
PROJETO LER... Ciência e Literatura     

1. Introdução 

 

No início de 2003, o Dr. Ivar Hartmann, promotor aposentado e escritor, apresentou 

para Mário Gusmão, diretor presidente do Grupo Sinos, e Miguel Schmitz, diretor de 

relações com a comunidade, também do Grupo Editorial Sinos, uma proposta para a 

criação de um caderno voltado para o Ensino Fundamental, com textos literários. O 

Grupo Sinos buscou a parceria de duas instituições de ensino superior da região para 

configurar o que se tornou o PROJETO LER... 

Até aquele momento, o foco do trabalho foi estimular os alunos a adquirirem o 

hábito de leitura, o gosto pela literatura e o desenvolvimento da expressão escrita 

individual.  

Após 10 anos de existência, o Projeto LER entrou em nova fase, com a parceria entre 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS –, Faculdades Integradas de Taquara 

– FACCAT – e Grupo Editorial Sinos. Uma união para transformações foi iniciada, não 

sem desafios nem sem muito estudo e investigação. 

No percurso de sete anos, 2011 a 2019, o foco na leitura interdisciplinar e na 

comunicação da ciência se fortaleceu e tomou espaço, à medida que profissionais de 

várias áreas de conhecimento das instituições de ensino superior bem como alunos 

pesquisadores ou profissionais reconhecidos sempre dentro das temáticas tratadas em 

cada fascículo foram sendo convidados para assessorias na elaboração de fascículos e 

para apresentações e atividades nos encontros ano a ano. Além disso, estabeleceu-se 

uma parceria com a coordenação da Mostratec, da Fundação Escola Técnica Liberato 

Salzano Vieira da Cunha – NH – a qual propiciou que o Projeto integrasse uma categoria 

de inscrição de trabalhos na Mostratec Júnior, mediante seleção de três pesquisas entre 

os projetos enviados, à comissão da equipe do Ler.  Além disso, a Mostratec Júnior 

passou a participar, com textos, dos fascículos.  

Nessa orientação mais integradora e “transmultidisciplinar”, o objetivo das 

atividades do LER com a publicação dos fascículos e a realização de encontros com os 

professores é promover enfoques interdisciplinares de temas relacionados à ciência, 

numa perspectiva que foge ao tratamento tradicionalmente conferido ao estudo das 

 



ciências na sala de aula. Ou seja, adota-se uma perspectiva multidisciplinar e 

plurissemiótica, buscando incentivar o letramento e a cultura científica.   

Busca-se motivar o contato e o interesse pela ciência, integrando-a ao dia a dia da 

sala de aula e à vida; incentiva-se o gosto pela leitura e se estimula a prática da pesquisa 

e da experimentação. O projeto mantém aspectos de sua forma original no que 

concerne à criação de 3 fascículos ao longo de um ano, com oito páginas em cores, 

distribuídos aos alunos das escolas que fazem parte do Projeto LER... A cada edição e 

lançamento de fascículo, acontecem encontros com os professores. É previsto também, 

quando possível, nas instituições, um evento para encerrar as atividades do ano com a 

participação dos estudantes inscritos no projeto. 

Em 2020, causada pela pandemia do Covid-19, mas também pela necessidade de 

atualizar ações e a feição do projeto que acompanha as mudanças proporcionadas pela 

tecnologia, além das ações originais que retornarão após fim da pandemia, incluiu-se a 

criação de um novo site. Neste, implementaram-se a colocação dos materiais (fascículos 

completos em PDF), desde os anos iniciais do projeto, até as recentes realizações do 

grupo editor e colaborador. Isso envolve vídeos, materiais escritos de apoio didático, 

links com as instituições e seus respectivos Facebooks, Instagram etc., bem como a 

proposta de realização de lives para prover os professores de materiais e sugestões a 

serem utilizados nas aulas não presenciais necessárias em tempo de isolamento, que se 

prolonga ainda no segundo semestre, sem data para terminar. 

Essa mudança provocou a decisão de a revisão destas linhas projetuais, em vista da 

necessária hibridização tecnologia/virtualidade e presencialidade que, mesmo antes da 

pandemia, já “espreitava” o trabalho. Portanto, com o olhar direcionado a este 

“presente” diverso, investigam-se temas essenciais no tempo de agora e estudam-se 

múltiplas formas de comunicar a ciência para colaborar com a (re)criação, 

(re)alimentação e consolidação da cultura científica na região e no país.  

 

 

 

 



Justificativa 

 

1.1 A superação das visões compartimentalizadoras 

 

É preciso que se repense a relação ciência, leitura e escola. Para isso, 

reconvocamos Ezequiel Theodoro da Silva (1998)1, que apresenta três teses sobre a 

questão, com as quais se concorda: (1) todo professor é um professor de leitura; (2) a 

imaginação criadora e a fantasia não são exclusividade das aulas de literatura; (3) as 

sequências integradas de textos e os desafios cognitivos são pré-requisitos básicos à 

formação do leitor. 

 Quanto à primeira tese, argumenta Silva (1998, p. 123):  

Constatamos uma divisão entre as disciplinas de cunho processual (língua 
portuguesa) e as disciplinas cuja preocupação maior é com o chamado 
domínio de conteúdos (história, geografia, matemática, ciência etc.). Essa 
divisão cristalizada, além de prejudicar os aspectos de integração docente, 
cria falsas expectativas e bodes expiatórios no que se refere à 
organização/implementação do ensino nas diferentes séries. 

 

 Discussões mais atualizadas sobre a interdisciplinaridade e sobre tipos de 

organização da linguagem dos textos das diferentes matérias indicam a urgência da 

superação das visões compartimentalizadoras que ainda prevalecem nas escolas, 

adverte Silva (1998, p. 123).  É preciso atentar para o fato de que a organização textual-

discursiva dos conteúdos das diversas disciplinas é diferente, exigindo o domínio e a 

aplicação de habilidades diferenciadas de leitura, já que não se lê um texto poético da 

mesma forma que se lê um problema matemático.  Assim, todos os professores podem 

e devem, para Silva, participar de um trabalho coletivo que esteja voltado aos vários 

aspectos da dinamização da leitura e, consequentemente, da formação de leitores. 

Acerca da segunda tese, comenta o educador (SILVA, 1998, p. 125) que a ideia de 

que a imaginação criadora e a fantasia dizem respeito apenas às aulas de literatura e 

educação artística caracteriza uma visão compartimentada, que cria fronteiras 

intransponíveis entre os textos científicos e os textos literários, ou, “o que é mais 

 
1 SILVA, Ezequiel Theodoro. Ciência, leitura e escola. In: ALMEIDA, Maria José P.M.; SILVA, Henrique César 
da (orgs.). Linguagens, leituras e ensino de ciências. Campinas, Mercado de Letras, 1998, p. 121-130. 



comum, entre as atitudes dos poetas e as dos cientistas diante do mundo”. No entanto, 

argumenta ele, essa visão que “racha” razão e sensibilidade, setoriza rigidamente os 

textos a serem ofertados pelos professores de ciências e de literatura, além de afetar 

negativamente a esfera da metodologia do ensino.  

A terceira tese, que pressupõe as anteriores, remete à ideia de que é preciso “um 

programa previamente estruturado para a área da leitura – programa que contemple 

competências, textos, autores e vivências para servirem como desafios aos estudantes 

na sua trajetória escolar” (SILVA, 1998, p. 129).  

É neste cenário, em que problemas de ensino de ciência mesclam-se a dificuldades 

de leitura dos alunos brasileiros, que o MCTI lança o desafio de formação de uma cultura 

científica em todo o país. Sensibilizados pelo problema e com a certeza de que é possível  

contribuir para minimizá-lo, com algumas soluções, propõe-se este Projeto, que se 

dedica à relação entre literatura, ciência e popularização da ciência, com vistas à 

construção da cultura científica.  

Parte-se do pressuposto de que o desenvolvimento de uma cultura científica tem 

implicações diretas com as relações existentes entre a aprendizagem das ciências na 

escola e a desenvoltura do estudante em leitura, a fim de que concretize essa 

aprendizagem. Ademais, com a divulgação científica interagindo cada vez mais 

intensamente com as tecnologias digitais, ocorre modificação do paradigma linguístico 

de construção textual e novas formas de letramento, conforme alerta a pesquisadora 

mexicana Sánchez-Mora (2003)2, fato que deve ser tratado na escola e que é 

ressignificado neste projeto. 

Busca-se instrumentalizar os professores para a leitura da diversidade de textos que 

dos fascículos do Projeto Ler... nas redes sociais do projeto, nos links sugeridos em todas 

as vias de comunicação do Projeto, os quais apresentam textos escritos ou 

multimodais/multissemióticos relacionados aos temas focalizados, objetivando a 

consequente repercussão disso nas atividades junto aos alunos. Ao modificar a atuação 

dos professores de diferentes disciplinas do ensino fundamental, pretende-se que esses 

profissionais possam não só conquistar o interesse dos alunos sobre temas relativos à 

ciência, mas também garantir maior participação dos estudantes na autonomia de 

 
2SÁNCHEZ-MORA, Ana María. A divulgação científica como literatura. Rio de Janeiro: Casa da Ciência, 
2003.  



estudos, de criação de formas de fazer e comunicar a ciência, sempre incentivando a 

investigação científica. Acima de tudo, busca-se desenvolver a sensibilidade de 

professores para “a formação de sujeitos capazes de transformar o mundo a partir das 

suas vivências de aprendizagem, imaginando outras formas de ser e existir em 

sociedade” (SILVA, 1998, p. 127). 

Esse é também o entendimento de Sanchez-Móra (2003), pesquisadora mexicana, 

que entende ciências como: 

uma criação humana que desempenha papel indiscutível no processo de 
civilização cujos resultados têm repercussão em todos os âmbitos da 
existência. A ciência faz parte da cultura. No entanto, em geral, tem-se a falsa 
imagem de que a ciência é uma tarefa alheia às outras atividades humanas. 

Pesquisas e descobertas científicas têm influenciado e interferido cada vez mais no 

cotidiano das pessoas. Nesse contexto, a popularização da ciência passou a ser um 

movimento mundial motivado pela crescente demanda da população pelo 

entendimento mais amplo do papel social da ciência. Li Jianmin3 (2006)4, cientista 

chinês, aponta também razões políticas e estratégicas para o desenvolvimento da 

popularização da ciência, afirmando que somente com a impregnação de uma cultura 

científica é possível às nações adotarem experiências e ideias inovadoras em ciência e 

tecnologia.  

O crescente interesse de diversos setores pela valorização do que as pesquisas 

sobre percepção pública da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) pode ser um caminho 

a seguir para a identificação e a criação de mecanismos de processos de difusão e 

apropriação do conhecimento técnico e científico. 

Entretanto, destacadamente, hoje em dia, diante de uma situação em que 

muitas pessoas creem em pseudociência, filiam-se a um negacionismo perigoso diante 

de fatos e evidências científicas e são diretamente confundidas pelas Fake News, é 

imperioso sublinhar a urgência de ações que desenvolvam o letramento científico. 

Nesse aspecto, o termo exige distinções em relação à alfabetização científica, definida 

como o domínio da linguagem científica. Por essa razão, o letramento concerne ao 

 
3 Presidente do Shanghai Institute for Science of Sciences (SISS), diretor do Shanghai Center For Promotion 
of Science Popularization (SCPSP), e subdiretor do Shanghai Center for Development of Science and 
Technology. 
4 JIANMIN, L. Estudio sobre la popularización de la ciência em las ciudades modernas. Quark, n. 37-38. p. 
72-82, 2006. 



entendimento da função social da educação científica e, é necessário enfatizar, 

“consiste na formação técnica do domínio das linguagens e ferramentas mentais usadas 

em ciência para o desenvolvimento científico” (CASTELFRANCHI, 2007, p. 479). Segundo 

reporta Shamos (1995 apud SANTOS, 2007, p. 479), um cidadão letrado, além de saber 

ler o vocabulário científico, consegue “conversar, discutir, ler e escrever coerentemente 

em um contexto não técnico, mas de forma significativa”. Essas ações implicam a 

compreensão do impacto da ciência e da tecnologia na sociedade ligada ao 

entendimento de ciência voltado para a realização de uma educação básica formativa 

de cidadania, como defendem Santos e Schnetzler (1997 apud SANTOS, 2007, p. 479).   

Santos (2007, p. 476) lembra ainda que “a ciência engloba diferentes atores 

sociais e que a compreensão desse campo depende da análise das inter-relações entre 

esses atores”, portanto, se considerarmos, metaforicamente ainda, “esse palco e as 

peças a serem apresentadas”, obrigatório é entender a educação científica observando 

os diferentes objetivos visados por esses diferentes atores e situações.   

Desse modo, vale enfatizar, entre outras importantes asseverações, o que o 

autor sustenta:  

Tornar a educação científica uma cultura científica é desenvolver valores 
estéticos e de sensibilidade, popularizando o conhecimento científico pelo 
seu uso social como modos elaborados de resolver problemas humanos. Para 
isso, torna-se relevante o uso de meios informais de divulgação científica, 
como textos de jornais e revistas e programas televisivos e radiofônicos em 
sala de aula. (SANTOS, 2007, p. 487) 
 

Importante ainda é lembrar que, nessa perspectiva, em tempos de 2020, nos 

quais se aceleraram as necessidades do entendimento e da comunicação digital, tais 

modos assumem feição multissemiotizada ou multimodalizada, como preferem alguns. 

As ferramentas disponibilizadas por essa via, e, sublinhem-se, as expressões “estética” 

e “de sensibilidade” que imediatamente remetem às artes e à literatura, passam a ser 

cruciais no grande desafio da renovação do ensino. Atingem todas as áreas de 

conhecimento, sem nunca perder o compromisso com uma formação científico-cultural 

centrada na discussão e instauração de valores.  

Cumpre também evocar as três dimensões do letramento em Ciências assim 

discriminadas: (i) conceitos científicos (bases para compreender fenômenos do mundo 

natural e as mudanças promovidas pelas atividades humanas); (ii) processos científicos 

(cujo centro é a aptidão para interpretar e agir a partir de evidências, o que requer 



identificação de questões científicas, de evidências, elaboração de conclusões, 

comunicação destas, demonstração da compreensão dos conceitos científicos); (iii) 

situações científicas (com ênfase às circunstâncias da vida cotidiana). 

Para o físico Ildeu de Castro Moreira (2009)5, diretor do Departamento de 

Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia do MCTI de 2004 a 2013 e laureado com 

o Prêmio José Reis de Divulgação Científica, é fundamental que a sociedade e a escola 

entendam que o aprendizado da ciência, hoje, é uma necessidade importante para o 

país e para o cidadão. Afirma ele: 

são condicionantes para o desenvolvimento científico e tecnológico do país a formação 
de profissionais qualificados em número suficiente e seu aproveitamento adequado, 
além do aumento do conhecimento científico e do interesse pela ciência e tecnologia 
entre a população em geral e, em particular, entre os jovens. Consideradas as 
características do mundo moderno, a educação informal, aí incluída a divulgação 
científica (termo utilizado aqui também no sentido da popularização da CT) tem 
adquirido importância crescente. Ela se processa por meio de instrumentos variados 
como os meios de comunicação, os centros e museus de ciência, os programas de 
extensão universitários, os eventos de divulgação, a educação a distância e outros 
(MOREIRA, 2006, p. 11)6. 

 

Moreira chama atenção para o esforço coletivo que é preciso se fazer no Brasil com 

vistas à popularização da ciência, pois, de acordo com o físico, a participação organizada 

de cientistas, professores e alunos universitários nas atividades de divulgação científica, 

embora crescente, ainda é desorganizada e com pouca valorização institucional.  

Moreira (2007) alerta: 

 
ampliar e melhorar a qualidade da divulgação científica no país, para que esta contribua 
para um maior interesse pela ciência e para a criação de uma cultura científica, é uma 
tarefa grande que só ocorrerá se for transformada em um processo coletivo amplo, que 
envolva sociedades científicas, instituições de pesquisa, universidades, governo, 
cientistas, comunicadores, educadores e estudantes.  

É preciso, conforme Moreira (2006), revolucionar o ensino de ciências no Brasil, o 

qual é, em geral, pobre de recursos, desestimulante e desatualizado. Curiosidade, 

experimentação e criatividade não costumam valorizadas, denuncia Moreira (2006).  

O físico descreve a situação atual (de 2006...):  

Ao lado da carência enorme de professores de ciências, em especial professores com 
boa formação, predominam condições de trabalho precárias e pouco estímulo ao 

 
5 http://tvbrasil.org.br/saltoparaofuturo/entrevista.asp?cod_Entrevista=75 
6 MOREIRA, Ildeo de Castro. A inclusão social e a popularização da ciência e tecnologia no Brasil. Inclusão 
Social. Brasília. v. 1, n. 2, p. 11-16, abr. /set. 2006. 



aperfeiçoamento. As deficiências graves em laboratórios, bibliotecas, material didático, 
inclusão digital e outras só fazem tornar mais difícil o quadro. Se nosso ensino médio 
sofreu expansão acelerada nos últimos anos, ainda assim uma parcela muito pequena 
de brasileiros conclui esta etapa. A média de escolaridade dos brasileiros (menos de oito 
anos) é muito baixa quando comparada com países desenvolvidos e mesmo com outros 
países latino-americanos. [...] (MOREIRA, 2006, p. 13).  

Cabe retomar e ressaltar a dependência que a educação em matemática e em 

ciência tem do letramento, como termo concernente a competências e habilidades de 

leitura em diversos campos, desde a linguagem verbal e visual, até a competência para 

identificar problemas e a capacidade de organizar dados para explicá-los ou resolvê-los.  

Além desses aspectos teóricos, outros fatores devem estar aqui minimamente 

reportados. Um exemplo é a recente (2019) pesquisa sobre O que os jovens brasileiros 

pensam sobre C&T?, que levantou dados significativos para que se pensem a educação 

e as políticas socioeducacionais que apontam para “metodologias de ponta para a 

avaliação e implementação de políticas públicas e para a inovação nos campos da 

educação em ciências e da divulgação científica.”7  A pesquisa foi realizada em 21 

estados e Distrito Federal e buscou responder à questão posta acima. Entrevistaram-se 

22 mil jovens de 15 a 22 anos.  

O trabalho investigou como se dá o acesso ao conhecimento, como são 

percebidas as notícias falsas e as polêmicas que surgem entre teorias científicas, temas 

e fatos que, no dia a dia estampam os espaços de notícias, especialmente, as redes 

sociais. 

Pouco mais da metade (57%) dos entrevistados disse acreditar que “a ciência e 

a tecnologia vão ajudar a eliminar a pobreza e a fome no mundo”. No entanto, 54% 

consideraram que os cientistas “estão exagerando sobre os efeitos das mudanças 

climáticas”; e 40% concordaram com a afirmação de que, “se a ciência não existisse, 

meu dia a dia não mudaria muito”. Além disso, há 52% de jovens que afirmam ser a 

ciência “o único conhecimento confiável no mundo”. O seguinte gráfico visualiza isso: 8 

 
7 INCT-CPCT. O que pensam os jovens brasileiros sobre Ciência e sobre tecnologia?, 2019.Disponível em: 

http://www.coc.fiocruz.br/images/PDF/Resumo%20executivo%20survey%20jovens_FINAL.pdf  Acesso 

em 28 jul 2020. 

8 Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia (INCT-

CPCT)- 24/01/2019 



 

Diante dessas constatações, a popularização da ciência, que é uma construção 

cultural, tem sentido não apenas na divulgação de informações, mas na promoção da 

interação e valorização da experiência. Além do mais, o público a que se destina essa 

divulgação precisa ter acesso aos meios de notícias fidedignas (e competência para 

verificar isso) e de conhecimento das descobertas científicas, sendo-lhe crucial conhecer 

as atividades científicas as quais se podem resumir nestas questões: (i) Como se faz 

ciência?; (ii) Qual a essência da atividade científica? (iii) Como pensam os cientistas?9 

Delas se pode inferir a essencial relevância do método científico, pois este recusa 

observações ou indicações casuais e aleatórias, uma vez que estabelece rigor no 

percurso de análise e no alcance de resultados, fatores sempre verificáveis e falseáveis.  

Popularizar a ciência incentiva o pensamento crítico, a curiosidade e transforma 

as vidas e a sociedade. 

Finaliza-se esta etapa do texto do projeto do Ler... Literatura e Ciência; traz-se 

Castelfranchi (2020) que relata: 

No Brasil, a primeira pesquisa nacional sobre opinião da população com respeito a 
ciência e tecnologia ocorreu em 1987, mas foi seguida de um hiato de quase 20 
anos em que só houve levantamentos regionais ou sobre temas específicos. Em 
2006, 2010 e 2015, foram feitas novas enquetes por todo o país, por iniciativa do 
Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação (nome atual) em 
parceria com outras entidades, como o Centro de Gestão e Assuntos Estratégicos, 
na mais recente. A partir desses dados podemos ter uma ideia do que brasileiros e 
brasileiras pensam sobre o assunto, e como isso mudou em 30 anos. 

 
9 Diapositivos apresentados no evento Conecta Unisinos 2020: Fake News sobre temas científicos: o que 

a escola pode fazer a respeito? Profa. Dra. Maria Eduarda Giering/ Prof. Dr. Artur Eugênio Jacobus. 

 



 
Observem-se os gráficos, ambos importados da apresentação da revista 

Superinteressante e comentados brevissimamente com a ajuda dos dados do site do 

Ministério da Ciência e Tecnologia10: 

 

  

Note-se que o interesse pela ciência, declarado pelos brasileiros no 

levantamento de 2015, não é pequeno nem inexpressivo. Os números de 

“interessado” e “muito interessado” somam 61 %! Afastada a diferença temporal, 

entre o pesquisado na União Europeia e no Brasil, os números totais daqui são 

melhores no quesito de interesse pela ciência. 

Entretanto, se a pergunta for sobre o conhecimento de alguma instituição 

que faça pesquisa científica no país, aparecem 87% de respostas negativas. E, 

diante da questão sobre saber o nome de algum cientista brasileiro, 93% dos 

entrevistados não soube citar nenhum. Essas altas percentagens revelam que 

talvez o interesse não seja produtivo em termos de conhecimento e 

 
10 CASTELFRANCHI, Y. Como os brasileiros veem a ciência e os cientistas. Ciência Hoje online. 

2018. Disponível em: http://cienciahoje.org.br/artigo/como-os-brasileiros-veem-a-ciencia-e-os-

cientistas/ Acesso em: 12 jan. 2020. 

 



acompanhamento do que se realiza em ciência no país. Assim aparecem esses 

percentuais nos gráficos11: 

 

 

 

Em alinhamento com estas reflexões e estes dados apontados até aqui para 

assentar evidências sobre as quais o trabalho do Ler quer e necessita apoiar-se, revisam-

se ou se reforçam os objetivos do Projeto Ler... Literatura e Ciência 2020/ 18 anos e se 

dá sequência aos estudos, à criação de materiais e ao compartilhamento com os 

parceiros do Grupo Sinos, Faccat e Unisinos. 

 

3. Objetivos gerais  

É objetivo geral do Projeto Ler... a promoção da cultura científica, buscando 

aproximar aspectos racionais e estéticos e, com isso, diminuir as fronteiras entre textos 

científicos e textos literários. Busca-se, igualmente, o letramento científico nas escolas 

da região por meio de uma ação coordenada com professores e alunos das escolas.  

São objetivos específicos: 

- Contribuir para que os professores de diferentes áreas de conhecimento se tornem 

agentes transformadores da educação, conquistando dos alunos maior participação em 

aula, leitura e pesquisa escolar, tornando-os aptos a questionar e compreender melhor 

a realidade em que vivem; 

 
11 CASTELFRANCHI, Y. Como os brasileiros veem a ciência e os cientistas. Ciência Hoje online. 2018. 
Disponível em: http://cienciahoje.org.br/artigo/como-os-brasileiros-veem-a-ciencia-e-os-cientistas/ 
Acesso em: 12 jan. 2020. 



- Promover a aproximação entre ciência e humanidades, incentivando a relação 

entre literatura, artes e ciência. 

- Sensibilizar professores para o papel da divulgação científica midiática nas aulas de 

ensino fundamental; 

- Incentivar a leitura de cada edição do Fascículo Ler... e a utilização desse 

instrumento como recurso didático, a fim de propiciar o fomento à leitura e escrita; de 

incorporar a ciência ao dia a dia da sala de aula; de estimular a prática da pesquisa, da 

experimentação e do estudo de campo; 

- Desenvolver a competência de leitura e escrita de textos da divulgação científica 

midiática impressa e digital e da literatura; 

- Aprimorar o letramento digital dos envolvidos no processo (professores e alunos), 

promovendo uma crescente hibridização da utilização de recursos para divulgação da 

ciência, em conjunto com o material impresso o qual possibilita um tipo de atividade 

específico tanto de criação dos materiais quanto de leitura e de escrita; 

- Promover espaço de reflexão sobre a prática de leitura textos da divulgação 

científica, o ensino de ciências e a investigação científica; 

 - Proporcionar espaço para elaboração, discussão e compartilhamento de 

atividades realizadas pelo grupo nos encontros presenciais e mediante um site, este 

ligado a redes sociais por links naquele disponibilizados.  



4. Metodologia 

O Projeto LER... é uma parceria entre o Grupo Editorial Sinos (Novo Hamburgo – 

RS), as Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT (Taquara – RS), a Universidade 

do Vale Rio do Sinos – UNISINOS (São Leopoldo – RS) e 51 prefeituras municipais da 

região, além de escolas estaduais e particulares. Às Instituições de Ensino Superior 

compete a seleção de textos e composição de imagens que configuram e compõem 

cada uma das edições e a organização dos encontros com os professores para a 

elaboração das ações pedagógicas que serão realizadas com os alunos. Às 

prefeituras, cabe a aquisição das edições e o estímulo aos professores de suas 

escolas para participarem dos encontros e atuarem como multiplicadores. O Grupo 

Editorial Sinos realiza a editoração, a impressão e a distribuição das edições. 

Em tempos de isolamento social, começar-se-á um processo de hibridização da 

comunicação da ciência para os envolvidos com o projeto, o qual permanecerá como 

um espaço de abertura para muitas crianças e professores. Materiais diversos estão 

armazenados no site do Ler junto ao Grupo Sinos, em que estudantes e professores 

poderão encontrar apoio e a possibilidade de comunicação virtual. Um novo site 

também já é o espaço de armazenamento completo de materiais em vista de 

necessidade da agilização dessa comunicabilidade que se torna dia a dia mais 

urgente. 

Entre as diversas ações planejadas, está a reunião entre os parceiros a fim de 

planejar as atividades do ano. Essas reuniões acorrem ao longo de todo o ano, agora 

presencial e/ou virtualmente.  

Desde 2015, o projeto possui um site no GRUPO EDITORIAL SINOS 

(http://projetoler.gruposinos.com.br/), em que podem ser postadas, com algumas 

limitações desta ação, algumas propostas de atividades sobre as edições, os 

referenciais teóricos citados, fotos dos encontros e das atividades nas escolas. 

São organizadas 3 edições anuais com textos cujas temáticas são escolhidas por 

critérios de atualidade e contemporaneidade, bem como com bases nas 

descobertas, nas biografias marcantes da literatura e vindas de pessoas atuantes em 



várias áreas da ciência, além de sempre de acordo com os interesses manifestados 

pelos professores. Para a seleção de textos, considera-se o fato de que as edições 

serão utilizadas por alunos de diferentes idades e séries. Outro critério importante 

para a seleção de textos é a proposição de abordagens que ampliem o universo 

cultural dos leitores e permitam perceber a ciência como um elemento fundamental 

da cultura. Em 2020, serão compostos, de agosto a dezembro, os 3 fascículos que o 

Grupo Sinos disponibilizará para as prefeituras conveniadas. 

A cada nova edição, os professores-multiplicadores são reunidos em encontros 

presenciais na Instituição de Ensino Superior de sua área de abrangência, após 

pandemia. No ano de 2020, essa reunião ou evento será realizada por meio virtual 

de forma unificada entre Faccat e Unisinos, cabendo à instituição em cuja 

virtualidade se oferecer esse encontro providenciar certificação dos participantes 

apresentadores. 

Em 2018, o grupo editorial do Ler... constituído pelos professores e alunos de 

Graduação e Pós-Graduação por aqueles coordenados começou a trabalhar em 

colunas semanais ou em datas determinadas pelo Grupo Sinos, versando sobre 

acontecimentos de ciência na região, noticiando trabalhos e encontros do Ler, 

explicando conteúdos relacionados aos fascículos publicados. Esse trabalho passou 

a ser também alimentado por atividades acadêmicas da universidade e da 

Faculdade, parceiras no LER. Assim, outros professores e outros alunos dessas 

instituições, também de áreas diversas de conhecimento, puderam começar a 

divulgar ciência, o que propiciou aos alunos realizar relato de experiências 

científicas, em linguagem de divulgação da ciência extrapares, com as quais tiveram 

contato mediante diversas atividades em aulas da Graduação e do Pós-Graduação, 

nas mencionadas instituições de ensino superior. De março a julho, por questões 

econômicas, foram suspensas as publicações de colunas no NH, entretanto, no 

segundo semestre, poderão ser retomadas, de acordo com entrada de mais 

municípios nas páginas destinadas a isso. 

Em 2020, mudanças implicadas pelo problema da pandemia exigiram 

mobilização e estudos do grupo para realização de atividades virtuais. Para isso, 



reuniões sucederam-se durante o primeiro semestre e culminaram com a criação de 

um site no qual se podem inserir links de redes sociais das instituições, vídeos, 

podcasts, materiais escritos, tudo especialmente criado para alimentar e agilizar 

uma comunicação mais consistente, enquanto o isolamento social persistir. 

Igualmente se pretendeu realizar uma transição do presencial ao virtual, sempre na 

perspectiva do retorno da publicação de fascículos e de encontros com professores, 

mesmo virtuais. Destaca-se que, nesse site, um histórico passivo de pesquisas 

acadêmicas está aberto para estudantes de Instituições de Ensino Superior. 

5. Replicabilidade 

Como beneficiários diretos, o Projeto LER... tem atendido cerca de 150 mil alunos 

que, com seus professores, são multiplicadores do projeto. Sendo assim, a 

replicabilidade é incontestável, uma vez que a circulação das edições ultrapassa o 

âmbito escolar e chega a outras esferas, tais como as bibliotecas municipais. Dessa 

forma, pais, irmãos, vizinhos, amigos são atingidos pelo Projeto Ler... 

A parceria com a Mostratec Jr também tem sido muito produtiva, uma vez que 

temos três trabalhos selecionados pelo Projeto Ler, a cada ano, entre os quais 

muitos têm obtido premiações de destaque. Esta parceria continua e a participação 

da coordenadora da Mostratec Jr. já foi refeita para 2020. 

A participação em eventos de extensão e afins também gera um efeito 

multiplicador, uma vez que motiva a todos se apropriarem e refletirem sobre a 

ciência e seus desdobramentos. 

6. Avaliação e resultados 

O Projeto LER... constitui-se numa experiência já consolidada que acarretou 

pesquisas, planejamentos, preocupações e o envolvimento de um grupo de pessoas 

direta ou indiretamente a ele voltadas. Evidenciou-se o interesse e o crescente 

entusiasmo que os professores demonstraram pelo projeto. A cada encontro, as 

edições são exploradas e multiplicadas em experiências que desencadearam uma 

série de atividades criativas e voltadas àquele que o principal objetivo: o prazer de 

ler e a possibilidade de conhecer muito mais sobre a ciência e a literatura. Exemplos 



disso são: criação de livros, peças teatrais, saraus literários, exposições dos trabalhos 

em locais públicos, grupos de leitura na comunidade, participação na feira do livro, 

projetos interdisciplinares, confecção de fantoches, marcadores de livros. 

Um aspecto necessário de ressaltar é o fato de, havendo um site junto ao 

existente, serem possibilitadas pesquisas nas instituições, conduzidas por 

orientadores de trabalhos de conclusão ou dissertações e teses, no Pós-Graduação 

junto aos alunos desses cursos. Isso engajaria mais pessoas neste trabalho, 

qualificando-o e consubstanciando olhares investigativos que possam torná-lo cada 

vez mais consistente e abrangente do ponto de vista da comunicação e divulgação 

da ciência com vistas a consolidar uma cultura científica sólida e conscientizadora. 

Isso se pauta no fato de os docentes terem se manifestado, nas avaliações 

realizadas, cientes da relevância do embasamento teórico e prático proporcionado 

pelos Institutos de Educação Superior em seu trabalho na sala de aula. Portanto, se 

esse círculo se fecha, movimentando a pesquisa, o ensino, a aprendizagem desde o 

que se realiza na universidade até as escolas, compondo uma espiral de construção 

do letramento científico nas diferentes instâncias envolvidas, ter-se-á cumprido com 

a responsabilidade de cada instância participante do Projeto.  

 


