o dragãozinho
Banguela, que sempre reclama de tudo, faz chantagens e é muito preguiçoso. Apesar
de todo o egoísmo e relutância, ajuda Soluço, pois sabe que sem ele, não terá abrigo
e refeição sempre que desejar. Perna de peixe e Camicazi, melhores amigos de
Soluço, também podem ser considerados coadjuvantes do sujeito, pois raramente
estão separados e vivenciam juntos as aventuras.
Em cada livro da série há um desafio ou um problema a ser enfrentado por
Soluço. Estes problemas podem ter várias causas, como as tramas do pirata Alvin, o
traiçoeiro. Mas Soluço quer reconhecimento e aceitação, logo seu principal
antissujeito é seu primo Melequento, que sempre deseja a morte e fracasso de Soluço
para poder ocupar a posição de herdeiro da tribo. Por este motivo, Melequento exibe
com satisfação tudo que consegue e menospreza o primo a todo instante, tentando
mostrar a todos que Soluço não possui as qualidades para ser um líder viking:
Melequento parou o que estava fazendo e se voltou para Soluço.
- O que é isto? – zombou Melequento. – Por acaso Soluço, o Inútil, está
tentando dizer a Melequento, o HERÓI, o que fazer? Encare os fatos, Soluço:
é mais fácil a neve ficar tão azul quanto o nariz de Bocão Bonarroto do que
VOCÊ se tornar Chefe da Tribo dos Hooligans (COWELL, 2010, p. 30).

O nível discursivo nos mostra que em termos de actorialização, Soluço é o
sujeito principal, que direciona o sentido do discurso, ao mostrar que nem sempre as
atitudes tomadas pela maioria são as melhores atitudes. Além disso, Soluço deixa um
exemplo de estímulo para tentar e recomeçar quando algo não dá certo. Buscar o
conhecimento acerca dos dragões, o permitiu que se tornasse um herói viking,
reconhecido, valorizado, e não apenas o personagem principal. Em cada livro da
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série, novos desafios são lançados e Soluço usa seus conhecimentos para superálos. Através dessas características de personalidade (figurativização) observamos
que Soluço descobre e utiliza seu próprio método científico ao estudar os dragões, e
implicitamente o personagem tem o mesmo papel de um cientista inovador
(tematização), que por meio de tentativas, erros e acertos, desenvolve teorias e
estratégias antes desconhecidas. Desse modo, Soluço, é como um cientista que
descobre e investiga por meio de um trabalho de campo, no qual o contato com o
objeto de estudo, (no caso os dragões), é maior.
Quanto a espacialização, observamos que a série é narrada em ilhas fictícias
como a ilha de Berk, onde vive a tribo dos Hooligans Cabeludos. Cada tribo possui
sua ilha, que hoje provavelmente correspondem à região dos países escandinavos
(Noruega, Suécia, Dinamarca e Islândia). A autora descreve estas ilhas com suas
características ambientais e climáticas, geralmente frias com ventos fortes e o mar
revolto com ondas traiçoeiras:
Na ilha de Berk não se caminhava realmente, as pessoas chapinhavam no
meio das plantas, da lama ou da neve, que grudavam nas pernas e tornavam
difícil erguer os pés (COWELL, 2010, p. 45).

Os seres vivos narrados geralmente são comuns ao nosso cotidiano, com
exceção dos dragões, considerados seres lendários, mas muito comuns no enredo da
história. Este fato remete a um tempo passado, pois os vikings eram povos guerreiros
que marcaram a era medieval. Mesmo tratando de uma época passada, os conflitos
são bem semelhantes aos atuais, tais como o preconceito e o bullying.
O percurso gerativo e seus três níveis colaboraram diretamente para que a
ciência presente nesta obra fosse identificada. Diferentemente das outras séries
analisadas, Como Treinar o seu Dragão possui a ciência implícita, evidenciada por
meio da investigação científica feita pelo destinatário sujeito para alcançar seu objeto
de valor, conforme observamos no nível narrativo. O nível fundamental nos mostrou
que assumir o papel de cientista fez com que o sujeito saísse da ignorância ao
conhecimento, mostrando que nem sempre força física é o suficiente para lidar com
problemas, tal fato foi evidenciado por meio do nível discursivo. Esta série pode ser
utilizada no ensino para mostrar que nem sempre a ciência está relacionada com
conceitos e tecnologia, mas também como estratégia investigativa para que os alunos
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adquiram seu aprendizado, assim como Soluço, que conseguiu treinar seu dragão,
assumindo o papel de um cientista ao descobrir como lidar com os dragões. Na sala
de aula, o professor poderá usar trechos dos livros que mostram as observações,
análises e tentativas utilizadas por Soluço, como exemplo para que os alunos possam
construir o conhecimento independentemente do assunto a ser abordado dentro da
disciplina de Ciências.

3.4.

Percy Jackson e os Olimpianos

A série Percy Jackson e os Olimpianos é composta por cinco livros juvenis de
aventura, escrita pelo escritor norte-americano Rick Riordan. Retrata a história de
Percy Jackson, um garoto metade humano e metade deus, filho do deus do mar
Poseidon e uma humana. A série é baseada na mitologia grega e é contextualizada
no século XXI.
Os cinco livros da série já venderam mais de 10 milhões de exemplares pelo
mundo: O ladrão de raios (2009), O mar de monstros (2009), A maldição do titã (2009),
A batalha do labirinto (2010) e O último olimpiano (2010). Em 2010 o primeiro livro da
série foi adaptado para o cinema com o título Percy Jackson e os Olimpianos: O ladrão
de raios. E em 2013 o segundo livro da série também chegou as telas do cinema com
o título Percy Jackson: O mar de monstros.

3.4.1. Análise e resultados

Para a análise semiótica da série, iremos considerar o livro “O ladrão de raios”,
livro que foi escolhido para a aplicação das atividades relatadas adiante, no capítulo
4.
No nível fundamental, as oposições estão relacionadas diretamente com a
influência dos deuses gregos sobre a natureza. Os deuses retratados na história
possuem um poder que se relaciona com um fenômeno natural. Por exemplo,
Poseidon, pai de Percy Jackson, é o senhor do mar, controla as ondas e os seres
marinhos. Hades é o deus do mundo inferior e senhor dos mortos, o mundo inferior
representa o interior do planeta Terra, logo, Hades é responsável pelos movimentos
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sísmicos da terra e tem domínio sobre os minerais e metais preciosos. Em uma
situação, o deus fica extremamente furioso, pois achava que Percy era o ladrão do
raio mestre e de seu elmo das trevas, sua fúria foi tão grande a ponto de provocar um
terremoto em Los Angeles:
[...]Hades gritou com tamanha raiva que a fortaleza inteira se sacudiu e eu soube
que aquela não seria uma noite tranquila em Los Angeles (RIORDAN, 2009, p. 327).
[...]Tinha havido um terremoto sem dúvida, e a culpa era de Hades (RIORDAN,
2009, p. 328).

A época da frutificação era determinada pela presença do deus Dioniso, deus
do vinho, e por isso ele exerce um grande feito sobre as vinhas e plantas frutíferas. A
deusa da agricultura Deméter, (mãe de Perséfone, que é esposa de Hades) é
responsável pelas estações do ano:
[...]Suas visitas, e não a inclinação do planeta, criavam as estações (RIORDAN,
2009, p.319).

Neste trecho percebemos que os conceitos científicos para explicar o fenômeno
das estações do ano, é apenas um disfarce, para a explicação real, que no caso é a
presença dos deuses. No decorrer da série, as batalhas entre os seres sobrenaturais
como monstros, semideuses e a própria magia dos deuses, são vistas pelos seres
humanos como tragédias e desastres naturais, e mesmo quando não havia uma
explicação coerente para a situação, sempre os humanos adequavam cada caso,
chegando até a modificar fatos:
É gozado como os seres humanos são capazes de enrolar a sua mente em volta
das coisas e encaixá-las na sua versão de realidade (RIORDAN, 2009, p.344).

A princípio, o próprio Percy Jackson, quando ainda não sabia que era um
semideus, filho de Poseidon, acreditava que a mitologia era fruto da ignorância
humana, usada para explicar os fenômenos quando a ciência ainda era desconhecida:
[...] –Mas são histórias – disse eu. – São...mitos, para explicar os relâmpagos, as
estações do ano e tudo o mais. Era nisso que as pessoas acreditavam antes de
surgir a ciência (RIORDAN, 2009, p.76).
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No entanto, no livro, todos os fenômenos da natureza são explicados como
sendo reações dos deuses.
Assim, a principal oposição observada é entre a NATUREZA versus
DIVINDADE. Esta relação é representada por meio do quadrado semiótico, que indica
que os fenômenos da natureza são vistos pelos seres humanos como algo comum,
enquanto que no enredo, é a ação direta dos deuses do Olimpo.

NATUREZA

DIVINDADE

NÃO-DIVINDADE

NÃO-NATUREZA

Figura 7 – Exemplo de quadrado semiótico opondo NATUREZA versus DIVINDADE

Outra oposição está diretamente relacionada aos seres presentes na série. Os
deuses do Olimpo são os controladores do mundo e das suas riquezas. Os
semideuses, filhos de deuses com um ser humano, possuíam características do deus
progenitor, mas eram frágeis a ponto de serem feridos por armas humanas e
mitológicas.

Esta

oposição

poderia

ser

denominada

de

PODER

versus

FRAGILIDADE, pois o poder representa toda soberania dos deuses, enquanto que a
fragilidade representa os semideuses, os seres humanos e as demais criaturas
mitológicas.
A análise por meio do nível narrativo, nos mostra que o destinador manipulador
é a acusação de roubo. O raio mestre de Zeus, símbolo de seu poder, foi roubado por
alguém com más intenções. Este raio é um cilindro de bronze celestial de alto grau,
com sessenta centímetros de comprimento. Se o raio mestre não for encontrado antes
do solstício de verão, haverá guerra entre os deuses, e esta guerra se reflete na
natureza, através de catástrofes e consequentemente a civilização ocidental
transformada num campo de batalha com milhões de mortos (RIORDAN, 2009,
p.146). Por causa das brigas e rivalidades entre Zeus e Poseidon, Percy Jackson foi
acusado em roubar o raio mestre a pedido de seu pai. Para provar sua inocência,
Percy aceita a missão profetizada pelo Oráculo.
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O destinatário sujeito é Percy Jackson, pois é o acusado de roubar o raio mestre
de Zeus e quem se dispõe a ir em uma missão, a procura do verdadeiro responsável
pelo roubo. O objeto de valor do destinatário do sujeito é o desejo de salvar sua mãe
Sally, que foi atacada e abduzida misteriosamente por um Minotauro, ao tentar
proteger Percy:

[…] A verdade era que eu não me importava em recuperar o relâmpago de
Zeus, em salvar o mundo ou mesmo em ajudar meu pai a sair da encrenca.
Eu só me preocupava com minha mãe. Hades a levara injustamente, e Hades
iria devolvê-la [...] (RIORDAN, 2009, p.168).

Além de tentar salvar a mãe, Percy também pretende provar sua inocência,
pois perde sua paz ao ser perseguido por criaturas mitológicas e monstros, e esta
perseguição se dá pelo fato de o considerarem o ladrão do raio.
Os objetos modais adquiridos pelo destinatário sujeito são os objetos
mitológicos que o auxiliam durante sua missão. Um destes objetos, a espada
poderosa chamada Anaklusmos, ou Contracorrente, que está disfarçada como uma
caneta, Percy usou para matar a Sra. Dodds (um monstro conhecido como Fúria,
disfarçada de professora). A espada era usada somente para matar monstros e
qualquer criatura do Mundo Inferior, além disso era uma arma encantada:

[…] Encostei a tampa da caneta na ponta da espada e instantaneamente
Contracorrente encolheu e se transformou de novo em uma esferográfica.
Enfiei-a no bolso um pouco nervoso, porque na escola tinha a fama de perder
canetas.
- Não há risco – disse Quíron.
- De quê?
- De perder a caneta – disse ele. - É encantada. Sempre vai reaparecer no
seu bolso. Experimente. […] (RIORDAN, 2009, p.162).

Geralmente os objetos modais são elementos fantásticos, e mesmo que não
tenham equivalentes na vida real e justificativas científicas sobre sua utilidade, podem
ideologicamente representar muitos dos nossos produtos tecnológicos, ou o que
esperamos destes produtos. Os objetos modais ao serem apresentados como
auxiliares na execução de tarefas podem ser considerados como uma representação
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eufórica das tecnologias, vistos como objetos que facilitam a vida da maioria das
pessoas.
Os coadjuvantes do sujeito são Annabeth Chaise, filha da deusa Atena, e o
sátiro Grover Underwood. Ambos decidem ajudar Percy na missão e ao mesmo tempo
conseguir seus objetivos. Os coadjuvantes do sujeito também possuíam objetos
modais. Annabeth possuía um boné mágico dos Yankees que a tornava invisível. Este
boné também foi utilizado por Percy durante a missão e o ajudou a escapar de
monstros que o perseguiam a procura do raio. Grover e Percy também fazem uso de
um par de tênis mágico com asas que os ajudaram a escapar de situações arriscadas.
Poseidon demonstra nunca ter abandonado Percy e envia um ser conhecido
como Nereida (um espírito do mar) para aconselhá-lo e também dar-lhe três pérolas
brancas, para serem usadas em momentos de apuro (RIORDAN, 2009, p. 280).
Outro artifício mitológico são os dracmas de ouro, o dinheiro dos deuses, usado
para diversos fins tais como enviar objetos aos deuses. Percy fez questão de enviar
ao Olimpo a cabeça da Medusa, a taxa de envio foram os dracmas. Para se
comunicarem com Quíron durante a missão, Annabeth usou dracmas para enviar uma
Mensagem de Íris, que é uma mensagem instantânea através do arco-íris (RIORDAN,
2009, p. 228).
Os antissujeitos, neste livro da série, são os monstros a serviço de Hades.
Desde o início Percy Jackson é perseguido por criaturas mitológicas como, por
exemplo, as Fúrias, que são as torturadoras de Hades, mais conhecidas como
Benevolentes; a Medusa, que transforma as pessoas em pedra com seu olhar; cães
infernais do tamanho de um rinoceronte e presas que pareciam punhais; a mãe dos
monstros Equidna; o Cérbero, o cão de três cabeças e guardião do portão de Hades
e o assustador Minotauro, um dos primeiros monstros a colocarem a vida de Percy
em perigo.
Com relação ao nível discursivo, observamos que, em termos de actorialização,
Percy Jackson é o herói da série (apesar de suas limitações como a dislexia e o
transtorno do déficit de atenção). Como é o personagem principal, todo o enredo
centraliza nele, que utiliza suas habilidades de semideus para encontrar o verdadeiro
ladrão do raio mestre de Zeus e salvar sua mãe. Estas habilidades foram herdadas
de seu pai Poseidon, e por este motivo, Percy consegue controlar as águas,
principalmente dos mares, possui sentidos de direção e localização, como se
houvesse uma bússola interna ou um GPS dentro de si. Também consegue recuperar
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forças e curar ferimentos ao contato com a água, além disso, possui a capacidade de
respirar embaixo da mesma. Tais características (figurativização), nos mostram que a
representação da ciência, não está na caracterização de Percy, mas em seus poderes
de semideus. Conforme exemplificamos, sua capacidade de orientação no mar, como
se houvesse um leitor GPS em sua mente, o indica quais coordenadas geográficas
deve seguir, e essa capacidade é uma tematização da ciência por meio da tecnologia.
O poder de cura ao ter contato com a água, é uma tematização da medicina, que
objetiva principalmente o tratamento e a cura de diversas doenças.
Esta ciência tematizada por meio dos poderes dos deuses não é facilmente
percebida pelo leitor, principalmente por causa dos recursos da fantasia, que
normalmente são possuem relação explícita com a ciência, além de que a obra não é
direcionada para este fim. Porém, mesmo de forma implícita, a ciência está
representada em determinados momentos euforicamente, mas em outros momentos
disforicamente.

É eufórica quando os deuses utilizam seus poderes para trazer

progresso para a humanidade, tais como o desenvolvimento tecnológico e seus
benefícios, e também quando atuam seus poderes específicos sobre determinados
fenômenos da natureza, permitindo por exemplo, a existência de flores e frutos. É
disfórica quando os deuses estão furiosos e não controlam seus poderes, causando
catástrofes naturais, tais como terremotos e tsunamis, indicando que a natureza por
mais que seja bela, pode ser perigosa. Outro fator disfórico observado é em relação a
fragilidade humana, pois em meio a estas catástrofes, o sofrimento causado pelas
pessoas é ignorado e nem é mencionado. Mesmo que considerem o conhecimento
científico como responsável pela compreensão dos fenômenos da natureza e pelo
desenvolvimento tecnológico, tal conhecimento não é suficiente para evitar as
catástrofes, pois não estão relacionadas aos saberes e sim pela influência dos
deuses.

Apesar disso, a visão científica que esta obra nos passa é

predominantemente eufórica, pois há em diversos momentos a relevância exaltação
de toda a criação e influência dos deuses gregos
O enredo ocorre em diversos lugares do mundo, e se desenvolve entre os
aspectos da realidade e da fantasia. Na história, os deuses olimpianos estão nos
Estados Unidos, e o símbolo do país é a águia de Zeus. As influências dos deuses
estão em toda parte, e onde for a potência do ocidente, lá eles estarão. O local exato
do Monte Olimpo, morada dos deuses é no Edifício Empire State, no aparentemente
inexistente 600º andar, na cidade de Nova Iorque. O Monte Olimpo não é percebido
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pelos seres humanos, assim como toda presença sobrenatural é vista pelos humanos
como se fosse uma névoa ou confusão. Nos aspectos da realidade percebemos como
espaço a cidade de Nova Iorque e em relação aos aspectos relacionados a fantasia,
percebemos a influência dos deuses de modo a ultrapassar os limites das profundezas
da Terra, conhecido como submundo ou local de domínio do deus Hades, o mar,
domínio de Poseidon e os céus, morada de Zeus.
Os semideuses geralmente ficam em treinamento no “Acampamento MeioSangue”, localizado na costa norte de Long Island, Nova Iorque. Este acampamento
é somente para semideuses e possui elementos tanto de um acampamento normal
quanto fantasiosos.
Em relação ao tempo, podemos dizer que se trata do tempo presente, pois a
relação com fatos do século XXI ficam evidentes, como elementos da cultura atual e
o estilo de vida das pessoas. Um exemplo, é o fato de Grover tocar em sua flauta de
bambu melodias semelhantes à de Hilary Duff, e também quando, durante a missão,
Percy e seus amigos tiveram a impressão de estar num restaurante fast-food por
sentirem o cheiro de comida frita e gordurosa (RIORDAN, 2009, p.178).
Por meio da análise semiótica observamos que a ciência está representada na
influência dos deuses sobre os fenômenos naturais, pois tudo que acontece no mundo
está diretamente relacionado com as interferências divinas. Como é uma narrativa que
se passa no tempo presente, é possível que ela seja utilizada no ensino em uma
discussão da influência da ciência e da tecnologia nos dias atuais. Por exemplo,
independentemente do desenvolvimento científico e tecnológico de um país, as
catástrofes naturais conseguem destruir em questão de segundos muitas das
conquistas e construções humanas. Também devemos considerar os grandes
avanços da medicina, transportes, conforto e entretenimento, pois a ciência e a
tecnologia se encontram presentes em praticamente tudo em nosso cotidiano. Sendo
assim, é difícil imaginar o que seria de nós, se de repente tudo isso se perdesse, mas
devemos considerar que de certa forma a ciência e a tecnologia representam o poder,
domínio, autoridade e controle, porém sem nenhum sentido se não fossem
manipuladas pelo homem. É neste sentido que a narrativa da obra permite a discussão
sobre aspectos culturais e sociais da ciência, e percebemos tais fatos durante a
análise da obra, através das etapas da semiótica, principalmente após a identificação
do destinador manipulador, o espaço, o tempo, os objetos de valor e modais.
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4. Aplicação de atividades

No capítulo anterior, foram apresentadas quatro séries juvenis e, por meio da
análise semiótica, verificamos as possibilidades da utilização dessas obras no ensino
de Ciências. Como já mencionado, utilizamos o livro “O ladrão de raios” da série Percy
Jackson e os Olimpianos para a aplicação de atividades que nos mostrem a
viabilidade do uso da literatura juvenil para ensinar Ciências.
Agora, trataremos de apresentar o contexto de aplicação, ou seja, a escola
onde tais atividades foram aplicadas para a verificação de nossas hipóteses quanto
ao uso do livro juvenil para o ensino de Ciências. Na seção 4.1 apresentamos o projeto
ALICE e suas subdivisões, que desenvolvem atividades visando a divulgação
científica por meio de diversos tipos de mídia. Já na seção 4.3 apresentamos os
resultados das aplicações de atividades que estão relacionadas a esta pesquisa.

4.1.

O projeto ALICE

Esta pesquisa faz parte de um conjunto de atividades desenvolvidas pelo
projeto ALICE (Arte e Lúdico na Investigação em Ciências na Escola), concebido por
um grupo de pesquisadores da EACH-USP6 e da UNIFESP7. ALICE é um projeto de
intervenções extraclasse no território escolar voltado para o Ensino Fundamental II,
que abrange estudantes de 11 a 14 anos. Estas intervenções abordam diferentes
temas que permitem a investigação da ciência através da arte e do lúdico. É um
projeto que ocorre fora do horário de aula, no qual a participação dos alunos é
voluntária, sem a necessidade de atividades avaliativas como no ensino formal. As
atividades são aplicadas por alunos de graduação de diferentes cursos, que atuam na
escola como monitores do projeto.
O nome ALICE faz referência a obra de Lewis Carroll8, enquanto que as
subdivisões são referências às mulheres de destaque, tais como Rita Lee, cantora de

6
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Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
Universidade Federal de São Paulo
Alice no país das maravilhas (Lewis Carroll)
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rock brasileira, Lúcia Machado de Almeida, escritora brasileira de literatura
infantojuvenil de fantasia e ficção científica, Emma Watson, atriz britânica e ativista
feminista e Jacqueline Lyra, engenheira aeroespacial brasileira integrante da NASA.
O RITA (Rock’n Roll na Investigação da Tecnociência para Adolescentes)
aborda temas de ciências através de canções de rock. O LUCIA (Leituras Universais
e Ciência Investigativa para Adolescentes) utiliza a literatura para investigar suas
possíveis relações com temas científicos. O EMMA (Estudos Sobre a Mulher na Mídia
e nas Artes) faz uso de diferentes tipos de mídias para discutir as representações da
mulher. O LYRA (Laboratório de Investigação de Robótica e Astronáutica) utiliza
experimentos simples para trazer discussões sobre ciências e conceitos básicos de
robótica.

Figura 8 - Quadro resumo do projeto ALICE e suas subdivisões.
Elaborado por Luís Paulo Piassi (2014)

4.1.1. ALICE e LUCIA

Nosso trabalho de pesquisa faz parte do ALICE e do LUCIA, que é a subdivisão
relacionada a leitura e temas científicos, que fazem parte do nosso objeto de estudo.
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No LUCIA, existem três frentes de trabalho, relacionadas ao trabalho de três
pesquisadores da área:


Mochilando pela Galáxia: Estuda o humor na literatura e suas relações com
temas científicos, tendo como base a série “O Guia dos Mochileiros da Galáxia”
de Douglas Adams.



Planetas Fictícios: Utiliza a ficção científica, como a obra “Duna” de Frank
Herbert para abordar temas relacionados à vida inteligente extraterrestre e
exoplanetas.



Ciência e Fantasia: Utiliza o livro “O ladrão de Raios” da série “Percy Jackson
e os Olimpianos” de Rick Riordan para discutir ciências. É a frente que está
diretamente relacionada a este trabalho.
O LUCIA tem o interesse de mostrar aos alunos que existe uma relação entre

literatura e ciências, e também despertar o interesse dos alunos por temas científicos
através da literatura.

4.2.

O local de aplicação

O projeto ALICE e suas subdivisões desenvolve suas atividades em uma escola
da rede municipal de educação do estado de São Paulo, a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Arquiteto Luís Saia, que é uma das principais escolas públicas do distrito
de São Miguel Paulista. Fundada em 1958, está localizada na rua Américo Gomes da
Costa, 93 Vila Americana, no referido bairro da zona leste da cidade de São Paulo.
Esta escola é reconhecida pelos moradores da região principalmente por estar
inserida no centro comercial do bairro, e também por ter fácil acesso a umas das
principais avenidas da região e à estação ferroviária São Miguel Paulista, da linha 12
- Safira da CPTM. Atualmente seu atendimento inclui os ciclos I e II do Ensino
Fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Por fazer parte da rede
municipal de ensino de São Paulo, essa escola está inserida no Programa Mais
Educação São Paulo, tendo como base as propostas de aprendizagem por meio de
projetos e a ampliação da jornada escolar.
As aplicações de atividades do projeto ALICE ocorrem em quatro turmas (A, B,
C e D) de aproximadamente 15 a 25 alunos, semanalmente com uma hora e meia de
duração cada, de terça a sexta-feira. Cada subdivisão desenvolve seus trabalhos na
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escola em um dia da semana com uma turma diferente por bimestre. Ao término do
ano, todas as subdivisões terão passado pelas quatro turmas.
Além dos alunos, alguns professores da escola, que estão envolvidos com o
projeto, estão presentes durante as aplicações e também participam das atividades.
Estes professores receberão certificados de participação, assim como os estudantes
de graduação envolvidos no projeto, que atuam como monitores durante as aplicações
de atividades. Como o ALICE está formalmente vinculado à UNIFESP, como um
projeto de extensão universitária, estes certificados serão emitidos pela referida
universidade.
A seguir, veremos brevemente os principais objetivos dessas propostas
mostrando a relação que possuem com o projeto ALICE.

4.2.1. A ampliação da jornada escolar e o Programa Mais Educação do
MEC

As propostas educacionais atuais têm como um de seus objetivos tornar o
aluno autônomo e perceptivo às mudanças sociais e culturais, assim como suas
demandas. Para esta autonomia, algumas estratégias diferenciadas estão sendo
acrescentadas de modo complementar à base curricular comum, principalmente a
partir dos planos que sugerem uma educação com a jornada de tempo integral ou
ampliação da jornada escolar. Nesta perspectiva, o Programa Mais Educação do MEC
propõe a ampliação da jornada escolar como uma alternativa que contribua tanto para
a diminuição das desigualdades educacionais, quanto para a valorização da
diversidade cultural brasileira. Além disso, essa estratégia promove não somente a
ampliação de tempos, mas também de espaços, oportunidades educativas e o
compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras
áreas, de modo a envolver as famílias e os diferentes atores sociais, sob a
coordenação da escola com seus gestores, professores, estudantes e funcionários.
Isso porque acredita-se que a ampliação da jornada, associada ao processo de
escolarização, pressupõe a aprendizagem relacionada a vivência e ao universo de
interesses e de possibilidades das crianças, adolescentes e jovens (SEB/MEC, 2011,
p. 6).
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O Programa Mais Educação do MEC funciona através da parceria com as redes
estaduais e municipais de ensino, de modo a relacionar os projetos já existentes nas
escolas públicas com uma agenda de educação integral de no mínimo 7 horas diárias,
por meio de atividades optativas divididas e organizadas em macrocampos:
Acompanhamento Pedagógico; Educação Ambiental; Esporte e Lazer; Direitos
Humanos em Educação; Cultura e Artes; Cultura Digital; Promoção da Saúde;
Comunicação e uso de Mídias; Investigação no campo das Ciências da Natureza e
Educação Econômica (SEB/MEC, 2011, p. 8).
As propostas de atividades do ALICE possuem relação com estas estratégias,
principalmente nos macrocampos: Acompanhamento Pedagógico, Cultura e Artes,
Comunicação e uso de Mídias e Investigação no campo das Ciências da Natureza.
No macrocampo Acompanhamento Pedagógico por exemplo, o Programa Mais
Educação do MEC considera importante atividades fomentadas em abordagens de:
Ciências, Filosofia e Sociologia, História e Geografia, Letramento, Línguas
estrangeiras, Matemática e Tecnologias de Apoio a Alfabetização (SEB/MEC, 2011,
p. 9). Considerando a temática do LUCIA e nossa vertente que aborda ciência e
fantasia, podemos relacionar com a obra “O ladrão de raios” que trata não apenas de
Ciências, mas de temas relacionados à História ao retratar a mitologia grega no
enredo da obra. Assim como “O robô de Júpiter” que possui o enredo voltado às
ciências, mas também trata de temas sobre as relações humanas que podem ser
abordadas em Sociologia. Além da possível contribuição para alfabetização e
letramento.
No macrocampo Cultura e Artes o programa sugere a abordagem de diversas
atividades, como a leitura e o desenvolvimento da criatividade através do desenho e
teatro, que se enquadram nas propostas deste trabalho.
Desse mesmo modo, os macrocampos Comunicação e uso de Mídias e
Investigação no campo das Ciências da Natureza foram retratados a partir da literatura
juvenil como forma de mídia e da representação da ciência e tecnologia na literatura,
assim como o uso de reportagens relacionadas às ciências.

4.2.2. Aprendizagem por meio de projetos e o Programa Mais Educação
São Paulo
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O Programa Mais Educação São Paulo é uma proposta de reorganização
curricular e administrativa para ampliação e fortalecimento da Rede Municipal de
Ensino de São Paulo. Com base na legislação e nas normas educacionais vigentes,
tais como o Plano Nacional de Educação (PNE) e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira (LDB), o Programa Mais Educação São Paulo pretende atender
à necessidade educacional desde a educação infantil até o ensino de jovens e adultos.
Para isso, esta proposta pretende expandir no município os ideais do Programa Mais
Educação do Governo Federal (MEC), como a ampliação do tempo de permanência
dos alunos no espaço escolar e a aprendizagem por meio de projetos (SME, 2013,
p.13).
A aprendizagem por meio de projetos é derivado do termo PBL (Project Based
Learning) e se fundamenta na hipótese de que o aluno desenvolve seu aprendizado
através de procedimentos que instiguem sua autonomia. No PBL, o aluno tem a
oportunidade de investigar e aprender na prática, acompanhado de seu professor, que
neste caso não é o agente dotado do conhecimento, mas sim aquele que coopera
para a construção do saber, enquanto que o aluno deixa de ser apenas receptivo às
informações e se torna o agente que constrói o próprio saber (FAGUNDES et al, 2008,
p. 42). Neste método, o aprender é através do fazer, pois os estudantes serão
motivados a contextualizar situações reais em projetos que se relacionem com as
diversas áreas do conhecimento. Por isso que a metodologia da aprendizagem por
meio de projetos precisa considerar as motivações e interesses dos alunos para que
a participação dos mesmos se torne ativa durante o processo, ou seja, a formação do
aluno é vista de modo a considerar os aspectos cognitivos, emocionais e sociais e não
somente a formação intelectual (BARCELOS et al, 2010, p.218).
O Programa Mais Educação São Paulo está estruturado nos princípios da
interdisciplinaridade que permite a interação e influência mútua entre os componentes
curriculares, ou seja, os alunos são incentivados a olhar o mesmo objeto de
conhecimento na perspectiva das diferentes disciplinas. Esta interação pode ocorrer
pelo método, pelo procedimento e pela organização do ensino. O ensino fundamental,
por exemplo, será concluído em nove anos, que serão divididos em três ciclos de três
anos cada: Ciclo de Alfabetização, Ciclo Interdisciplinar e Ciclo Autoral. Os ciclos são
uma representação da interação pela organização do ensino.
O Ciclo Autoral abrange do 7º ao 9º ano, e trabalha a questão da autoria por
meio da aprendizagem por projetos, de modo prioritário, mas não exclusivo. Neste
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ciclo, a construção o conhecimento será a partir de projetos curriculares
comprometidos com a intervenção social e se concretiza com o Trabalho Colaborativo
de Autoria (T.C.A.), elaborado pelo aluno com a supervisão e acompanhamento de
um professor orientador de projeto. (PROGRAMA, 2014, p.17). Detalhamos este
ciclo, pois abrange a faixa etária e nível escolar dos alunos que participam das
atividades desenvolvidas e aplicadas pelo projeto ALICE como um todo, e do LUCIA
como parte dessa pesquisa.
A aprendizagem por meio projetos é vista pelo Programa Mais Educação São
Paulo como uma forma inovadora que rompe com a estrutura curricular organizada
por meio de disciplinas. E permite a participação e interação entre professores e
alunos com praticidade e agilidade, pois poderão compartilhar competências,
experiências e habilidades, e as diversas áreas do conhecimento poderão ser
trabalhadas em conjunto para que haja a percepção da realidade por diferentes pontos
de vista (SME-SP, 2013, p. 39).
O Programa Mais Educação São Paulo inclui a aprendizagem por meio de
projetos como parte da reorganização curricular e como parte do plano para a
ampliação da permanência dos alunos no ambiente escolar. O aluno será motivado a
associar as diversas áreas do conhecimento não como partes fragmentadas, e sim
como partes de um todo. É neste sentido que os projetos ganham destaque, pois são
uma forma de trazer situações que envolvam a realidade dos estudantes:
Os projetos têm sido a forma mais organizativa e viabilizadora de uma nova
modalidade de ensino que busca sempre escapar dos enquadramentos
meramente disciplinares. Criam possibilidades de ruptura por se colocarem
como espaço experimental e crítico, no qual é possível unir a Matemática à
Educação Física, a Arte à História, a Língua Portuguesa à formação e
participação numa identidade cultural (SME-SP, 2013, p. 19).

Além de incentivar a permanência dos estudantes no ambiente escolar, o
Programa Mais Educação São Paulo sugere o aprendizado através de projetos que
envolvam os alunos, professores e a comunidade. Os nossos objetivos possuem
relação com estas estratégias e reformulações curriculares, principalmente no
incentivo do uso de diferentes tipos de mídias e investigação no campo das Ciências
da Natureza (representação da ciência e tecnologia na literatura). Dentre os objetivos
do programa Mais Educação São Paulo, o foco é a aprendizagem por meio de
projetos, e o ALICE se enquadra neste quesito ao abordar temas científicos através
de atividades desenvolvidas no espaço escolar em horários alternativos de modo a
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não comprometer a grade curricular. Os temas tratados no projeto são articulados com
os projetos já existentes na escola, e com os conteúdos presentes no currículo
escolar.
4.2.3. LUCIA e Arquiteto

O objetivo do LUCIA é discutir temas de ciências a partir da literatura, e como
parte do projeto ALICE, desenvolve suas atividades de pesquisa e também contribui
com a EMEF Arquiteto Luís Saia para a aprendizagem através de projetos, conforme
as exigências e propósitos do programa Mais Educação São Paulo, no qual a escola
faz parte. Para isso, o LUCIA organizou um espaço de leitura de livros de ficção e
fantasia que tratem de temas científicos. Este espaço, funciona como um clube de
leitura científico, pois incentiva a leitura de obras que de alguma forma possuem
relação com a ciência.
De acordo com Silva (2014, p. 51) um clube de leitura é uma forma de interação
social, pois funciona como uma reunião de leitores que se encontram para discutir um
livro que leram. Através destes encontros, os participantes trocam experiências
literárias, visto que a conversa geralmente é baseada em um livro que já foi lido pelos
integrantes do clube.
Nosso intuito com este clube é incentivar o hábito de leitura e discutir temas
científicos por meio da literatura. Para isso, o LUCIA aplica atividades relacionadas
com as obras pesquisadas em cada frente.

4.3.

Resultados práticos

Nossa vertente “Ciência e Fantasia” utiliza a obra “O ladrão de raios”, primeiro
livro da série “Percy Jackson e os Olimpianos” para o desenvolvimento de atividades
e aplicação, durante a execução do projeto ALICE/LUCIA na escola.
Escolhemos este livro primeiramente por ser uma obra recente, voltado para o
entretenimento do público leitor, (em especial na faixa etária dos estudantes
envolvidos no projeto), com características da literatura juvenil contemporânea, tais
como o enredo baseado na fantasia. Além disso, os personagens são adolescentes
caracterizados com conflitos e sentimentos que permitem uma possível identificação
com o leitor. Conforme relatamos na seção 1.6, estes atributos contribuíram
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fortemente para que a obra juvenil, como um produto da indústria cultural, tenha se
tornado um best-seller. Além do mais, a série foi alvo da indústria cinematográfica, o
que aumentou ainda mais a sua divulgação e reconhecimento.
Um dos nossos objetivos no LUCIA é fazer com que os alunos participantes do
projeto se interessem em ler a obra “O ladrão de raios”, assim como outros livros desta
série. Acreditamos que esta obra é atraente para os jovens, por ser voltada para o
entretenimento, lazer e por despertar a imaginação através da fantasia presente no
enredo da série.
Outro fator observado para a escolha deste livro foi a representação da ciência,
por meio dos deuses gregos e seus poderes, conforme visto na seção 3.4.1. Valendonos dessa característica, pretendemos analisar se, a partir das atividades que
envolvem o livro, os alunos conseguem perceber o papel da ciência, e a relação entre
a ciência e a mitologia grega presentes na obra.
Pensando nestes objetivos, desenvolvemos atividades de leitura que trabalham
a percepção dos estudantes sobre a ciência e suas representações na obra.

4.3.1. Planejamento de atividades

As atividades foram planejadas em reuniões realizadas por mim e pelos outros
dois pesquisadores, doravante, pesquisador 2 e 3, juntamente com os monitores.
Nestas reuniões, que ocorrem na EACH-USP, pensamos no público alvo, ou seja, os
alunos, e o que poderia ser mais atrativo e interessante para eles, visto que são
voluntários no projeto e deveríamos motivá-los para a permanência.
Os monitores M1, M2, M3 e M4 decidiram trabalhar com nossa frente “Ciência
e fantasia” pelo interesse e familiaridade com a obra “O ladrão de raios”. A M4 já havia
lido todos os livros da série e gosta de histórias de fantasia e mitologia grega. Os
demais monitores se interessaram devido a familiaridade com obras juvenis e
curiosidade com o tema a partir do filme. Como nossa frente seria a primeira a aplicar
atividades na escola, por duas sextas-feiras seguidas, priorizamos o desenvolvimento
de nossas atividades, enquanto que os demais monitores, engajados com as outras
frentes, focaram em suas respectivas atividades, conforme a orientação dos
pesquisadores 2 e 3.
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Durante as reuniões com os quatro monitores, eu contava com o apoio dos
pesquisadores 2 e 3, dado que são mais experientes com coleta de dados na área de
educação. Os monitores sugeriram ideias para que a atividade fosse organizada e
aplicada da melhor maneira possível. A princípio, focamos em escolher os trechos do
livro que seriam trabalhados, visto que não teríamos muito tempo para uma leitura
extensa. Para a escolha dos trechos, pensamos nos objetivos das atividades, que
seria observar se os alunos identificariam a representação da ciência na obra.
Conforme vimos na seção 3.4, a ciência desta série é implícita e representada por
meio dos poderes dos deuses gregos que influenciam diretamente os fenômenos
naturais. Assim, um trecho do capítulo cinco deixava claro que a mitologia grega
prevalecia sobre o conhecimento científico, e por este motivo, decidimos utilizá-lo na
primeira atividade. Para a segunda, pensamos em um trecho do capítulo dezenove,
que exemplifica a ação direta da deusa Deméter sobre as estações do ano, e a
influência de Hades sobre os terremotos.
Os monitores se engajaram em estudar sobre a série e seu autor, Rick Riordan,
para a elaboração de slides, para uma apresentação da obra para os alunos, antes
da leitura dos trechos selecionados. Como seria a primeira participação do LUCIA na
escola, a apresentação foi voltada também para explicar os objetivos do projeto, uma
vez que os alunos sabiam apenas que seria um projeto da USP/UNIFESP chamado
ALICE e que abordaria temas relacionados a robótica, leituras, rock e outras mídias,
mas que cada turma estudaria um tema para depois seguir para outra temática e
assim por diante.
A primeira atividade ficou organizada da seguinte maneira: apresentação dos
monitores, do projeto ALICE e do LUCIA, nossos objetivos, estudar temas científicos
por meio da literatura, incentivar a leitura e desenvolver a criatividade dos alunos e
criar um clube de leitura científico. Em seguida apresentar o autor e a série “Percy
Jackson e os Olimpianos”. Depois, questionar os alunos a respeito das definições de
mitologia e ciência, leitura do fragmento do capítulo cinco e discussão. Considerando
que os alunos poderiam ser tímidos para falar em público, elaboramos uma atividade
(vide apêndice i) com duas questões: 1- No trecho lido, o que é ciência e o que é
mitologia? Explique. 2 – Pense e responda: O que difere a ciência da mitologia? E por
fim, entrega da tarefa para casa, que foi elaborada com o intuito de instigar a
criatividade dos alunos e mensurar a compreensão da relação dos deuses gregos com
os fenômenos da natureza. Para isso, os alunos teriam que criar um deus, por meio
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da escrita ou por desenhos, com características de personalidade e poderes, o que
nos permitiu extrair informações a respeito da relação que fizeram entre mitologia e
ciência.
A segunda atividade foi baseada em fragmentos do capítulo dezenove, que
tratam da influência direta de Hades e Deméter sobre os fenômenos da natureza.
Pensamos em envolver os alunos por meio de uma esquete, para fugir um pouco do
padrão comum de sala de aula. Os alunos seriam divididos em duas equipes para a
leitura dos diferentes trechos. Os monitores orientariam cada grupo para a
organização da esquete que seria posteriormente representada enquanto os
espectadores tentariam perceber a relação com a ciência.

4.3.2. Aplicação de atividades

Para esta pesquisa, realizamos duas aplicações de atividades com a turma D.
As aplicações foram conduzidas por quatro monitores, que também contribuíram para
a elaboração de atividades, apresentação da obra, aplicação e coleta de dados, tais
como fotografias e filmagens durante as atividades.
Além dos alunos que compunham a turma D, havia três professores da escola,
o P1 da área de Geografia, a P2 da área de Educação Física e a P3 da área de
Ciências. O P1 é o professor responsável pela divulgação e organização do projeto
ALICE na escola.

Sempre que solicitado, auxiliava com materiais e recursos

multimídia. Era o mediador entre os alunos e seus responsáveis, que por sua vez,
permitiram o uso de imagens e materiais coletados para fins de pesquisa, conforme
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (vide anexo IV).
A aplicação ocorreu fora do horário de aulas, no espaço escolar, em uma sala
de aula, que foi equipada com projetor multimídia para apresentação de slides.

4.3.3. Primeira aplicação e resultados

Na primeira aplicação, havia doze alunos, que voluntariamente decidiram
participar do projeto. Estes alunos com idade entre 12 a 14 anos, pertenciam aos 8º e
9º ano, de diferentes turmas. Também contamos com a presença do P1, P2 e P3, os
quatro monitores, o pesquisador 2 e eu. Aparentemente, os participantes estavam
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curiosos, enquanto que os aplicadores nervosos, pois não sabiam até então como os
alunos reagiriam.
A M1 e o M3 iniciaram o diálogo com os alunos, por meio de slides, no qual
havia uma apresentação do projeto ALICE de forma geral, com ênfase no LUCIA e
vertente Ciência e fantasia. A série Percy Jackson e os Olimpianos também foi
apresentada, por meio de um breve resumo, que discorreu sobre os personagens
principais, os cinco livros da série, autor, contexto do enredo, e comparações entre a
aparência física dos personagens no livro e na adaptação da obra pelo cinema.
Enquanto isso, a M2 tirava fotografias e a M4 realizava anotações sobre os
acontecimentos durante a aplicação, que serviriam para a elaboração de um diário de
bordo.

Figura 9 – Monitores dialogando com a turma

Os alunos conheciam a série, principalmente por causa dos filmes baseados
no primeiro e segundo livro. Um aluno, muito participativo, mencionou ter lido todos
os livros da série e contribuiu com a apresentação dos personagens, como por
exemplo os deuses e seus respectivos poderes.
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Durante a apresentação, a M1 e o M3 questionaram a turma com a seguinte
questão: “O que é mito? O que é ciência? ” E as respostas dos alunos foram anotadas
na lousa, e podem ser observadas na figura 10:

Figura 10 - Definições de mitologia e ciência segundo os alunos da Turma D

Após esta etapa, os alunos foram convidados para a realização da leitura de
um trecho do capítulo cinco do livro (vide anexo I). Neste trecho, o personagem Percy
Jackson estava confuso ao descobrir que a ciência que ele havia aprendido na escola
não passava de um mito, enquanto que a mitologia grega e os deuses olimpianos,
eram os responsáveis pelos fenômenos da natureza e os progressos da humanidade.
A leitura foi individual e levou cerca de quinze minutos. Por causa do tempo
reduzido, alguns alunos não finalizaram a leitura e foram incentivados a concluírem
em outro momento. Em seguida, os monitores questionaram a turma se eles haviam
identificado a representação da ciência no trecho lido, porém os alunos que eram mais
desinibidos disseram que não haviam percebido. Por este motivo, os monitores
releram alguns trechos e conduziram uma discussão a respeito. Ficou claro durante
as discussões que os alunos perceberam que a ciência na obra estava representada
através da mitologia grega, que é parte fundamental do desenvolvimento do enredo
do livro. Alguns estudantes participaram ativamente das discussões enquanto que
outros demonstraram timidez. Seguindo o planejamento, entregamos as questões
elaboradas para que cada aluno respondesse e se expressasse por meio da escrita.
Os estudantes responderam às questões com respostas não muito variadas.
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Eles relataram o que compreenderam do trecho lido e a sua relação com a ciência.
De maneira geral, os estudantes responderam a questão 1 afirmando que a mitologia,
ou a ação direta dos deuses gregos, é o que realmente explica os fenômenos da
natureza e tudo o que se refere ao funcionamento do Universo. Em relação a questão
2, os estudantes tiveram respostas semelhantes ao citar a ciência como um
conhecimento exato e aceito, enquanto que a mitologia se trata do que a imaginação
é capaz de produzir ao tentar explicar o que a ciência não explica, principalmente em
se tratar da fé, deuses e seres considerados fantásticos.
Os monitores entregaram uma atividade para casa9, na qual os estudantes
teriam que usar a imaginação e criar um deus com personalidade, características e
um poder que teria influência direta na natureza e na humanidade.
Nossa vertente dentro do projeto ALICE/LUCIA foi o primeiro a ser aplicado, e
como um projeto inicial apresentou algumas dificuldades. Em alguns momentos
durante a aplicação das atividades, houve muita distração devido ao barulho vindo da
quadra de esportes. Além disso, como a escola possui outros projetos, percebemos
que alguns alunos tinham interesse maior em participar dos projetos relacionados com
o esporte. Um dos alunos, por exemplo, ficava na janela observando os colegas
jogando futebol na quadra.
A dinâmica das atividades ficou mais centrada nos monitores e a participação
dos alunos não foi ativa como o esperado. Provavelmente pela forma que a atividade
foi conduzida, com perguntas muito frias, diretas e formais. A falta de experiência dos
monitores pode ter passado insegurança para os alunos durante a aplicação e a
timidez da maioria, dificultava uma maior interação. Os trechos selecionados para as
atividades descritas não eram extensos, mas devido ao tempo de aplicação e o ritmo
de leitura de cada aluno, percebemos que o trecho deveria ser menor.
Esta aplicação nos mostrou que cada aluno possui um ritmo para ler. Uns leram
muito rápido enquanto que outros demoraram mais. Os que leram rápido ficaram
ociosos durante o tempo de espera. Demonstraram impaciência e distração, quando
mexiam em objetos em suas respectivas mochilas, ou olhavam pela janela da sala de
aula. Tal fato, transmitiu inquietação e insegurança por parte dos monitores que
sentiram a necessidade de intervir de algum modo para evitar a situação. Como o
tempo para a leitura seria curto, os monitores decidiram interromper a leitura, para

9

Atividade disponível no apêndice i
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seguir com a discussão a tempo e prender a atenção dos demais alunos que estavam
distraídos.
Percebemos que a representação da ciência foi percebida somente após a
intervenção dos monitores, o que não foi surpreendente visto que esta obra é de
entretenimento e não de divulgação científica. Os professores que estavam presentes
não interviram na atividade. Provavelmente pelo fato da mesma ter sido elaborada
apenas com o foco nos alunos, e também por não ter ficado claro que eles poderiam
participar e interferir com algum comentário. Foi por este motivo que a segunda
atividade foi elaborada com o intuito de envolver tais professores. A estratégia mais
viável para o momento foi de torná-los avaliadores das atividades para casa.
Essa atividade poderia ter sido melhor em diversos aspectos. Por exemplo, ao
invés de ter permitido que os alunos se expressassem apenas por meio de opiniões e
percepções, poderia ter sido mais interativa, por meio de algum jogo, dinâmica ou
desafio.

Os monitores conduziram a atividade como em uma aula expositiva, com

inúmeros slides e muitas perguntas direcionadas aos alunos. Além do mais, a sala de
aula ficou organizada com as carteiras em fileiras, como no ensino tradicional, e esta
disposição poderia ter sido mudada durante a aplicação. Ressaltamos que não
estamos criticando as formas tradicionais de ensino, apenas avaliando o que poderia
ter sido melhorado para que a atividade fosse diferenciada e atrativa para os alunos
voluntários no projeto. Visto que a maioria sairia da aplicação direto para a sala de
aula do ensino regular e ali passaria o restante da tarde. Nossa intenção não era de
tornar o projeto cansativo e monótono, porém, foi esta a impressão que tivemos.

4.3.4. Segunda aplicação de atividades e resultados
A segunda aplicação contou com a mesma quantidade de alunos, monitores e
professores, porém neste dia somente eu acompanhei a aplicação.
Os estudantes entregaram a atividade proposta sobre a criação de um deus.
Os professores da escola, que acompanhavam o desenvolvimento da oficina, ficaram
responsáveis por avaliar a atividade mais criativa, que descrevesse um deus com
poderes que influenciasse a natureza de alguma maneira.
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Figura 11- professoras avaliando a atividade mais criativa

De maneira geral, haviam desenhos coloridos, colagens e redações (vide
anexo III). Alguns desenhos não estavam claros em mostrar qual era o poder do deus,
assim como as características do mesmo. Outras atividades descreviam deuses já
conhecidos, porém com outros nomes. Outros foram mais criativos, porém pouco
detalhados. De nossa parte, consideramos a atividade representada pela figura 12, a
mais criativa e detalhista. Por mais que a deusa representada na atividade seja
inspirada em personagens conhecidos, e por mais que haja poucos detalhes,
consideramos a relação feita pela aluna relevante.
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Figura 12 - Desenho e descrição da deusa do gelo, criado por uma aluna
participante do LUCIA

A figura 12 é um exemplo de atividade, na qual a aluna apresenta a Deusa do
Gelo “Ice”. A criatividade do nome da deusa evidencia a relação que a aluna fez com
a disciplina de Inglês (Língua Estrangeira Moderna), visto que a palavra traduzida para
nosso idioma significa gelo. Além disso, a aluna descreve a deusa com personalidade
bondosa, “doce como o mel”, e por ser uma deusa boa, seus poderes são agradáveis
e positivos, “ela faz com que os lugares do mundo fiquem cada vez mais bonitos com
seu poder de fazer nevar / esbanja a beleza de seus poderes”. Neste trecho a aluna
implicitamente expõe sua opinião ao demonstrar que acha bela as paisagens com
neve. Aliás, a relação entre mitologia (deuses) e ciência (fenômenos da natureza) é
evidenciada neste ponto, pois a aluna associa a existência da neve graças a ação da
deusa Ice, “Ela tem um sopro que congela o que está em sua frente...”, ou seja, por
meio do sopro da deusa, a neve é criada.
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A atividade avaliada e considerada a mais criativa pelas professoras
participantes foi a de uma aluna que elaborou um texto, descrevendo o deus do pó
Heimes, que controla toda poeira e surge do pó.

Figura 13 - Trecho do texto elaborado por uma aluna que criou o deus do pó Heimes

A aluna não explicou a relação do nome do deus “Heimes” com seu poder “pó”,
nem os motivos que a levaram a ter escolhido tal nome. Detalhou o deus como um
ser belo, mas desconhecido, capaz de controlar o pó e a poeira, pode estar em
qualquer lugar, surgindo de um grão de pó, mas não há explicação de como consegue
fazer isso. A aluna descreveu a personalidade desse deus e sua fraqueza, no caso, o
amor por uma mortal. Além de considerá-lo um importante deus grego, influente nas
batalhas, mas pouco valorizado e conhecido. Provavelmente tenha sido estas
características que tenham levado as professoras a selecioná-lo como o mais criativo.
Apesar da falta de detalhes científicos, constatamos a associação que a aluna fez com
os deuses gregos conhecidos, incluindo um novo deus, tão importante como os
demais. Tal fato nos mostra que a aluna foi influenciada pelas discussões sobre
mitologia grega durante a atividade, que pode ter reforçado um conhecimento que ela
já tinha, ou acrescentado elementos novos que foram utilizados em seu trabalho. Além
disso, no decorrer do texto, esta aluna deixou implícito seu interesse em histórias de
amor. Provavelmente obras com esta temática, sejam as lidas por esta aluna. A
relação com ciência se dá pela breve descrição de que Heimes “controla a vontade
do pó, da poeira”, um fenômeno natural associado ao vento que facilita a dispersão
de tais partículas. Mesmo considerando que as partículas da poeira podem ter várias
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origens (farinha, pólen, rochas, terra, células mortas e etc), acreditamos que a aluna
se referia ao pó de origem da terra ou areia, que são dispersados pelo vento
naturalmente.
De maneira geral, percebemos que por meio desta atividade, os alunos
compreenderam bem a ideia do mito, mesmo aqueles que não foram tão criativos e
detalhistas.
Os monitores organizaram os alunos em dois grupos, que receberam diferentes
trechos do capítulo dezenove (vide anexo II), que relatam como alguns deuses
poderiam influenciar os fenômenos da natureza. A leitura foi realizada pelas duas
equipes, sendo que uma teve que identificar a ação de Deméter, a deusa da
agricultura que visitava o planeta e era responsável pelas estações do ano. Enquanto
que a outra teve que perceber a ação do deus dos mortos Hades, que causava
terremotos

quando

ficava

furioso.

Tais

acontecimentos

eram

citados

no

desenvolvimento da história em forma de aventura e perigos enfrentados pelos
personagens.

Figura 14 - Leitura em grupo

Após a leitura, os monitores organizaram as equipes para que improvisassem
uma pequena apresentação teatral referente a leitura. Como foram dois trechos
diferentes, cada grupo apresentou o fragmento lido, enquanto o outro teve que se
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atentar para perceber qual era o fenômeno da natureza influenciado pelo deus.
Durante a leitura, observamos que os alunos já sabiam diferenciar o que era a
ciência e o que era mitologia. Por exemplo, a equipe que identificou a influência de
Hades com os terremotos, fizeram uma relação com as aulas de Geografia e os
conceitos de placas tectônicas. Enquanto que o outro grupo percebeu facilmente que
no trecho lido, as estações do ano eram causadas pelas visitas da deusa Deméter.
Esta etapa da atividade nos mostra a viabilidade de usar a literatura para
discutir temas científicos. Por meio do mito presente na leitura, os estudantes
recordaram temas estudados e perceberam o sentido do conceito presente na história.
Conforme mencionamos na seção 1.5, a literatura pode ser uma estratégia viável para
despertar a curiosidade científica, ao permitir que os alunos reflitam sobre a
representação da ciência na obra e sua influência no enredo e respectivos
personagens. Esta percepção de fenômenos e conceitos científicos, podem facilitar o
trabalho do professor de Ciências, que utiliza a literatura como recurso didático. Além
do mais, vimos que também é possível discutir temas relacionados a outras áreas do
conhecimento (história e mitologia grega por exemplo), discutir relações com a cultura,
(tais como a norte americana e a cultura pop), e fatos do cotidiano destes alunos
(conflitos familiares, dúvidas diversas, identidade e etc).
A apresentação de cada grupo foi rápida, tímida e improvisada. Após a
encenação, os monitores conduziram a discussão com a seguinte questão: Qual é o
fenômeno da natureza influenciado por um deus? Qual a relação da mitologia com a
ciência no trecho apresentado?
Cada grupo representou a história conforme o fragmento que foi lido, e como
foram diferentes, um para cada equipe, os fenômenos da natureza foram distintos,
influenciados por deuses específicos. Porém, ambos os grupos não conseguiram
identificar esta relação, apenas ao assistir à apresentação. Provavelmente isso
ocorreu pelo improviso, timidez e falta de tempo para o desenvolvimento de cada
apresentação. Tais fatos comprometeram a atividade, que foi elaborada sem prever
esta dificuldade.
Após as apresentações, os monitores leram, discutiram e induziram a
percepção da relação entre ciência e mitologia presente no fragmento de cada equipe
e vice-versa. Dessa forma, cada grupo pôde perceber que havia também um outro
deus influenciando a natureza com seus respectivos poderes. Portanto, a atividade
não foi bem-sucedida, no sentido de contribuir para a percepção da ciência na obra.
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Foi viável apenas na tentativa de tornar a atividade dinâmica e envolver os alunos,
tornando-os mais participativos, em comparação com a anterior. É por isso que as
atividades baseadas em esquetes precisam ser bem planejadas, considerando
diversos fatores tais como a timidez dos alunos e o tempo necessário para a
preparação da apresentação. Infelizmente, não consideramos que havia alunos que
não queriam ser expostos desta forma, e a atividade que deveria ser voluntária se
tornou obrigatória, pois não houve uma segunda opção para realizá-la.
Os professores presentes só tiveram participação no momento de corrigir as
atividades sobre a criação de um deus. Após isso, permaneceram passivos, apenas
observando o andamento da atividade e a preparação dos grupos para a esquete.
Durante a apresentação, apenas assistiram e mencionaram que a timidez atrapalhou
a compreensão, e principalmente porque alguns alunos falaram baixo ou rápido
demais.
Considerando os dois dias de atividade, notamos que o diálogo desenvolvido
pelos monitores permitiu que os alunos tivessem uma percepção de como a ciência
estava presente no enredo da história, porém de forma implícita, através da ação
direta dos deuses gregos. Por mais que os alunos já tivessem certo conhecimento
prévio sobre a mitologia grega, não conseguiram relacionar com os fenômenos da
natureza antes da intervenção dos monitores.
De maneira geral, são necessárias mudanças na estrutura das atividades, para
deixá-las mais interessantes para os alunos. Para isso, o espaço no qual ocorrem as
aplicações, pode ser organizado diferentemente do habitual e os alunos poderão
expor mais suas ideias e impressões para que haja uma melhoria. Os professores
precisam ser incluídos e contribuir para o desenvolvimento das atividades. Por fim, os
monitores precisam conduzir a aplicação das atividades para que os alunos
compreendam o tema abordado por meio da orientação.
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5. Considerações finais
Por meio dessa pesquisa, vimos que a literatura juvenil sofreu modificações
desde suas origens, pois antes servia para transmitir padrões e valores da sociedade
europeia, que não considerava a adolescência como uma fase intermediária entre a
infância e a fase adulta. Com o passar dos anos, os jovens foram ganhando espaço e
a sociedade passou a reconhecer a adolescência como um período importante da
vida. Logo a literatura juvenil foi se adaptando aos interesses juvenis, deixando de ser
usada somente para fins educativos para ser também um instrumento que permita
lazer e entretenimento. Tal fato é evidenciado através de produtos relacionados aos
livros e seus personagens, como jogos e brinquedos, que são associados a diversão.
Apesar disso, poucos são os educadores que reconhecem que é esse tipo de literatura
que atrai os jovens, e que esta cultura primeira é uma ponte para trabalhar a cultura
elaborada, ou seja, por meio da literatura que é lida pelos jovens, o professor poderá
introduzir outras literaturas e ampliar o universo do jovem aluno neste sentido.
Por mais que a tecnologia e seus benefícios estejam presentes no cotidiano da
maioria dos jovens, vimos que o público juvenil não deixou de ler e têm mostrado cada
vez mais interesse por obras que possuem um enredo baseado na magia, no
sobrenatural, nos mitos, no imaginário, e o mercado editorial está cada vez mais
lucrativo quando se depara com obras que possuem os requisitos de um best-seller,
e, no caso da literatura juvenil, a fantasia é essencial.
Por meio da análise de quatro séries juvenis, a semiótica greimasiana nos fez
identificar a relação que a fantasia possui com a ciência e suas tecnologias. De
maneira geral, por mais que existam seres irreais e mágicos, o enredo muitas vezes
de forma implícita evidencia a influência que o conhecimento científico traz para as
pessoas, e também para o desenvolvimento da sociedade e suas diversas culturas.
O projeto LUCIA permitiu que pudéssemos verificar como a literatura juvenil de
entretenimento contribui para a divulgação da ciência e discussão de temas científicos
por meio da leitura. Por mais que o ensino de Ciências seja amplo permitindo diversas
abordagens, existe a preocupação por parte de educadores para que haja melhorias
na área, que contribuam para a alfabetização científica. É neste sentido que
pesquisadores propõem o uso da literatura como alternativa para ensinar conceitos e
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discutir temas relacionados às ciências. E foi por este motivo que decidimos verificar
as potencialidades da literatura juvenil para o ensino de Ciências.
Apesar dos méritos do projeto, encontramos alguns entraves em seu
desenvolvimento. Por exemplo, nossa expectativa, era de que os alunos como
voluntários se engajassem no projeto e com as leituras. Porém, no decorrer das
semanas o número de alunos foi se tornando menor, e com a rotatividade das turmas
a quantidade de alunos caiu de um bimestre ao outro. A escola desenvolveu projetos
tradicionais, tais como festa junina, que tirou o foco do projeto ALICE e suas frentes,
que tiveram pouca participação dos alunos nestas épocas. Outro fato observado, foi
pela importância do P1 para o desenvolvimento do projeto na escola, pois em sua
ausência, a aplicação das atividades ficava comprometida, visto que era o
responsável em disponibilizar materiais e manter a comunicação com os alunos.
No decorrer das aplicações, já esperávamos que os livros da série Percy
Jackson, seriam os mais conhecidos entre os alunos, provavelmente por ser uma série
recente, divulgada pela mídia e pelo cinema e por ter um enredo voltado para fantasia,
que conforme estudamos, é um requisito para que a obra seja atrativa para o público
jovem. Apesar de não serem tão conhecidos, os livros utilizados nas outras vertentes
do LUCIA foram bem aceitos e lidos por alguns alunos. Aqui observamos uma relação
com a proposta de Snyders (1988), que por meio da cultura primeira, tais como livros
de fantasia, foi possível apresentar a cultura elaborada, livros de ficção científica, por
exemplo.
Presumimos que não seria fácil a percepção da representação científica no
trecho trabalhado. Principalmente pelo fato da ciência presente em “O ladrão de raios”
ser implícita, visto que a obra não é para fins educacionais, e não foi intenção do autor
divulgar a ciência. Observamos que essa percepção só foi adquirida através das
atividades após a intervenção dos monitores.
Como previmos, a fantasia presente na obra, não gerou estranhamento por
parte dos estudantes, pois já estão familiarizados com estes recursos não apenas em
livros, mas também no cinema. As atividades sobre a criação de um deus, nos
mostraram que os alunos usaram a imaginação com base na fantasia e na ciência
para criarem um deus com poderes que influenciassem a natureza de alguma forma.
Apesar das dificuldades descritas e a redução do número de participantes, foi
possível utilizar a literatura juvenil para discutir temas relacionados com a ciência. O
que também ocorreu com as demais frentes do LUCIA, que trabalharam determinadas
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obras para pesquisas específicas que não foram descritas neste trabalho, apenas
mencionadas.
Nossa perspectiva futura com o LUCIA é transformá-lo em um clube de leitura
científico, no qual seja possível discutir temas relacionados à ciência com livros de
interesse dos estudantes, e não somente os livros selecionados para fins de pesquisa.
Também pretendemos que a participação dos alunos seja mais ativa e que os
monitores apenas auxiliem no processo e desenvolvimento de atividades, que serão
elaboradas visando a percepção e discussão de temas científicos de modo geral. Por
este motivo, o ALICE como um todo, está sendo replanejado para que em 2016 seja
um projeto fixo, sem rotatividade de turmas, e que atenda o interesse dos alunos, e a
necessidade da escola, sem deixar de abordar a ciência em diferentes tipos de mídia.
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Apêndice i - Questões referentes à primeira atividade
LUCIA: Leituras Universais e Ciência Investigativa para Adolescentes

Responda:

1. No trecho lido, o que é ciência e o que é mitologia? Explique.

2. Pense e responda: O que difere a ciência da mitologia?

Atividade para casa:
Usando a ideia do escritor da série Percy Jackson, explique um fenômeno do seu
cotidiano a partir da mitologia.
Sugestões:
Crie um deus com características físicas, personalidade, e influências na natureza e
no cotidiano.
Invente uma história; use materiais de baixo custo; desenhos; quadrinhos entre
outros.
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ANEXO I - Trecho do capítulo cinco do livro
"O ladrão de raios"
[...]
- Espere - eu disse a Quíron -, está me dizendo que existe algo como Deus.
- Bem, vamos lá - disse Quíron. - Deus - com D maiúsculo, Deus. Isso é outro assunto.
Não vamos lidar com o metafísico.
- Metafísico? Mas você estava falando sobre...
- Ah, deuses, no plural, grandes seres que controlam as forças da natureza e os
empreendimentos humanos; os deuses imortais do Olimpo. Essa é uma questão
menor.
- Menor?
- Sim, muito. Os deuses que discutimos na aula de latim.
- Zeus - disse eu. - Hera. Apolo. Você quer dizer , esses. E, de novo, uma trovoada
distante em um dia sem nuvens.
- Rapazinho - disse o sr. D -, se eu fosse você, seria menos negligente quanto a ficar
soltando esses nomes por aí.
- Mas são historias - disse eu. –- São... mitos, para explicar os relâmpagos, as
estações e tudo mais. Era nisso que as pessoas acreditavam antes de surgir a ciência.
- Ciência! - zombou o sr. D. - E diga-me, Perseu Jackson - eu me encolhi quando ele
disse meu nome verdadeiro, que nunca contara a ninguém -, o que as pessoas
pensarão da sua ―ciência‖ daqui a milhares de anos? Humm? Irão chamá-la de
baboseiras primitivas. É isso o que irão pensar. Ah, eu adoro os mortais... ele não têm
a menor noção de perspectiva. Acham que já chegaram tãããão longe. E chegaram,
Quíron? Olhe para esse menino e diga-me.
- Percy - disse Quíron -, você pode escolher entre acreditar ou não, mas o fato é que
imortal significa imortal. Pode imaginar isso por um momento, não morrer nunca?
Existir, assim como você é, para toda a eternidade?
Eu estava prestes a responder, assim sem pensar, que parecia um negocio muito
bom, mas o tom de voz de Quíron me fez hesitar.
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[...]
- O Monte Olimpo - disse eu. - Você está me dizendo que realmente existe um palácio
ali?
- Bem, agora há o Monte Olimpo na Grécia. E há o lar dos deuses, o ponto de
convergência dos seus poderes, que de fato costumava ser no Monte Olimpo. Ainda
é chamado de Monte Olimpo, por respeito às tradições, mas o palácio muda de lugar,
Percy, assim como os deuses.
- Você quer dizer que os deuses gregos estão aqui? Tipo... nos Estados Unidos?
- Bem, certamente. Os deuses mudam com o coração do Ocidente.
- O quê?
- Vamos, Percy. O que vocês chamam de ―civilização ocidental. Você acha que é
apenas um conceito abstrato? Não, é uma força viva. Uma consciência coletiva que
ardeu brilhantemente por milhares de anos. Os deuses são parte dela. Você pode até
dizer que eles são sua fonte ou, pelo menos, que estão ligados tão intimamente a ela
que possivelmente não vão deixar de existir, a não ser que toda a civilização ocidental
seja destruída. A chama começou na Grécia. Então, como você bem sabe... ou espero
que saiba, já que foi aprovado no meu curso... o coração da chama se mudou para
Roma, e assim fizeram os deuses. Ah, com nomes diferentes, talvez: Júpiter em vez
de Zeus, Vênus em vez de Afrodite, e assim por diante; mas as mesmas forças, os
mesmos deuses.
- E então eles morreram.
- Morreram? Não. O Ocidente morreu? Os deuses simplesmente se mudaram, para a
Alemanha, para a França, para a Espanha, por algum tempo. Aonde quer que a chama
brilhasse mais, lá estavam os deuses. Eles passaram vários séculos na Inglaterra.
Tudo o que você precisa é olhar para a arquitetura. As pessoas não esquecem os
deuses. Em todos os lugares onde reinaram, nos últimos três mil anos, você pode vêlos em pinturas, em estátuas, nos prédios mais importantes. E sim, Percy, é claro que
agora eles estão nos Estados Unidos. Olhe para o símbolo do país, a águia de Zeus.
Olhe para a estátua de Prometeu no Rockfeller Center, para as fachadas dos edifícios
governamentais em Washington. Eu o desafio a encontrar qualquer cidade americana
onde os olimpianos não estejam proeminentes expostos em vários locais. Goste ou
não – e acredite, uma porção de gente não gostava muito de Roma também -, os
Estados Unidos são agora o coração da chama. São a grande potência do Ocidente.
E, portanto, o Olimpo é aqui. E nós estamos aqui.
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ANEXO II - Trecho do capítulo dezenove do livro
"O ladrão de raios"

[..]
Dentro do pátio havia o jardim mais estranho que já vi. Cogumelos multicoloridos,
arbustos venenosos e plantas luminosas fantasmagóricas cresciam sem a luz do sol.
Gemas preciosas supriam a falta de flores, pilhas de rubis grandes como meu punho,
aglomerados de diamantes brutos. Aqui e ali, como convidados de uma festa que
foram congelados, havia estátuas de jardim da Medusa – crianças, sátiros e centauros
petrificados – todos sorrindo grotescamente. No centro do jardim havia um pomar de
romãzeiras, suas flores alaranjadas brilhando como néon no escuro.
– O jardim de Perséfone – disse Annabeth. – Continue andando.
Entendi por que ela quis seguir andando. O cheiro ácido daquelas romãs era quase
irresistível. Tive um súbito desejo de comê-las, mas então me lembrei da história de
Perséfone. Uma mordida de um alimento do Mundo Inferior e nunca mais poderíamos
sair. Puxei Grover para longe, para impedi-lo de colher uma delas, grande e suculenta.
Subimos os degraus do palácio, entre colunas negras, passando por um pórtico de
mármore negro, para dentro da casa de Hades. O vestíbulo tinha um piso de bronze
polido que parecia ferver à luz refletida das tochas. Não havia teto, apenas o teto da
caverna muito acima. Acho que eles nunca precisaram se preocupar com chuva aqui
embaixo. Todas as portas laterais eram guardadas por um esqueleto com trajes
militares. Alguns usavam armaduras gregas, outros, uniformes ingleses de casacas
vermelhas, e havia ainda os que vestiam roupas camufladas com bandeiras
americanas esfarrapadas nos ombros. Carregavam lanças, mosquetes ou fuzis.
Nenhum deles nos incomodou, mas suas órbitas ocas nos seguiram enquanto
andávamos pelo vestíbulo em direção ao grande conjunto de portas no extremo
oposto.
Dois esqueletos de fuzileiros navais americanos guardavam as portas. Eles sorriram
para nós, com lançadores de granadas atravessadas no peito.
– Sabem de uma coisa – murmurou Grover – aposto que Hades não tem problemas
para despachar vendedores de porta a porta.
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Minha mochila agora pesava uma tonelada. Eu não conseguia imaginar por quê. Quis
abri-la, verificar se por acaso havia colhido alguma bola de boliche perdida, mas
aquele não era o momento.
– Bem, gente – disse. – Acho que devemos... bater?
Um vento quente soprou pelo corredor e as portas se abriram. Os guardas deram um
passo para o lado.
– Acho que isso significa entrez-vous – disse Annabeth. Lá dentro a sala era
exatamente como em meu sonho, só que dessa vez o trono de Hades estava ocupado.
Era o terceiro deus que eu conhecia, mas o primeiro que realmente me impressionava
como deus. Para início de conversa, ele tinha pelo menos três metros de altura, e
usava mantos de seda preta e uma coroa de ouro trançado. Sua pele era branca como
a de um albino, o cabelo comprido até os ombros era preto-azeviche. Não era
corpulento como Ares, mas irradiava força. Reclinava-se em seu trono de ossos
humanos fundidos parecendo flexível, elegante e perigoso como uma pantera.
No mesmo instante tive a sensação de que ele deveria dar as ordens. Sabia mais do
que eu. Devia ser meu mestre. Então disse a mim mesmo para dar o fora. A aura de
Hades estava me afetando, assim como acontecera com a de Ares. O Senhor dos
Mortos lembrava retratos que eu tinha visto de Adolf Hitler, ou Napoleão, ou dos
líderes terroristas que controlam os homens-bomba. Hades tinha o mesmo olhar
intenso, o mesmo tipo de carisma hipnotizador e maligno.
– Você é corajoso de vir até aqui, Filho de Poseidon – disse ele com uma voz untuosa.
– Depois do que me fez, você é muito valente, sem dúvida. Ou talvez seja
simplesmente muito tolo.
Um entorpecimento se insinuou nas minhas juntas, tentando-me a deitar e tirar uma
pequena soneca aos pés de Hades. Queria me enroscar ali e dormir para sempre.
Lutei contra a sensação e dei um passo à frente. Sabia o que tinha de dizer.
– Senhor e tio, trago dois pedidos.
Hades ergueu uma sobrancelha. Quando ele chegou mais para a frente em seu trono,
rostos sombrios apareceram nas dobras dos seus mantos negros, rostos
atormentados, como se o traje fosse feito de almas dos Campos da Punição pegas ao
tentar escapar, costuradas umas nas outras. Minha porção transtorno do déficit de
atenção se perguntou se o resto das roupas dele era feito do mesmo modo. Que
coisas horríveis alguém teria de fazer em vida para merecer ser parte da roupa de
baixo de Hades?
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– Só dois pedidos? – disse Hades. – Criança arrogante. Como se você já não tivesse
recebido o bastante. Fale, então. Acho divertido esperar um pouco para fulminar você.
Engoli em seco. Aquilo estava indo mais ou menos tão bem quanto eu temia.
Relanceei para o trono menor, vazio, ao lado do de Hades. Tinha a forma de uma flor
negra, decorada em ouro. Desejei que a rainha Perséfone estivesse ali. Lembrei-me
de algo nos mitos sobre como ela podia acalmar os humores do marido. Mas era
verão. É claro que Perséfone estaria acima no mundo de luz com sua mãe, a deusa
da agricultura, Deméter. Suas visitas, e não a inclinação do planeta, criavam as
estações. Annabeth pigarreou. Seu dedo me cutucou nas costas.
– Senhor Hades – disse eu. – Olhe, senhor, não pode haver uma guerra entre os
deuses. Isso seria... ruim.
– Realmente ruim – acrescentou Grover, querendo ajudar. – Devolva o raio-mestre de
Zeus para mim – disse eu. – Por favor, senhor, deixe-me levá-lo para o Olimpo.
Os olhos de Hades brilharam perigosamente.
– Você se atreve a continuar com essa farsa, depois de tudo o que fez?
Dei uma olhada para os meus amigos atrás de mim. Pareciam tão confusos quanto
eu.
***
[...] Virei-me e encarei minha mãe. Queria desesperadamente me sacrificar e usar a
última pérola para ela, mas sabia o que ela iria dizer. Ela jamais permitiria isso. Eu
tinha de levar o raio de volta para o Olimpo e contar a verdade a Zeus. Tinha de
impedir a guerra. Ela jamais me perdoaria se eu a salvasse em vez disso. Pensei na
profecia feita na Colina Meio-Sangue, que parecia ter sido um milhão de anos atrás.
No fim você não conseguirá salvar aquilo que mais importa.
– Desculpe – disse a ela. – Eu voltarei. Vou encontrar um jeito.
A expressão presunçosa na cara de Hades se apagou. Ele disse:
– Filhote de deus...?
– Vou encontrar o seu elmo, tio – disse a ele. – Vou devolvê-lo. Lembre-se do aumento
de salário de Caronte.
– Não me desafie...
– E não faria mal brincar com Cérbero de vez em quando. Ele gosta de bolas de
borracha vermelhas.
– Percy Jackson, você não vai...
Eu gritei:
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– Agora!
Esmagamos as pérolas aos nossos pés. Por um momento apavorante, nada
aconteceu.
Hades gritou:
– Destruam-nos!
O exército de esqueletos avançou, espadas desembainhadas fuzis engatilhados no
modo totalmente automático. As Fúrias mergulharam, os chicotes explodindo em
chamas.
Exatamente quando os esqueletos abriram fogo, os fragmentos; de pérola aos meus
pés explodiram em luz verde e uma rajada de ar fresco do mar. Eu fui encapsulado
em uma esfera branca leitosa que começava a flutuar para fora do chão. Annabeth e
Grover estavam bem atrás de mim. Lanças e balas ricochetearam inofensivamente
nas bolhas de pérola enquanto flutuávamos para cima. Hades gritou com tamanha
raiva que a fortaleza inteira se sacudiu e eu soube que aquela não seria uma noite
tranquila em Los Angeles.
– Olhem para cima! – gritou Grover. – Vamos bater!
Sem dúvida, estávamos indo direto para as estalactites, as quais imaginei que iriam
estourar as nossas bolhas e nos espetar.
– Como se controla essas coisas? – gritou Annabeth.
– Acho que não se controla! – gritei de volta.
Gritamos quando as bolhas colidiram com o teto e... Escuridão. Será que estávamos
mortos?
Não, eu ainda tinha a sensação de velocidade. Estávamos indo para cima, através da
rocha sólida, tão facilmente quanto uma bolha de ar na água. Aquele era o poder das
pérolas, eu me dei conta – o que pertence ao mar sempre retornará ao mar. Por alguns
momentos, não vi nada além das paredes macias da minha esfera, então minha pérola
irrompeu no fundo do oceano. As outras duas esferas leitosas, Annabeth e Grover,
me acompanharam enquanto disparávamos para cima através da água. E... pimba!
Explodimos na superfície, no meio da baía de Santa Monica, jogando um surfista para
fora da sua prancha com um indignado "Ei, cara!". Agarrei Grover e o arrastei até uma
boia salva-vidas. Peguei Annabeth e a arrastei também. Um tubarão curioso dava
voltas em torno de nós, um grande tubarão branco com cerca de três metros e meio
de comprimento.
Eu disse:
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– Cai fora! O tubarão se virou e fugiu apressado. O surfista gritou alguma coisa sobre
cogumelos estragados e se afastou de nós patinhando o mais rápido que podia. De
algum modo, eu sabia que horas eram: início da manhã, 21 de junho, o dia do solstício
de verão. À distância, Los Angeles estava em chamas, nuvens de fumaça subindo de
bairros por toda a cidade. Tinha havido um terremoto sem dúvida, e a culpa era de
Hades. Provavelmente estava mandando um exército de mortos atrás de mim naquele
instante. Mas, naquele momento, o Mundo Inferior não era o meu maior problema. Eu
tinha de chegar até a praia. Tinha de levar o raio de Zeus de volta para o Olimpo. Mais
que tudo, eu precisava ter uma conversa séria com o deus que me enganara.
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ANEXO III – Atividades sobre a criação de um deus
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ANEXO IV
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Caros participantes, pais e responsáveis,

Nós do projeto ALICE – Arte e Lúdico na Investigação em Ciências na Escola
gostaríamos de convidá-lo a participar das pesquisas que serão realizadas durante as
atividades desenvolvidas pelo projeto de Agosto de 2015 à Agosto de 2016, na EMEF
Arquiteto Luis Saia, São Paulo – SP. O ALICE é um projeto desenvolvido pela Universidade
Federal de São Paulo – UNIFESP, campus Diadema, sob responsabilidade do pesquisador
Rui Manoel de Bastos Vieira, cujos contatos estão especificados rodapé desta página,
juntamente com a colaboração e coparticipação do Prof. Dr. Luís Paulo Piassi da Escola de
Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, situada à Rua Arlindo Bettio,
1000 – Edifício A2 – Sala T08 – Fone (11) 3091-8192 Ermelino Matarazzo – CEP 03828-000,
e com os estudantes de doutorado João Eduardo Fernandes Ramos, com o projeto de
pesquisa “O Cômico e a Física: O Riso, o Absurdo e a Quebra de Expectativa no Ensino de
Física”, Emerson Ferreira Gomes com o projeto de pesquisa “Astros no Rock: O Uso da
Canção na Educação em Ciências numa Perspectiva Sociocultural”, Francisco de Assis do
Nascimento Júnior, com o projeto de pesquisa “Crise de Identidade: A Mulher e a Ciência nas
Histórias em Quadrinhos” mestrado, Rosana Marques de Souza com o projeto de pesquisa
“Fadas, robôs, deuses e dragões: A literatura juvenil no ensino de Ciências”, Fabiana
Rodrigues Santos com o projeto de pesquisa “Laboratório Investigativo de Robótica e
Astronáutica”, Tuany de Menezes Oliveira com o projeto de pesquisa “Mídias infanto-juvenis
e a representação da mulher: as princesas Disney nas séries televisivas e pós-doutorado,
Rafael Kimura com o projeto de pesquisa “Planetas Fictícios: Vida Alienígena e Ficção
Científica como Recursos Didáticos”. O projeto prevê a realização de atividades didáticas em
quatro frentes: (1) R.I.T.A – Rock´n Roll na Investigação da Tecnociência para Adolescentes,
centrado nas representações da ciência e da tecnologia na música pop e no rock; (2) L.U.C.I.A
– Leituras Universais e Ciência Investigativa para Adolescente, baseado em literatura infantojuvenil, ficção científica, humor e outros recursos de leitura na educação científica; (3) E.M.M.A
– Estudos sobre a Mulher na Mídia para Adolescentes, focado no estudos das relações de
gênero por meio de investigações da mídia e (4) L.Y.R.A – Laboratório Investigativo de
Robótica e Astronáutica, com atividades de produção de brinquedos robóticos e leituras sobre
temas de robótica, cibernética e inteligência artificial. O objetivo de nossa pesquisa é o
aperfeiçoamento de práticas educativas no ambiente escolar por meio do desenvolvimento de
atividades com temas de ciências naturais, planejadas em conjunto e supervisionadas pelo
professor responsável Thiago Lima, com a devida autorização da direção da unidade escolar
e da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A fim de resguardar os direitos de todos
os participantes listamos as condições a serem obedecidas durante a realização da pesquisa:
1. O participante ou seu responsável legal será esclarecido sobre o estudo em qualquer
aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar
seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação
é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação
na forma em que é atendido pelo pesquisador ou pela equipe escolar.
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2. O presente documento será impresso e frente e verso, rubricado em todas as páginas e
assinado na página final. O participante ou seu responsável legal receberá uma cópia do
presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
3. Não serão divulgados por qualquer meio os nomes nem qualquer informação que permita
a identificação dos participantes da pesquisa nem de seus responsáveis legais.
4. A finalidade do projeto é estritamente científica e não prevê, entre as partes envolvidas,
nenhum tipo de pagamento, despesa, contrapartida, vantagem ou de relação comercial,
bem como nenhuma forma de cessão de direitos de autoria ou de imagem.
5. Os participantes ou seus responsáveis legais têm direito a ressarcimento de eventuais
despesas não previstas realizadas em virtude da pesquisa ou dela decorrentes, sendo o
pagamento realizado por meio da coordenação do projeto.
6. Os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua
participação na pesquisa, previsto ou não neste Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, têm direito à indenização, por parte do pesquisador, do patrocinador e das
instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa.
7. Os membros da equipe de pesquisa que terão contato com os participantes estão cientes
das presentes condições e assinaram um documento de observância e concordância,
disponível para consultas.
8. A coleta de dados para a pesquisa será realizada exclusivamente durante a realização
das atividades e poderão ser realizadas somente por fotografias, filmagens, gravações e
transcrições de falas dos participantes em atividade, bem como de seus textos, desenhos
e trabalhos manuais realizados durante as atividades. Não são realizadas quaisquer
outras formas de coleta de dados.
9. As crianças terão contato com pessoal da equipe do projeto exclusivamente na presença
da professora ou de seu responsável legal, em circunstâncias estritamente relacionadas
ao desenvolvimento pedagógico de aula ou de atividades didáticas extraclasse previstas
no planejamento escolar ou autorizadas pela escola. Os responsáveis podem solicitar a
qualquer momento informações pertinentes a respeito das pessoas envolvidas na
pesquisa. Não haverá nenhuma outra forma de contato das crianças com a equipe de
pesquisadores.
10. Os participantes terão contato e farão uso de materiais de caráter estritamente didático,
pedagógico, cultural e recreativo fornecidos pela equipe de pesquisa, unicamente por
intermédio ou supervisão da professora responsável, e por ela previamente aprovados,
tais como brinquedos, materiais escolares (tintas, pincéis, papéis, isopor), jogos, livros,
filmes, músicas, jogos eletrônicos, programas de computador, dispositivos eletrônicos
(tablets, computadores, televisores, câmeras, instrumentos musicais, aparelhos sonoros,
brinquedos), materiais didático laboratoriais previamente certificados e verificados em sua
adequação quanto à segurança e ao conteúdo em relação à idade da criança. Esse
contato será restrito às atividades didáticas previstas.
11. Nenhum tipo de material, produto ou recurso será exibido, oferecido, prometido ou
fornecido pela equipe de pesquisa de forma permanente ou temporária à criança, exceto
aqueles previstos no item anterior, com a devida anuência da professora, estritamente
durante o período previsto para a realização das atividades.
12. Os responsáveis podem a qualquer momento vetar o contato e uso das crianças com
qualquer material fornecido pela equipe de pesquisa.
13. As imagens, gravações e transcrições coletadas somente poderão ser exibidas, na
íntegra ou modificadas, e sem a identificação nominal dos participantes, em produções
de caráter estritamente científico (relatórios, teses, projetos, artigos e pôsteres) e
produções com finalidade de divulgação pública institucional das ações do projeto, em
caráter estritamente científico, gratuito e não-comercial e apenas quando autorizadas
pelo coordenador do projeto. Nenhuma outra forma de exibição será realizada.
14. Os participantes ou seus responsáveis legais poderão ter acesso a qualquer momento a
qualquer material documental, impresso ou videográfico que inclua imagens ou voz dos
participantes, ainda que modificadas, podendo vetar seu uso ou divulgação, mediante
solicitação formal escrita.

114

EQUIPE DE PESQUISADORES

Rui Manoel Bastos Vieira (Professor/UNIFESP) – Fone: (11) 99864-7488 – email: rui.vieira@unifesp.br
Luís Paulo de Carvalho Piassi (Professor/USP) – Fone: (11) 3091-8192 – email: lppiassi@usp.br
Emerson Ferreira Gomes – Fone: (15) 3223-3292 – email: emersonfg@usp.br
Fabiana Rodrigues Santos – Fone: (11) 96696-8328 – email: fabicn2010@gmail.com
Francisco de Assis Nascimento Jr. – Fone: (11) 97191-9514 – email: francisco.assis@usp.br
João Eduardo Fernandes Ramos – Fone: (11) 98717-4465 – email: joaoframos@usp.br
Rafael Kimura – Fone: (19) 98109-3136 – email: rafael.k.kimura@gmail.com
Rosana Marques de Souza – Fone: (11) 98047-6724 – email: rosana.souza@usp.br
Tuany de Menezes Oliveira – Fone: (19) 99217-0238 – email: tuany.oliveira@usp.br

PARTICIPANTE DA PESQUISA

Nome

do

aluno:

_______________________________________________________________
Nome

do

responsável:

__________________________________________________________
R.G. do responsável: _______________________________
Telefone: (__)_______________________
Assinatura responsável: ___________________________________________
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