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RESUMO 

A literatura é uma expressão artística que acompanha a história da humanidade. Ela foi 

difundida inicialmente de maneira oral e escrita em livros que possibilitaram sua ampla 

difusão entre adultos e crianças. O surgimento do gênero infantil para essa arte advém da 

valorização social da criança e de sua importância para a formação do sujeito adulto. A 

princípio houve uma adaptação dos contos clássicos para os pequenos leitores e 

posteriormente autores dedicaram-se a composição de textos exclusivos para essa faixa etária. 

A literatura infantil é um gênero textual que apresenta um caráter lúdico, atrativo e 

imaginativo e, por essa razão, muito utilizada por professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental para auxiliar crianças na aquisição de habilidade leitora enriquecendo seu 

vocabulário. Por essa razão, os trabalhos relacionados a esse tipo de texto voltam-se com 

grande frequência para atividades de Língua Portuguesa dentro das escolas. Contudo seu uso 

pode ser amplo e irrestrito às outras disciplinas do currículo, como as ciências. Porém, apesar 

de suas características que se aproximam das competências para o ensino e aprendizagem de 

ciências ela é pouco utilizada em sala de aula como amplificador cultural nos processos de 

educação e alfabetização científica. Assim, este trabalho se propõe a descrever e avaliar o 

processo de ensino e aprendizado de ciências por meio da literatura infantil nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental em uma escola pública da Rede Municipal de Mariana que teve a 

participação de alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental. Os registros analisados são 

provenientes de gravações em áudio e vídeo, diários de campo e atividades escritas pelas 

crianças participantes da oficina. Os turnos de falas foram separados a fim de demonstrar pela 

análise microgenética as transformações nas falas que demonstrem a ludicidade, criatividade e 

imaginação próprias da literatura infantil e que foram importantes para a aprendizagem de 

ciências. Essa característica imaginativa da literatura é propícia para a aprendizagem dessa 

disciplina que em muitos conteúdos requer a abstração para compreensão dos fenômenos 

naturais. E a literatura de Monteiro Lobato mostrou-se um complemento importante para esse 

viés simbólico. Como a particularidade dos Mestrados Profissionais é a elaboração de um 

produto didático, propõe-se a elaboração de uma oficina que visa a inclusão da literatura 

infantil no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos científicos. Essa oficina 

elaborada para os anos iniciais do ensino fundamental pode ser adaptada para outros níveis de 

ensino. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento Científico, Literatura Infantil, Ensino de Ciências, Ensino 

Fundamental 



 

 

ABSTRACT 

Literature is an artistic expression that accompanies the history of humanity. The emergence 

of the infantile genre for this art comes from the social valorization of the child and its 

importance for the formation of the adult subject. The children's literature is a textual genre 

that presents a playful, attractive and imaginative character and, for this reason, is much used 

by teachers from the early years of elementary school to help children acquire reading skills 

by enriching their vocabulary. For this reason, the work related to this type of text turns very 

frequently to activities of Portuguese Language within the schools. However, its use can be 

broad and unrestricted to other disciplines of the curriculum such as the sciences. However, 

despite its characteristics that approximate the competences for the teaching and learning of 

sciences, it is little used in the classroom as a cultural amplifier in the processes of education 

and scientific literacy. Thus, this paper aims to describe and evaluate the process of teaching 

and learning science through children's literature in the early years of Elementary School in a 

public school of the Municipal Network of Mariana that had the participation of students of 

the third year of Elementary School . The analyzed records come from audio and video 

recordings, field diaries and activities written by the children participating in the workshop. 

The speech shifts were separated in order to demonstrate by microgenetic analysis the 

transformations in the speeches that demonstrate the playfulness, creativity and imagination 

proper to children's literature and that were important for the learning of sciences. This 

imaginative feature of literature is conducive to the learning of this discipline which in many 

contents requires abstraction for understanding natural phenomena. As one of the peculiarities 

of the Professional Master's is the elaboration of a didactic product, it was chosen the 

elaboration of a proposal of a workshop that aims at the inclusion of children's literature in the 

process of teaching and learning of scientific contents. This workshop designed for the early 

years of elementary education can be adapted to other levels of education. 

 

KEY WORDS: Scientific Literature, Child Literature, Science Teaching, Elementary 

Education 
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APRESENTAÇÃO – QUEM ESCREVE E PORQUE ESCREVE 

 

Iniciei minha graduação em Ciências Biológicas/Licenciatura na Universidade 

Federal de Ouro Preto no segundo semestre de 2002 e já a partir do meu segundo período 

comecei a lecionar em escolas públicas de Ouro Preto e Mariana. O término do curso se deu 

em 2006. Trabalho no Ensino de Ciências há quase 15 anos e pude perceber um 

amadurecimento da minha prática docente. 

Fui tutora a distância do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Ouro Preto 

entre os anos de 2008 e 2011. Acompanhei a formação de vários profissionais que atuam nas 

turmas de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental de algumas cidades do 

interior de Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Atuei, no último ano dessa minha experiência, 

como tutora da disciplina de Estágio Supervisionado que abriu meu olhar para a amplitude da 

sala de aula e as conexões que os detalhes oferecem para a prática docente. 

No ano de 2012 fui nomeada como professora da Rede Municipal de Mariana/MG e 

em 2013 como professora da Rede Estadual de Educação tendo minha lotação na cidade de 

Ouro Preto da qual me exonerei a pedido em 2014 devido incompatibilidade de horários. 

Atualmente leciono apenas na cidade de Mariana. 

Em 2014 participei de um processo seletivo para supervisora do Programa 

Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (PIBID/Biologia) permanecendo neste projeto 

até o meu ingresso no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, pois devido a uma 

licença para estudo que obtive junto à Secretaria Municipal de Educação de Mariana, eu não 

poderia desempenhar essa função. O meu trabalho como supervisora foi intenso e pude 

compartilhar com os bolsistas um pouco do que pude aprender com a meu tempo em sala de 

aula. 

Auxiliei os licenciandos no planejamento de aulas teóricas e práticas, fazendo 

anotações sobre pontos importantes das suas atividades e compartilhando com o grupo em 

reuniões de planejamento. Neste trabalho iniciamos essas aulas com regências em grupos, 

posteriormente em duplas e finalizando o ano letivo com aulas regidas individualmente. Tanto 

nas atividades em grupos quanto nas individuais os bolsistas eram estimulados a seguir uma 

sequência de atividades que continha aula teórica, prática e avaliação. 

Em minha atuação docente valorizo a oralidade, a escrita e a leitura dos meus alunos. 

As atividades que envolvem a oralidade são estimuladas utilizando a apresentação de 



 

14 
 

trabalhos ao modo tradicional ou fazendo uso das tecnologias para a montagem de vídeos 

telejornais e entrevistas.  

Na escrita os alunos realizam a produção de textos narrativos, em prosa ou verso, e 

textos dissertativos após uma sequência de atividades realizada. Os textos e outras atividades 

de produção textual das turmas são armazenadas em portfólios. As atividades que envolvem a 

leitura buscam complementar a aula teórica com algum texto paradidático que pudesse 

facilitar o aprendizado do conteúdo estudado e também leitura de textos do livro didático. 

Em todas essas atividades que comumente realizo encontrei muitas barreiras. Alguns 

estudantes expressam-se com dificuldade não conseguindo sustentar uma argumentação ou 

mesmo organizar suas ideias e pensamentos transcrevendo por meio da fala ou escrita mesmo 

sendo alunos neurotípicos. 

Essas dificuldades pude observar também na leitura dos textos do livro didático 

porque realizo leituras socializadas. Uma parcela pequena dos alunos leem com fluência 

pausando a leitura somente nos termos desconhecidos, a maioria lê com dificuldade, 

pausadamente, com pouca velocidade de leitura ou mesmo não se sentem seguros para 

participar dessa atividade e preferem não realizar as leituras na sala de aula. Esses dois 

últimos, dos que leem com dificuldade e dos que não leem, quando são questionados a 

respeito do que acabaram de ler, ou ouvir, não demonstram entendimento do texto. 

Outras atividades que tenho o hábito de realizar em sala de aula são jogos didáticos. 

Esses jogos são ora produzidos por mim, ora produzidos pelos alunos em grupo e sempre 

estão associados a algum conteúdo que esteja sendo estudado. Esses jogos envolvem os 

alunos, pois eles demonstram motivação e animação como característico de atividades 

lúdicas. E, quando são arguidos a respeito do aprendizado trazido por esse tipo de trabalho em 

sala, avaliam que os jogos facilitaram a compreensão do conteúdo. 

Sempre gostei de trazer para as aulas um pouco do lúdico, porque acredito que isso 

suaviza algum conteúdo um pouco mais denso e até mesmo chama a atenção dos alunos para 

algum ponto que acredito ser importante para contextualizar o que esteja sendo trabalhado. O 

lúdico também é um grande aliado quando a turma encontra-se dispersa. 

E esse lúdico era utilizado em jogos, principalmente, mas comecei a voltar minha 

atenção para os gibis, revistas científicas voltadas para o público infantil e a literatura. Porque 

em alguns trabalhos de leitura individualizada pude perceber que esse tipo de texto era bem 

atrativo aos jovens dos anos finais do Ensino Fundamental. 
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No entanto, na minha formação inicial não havia nenhum tipo de preparo para 

utilização desse recurso. Por esse motivo apoiava-me nos professores de Língua Portuguesa 

que me davam um certo suporte nas atividades utilizando alguns livros como “Reunião dos 

planetas” escrito por Marcelo R. L. Oliveira e “O menino e o rio” escrito por Ângelo 

Machado. Nesses momentos as aulas de Ciências tornavam-se uma extensão das aulas de 

Português e isso não me deixava satisfeita. 

Por essa razão, acredito que o presente trabalho que utiliza a literatura infantil como 

mediadora de conhecimentos científicos proporcionará a mim e a outros professores, meios 

para compreender a importância da associação da literatura aos conteúdos formais de ensino 

não como um recurso de Língua Portuguesa, mas sim como uma ferramenta importante para o 

ensino e aprendizagem de Ciências. 

Destaco que o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, em consonância com o 

desenvolvimento deste trabalho, proporcionou-me melhorias na minha prática profissional 

abrindo-me novas possibilidades estratégicas em sala de aula para melhoria da qualidade do 

ensino de ciências na escola em que atuo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A literatura se materializa em diferentes manifestações artísticas que acompanham a 

humanidade desde os primórdios por meio da difusão trazida pela literatura oral feita por 

declamadores em épocas festivas na Grécia antiga até as manifestações escritas nas obras 

literárias contemporâneas (ZILBERMAN, 2012). 

As fontes dessa literatura oral encontram-se nas lendas, nos mitos e no folclore 

(COSTA, 2009). Na Grécia, ela se firmou como um conjunto de técnicas que surtiam efeito 

dominador, de convencimento de um público ouvinte. Segundo Zilberman (2012) as técnicas 

de oratória foram aperfeiçoadas por Aristóteles que a dividiu em poesia e retórica. Esta era 

utilizada para persuadir uma plateia, já a poesia era utilizada para valorizar as particularidades 

humanas.  

A burguesia, nova classe social ascendida pela Revolução Industrial, financiou 

alterações nas obras clássicas da literatura para que essa releitura se fizesse para a formação 

das gerações futuras. Com isso houve diversas adaptações desses clássicos para uma 

linguagem menos rebuscada facilitando a sua compreensão pelas crianças (GREGORIN 

FILHO, 2009). 

Os primeiros livros escritos que podem ser identificados como literatura infantil 

surgiram com os Jesuítas nos séculos XV. Mas a tradição oral transcrita para um mundo 

mágico e fantástico foi narrado inicialmente por Charles Perrault no século XVII autor de 

vários dos contos de fada conhecidos nos dias atuais (COSTA, 2009). 

Esses contos de fadas eram lidos tanto por crianças quanto por adultos, não existiam 

obras escritas exclusivamente para crianças até o século XIX. A partir desse século houve 

uma mudança de olhares para a criança que passou a ser vista como um período de preparação 

para a vida adulta. (GREGORIN FILHO, 2009). E para que se tornasse um adulto consciente 

de seus deveres e direitos esse sujeito em formação precisava de uma educação diferenciada, 

isso foi possibilitado pelos trabalhos de Jean Jacques Rousseau com a valorização social da 

criança (ARIÈS, 1981). 

Assim, os textos clássicos foram, ao longo dos anos, adaptados e reescritos para se 

adequarem à idade dos pequenos leitores. Com o desenvolvimento gráfico foram 

acrescentadas imagens não verbais a esse texto como um suporte à leitura estimulando a 

imaginação e a fantasia (CADERMATORI, 1991). 
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Cademartori (1991) afirma que a literatura hoje está mais próxima das crianças que 

em anos anteriores. E na atualidade, é possível oferecer aos pequenos uma maneira de ver o 

mundo diferente daquela que lhes é mostrada pelas tecnologias sendo este contato 

intermediado por um adulto que valoriza esse gênero literário. 

Silva (2009) afirma que esses gêneros literários são algumas vezes associados à 

leitura remetendo-se à escola, especificamente às aulas de Língua Portuguesa ou a espaços 

específicos de leitura como as bibliotecas. Desse modo é possível identificar algumas 

maneiras de ler que podem ser interpretadas como atos de leitura praticados pelo leitor. 

Essa leitura realizada pelo que lê pode se referir à habilidade de decifrar os códigos 

trazida pela leitura mecânica que não necessariamente está imbuída de significado. Paulo 

Freire (1989) abordou um tipo de leitura que ele próprio denominou como “leitura de 

mundo”
1
 que seria um processo contínuo que tem início na primeira infância no seio familiar 

e tem seu termo com a morte do sujeito (SILVA, 1989). 

A leitura de mundo foi muito estimulada por Freire como uma forma de gerar 

inclusão social. É proposto que ela deve ser iniciada na família e é aprimorada na escola logo 

nos anos iniciais de escolarização por meio da utilização dos variados gêneros textuais 

trabalhadonecesss em todas as disciplinas do currículo escola incluindo a disciplina de 

Ciências (SABINO, 2008). 

Na disciplina Ciências o trabalho com textos nas séries iniciais pode ser relacionado 

à alfabetização científica
2
 (FERREIRA, 2014). Giradelli e Almeida (2008) constataram que 

em consequência da baixa habilidade leitora os estudantes apresentam uma grande dificuldade 

na compreensão, síntese e relacionamento de dados que são consideradas como habilidades 

importantes para o aprendizado em Ciências.  

Alguns autores também afirmam que a literatura infantil pode auxiliar no processo de 

ensino e aprendizagem de conhecimentos científicos (SILVA, 1998; ANTLOGA e SLONGO, 

2012; SANTOS e PIASSI, 2010; GIRALDELLI e ALMEIDA, 2008). Isso porque as obras 

literárias carregam a ludicidade, a magia e o encantamento e como afirmam Francisco Júnior 

e Garcia Júnior (2010) a imaginação é importante para se aprender Ciências por estimular o 

pensamento, influencia na compreensão e a forma como o leitor se relaciona com o texto. 

                                                           
1
 Leitura de mundo proposta por Paulo Freire (1989) é um conjunto de processos que antecedem a leitura do 

código. Estão associadas à interação do aprendiz com o mundo e, no processo de alfabetização, utilizar-se desse 

seu mundo e vivências para a aprendizagem da leitura.  
2
 Pensando aqui a alfabetização científica enquanto letramento, ou seja, atividades de leitura e escrita a partir de 

fatos do cotidiano nas quais se incorporam conhecimentos da língua escrita (BRASIL, 2012). 



 

18 
 

A ludicidade da literatura infantil associa-se ao enredo, às imagens podem que 

funcionar como suporte para que a criança compreenda os eventos naturais (ANTLOGA e 

SLONGO, 2012). Segundo Amorim e Borges (2014) além do lúdico a Literatura Infantil 

desperta a fantasia e é dessa maneira que a criança aprende e por essa razão ela não pode ser 

restringida a um único conteúdo didático. Antloga e Slongo (2012) concordam com esse uso 

irrestrito da literatura em todos os conteúdos porque ela se relaciona com a sociedade quando 

a retrata, modela, denuncia, diverte, favorece o desenvolvimento de habilidades físicas, 

psicossociais, cognitivas e assimila a cultura. 

Porcacchia e Barone (2011) afirmam que a “literatura humaniza” o leitor, auxiliando-

o na compreensão do seu entorno por meio da ressignificação de seu contexto. As autoras 

consideram uma oficina de literatura como um espaço que pode potencializar a criatividade da 

criança tomando o livro como elemento de “simbolização” do real. 

Dessa forma, um trabalho que aborde a eficiência da Literatura Infantil como 

mediador no ensino e aprendizagem de Ciências bem como seu uso como amplificador 

cultural
3
 é justificado. Assim, o tema escolhido para essa pesquisa retrata anseios que são 

inerentes ao Ensino de Ciências – leitura e interpretação de textos (BRASIL, 2007). Para 

tanto, tem-se como objetivo principal dessa pesquisa descrever e avaliar a utilização da 

literatura infantil como um processo de ensino e aprendizado de ciências por meio da 

literatura infantil nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Para tanto apresentaremos um produto educacional que poderá ser utilizado por 

educadores e pais no processo de ensino e aprendizagem desse conteúdo programático que, 

por muitas vezes fica relegado a segundo plano no processo de alfabetização, mas que 

entendemos ser um recurso lúdico de aprendizado com suas fantasias e mágicas que encantam 

as crianças. Esse trabalho procurou também como objetivos específicos: a) desenvolver uma 

atividade de ensino com o livro “Reforma da Natureza” e b) entender as mediações 

proporcionadas pelo livro como uma ferramenta didática para o ensino de ciências nos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

Interessa-nos a leitura nos anos iniciais do Ensino Fundamental com a intenção de 

compreender como o uso da literatura infanto-juvenil pode auxiliar o professor nas aulas de 

ciências. Assim a questão a ser investigada se relaciona a como a literatura infantil pode se 

configurar como um mediador para o aprendizado de ciências nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

                                                           
3
 São elementos que atuam entre a aquisição de conhecimento e o aprendiz auxiliando-o na construção de 

significados. Maiores detalhes sobre amplificadores serão fornecidos no desenvolvimento da dissertação. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. Literatura em uma construção historiográfica 

 

É difícil definir, ou mesmo delimitar o início da literatura. Mas existem algumas 

hipóteses desse surgimento em rudimentos escritos encontrados por historiadores em diversos 

tipos de materiais como pedras, argila, folhas, pergaminhos e livros antigos. Esses escritos 

tinham certa relação com rituais antigos dando à palavra registrada um tom de magia com 

capacidade de construir ou destruir (COELHO, 1982). 

A literatura é, segundo Cruz (1958), um repertório de evidências do pensamento de 

um povo que constrói uma arte repleta de ideais, emoções, sentimentos e ao estilo que lhe dá 

formato em textos em prosa ou verso. Essa arte escrita recebe inúmeras influências do 

contexto social em que foi produzida, dos costumes típicos de uma época ou mesmo da 

literatura estrangeira. 

Dessa maneira, ela expressa os atributos de um povo, e por esse motivo é 

considerada uma manifestação cultural e considerada a 6ª arte (CANUDO, 1911 apud 

BRANDÃO, 2008). Segundo Zilberman (2012), ela se materializa em diferentes 

manifestações artísticas que acompanham a humanidade desde os seus primórdios por meio 

da difusão trazida pela literatura oral feita por declamadores em épocas festivas na Grécia 

antiga até as manifestações escritas nas obras literárias contemporâneas. 

A literatura grega se firmou como um conjunto de técnicas que surtiam efeito 

dominador, de convencimento de um público ouvinte. Zilberman (2012) afirma que 

Aristóteles aprimorou as técnicas de oratória fazendo uma separação entre a poesia, quando 

era necessário a valorização de características humanas de maneira verdadeira, e entre a 

retórica, quando era necessário o convencimento de uma assembleia. Essas ideias sobre a 

literatura enquanto técnica sobreviveram até a expansão do Romantismo que definiu a 

literatura como arte e, por conseguinte, livre de regras e técnica. 

Em 332 a. C. foi fundada a cidade de Alexandria para onde se transferiu a parte dos 

escritos da cultura helênica guardada em uma grande biblioteca e museu construídos 

especialmente para esse fim. Roma também tornou-se um centro difusor dessa cultura grega. 

Essa é a época dos eruditos na matemática – Euclípedes - e nas ciências físicas – Arquimedes 

- que, assim como seus antepassados, influenciaram a ciência. No século II d. C. surge a 

literatura cristã com os escritos do “Novo Testamento” (CRUZ, 1958). 
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O auge da literatura latina deu-se a partir de 70 a. C. com a criação do Império 

Romano e o fortalecimento da cultura artística, a valorização das letras e da ciência. Neste 

período surgem as epopeias heroicas, as poesias líricas escritas por Vergílio (CRUZ, 1958). E 

coube aos romanos a difusão lenta entre os seus dominados da consciência humanística 

nascida e cultivada pela cultura grega (COELHO 1982). 

A literatura latina, que se iniciou no século 240 a. C. em Roma, não era tão rica 

quanto a grega, visto que os romanos eram um povo de guerras, leis e política. No entanto ela 

trazia grande “expressão e graciosidade de sentimento” mas apresentava muitas marcas da 

cultura helênica. Era o início da transição da cultura oriental para a ocidental e os nomes que 

mais se destacaram nesse período foram o de Cícero e o de Marco Aurélio, o primeiro mais 

versátil e o segundo mais austero (CRUZ, 1958, p. 141). 

Cruz (1958) definiu que a literatura oral foi o primórdio do que ficou conhecido 

como “literatura clássica” separando-a em dois momentos: a literatura grega, que teve sua 

manifestação até o século V depois de Cristo (d. C.), e a literatura latina que perdurou até 476 

d. C. Segundo este autor elas embasaram toda a literatura ocidental devido à sua perfeição 

estilística.  

Coelho (1982) afirma que os contos folclóricos contendo personagens fantasiosos 

remetem ao contexto social em que eles apareceram. E que na baixa Idade Média o contexto 

social da sociedade Greco-Romana sofria uma intensa enculturação trazida pelos povos 

bárbaros que tomavam o poder. Esses invasores traziam consigo grande carga de violência e 

intolerância dando origem, na literatura, a personagens grotescos como ogros, canibais, 

bruxas, fadas, magos. Tais personagens habitavam a tradição oral europeia e foram tornadas 

figuras da literatura infantil. 

A literatura do século VI traz ao Ocidente a influência da literatura oriental a partir 

de contos indianos que contém muitas das narrativas presentes em Esopo. Muitas das histórias 

contidas nas fábulas de Esopo eram também encontradas em textos indianos do século VI d. 

C. atribuídas a um fabulista indiano chamado Bidpai reconhecido no ocidente como “Esopo 

oriental” mostrando que a palavra escrita circulava entre as nações e também incorporavam as 

tradições locais. (COELHO, 1982, P. 176). 

Traços desses textos indianos podiam ser encontrados também no Egito, na Pérsia e 

na Síria também no século VI d. C. Sendo também base para a literatura infantil com seus 

contos orais, populares e baseados no folclore porque tomava-lhe o mágico, o intuitivo e a 

emoção (COELHO, 1982, P. 176). 
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Esses contos tinham funções diversas dentre elas encontram-se o entretenimento 

presentes nas epopeias heroicas, o ensino-aprendizagem nas epopeias didáticas, a matemática 

marcada por Pitágoras, a filosofia em Tales, o encantamento e moral presentes nas poesias 

líricas, poesia coral e nas fábulas. Estas tendo seu principal autor Esopo; escravo que viveu na 

Grécia no século VII d. C, entre outros. E este tipo de entretenimento perdurou até o final do 

século IX (CRUZ, 1958). 

Coelho (1982) escreve que o século X traz as fábulas latinas traduzidas por Fedro 

dos originais gregos de Esopo que tinha uma função moralizante. E, a partir do século XII 

ocorre uma transformação de seus personagens que adquirem características satíricas como 

forma de parodiar a sociedade medieval. O século XII é marcado, também, pelas “Novelas de 

cavalaria” que teve o nascimento dentro da literatura culta mas que se propagou no correr dos 

tempos no formato mais popular tornando-se uma “expressão autêntica do ocidente cristão”. 

Elas expressavam o homem guerreiro e cristão da Idade Média. (COELHO, 1982, p. 198). 

As novelas mais importantes deste período foram a do “Rei Arthur”, “A demanda do 

Santo Graal” e “Amadis de Gaula” nas quais narrava-se histórias românticas de cavaleiros que 

exibiam proezas que se distanciavam do habitual e se fundiam com as Cruzadas 

demonstrando um ideário religioso. Sem esquecer da sátira que surgiu dessas histórias e 

narradas por Cervantes em “D. Quixote de La Macha” (COELHO, 1982). 

A literatura tinham como valores as riquezas, o poder, a soberania do mais forte, a 

artimanha do pobre, falsidades e traições muito em conformidade com os primórdios da 

sociedade na qual a hierarquia e a lei do mais forte eram priorizadas. Esses valores eram 

retransmitidos pela educação que era imposta diferentemente aos diversos sujeitos: aos 

guerreiros era dado uma educação voltada para a guerra, aos nobres uma educação 

aristocrática, aos demais membros da sociedade uma educação conservadora que lhes 

impedisse de questionar a ordem estabelecida (COELHO, 1982). 

O surgimento da imprensa, no século XV, dá início à grande propagação de livros 

ocasionando uma “efervescência literária” e, posteriormente, origina a Renascença que 

mobilizou toda a Europa no século XVI em torno da ciência, da arte e da literatura. Em 

Portugal isso ocorre rapidamente pelo fato de ser uma nação abastada em consequência das 

grandes navegações. (CRUZ, 1958, p.193).  

Há uma mudança gradativa na literatura, que durante essa época enfatizava a 

violência e o massacre em suas narrativas por meio de figuras mitológicas como os ogros que 

se alimentavam de carne humana, até mesmo o violento lobo mau da história “Chapeuzinho 
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vermelho” de Perrault para versões mais pacíficas como a versão recriada pelos irmãos 

Grimm onde inserem a figura de um caçador que salva avó e neta (COELHO, 1982). 

Surge aqui a época clássica que recebe essa nomenclatura por evocar as formas 

gregas e latinas da antiguidade. Apresentava extremo rigor sem liberdade política, em 

decorrência do absolutismo monárquico, muito menos literária, uma vez que a literatura é a 

manifestação social. Neste período a figura dos Jesuítas e seus colégios foram importantes 

para essa propagação, uma vez que os livros que mantinham tamanho rigor eram utilizados 

nas classes e seus autores eram denominados clássicos (CRUZ, 1958). 

Segundo Cruz (1958), Gil Vicente surge como mestre da retórica no século XV. 

Neste período a coroa portuguesa financia um projeto audacioso em busca das Índias 

Orientais e suas especiarias dando início às Grandes Navegações. Este fato propiciou à 

aristocracia portuguesa se impregnar e miscigenar com a cultura de outros povos por onde 

passavam suas caravelas promovendo seu distanciamento das classes menos favorecidas. 

(COELHO, 1980). 

Costa (2009) afirma que os primeiros livros considerados Literatura Infantil datam 

dos séculos XV a XVII com os catecismos Jesuítas. No século XVII Charles Perrault faz um 

resgate da tradição oral dos contos de fadas dando ênfase às narrativas ressaltando a magia 

para a solução de problemas cotidianos no qual os personagens trazem características de 

diversos tipos humanos. (COSTA, 2009).   

Esses contos, denominados contos de fadas, encontram-se inseridos na cultura de 

todo o mundo e foram escritos em linguagem clara, direta o agradava tanto as crianças quanto 

os adultos. O elemento “maravilhoso” deles contos está nos personagens animais que falam 

mas, sobretudo, na presença e intervenção das fadas (COELHO, 1982). 

Coelho (1980) afirma que havia em Portugal duas literaturas uma que se destinava à 

elite e outra destinada ao povo. Neste cenário Camões inaugura, no século XVI, a idade de 

ouro da literatura portuguesa com os “Lusíadas” para cantar em verso as glórias portuguesas 

no caminho para as índias. Outro feito dos portugueses foi a elaboração da primeira gramática 

da Europa escrita por Fernão de Oliveira em 1536 (CRUZ, 1958). 

Este período é marcado pelo surgimento das novelas que apresentavam uma melhor 

fluência entre as camadas populares que se propunham a solucionar questões do cotidiano por 

meio de fábulas, parábolas. No século XVI em Portugal destaca-se Gonçalo Fenandes 

Trancoso com sua obra conhecida como “Contos de Trancoso” que apresenta contos da 

literatura oral transcritas como novelas (COELHO, 1982).  
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Coelho (1982) demonstra que tanto o teatro de Molière quanto as fábulas de La 

Fontaine
4
 são demonstrações de que a literatura do século XVI não mais crê na figura do 

cavaleiro herói nem em seu comportamento galante, orgulhoso e de boa fé. Mas demonstram 

que o homem deve andar a procura da sabedoria não a sonhar com heróis. As fábulas de La 

Fontaine revelam as mazelas e desigualdades de seu tempo atribuindo aos animais de seu 

texto características consagradas pela tradição clássica. 

Essa efervescência literária foi barrada pela instituição da Inquisição em 1537 que 

atuou arduamente como censor na busca de tudo, inclusive livros, que se desviavam da moral 

e conduta imposta pela igreja católica. Os livros censurados eram enquadrados no índice 

expurgatório tendo sua leitura vedada (CRUZ, 1958). Este período histórico se iniciou com a 

Contra Reforma liderada pela Igreja Católica devido às ameaças sofridas pela Reforma 

Protestante lideradas por Martinho Lutero (1483 – 1546), e posteriormente por João Calvino 

(1509 – 1564) (COELHO, 1982). 

A vigilância das ideias operadas pelo Santo Ofício atingiu toda a população desde os 

mais abastados aristocratas ao povo em geral. Toda essa censura ocasionou em uma 

estagnação cultural e a cristalização de textos fantasiosos que foram repassados às gerações 

pela oralidade ou por textos escritos que tornaram-se folclore de muitas nações europeias 

(COELHO, 1982). Além disso, houve uma adaptação de contos populares com a finalidade de 

moralizar a sociedade desse período o que Cademortori (1991) denominou de “cristianização 

dos contos populares” (CADEMORTORI, 1991, p. 41). 

Diante desse contexto europeu nasce a literatura brasileira que se desenvolveu 

atrelada à literatura portuguesa e foi tratado por alguns autores como literatura colonial 

(VERÍSSIMO, 2015). Cruz (1958) transcreve a literatura brasileira em períodos:  

 

1º) Período de formação, quando era absoluto o predomínio do pensamento 

português (1500 – 1750). 

2º) Período de transformação, quando os poetas da escola mineira começaram a 

neutralizar, ainda que palidamente, os efeitos da influência lusitana (1750 – 1830). 

(...) 

3º) Período autonômico, quando muitos românticos e naturalistas começaram a 

descrever a terra e a alma brasileiras, com cores genuinamente brasileiras (1830 

em diante) – nota do autor - (CRUZ, 1958, p .408). 

 

Segundo Cruz (1958), a carta escrita por Pero Vaz de Caminha que muitos 

consideram como primeiro registro literário do país na verdade era apenas seu registro de 

                                                           
4
 La Fontaine era um poeta francês que trabalhou vários textos em verso e prosa, mas que apenas aos 40 anos 

especializou-se na arte das fábulas (COELHO, 1982). 
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nascimento. Essa colônia narrada nessa carta veio a ser povoada no século XVI por meio de 

Capitanias cedidas pelo Rei Português D. João III. Algumas prosperaram como a de 

Pernambuco na qual havia grande comércio de pau-brasil que trouxe riqueza a muitas 

famílias. E em decorrência dessa riqueza eram organizados com certa frequência diversas 

festas literárias e bailes que retratavam bem a sociedade pernambucana deste período. 

O grande nome desse período literário foi o de José de Anchieta (1533 – 1597), 

homem culto e humanista. Este jesuíta dedicou-se à catequese dos índios para os quais 

escreveu inúmeros textos (CRUZ, 1958). Outro nome importante para a literatura brasileira 

desta época foi Manoel de Nóbrega. Ambos experimentaram, cada qual a sua maneira, a 

implementação de processos educativos na colônia por meio da literatura e da cultura 

(COELHO, 1982). 

Dessa forma, aliado também ao domínio de Portugal à Espanha, a literatura tem sua 

qualidade afetada. Um nome que despontou nesse período foi o de Padre Antônio Vieira 

(1608 – 1697), jesuíta que lutou pela liberdade indígena e exerceu de maneira muito eficaz a 

diplomacia na então colônia portuguesa – Brasil (CRUZ, 1958). Coelho (1982) afirma que 

nos anos finais do século XVII, na França, houve uma real preocupação em se produzir uma 

literatura voltada para crianças e jovens. Autores como La Fontaine (1621 – 1695), Charles 

Perrault
5
 (1628 – 1703) são os pioneiros na escrita de livros voltados para esse público. Em 

seus livros encontra-se a imaginação e a fantasia construídos a partir da literatura clássica e da 

oralidade popular. 

Perrault produziu seus contos em uma França tumultuada pelas guerras constantes 

provocadas pelo rei Luís XIV e polemiza a respeito da literatura quanto a estética. Foi 

imortalizado com seus textos que não foram escritos para crianças, pois nessa época não havia 

ainda uma literatura exclusiva para crianças. Seus textos tornaram-se literatura infantil porque 

a eles não se limitaram a retratar as inquietações sociais do contexto em que foram escritas 

tendo sido feitas as associações familiares, ao sentimento social (COELHO, 1982). 

O desejo inicial de Perrault, segundo Coelho (1982), ao escrever seus contos era o de 

comprovar sua tese de que a literatura moderna contida na literatura popular, no folclore trazia 

as antigas epopeias da literatura tradicional. Somente em 1694 é que ele decide escrever um 

conto voltado para o leitor infantil publicado em 1695 sob o título “A pele de asno”. 

Perrault utilizou-se dos contos populares para conduzir uma geração a uma maior 

consciência e maturidade social, visto que considerava as camadas populares e as crianças 

                                                           
5
 Charles Perrault construiu os fundamentos os contos de fadas (COELHO, 1982). 
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igualmente ingênuas. A primeira pela falta de instrução e a segunda pela tenra idade ambas se 

beneficiando da forma simples como ele conduziu seu trabalho, fato este que possibilitou a 

fácil memorização pelo público infantil (CADEMARTORI, 1991). 

No século XVII a cultura foi produzida de maneira descolada do contexto social com 

poucas retratações dos inconvenientes vivenciados pela população, evitava-se ao máximo 

chamar a atenção dos inquisidores. Assim, a literatura foi um meio utilizado para moralizar o 

povo com claras intenções didáticas. Eram os clássicos provenientes da Idade Média, muitos 

dos quais eram destinados à burguesia para aquisição de valores e costumes da Corte 

(COELHO, 1982).  

O século XVII surge na história da literatura do Brasil literatos como “Gregório de 

Matos (1636 – 1696), Manuel Botelho de Oliveira (1636 – 1711), Fr. Vicente do Salvador 

(1564 – 1636), Eusébio de Matos (1629 – 1692)”. Nesta época a colônia portuguesa na 

América sofria inúmeras invasões, ora francesas (1612), ora holandesas (1624; 1630) esta 

última em Pernambuco (CRUZ, 1958).  

Envolta na defesa do território, Pernambuco afasta-se do cenário literário colonial 

para ceder à Bahia o lugar de centro difusor de cultura uma vez que nessa capitania se 

instalaram grandes colégios jesuítas sendo, assim, local de imigração de jovens em busca de 

preparação para ingresso na Universidade de Coimbra (CRUZ, 1958). 

Cruz (1958) declara que o século XVIII inicia um período, que se estende até o 

século XIX, que se contrapõe à literatura clássica. Passa aos poucos de uma literatura fraca e 

pouco produtiva ligada ao absolutismo para uma literatura reformista que buscava novas 

moldes de expressão artística em consequência das revoluções políticas e sociais que a Europa 

enfrentava.  

Em alguns países da Europa a literatura envereda por trilhas mais livres criando uma 

corrente da qual participaram Montesquieu (1689 – 1755), Voltaire (1694 – 1778), Rousseau 

(1712 – 1778) na França; Goethe (1749 – 1832) na Alemanha; Manuel Maria Barbosa du 

Bocage (1795 -1805) em Portugal assim como outros autores que se opuseram fortemente à 

literatura clássica (CRUZ, 1958). 

A literatura desse período rejeita tudo que é fantasioso ou que se ligue à literatura 

popular e não tenha embasamento científico e uma explicação racional que a justifique. Na 

educação surge o método natural criado por Rousseau que estabelece uma adequação do 

ensino à capacidade cognitiva da criança (COELHO, 1982). 
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Toda essa revolução literária ocorreu em meio a uma revolução social. Em 1789 

eclode a Revolução Francesa que possibilitou a queda do absolutismo monárquico em favor 

da soberania nacional invocando o nacionalismo exacerbado. Esses gritos de liberdade 

chegaram até o Brasil que em sua literatura viu crescer a valorização do índio e das lendas e 

mitos do contos populares (CRUZ, 1958). 

Com a corrida do ouro que iniciou no século XVII até as primeiras décadas do século 

XVIII enviou à coroa portuguesa uma grande fortuna, principalmente com a implementação 

do quinto, ou seja, a quinta parte do ouro produzido nas minas, a capitação, cobranças 

exercida por número de escravos com idade superior a 12 anos, e a derrama, exercida sempre 

que os impostos estivessem atrasados (COELHO, 1982). 

O século XVIII, de acordo com Cruz (1958), emerge em uma onda de patriotismo 

tendo Minas Gerais o farol para o grito de liberdade. Na primeira metade deste século pode-se 

notar intensa euforia cultural e literária em torno de temas que criavam no povo o sentimento 

nacionalista e libertário por meio de obras que buscavam também uma liberdade estética, uma 

autonomia em relação a Portugal. 

Veríssimo (2015) completa que com o advento da miscigenação ocorrida no Brasil, 

as mudanças políticas que se sucederam e a diminuição da influência de Portugal na colônia 

em uma época marcada pelo Romantismo, houve uma emancipação literária com valorização 

do espírito nativo e nacionalista. Neste período histórico há uma intencionalidade literária de 

valorização do índio, do amor à pátria e tentativa de reabilitação dos conquistadores presentes 

na literatura romancista brasileira como propósito de criação de uma cultura nacional. 

Cadermartori (1991) informa que essa intencionalidade literária confrontava diretamente com 

a cultura estrangeira que se impunha no país. 

Segundo Coelho (1982) a literatura do século XIX mistura o culto e o popular em 

textos novelísticos e romanescos. As mudanças ocorridas na sociedade no final do século 

XVIII, com valorização da criança como fase preparatória para a vida adulta cria uma 

consciência na produção literária para esse público com a finalidade de encurtar esse estágio 

preliminar e alcançar o estágio adulto de maneira plena. A literatura, então, presta um serviço 

didático ao reunir os contos populares para serem postos como linha de frente para essa 

missão (CADEMARTORI, 1991). 

Alguns nomes marcaram este século como Victor Hugo (1802 – 1885), Júlio Verne 

(1828 – 1905) nomeado como “pai da ficção científica”, os irmãos Grimm Jacob (1785 – 

1863) e Wilhelm (1786 – 1859), Hans Christian Andersen (1805 – 1875). Estes e outros 
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autores transitavam entre narrativas que continham aventuras, fantasia, sátira e eram lidos 

tanto por adulto quanto por crianças. E no Brasil influenciaram grandes nomes como Olavo 

Bilac e Monteiro Lobato (COELHO, 1982). 

No século XIX, ocorre uma valorização social da criança que teve início na 

“literatura pedagógica infantil” realizado pela Igreja. A partir dessa valorização da criança, 

surgida pela necessidade de moralização da sociedade, houve uma transformação da literatura 

moralizante adulta para as crianças utilizando-se as fábulas que tem em Esopo
6
 e La Fontaine 

seus grandes idealizadores (ARIÈS, 1981, p.92).  

Percebe-se que, aliado à construção social da criança está o desenvolvimento de uma 

literatura infantil repleta de objetivos e com a linguagem específica para seu público alvo. É 

importante ressaltar que essa leitura não é passiva. A criança leitora conversa com esses textos 

relacionando-o às suas vivências pessoais, aos valores familiares e sociais e a sua própria 

experiência leitora (GREGORIN FILHO, 2009). Lajolo e Zilberman (2007) definem que o 

século XIX com todo seu fervor produtivo em torno dessa arte levantou as predileções 

infantis pelas histórias fantásticas, as aventuras em locais exóticos mesclados ao cotidiano 

infantil lhes motivando à ação e interesse pela leitura. 

Nessa nova sociedade marcada pela Revolução Industrial a criança exerce um novo 

papel motivando o desenvolvimento de diversos objetos industrializados, culturais bem como 

a ciência especifica para a infância (LAJOLO, ZILBERMAN, 2007). Com a industrialização 

houve a ascensão de uma nova classe social – burguesia – que aspirava por novos valores e 

com eles surgiram adaptações de clássicos da literatura “intelectualizada” que sofreram 

modificações e releituras para adaptar a linguagem infantil já no início do século passado 

(GREGORIN FILHO, 2009, p. 39). 

A nomeação de D. Pedro como regente, e o retorno do rei D. João VI a Portugal em 

1821 deu início a inúmeras situações que possibilitaram a posterior independência do Brasil 

que ocorreu em 1822. A partir da independência política surge a produção literária que 

tomava gosto pela ciência, pela observação, pelo embasamento crítico (CRUZ, 1958). 

Em meados do século XIX outro movimento toma forma no país liderado pelo 

pensamento científico e filosófico denominado pensamento positivista que estava associado 

ao republicanismo. Os temas que transcorriam a literatura no Brasil neste período associavam-

se aos ideais nacionalistas, intelectuais, às tradições culturais e aos preceitos da fé católica 

(VERÍSSIMO, 2015). 

                                                           
6
 Esopo era um fabulista que viveu na Grécia no século VII a. C.  (CRUZ, 1958). 
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A segunda metade do século XIX mostra um Brasil no qual sua população 

privilegiada tinha como hábito de leitura de obras de autores nativos. A literatura deste 

período era diversificada versando do sentimentalismo e emoção das poesias líricas, passando 

pelas prosas que desmascaravam a mediocridade da elite aristocrática às histórias 

regionalistas que desnudavam o país (LAJOLO, ZILBERMAN, 2007).  

Já a literatura infantil brasileira surgiu com a implantação da Imprensa Régia, em 

1808, no entanto, a publicação de livros era ínfima. Costa (2009) destaca que em 1896 houve 

a publicação dos “Contos da carochinha” que trazia histórias organizadas de maneira inédita 

com a intencionalidade de traduzir em “linguagem brasileira” as histórias infantis que 

circulavam no exterior. (COSTA, 2009). Essa necessidade de tradução e adaptação da 

literatura europeia era consequência do distanciamento linguístico, cultural e social em que 

essas obras eram escritas, o que dificultava a compreensão pelos leitores brasileiros 

(LAJOLO, ZILBERMAN, 2007). 

No entanto, o que marca esse século XIX é a consciência da criação de sua própria 

história na literatura infantil em uma valorização do nacionalismo e de ideais liberais com a 

intencionalidade clara de formação das gerações futuras. A grande dificuldade encontrada 

neste início foi a impressão dos livros nacionais uma vez os materiais gráficos no país eram 

exíguos. Por essa razão a literatura infantil brasileira deste tempo evoluiu concomitantemente 

com a educação sendo uma suporte para a outra (COELHO, 1982). 

Cruz (1958) define que literatura infantil é um termo utilizado para abarcar todas as 

obras voltadas para o público infantil podendo ter a finalidade didática ou recreativa. No 

entanto, apoiando-se no princípio de manifestação artística que a literatura apresenta é dessa 

maneira que ela precisa ser compreendida. E o século XX trouxe um processo de 

internacionalização da literatura infantil, um fruto dos processos de globalização e apreciação 

cinematográfica de muitas obras dando à leitura um caráter de modismo e lazer 

(CADEMARTORI, 1991).  

O aumento da impressão de livros infantis ocorreu a partir da Proclamação da 

República com grande expressão no ano de 1905 com o lançamento de uma revista voltada 

para o público infantil como título “Tico-tico” que trazia entretenimento e informações às 

crianças (COSTA, 2009). Lajolo e Zilberman (2007) afirmam que esse aumento de 

publicação bem como a fabricação de produtos industrializados decorreu de um 

amadurecimento do consumidor brasileiro em meio a processos de industrialização nacional 

deste período e também ao aumento do êxodo rural. 
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Cruz (1958) alega que mesmo com a publicação desses contos não havia muitas 

obras impressas no país. Contudo essa realidade mudou a partir da publicação de uma série 

que apresentava leitura recreativa para crianças denominada “Biblioteca infantil” produzida 

por Arnaldo de Oliveira Barreto entre os anos de 1910 e 1924 com reimpressões subsequentes 

(BERNARDES, 2015). 

É importante destacar alguns nomes dessa época como Antônio de Castro Alves 

(1847 – 1871), Alphonsus de Guimarães (1873 – 1921), Olavo Bilac (1865 – 1918), Machado 

de Assis (1839 – 1908), Euclides da Cunha (1868 – 1909), Rui Barbosa (1849 – 1923) e 

Monteiro Lobato (1882 – 1948) que influenciaram e influenciam tantos outros escritores 

(CRUZ, 1958). 

Obras traduzidas e adaptadas da Itália e França que exaltavam o patriotismo, a 

família e a obediência por parte das crianças colocando-as em posição de exemplo e virtudes a 

serem seguidos tomam as livrarias do Brasil. E servem de inspiração para produções similares 

como “Através do Brasil” de Olavo Bilac que tece noções de geografia, higiene e cultura 

popular no decorrer de uma viagem de dois irmãos pelo país em busca de seu pai (LAJOLO, 

ZILBERMAN, 2007). 

Tanto Olavo Bilac quanto Alexina de Magalhães Pinto e tantos autores 

contemporâneos seus, mesmo escrevendo para crianças faziam uso da linguagem formal culta, 

como remanescentes de uma literatura clássica demonstrando um distanciamento entre leitor e 

autor característicos da época. Pertencentes à classe dominante, transferiam para a literatura 

infantil as normas linguísticas que o mercado escolar os impunha (LAJOLO, ZILBERMAN, 

2007). 

O nacionalismo trazido por estes autores desenvolveu em paralelo à cultura europeia 

elitista que menosprezava toda a tradição e folclore nativos (CADEMARTORI, 1991). 

Somente a partir de Monteiro Lobato houve uma renovação deste cenário literário brasileiro, 

principalmente para o público infantil com uma inovação nas temáticas que passariam, 

juntamente com a história do país, por inúmeras outras transformações (GREGORIN FILHO, 

2009).  

Costa (2009) destaca o apelo imaginativo nas obras desse autor que traziam um 

cenário natural com grandes diálogos, rica linguagem visual e valorização do folclore 

nacional dentro de um mundo infantil que retratava o brasileiro na sua “linguagem, nos 

comportamentos, na afetividade, na relação com a natureza (COSTA, 2009, p.125). Ele 

assumiu também a responsabilidade de mudar a visão de literatura que imperava até esse 
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momento a qual funcionava apenas como encantamento para transcender ao papel de 

denúncia, advertência e levantamento de questões sociais (CADEMARTORI, 1991). 

Alguns outros autores enveredaram na mistura entre real e imaginário iniciada por 

Lobato buscando no regionalismo e cultura nacional as fontes para suas produções criando 

textos de uma originalidade que encantava os leitores. Assim, a partir da década de 1920, 

surge no Brasil um movimento que faz desmoronar o realismo que imperava na literatura 

brasileira – o Modernismo, que gerou um movimento antropofágico
7
 (COELHO, 1982). 

Nas décadas de 1920 a 1945 a produção de livros voltados para as crianças ganha 

volume e atrai grandes escritores que buscam modernizar a arte no país e veem no aumento de 

mercado um momento favorável. Isso foi possível devido ao aumento da escolarização, à 

industrialização e modernização econômica (LAJOLO, ZILBERMAN, 2007). Cruz (1958) 

alerta que também a partir de 1920 surgem as personagens de histórias infantis com 

características e em ambientes brasileiros criadas por Monteiro Lobato. E essas histórias 

traziam uma linguagem mais atrativas para as crianças (LAJOLO, ZILBERMAN, 2007). 

O desejo de criar uma cultura de exportação bem como atender aos interesses das 

classes dominantes, que eram as que possuíam capital para investir nos aparelhos de televisão 

importado que começavam a chegar ao país, fez cair em desuso algumas das conquistas dos 

Modernistas da década de 1922. Conquistas essas que perpassavam pelo nacionalismo, 

valorização da cultura popular e linguagem mais informal, pois remetiam a um período 

histórico que contrapunha aos interesses da Era Vargas que só voltaram ao cenário nacional 

com força no final da década de 1950 com a criação do “Cinema novo” (LAJOLO, 

ZILBERMAN, 2007). 

Lajolo e Zilberman (2007) destacam ainda que a década de 1930 reforçou um estilo 

coloquial na escrita recriando a oralidade em que a literatura infantil se inspirou. Coelho 

(1982) reforça esse marco trazido por Monteiro Lobato que foi de suma importância para a 

formação das crianças e jovens de seu tempo em meio a uma economia conturbada por crises 

que levaram a quebra da bolsa de Nova York. Este fato retraiu as criações que se sujeitaram à 

meras reproduções dos clássicos voltados para o ensino. 

Coelho (1982) considera que durante muitos anos, até a década de 1940 os textos 

produzidos por Monteiro Lobato foram os únicos representantes dessa novidade para a 

literatura infantil. Muito disso se deveu à distúrbios provocados pela quebra da bolsa de Nova 

                                                           
7
 Segundo Nunes Medeiros (2010), antropofagia é a reconstrução da identidade nacional baseando-se nos 

movimentos culturais. 
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York que colapsou a economia mundial exigindo um grande espírito de reconstrução pela 

humanidade. A resposta da literatura brasileira para esse evento foi fornecida pela literatura 

regionalista que ganhou força. 

Alguns autores da década de 1930 dedicaram-se à literatura infantil como Viriato 

Correia (1884 – 1967) com “Cazuza”, Orígenes Lessa (1903 – 1986) que criou “Aventuras e 

desventuras de um cavalo de pau”, Vicente Guimarães (1906 – 1981) que escreveu “João 

Bolinha virou gente”, Ofélia Fonte (1902) com “Ilha do sol” dentre outros. Esses e outros 

trabalhos inspiraram os jovens da década de 1930 – 1950 a viver uma aventura associada à 

natureza, ao fantástico e a luta contra as forças do mal que lhes era velada pela imposição do 

sistema opressor que se instalou no país nesse período (COELHO, 1982).  

Ao final da Segunda Guerra Mundial a literatura infantil brasileira volta-se para a 

produção paradidática com ênfase em combater o que consideravam como mentiras criadas 

pela literatura infantil tradicional com grande censura às obras de Monteiro Lobato. “O fazer 

literário cede lugar à intenção didática” (COELHO, 1982, p.389). 

Em 1945 surgem poetas e autores de ficção que, contrariando as propostas 

Modernistas de liberdade de linguagem e antropofagia, voltaram-se para uma linguagem mais 

culta e conservadora produzindo um regionalismo mais intimista. Destacam-se nesse período 

Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e João Guimarães Rosa (LAJOLO, 

ZILBERMAN, 2007). 

Ao criar as histórias do Sítio do Pica Pau Amarelo com as aventuras de Pedrinho e 

Narizinho, Monteiro Lobato inaugura uma nova era para a literatura infantil. Sua última 

publicação infantil no Brasil data de 1944 e abre espaço para novos nomes que marcariam a 

sociedade brasileira e suscitando a migração de nomes consagrados pela literatura modernista 

como José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Cecília Meireles dentre outros 

(LAJOLO, ZILBERMAN, 2007). 

Nesse ano de 1944 percebeu-se uma profissionalização dos escritores que se 

dedicavam à literatura infantil que buscavam conquistar o mercado ou mesmo na manutenção 

de seu público cativo. Alguns autores se enveredam para o folclore, outros buscam no 

regionalismo e contos populares presentes na literatura oral inspiração para sua produção 

(LAJOLO, ZILBERMAN, 2007).  

Na década de 1950 a televisão chega às casas iniciando uma “crise da leitura” que 

afeta de crianças a adultos. O texto imagético substitui o texto escrito forçando as editoras a 

investir em arte gráfica para competir com as várias imagens dos meios de comunicação. O 
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realismo que foi combatido na década passada entra em franco declínio em consequência das 

conquista e descobertas realizadas pela humanidade que faziam a realidade sobrepor a 

fantasia (COELHO, 1982). 

A literatura infantil do final da década de 1950 apresentou dois vieses que 

dificultaram o seu estrondoso crescimento de períodos passados. O primeiro foi a elitização 

da literatura que torna a escrita para crianças um traço de menor valia cultural e o 

desenvolvimento da cultura de massa realizada pelos programas de televisão (LAJOLO, 

ZILBERMAN, 2007). 

Os anos de 1970 trazem autores que se preocupam em minimizar essa inércia mental 

usando de muita criatividade na criação de histórias que estimulem a criticidade e busquem 

correlação com as carências de seu tempo e o a qual leitor ela remete (COELHO, 1982). Essa 

década marcou também o aumento da impressão de livros em decorrência do aumento do 

nível de escolarização da população bem como a valorização da educação básica favorecedora 

do “crescimento intelectual e à afirmação cultural” (CADEMARTORI, 1991, p.14). 

As décadas de 1960 e 1970 representam um período de grande incentivos culturais 

para projetos de cunho ideológicos voltados para o social havendo grandes denúncias feitas 

pelo teatro, pela música e pela literatura com intuito político forjando a “arte política”. O que 

foi fortemente reprimido pelas ditaduras militares com, inclusive, fechamento de canais de 

televisão que tinham o pressuposto de levar essa ideologia libertária à população (LAJOLO, 

ZILBERMAN, 2007, p. 132).  

Já na década de 1980 a literatura infantil se apropria de elementos relacionados à 

realidade e as histórias policiais, com dados retirados de jornais ou revistas e até mesmo a 

mistura de fatos históricos enriquecendo seus textos. (LAJOLO, ZILBERMAN, 2007).  

A compatibilidade ao leitor infantil está explícita por Cademartori (1991). Segundo 

ela, os autores deste gênero consideram em seu processo criativo os interesses e 

potencialidades de cada faixa etária associando os textos verbais e não verbais adequando-se 

ás expectativas dos pequenos leitores buscando sempre superá-las por meio da fantasia, do 

sonho como forma de desordem ao mundo racional. Essa adequação perpassa de livros 

contendo apenas textos não verbais – imagens – a textos em que há um certo equilíbrio entre 

textos escrito e imagens, chegando a superação do verbal sobre o visual que torna-se pequenas 

ilustrações nos textos. (LAJOLO, ZILBERMAN,2007).  

Fontes (2009) aborda uma certa divergência a respeito da definição do termo 

“literatura infantil” ora significando textos escolhidos por leitores infantis ora 
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menosprezando-se os textos voltados para crianças qualificando-os com menor valia cultural. 

Contudo, Cruz (1958) alerta que a simplicidade da linguagem para a sua adequação a faixa 

etária a que se destina o livro não pode deturpar a obra literária visto que a principal função da 

linguagem é a comunicação, por essa razão faz-se necessário essa adequação para garantir a 

compreensão daquele que lê. Em consequência, a literatura infantil é tida por muitos críticos 

literários como um gênero fraco e de baixa qualidade artística (MONJOLO e ZILBEMAN, 

2007).  

Muito desse caráter didático dado à literatura é proveniente das editoras que 

financiam os escritores e tem como seu maior público consumidor as escolas. No entanto, ao 

analisar detalhadamente as obras clássicas é perceptível a fusão dessas duas funções sendo 

uma arte pedagógica. É arte quando remete ao mágico, à fantasia, às emoções e mudanças de 

conscientização do leitor. E é pedagógica quando manipula a escrita com desígnio instrutivo 

(COELHO, 1982). 

Para alguns ela é tida como apenas um “instrumental semiótico”
8
 dentro de uma 

perspectiva pedagógica quando se pensa na função de ensino desassociado do fazer artístico 

(GREGORIN FILHO, 2009). Isso se dá em consequência do pensamento cientificista que 

reinou nas décadas de 1950 e 1960, período no qual tudo que tinha valores humanos, magia e 

fantasia sofreu grande repúdio e descrédito dos estudiosos da literatura (COELHO, 1982). 

Contudo, Gregorin Filho (2009) considera que o termo “infantil” que acompanha muitas 

vezes os textos voltados para os pequenos leitores não o inferioriza perante as outras 

modalidades de escrita fazendo apenas um indicativo do seu público alvo.  

Lajolo e Zilberman (2007) corroboram para a associação entre literatura e escola, 

pois a primeira trabalha em comunicação escrita que para a sua compreensão faz-se necessária 

uma alfabetização prévia. E Coelho (1982) confirma que a dualidade de intenções presentes 

na literatura infantil ora artística, ora educativa, são indissociáveis desde sua origem.  

E Cademartori (1991) acrescenta outra intenção literária que é a intenção de mercado 

que trouxe às crianças, principalmente na década de 1980 trabalhos sem qualquer cuidado 

estético que a firme como obra do gênero literário. Segundo essa autora, nem tudo que circula 

no mercado como obras destinadas à criança tem cunho literário por não se identificar nelas 

nenhum compromisso com o fazer artístico. Lajolo e Zilberman (2007) falam ainda que essas 

obras realizam uma concessão mercadológica ocorre para a subsistência da própria arte que 

não aliena sua representação em vista do público a que se destina. 

                                                           
8
 Mediação da compreensão e da aprendizagem por meio de signos (BARROS, (2009). 



 

34 
 

Cruz (1958) ressalta que a expressão artística da literatura se dá pelo enovelamento 

da emoção, com a intelectualidade e a cultura de uma sociedade. Ele afirma que esse fazer 

artístico com meio das palavras pode se dar em qualquer nível ao que ele chama de “níveis 

gradativos na evolução estética” para que haja uma aquisição progressiva da aquisição e uso 

da linguagem a fim de garantir que os pequenos leitores consigam compreender o texto 

(CRUZ, 1958, p.580). 

Coelho (1982) corrobora para a identificação da literatura infantil enquanto arte 

porque ela dá às crianças, “seres em formação” uma percepção cultural que demonstra o 

dinamismo da sociedade cumprindo com seu papel de entreter, alegrar e informar de maneira 

lúdica. Essa informação que chega a eles repleta de ludicidade lhes dá a possibilidade de 

desenvolver um pensamento crítico inserindo-os na civilização com segurança de ter vencido 

seus medos com auxílio dos personagens das histórias infantis (COELHO, 1982). 

Isso se dá pela coincidência entre o desenvolvimento da literatura infantil e a 

formalização da escolarização de crianças, uma vez que para que elas leiam faz-se necessário 

a sua alfabetização (MONJOLO e ZILBEMAN, 2007).  

Com a aceitação da infância como período de construção e formação para literatura 

se apresenta como um diálogo entre autor e leitor bem como a inserção deste pequeno sujeito 

nos valores que vigoram na sociedade moderna (GREGORIN FILHO, 2009). Muitos autores 

têm se conscientizado dessa necessidade e incorporam em seus textos os valores da sociedade 

moderna, as inovações tecnológicas e evoluções científicas e humanas dando corpo a uma 

diversidade textual que tem atraído novos leitores (COELHO, 1982). 

A nova literatura infantil vai ao encontro aos interesses da sociedade moderna com 

valores que visam o espírito comunitário, o estímulo da percepção da existência como 

processos evolutivos, redescoberta do folclore, luta pela igualdade e a consciência individual 

com consequências globais (COELHO, 1982). 

Sendo ela imersa no contexto histórico cultural da sociedade moderna é necessário a 

sua valorização nas famílias e a sua redescoberta pelas instituições de ensino que trabalham 

diretamente com a divulgação dos conhecimentos socialmente construídos. 

 

1.2. O divisor de águas da literatura infantil brasileira 

 

 

José Bento Monteiro Lobato nasceu em Taubaté/SP em 1882, cursou direito e em 

1906 foi nomeado promotor público nessa mesma cidade. A partir de 1914 escreve diversos 
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artigos para o jornal “O Estado de São Paulo”, torna-se dono e editor de revista e em 1920 

lança seu livro “A menina do nariz arrebitado” seu primeiro livro para crianças que o inspira a 

seguir também o caminho original de empresário fundando editoras de livros que publicariam 

suas produções (LAJOLO, ZILBERMAN, 2007). 

Segundo Coelho (1982) seu trabalho foi um marco para a literatura infantil brasileira, 

abrindo espaço para a criatividade ao romper com o tradicionalismo vigente. Seu trabalho 

vinha ao encontro ao sentimento nacionalista que crescia entre os brasileiros e, principalmente 

quando se pensava na formação das gerações futuras. Lobato já manifestava esse interesse 

desde o nascimento de seus filhos a partir de preocupações sobre o que eles iriam ler: coisas 

que retratassem a terra em que viviam, ou as coisas vividas por outrem além mar? 

Em sua escrita demonstrou negação às normas gramaticais vigentes na literatura 

abrasileirando inclusive as falas dos personagens. Inseria no seu texto personagens da cultura 

exterior quer seja da mitologia grega, do cinema ou mesmo das histórias em quadrinho. Sua 

história absorve as novidades da modernidade equiparando o Sítio, que remete ao 

nacionalismo crítico revelando as mazelas e riquezas do país, às grandes potências do 

ocidente (LAJOLO, ZILBERMAN, 2007). 

Monteiro Lobato suscitou transformar a literatura em um veículo de questionamento 

e conscientização social por meio de um olhar analítico e implacável frente aos imbróglios da 

sociedade brasileira. Ele não se restringiu à literatura levando seu viés inconformado com a 

passividade do povo e os modismos vigentes para todos os meios que circulava desde editor 

de revista à empresário extrativista (CADEMARTORI, 1991). 

Em “A menina do nariz arrebitado” ele mescla o maravilhoso e o real em um só 

trabalho, um integrando o outro, em que aquilo que foi inventado ganha ares de realidade. 

Ocorre, assim, uma aproximação de mundos, real e fictício, criando nos pequenos leitores a 

possibilidade de viverem em seu cotidiano as aventuras narradas no texto (COELHO, 1982). 

Ele utilizou-se tanto do folclore nacional como de adaptações de literatura 

internacional em suas criações mantendo uma precaução de duplo sentido que era o de 

aproximar o conhecimento socialmente produzido pela humanidade dando às crianças 

subsídios para questionar os valores e verdades impostos pela sociedade (COELHO. 1982). 

Cademartori (1991) confirma esse duplo sentido em suas obras ao afirmar que em 

Lobato há uma experiência nova ao contrastar a realidade social, no entanto, com uma fuga 

intencional do moralismo que acompanhava as obras direcionadas para as crianças. A moral 
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contida em seus textos está centrada nos personagens e nas situações vividas por eles 

considerando-se sempre a importância da liberdade. 

Coelho (1982) afirma que essas aproximações realizadas por Monteiro Lobato 

surgiram aos poucos na sua produção. Sua formação inicial baseava-se no racionalismo, dessa 

maneira, por mais fantasiosa que foi sua primeira narrativa, ele sentia a necessidade de 

racionalizar o imaginário. O amadurecimento da escrita lobatiana trouxe a fusão perfeita entre 

esses dois mundo que já não podiam mais se dissociar. 

Groto (2014) expõe que Monteiro Lobato considerava o aprendizado de ciências 

como um meio eficaz para o desenvolvimento e evolução da sociedade brasileira. Assim, em 

seus textos, sempre procurava disseminar alguma informação científica da época. Dessa 

forma, seus textos são considerados recursos para o ensino dessa disciplina por meio da 

associação ciências-literatura. 

As histórias narradas por Lobato levam os estudantes a deduções científicas a partir 

da imaginação e da fantasia, ou seja, é possível leva-los a uma aprendizagem de ciências por 

meios não convencionais, usando a literatura. Isso, nas obras lobatianas, é possível devido a 

sua maneira de escrever que direcionava seus leitores à reflexão sobre seu contexto histórico 

cultural (SANTOS, SOUZA, FARIA, 2013). 

Groto e Martins (2015) reiteram ainda que uma contextualização histórica é 

importante para sanar alguns problemas conceituais defasados que a obra apresenta. Eles 

enfatizam também que isso não pode ser um motivo para a não utilização desses textos em 

sala de aula uma vez que muitos deles estão repletos do senso comum que dominam as 

turmas. Essas divergências conceituais podem servir, segundo os autores, como 

problematizadoras em um processo de aprendizagem de conteúdos científicos. 

Destarte, a utilização dos textos de Monteiro Lobato nas aulas de ciências podendo 

motivar os alunos a realizarem pesquisas, investigações a partir dessas divergências 

conceituais norteando um trabalho mais dinâmico, colaborativo e participativo. 

 

1.3. Alfabetização científica: amplificador cultural em um processo de letramento  

 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) as Ciências Naturais, pelas 

suas peculiaridades, fornecem explicações sobre “os fenômenos da natureza e as 

transformações produzidas pelo homem” tornando-se, assim, um espaço de diálogos 
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espontâneos entre professores e alunos, entre o saber técnico e o senso comum (BRASIL, 

1997, p. 22). Nesse documento se afirma que as aulas de ciências devem promover: 

 

A observação, a experimentação, a comparação, o estabelecimento de relações entre 

fatos ou fenômenos e ideias, a leitura e a escrita de textos informativos, a 

organização de informações por meio de desenhos, tabelas, gráficos, esquemas e 

textos, a proposição de suposições, o confronto entre suposições e entre elas e os 

dados obtidos por investigação, a proposição e a solução de problemas, são 

diferentes procedimentos que possibilitam a aprendizagem (BRASIL, 1997 – grifo 

meu, p. 29). 

Os PCN – Ciências Naturais também abordam a importância da alfabetização 

científica no contexto das séries iniciais como pode ser visto pelo recorte acima. No entanto, a 

literatura sobre a alfabetização científica não é muito vasta dado confirmado pela análise 

bibliográfica em periódicos de Ensino de Ciências realizado por Ferreira (2014), pois de todos 

os periódicos analisados. Dentre os 506, somente 21 artigos apresentaram estudos que 

envolvem essa temática provocando uma dificuldade em refletir sobre a sua contribuição e a 

possibilidade de colocá-la em prática. 

Os autores que escrevem sobre esse processo de aprendizagem apresentam 

dificuldades em defini-la uma vez que este termo apareceu pela primeira vez na literatura em 

1958 nos Estados Unidos sob a expressão “scientific literacy” gerando complicações em sua 

tradução para a língua portuguesa (CACHAPUZ et al apud, p. 1241, FERREIRA, GALIETA, 

2014). 

Essa divergência na interpretação dessa expressão inglesa pode ser percebida ora 

quando se designa “enculturação científica”, ora “letramento científico”, ora “alfabetização 

científica” e cada uma dessas traduções gera conceituações diversas conforme a explicação 

das estudiosas (SASSERON. CARVALHO, 2011). 

Sasseron e Carvalho (2011) levantam uma série de autores que tentam significar este 

termo. Àqueles que o interpretam como “enculturação científica” trazem como objetivo para o 

ensino de Ciências a formação integral do cidadão que utiliza do conhecimento científico para 

resolver questões básicas do seu dia-a-dia, tomando a Ciência como promotora de diálogo 

cultural. Mortimer (1996) afirma que essa enculturação se dá pela democratização do fazer 

científica, da visão de mundo da comunidade científica e como ela pensa.  

 

A formação de um cidadão crítico exige sua inserção numa sociedade em que o 

conhecimento científico e tecnológico é cada vez mais valorizado. 

Neste contexto, o papel das Ciências Naturais é o de colaborar para a compreensão 

do mundo e suas transformações, situando o homem como indivíduo participativo e 

parte integrante do Universo (BRASIL, 1997, P. 15). 
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Aos que compreendem “scientific literacy” como letramento científico apoiam-se na 

linguística para defini-lo e o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 

Básica, no documento enviado aos professores participantes do Pacto da Alfabetização na 

idade certa, define como sendo a associação entre a produção e a prática de leitura dos 

diversos textos produzidos pela sociedade realizando a alfabetização letrando os sujeitos 

(BRASIL, 2012). Assim, há uma possibilidade de “ensinar ou aprender a ler e escrever” sendo 

a Ciência uma ferramenta de apoio ao contato dos alfabetizandos com a língua materna em 

diferentes gêneros textuais (SASSERON, CARVALHO, 2011). 

E a interpretação da expressão em inglês como “alfabetização científica” deseja que 

haja conexões entre o mundo em que o sujeito vive e a escrita da palavra para o que Paulo 

Freire (1980, p. 111) afirmava: 

 

(...) a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de 

técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos conscientes. (...) 

Implica numa auto formação de que possa resultar uma postura interferente do 

homem sobre seu contexto.  

 

Essa diferença na interpretação também foi percebida por Lorenzetti e Delizoicov 

(2001), pois em seu texto há o levantamento de algumas possíveis conceituações sobre essa 

expressão com o acréscimo de três noções que procuram delimitar o público-alvo e seus 

objetivos a saber: alfabetização científica prática, cívica e cultural. 

A primeira expressão entende a alfabetização científica como um auxílio na 

apropriação do código escrito, mas isso não é sua prioridade. O seu objetivo é fornecer um 

conjunto de conhecimentos práticos que possibilitem ao sujeito exercer escolhas conscientes 

que sejam benéficas para a manutenção de sua qualidade de vida, quer essas escolhas sejam 

alimentares quer estejam relacionadas com a saúde (LORENZETTI, 2001). 

A segunda expressão – alfabetização científica cívica – é um processo mais 

demorado uma vez que este tipo de alfabetização visa uma mudança coletiva tanto nos 

âmbitos populares quanto parlamentares visto que uma população que tenha certo 

conhecimento científico elegerá representantes que “tomem decisões mais bem informadas” 

(LORENZETTI, 2001). 

Já a alfabetização cultural é movida por um desejo de conhecimento individual 

independente do sujeito ter alguma relação técnica com a ciência. Exercendo, assim, 

influências no indivíduo que podem ser ampliadas para o coletivo quando esses saberes 

iniciarem um despertar de opiniões que influenciarão o coletivo (LORENZETTI, 2001). 
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Independente da expressão utilizada e de seu contexto, todas as formas de entender a 

alfabetização científica visam combater o analfabetismo, ou seja, a incapacidade do sujeito ler 

e escreve e, consequentemente, a sua inaptidão para posicionar-se de maneira crítica diante de 

um texto (FIGUEIREDO, LIMA, 2007). 

 

Desde o início do processo de escolarização e alfabetização, os temas de natureza 

científica e técnica, por sua presença variada, podem ser de grande ajuda, por 

permitirem diferentes formas de expressão. Não se trata somente de ensinar a ler e a 

escrever para que os alunos possam aprender Ciências, mas também de fazer usos 

das Ciências para que os alunos possam aprender a ler e a escrever (BRASIL, 1997, 

p.45). 

 

Almeida et al (2014) afirmam a importância do início da alfabetização científica nos 

primeiros anos de escolarização dos alunos a fim de familiariza-los com os conhecimentos 

científicos. Garcia-Millà (In: COLL, 2004) reforça que deve existir nessa familiarização uma 

triangulação entre “aluno-professor-conteúdo” proporcionando interações que favorecerão o 

cognitivo e a afetividade dos envolvidos. 

No entanto, o que se observa é que muitas crianças que emergem do Ensino 

Fundamental I trazem visões ingênuas a respeito dos conhecimentos científicos e da natureza 

da ciência (ALMEIDA et al, 2014). Brandi e Gurgel (2002) levantam este problema a partir 

de relatos de professores declarando a existência de uma grande dificuldade de articulação 

entre conteúdos lecionados e atividades que possam estimular a leitura e escrita dos alunos. 

Para minimizar essa dificuldade fala-se muito em aprendizagem a partir de atividades 

que valorizem o conhecimento prévio dos alunos (GARCIA-MILLÀ, In: COLL, 2004). E 

essas atividades precisam colocar o estudante como protagonista da sua aprendizagem a fim 

de que, partindo de seus conhecimentos prévios e dos questionamentos propostos por elas, 

possam reestruturar sua atividade mental e ressignificar as informações novas internalizando-

as (MARTÍN, SOLÉ, 2004). Wesrtsch e Tulviste (2002) corroboram para essa valorização ao 

recortarem de Vygotsky a ideia da compreensão dos processos sociais e culturais nos quais o 

aprendente está imerso para que haja esta reestruturação mental e ressignificação. 

Coll (2004) destaca que essas ressignificações e internalizações ocorrem de forma 

solitária durante o processo de aprendizagem. Este processo sofre diversas influências dos 

vários meios e das relações interpessoais nas quais o aprendente está inserido. Vygotsky 

abordou em seus trabalhos a importância dessas influências na formação pessoal destacando 

que o amadurecimento biológico dá suporte para o amadurecimento psicológico e este tem 
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respaldo nas relações sociais e ambientais em uma construção histórica tendo como mediador 

os sistemas simbólicos (OLIVEIRA, 1993). 

Ao pensar na transformação biológica Vygotsky faz menção ao cérebro que fornece 

aos seres humanos processos psicológicos superiores, ou seja, eles fazem ações conscientes, 

com memorização, capacidade de pensamento abstrato e construção de uma história 

(PALACIOS, 2004). Essa história é construída pela interação com outras pessoas, com a 

cultura na qual a pessoa está inserida, tanto as pessoas quanto o ambiente atuam para mediar a 

sua compreensão de mundo. Fala-se em aprendizagem mediada por “sistemas simbólicos” 

que se encontram entre o sujeito e o exterior (OLIVEIRA, 1993).  

Oliveira (1993) afirma que a mediação é um conceito vygotskyano muito importante. 

O que Vygotsky nomeou como categorias intramental, que ocorre entre as pessoas, e 

intermental, que ocorre dentro da criança sendo que essa última surge após as relações 

interpessoais como mediadoras desse processo (WERTSCH, TULVISTE, 2002). E que para 

um estímulo tem-se uma resposta, o elemento mediador une-se a esses dois complexificando 

as relações que, à medida que ocorre o desenvolvimento do sujeito, torna-se mais presente, 

minimizando-se as relações diretas – estimulo/resposta. Esses elementos mediadores podem 

ser instrumentos ou signos (OLIVEIRA, 1993). 

Os instrumentos são objetos criados pelo homem para auxiliá-lo a desempenhar 

alguma função associada à transformação da natureza e são repassados as gerações 

posteriores criando uma cultura de uso deste objeto. Ele se coloca como mediador entre o 

homem e o trabalho facilitando a execução da tarefa, são externos ao trabalhador 

(OLIVEIRA, 1993). Já os signos têm a mesma função que os instrumentos, mas extrapolam 

do campo físico para o psicológico, são internos aos homens e minimizam a impulsividade. 

Os signos exercem um “controle das ações psicológica” auxiliando o desenvolvimento dos 

processos psicológicos sendo uma ferramenta externa ao sujeito aumentando a sua capacidade 

de ação e memorização no meio em que vive, pois uma “memória mediada por signos é mais 

poderosa que a memória não mediada” (OLIVEIRA, 1993, p. 30). 

Ao passo que esses mediadores inferem no sujeito marcas internas de mediação 

ocorre a internalização. Mediação e internalização são imprescindíveis para o 

“desenvolvimento dos processos mentais superiores” e são a comprovação da necessidade da 

existência das relações interpessoais e ambientais na sua construção. E com o 

aperfeiçoamento do sujeito ocorre maior internalização dos mediadores em substituição 

daqueles que exerciam a função concreta, ocorre uma abstração dos mediadores, ou seja, uma 
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representação mental da realidade (OLIVEIRA, 1993, p.34). Vygotsky incorporou ao 

conceito de comportamento e consciência a integralidade do desenvolvimento desses 

processos mentais superiores que podem gerar novas ações mediadas pelas relações sociais e 

ambientais (MINICK, 2002). 

Carvalho (2015) retratou esses mediadores, instrumentos e signos, como 

amplificadores culturais. Os instrumentos são ferramentas trazidas pela cultura na qual esse 

sujeito foi inserido e os signos são ferramentas psicológicas, ambos mediam a ação humana 

(WERTSCH e TULVISTE, 2002). Uma vez que a interação que ocorre entre esses 

mediadores e o sujeito que aprende auxilia no desenvolvimento dos processos mentais 

superiores em direção a uma abstração do conhecimento (CARVALHO, 2015) 

. Oliveira (1993) afirma que a abstração da realidade ocorre em nível psicológico 

mas se organiza conforme a cultura na qual esse sujeito se desenvolve sendo o crivo pelo qual 

ele vê e opera no mundo. E essa cultura é expressa por todos os ambientes repletos de 

significação no qual circulam esse sujeito: 

 

Neste sentido (...) Vygotsky postula a interação entre vários planos históricos: a 

história da espécie (filogênese), a história do grupo cultural, a história do organismo 

individual da espécie (ontogênese) e a sequência singular de processos e 

experiências vividas por cada indivíduo (OLIVEIRA, 1993, p. 38). 

 

A essa interação Vygotsky denominou síntese, na qual as ações externas são 

internalizadas, tendo a interpretação da realidade feita pela pessoa em desenvolvimento sendo 

baseada na cultura em que se insere sofrendo a significação que seu grupo de convívio lhe 

confere. Essa internalização dá origem aos processos psicológicos intrínsecos que 

caracterizam a aprendizagem da espécie humana incapaz de se desenvolver sem o suporte 

fornecido pelo meio e por outras pessoas (OLIVEIRA, 1993). Dessa forma, os amplificadores 

culturais utilizados como recurso para o ensino e aprendizagem carregam a importância que 

aqueles que se utilizam dele lhes atribui (SCHROEDER; FERRARI; MAESTRELLI, 2010). 

Surgem então alguns conceitos muito importantes para a compreensão do 

pensamento de Vygotsky que são o nível de desenvolvimento potencial e o nível de 

desenvolvimento real interpondo-se a esses níveis existe a zona de desenvolvimento proximal 

que juntos são capazes de relacionar o desenvolvimento e a aprendizagem de uma pessoa 

(OLIVEIRA, 1993). 

Oliveira (1993) explica que no nível de desenvolvimento potencial enquadram-se as 

pessoas que necessitam de algum tipo de auxílio para realizar alguma tarefa, ou seja, ele 
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realiza algo a partir da interferência de um companheiro sendo este um adulto ou não. O nível 

de desenvolvimento real é a definição dada às pessoas que realizam alguma tarefa sem 

requerer nenhuma ajuda, ou seja, “os processos de desenvolvimento já estão completados, já 

estão consolidados (OLIVEIRA, 1993, p. 39). 

Já a zona de desenvolvimento proximal é o percurso que levará o sujeito do nível de 

desenvolvimento potencial ao nível de desenvolvimento real. Este percurso, em uma análise 

psicológica, apresenta grandes transformações progressivas que vão se somando e se 

consolidando para fazer parte dos processos mentais superiores. Aqui destaca-se como 

movimento transformador as interações interpessoais (OLIVEIRA, 1993). Wertsch e Tulviste 

(2002) reforçam que a zona de desenvolvimento proximal pode levar a alterações no 

funcionamento intermental, por meio de intervenções, para que elas atinjam o funcionamento 

intramental. 

Oliveira (1993) afirma que a escola, durante o processo de ensino e aprendizagem, 

precisa considerar o nível de desenvolvimento real como momento inicial para as atividades 

pedagógicas. Já o percurso, a zona de desenvolvimento proximal, que a criança fará para o 

desenvolvimento intelectual precisa considerar o nível de desenvolvimento potencial que ela 

terá. Essa consideração precisa ser realizada pelo professor a todo momento a fim de 

aproximar a aprendizagem nova daquilo que a criança já consegue fazer sozinha, aumentando 

a dificuldade, para que ela faça sem auxílio nenhum posteriormente (PALACIOS, 2004). 

O ensino de ciências pode estimular esse movimento de desenvolvimento intelectual 

fornecendo subsídios para a sua ocorrência baseando-se nos conhecimentos prévios das 

crianças – desenvolvimento real – aumentando o nível de exigência. Essas exigências podem 

perpassar pela alfabetização aliada ao letramento que a ciência pode provocar como também 

no diálogo entre um conhecimento científico e um texto literário, estimulando a reflexão e a 

criticidade (LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001). 

 

1.4. A literatura infantil no ensino de ciências  

 

 

A primeira forma de ler refere-se à habilidade de decifrar os códigos trazida pela 

leitura mecânica que não necessariamente está imbuída de significado. Paulo Freire (1989) 

falou de um segundo tipo de leitura que ele próprio denominou como “leitura de mundo” que 

seria um processo contínuo que tem início na primeira infância no seio familiar e tem seu 
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termo com a morte do sujeito. Esse tipo de leitura tem uma significância maior uma vez que 

infere ao que se lê um sentido amplificador (SILVA, 1989). 

A leitura é amplificadora porque ativa os processos mentais superiores, ela é 

“processo neurofisiológico” no qual atuam conjuntamente órgãos visuais e cérebro em prol de 

uma decodificação dos signos em percepção, memorização e identificação. O ato de ler pode 

ser também um “processo cognitivo” em consequência dessa decodificação dos signos, da 

necessidade de abstração e encadeamento de ideias que o texto traz e que muitas vezes 

perpassa por outras leituras trazidas pelo que lê (GREGORIN FILHO, 2009, p. 50). 

Uma vez sendo amplificadora a leitura é argumentativa colocando o leitor em 

discussões com o texto a partir de seu contexto social. Dessa forma, um leitor reflexivo, que 

interage com o que lê tem também suas emoções afetadas porque este processo é afetivo e o 

educador que lida com crianças deve levar isso em consideração para permitir a autonomia 

desse jovem leitor em se expressar (GREGORIN FILHO, 2009). 

Aprender a ler e utilizar-se da literatura como veículo de informação e lazer 

promove a formação de um indivíduo mais capaz de argumentar, de interagir 

com o mundo que o rodeia e tornar-se agente de modificações na sociedade 

em que vive (GREGORIN FILHO, 2009, p. 51). 

 

Os livros, conforme Gregorin Filho (2009), podem ser classificados em didáticos, de 

apoio didático (paradidático) ou de literatura. Os primeiros são utilizados pelas disciplinas em 

sala de aula e compõem o currículo das escolas e/ou redes de ensino. Os livros paradidáticos 

são um apoio para aprofundamento em algum tema do currículo ou estudos paralelos. E os 

livros de literatura apresentam ficção e linguagem artística, ou seja, estão associados à 

imaginação e afetividade do leitor. 

Silva (2009) afirma que muitas pessoas fazem associação de leitura remetendo-se à 

escola, especificamente às aulas de Língua Portuguesa ou a espaços específicos de leitura 

como as bibliotecas. E que os professores desta disciplina, na grande maioria das vezes, 

garimpam entre a desordem em busca de algum material que lhes seja útil e os trazem consigo 

em caixas que se amontoam em outros ambientes da escola. No entanto, para professores de 

outras áreas do conhecimento, este garimpo torna-se inviável visto que os livros se encontram 

dispersos em um amontoado de papeis e poeira (BRASIL, 2011). 

Giraldelli e Almeida (2008) dissertam a respeito da ideia de formação de leitores. 

Para que essa formação seja efetiva é preciso que haja disponibilidade de textos de gêneros e 
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funções variadas às crianças. Essa variedade é necessária porque cada uma traz consigo a sua 

história para a leitura e, consequentemente, cada uma realiza associações distintas devido a 

essa bagagem cultural, modificando o texto, estabelecendo releituras a partir das emoções que 

esse ato lhes proporciona. 

Semen (2012) aponta que os livros de literatura infantil são recursos utilizados em 

sala de aula e reforça que eles têm um caráter “lúdico, atrativo, imaginativo”. Esses livros 

trazem, aliada à aquisição de um vocabulário mais amplo, a possibilidade do desenvolvimento 

de uma capacidade argumentativa maior em consequência das reflexões que a leitura promove 

sendo um gerador de criticidade por parte do leitor bem como de uma aprendizagem 

significativa. 

Freire (1989) afirmou em seu texto que a leitura e interpretação de um texto envolve 

mais que uma simples decodificação, a ela associa-se a compreensão crítica bem como a 

extensão de seu significado para o mundo que cerca este texto. E o ensino de ciências vem 

corroborar com essa leitura de mundo no que diz respeito à compreensão do meio ambiente 

natural e social (AMORIM, BORGES, 2014). 

Contudo, Giraldelli e Almeida (2008) em consequência da escassez de recursos, 

principalmente nas escolas públicas, muitos dos textos trabalhados pelo professor de Ciências 

em sala de aula encontram-se no livro didático. Este material de apoio ao educador não é o 

melhor estímulo quando se pensa em formação de leitores porque os textos que eles trazem 

são técnicos e para alguns alunos são de difícil compreensão (GIRALDELLI; ALMEIDA, 

2008). Essa leitura em ciências ocorre desde as séries iniciais do Ensino Fundamental e se 

torna mais complexa à medida que a escolarização avança exigindo do estudante capacidade 

de análise e relação entre texto escrito, imagético e gráfico (BRASIL, 2007). 

Antloga e Slongo (2012) compreendem que a literatura infantil pode ser utilizada em 

atividades de leitura como recuso metodológico que pode fornecer um estímulo que aproxime 

o leitor-aluno dos conhecimentos científicos, pois trabalham com o lúdico e podem ser aliados 

no aprendizado dessa disciplina tornando-se motivador para as crianças. O caráter lúdico 

presente em textos de literatura infantil, por exemplo, encontra-se no enredo associado às 

imagens e ajuda as crianças na compreensão dos acontecimentos da natureza. 

Ciência e literatura eram colocados em lados opostos, como se um independesse do 

outro, como opostos que não se relacionam. No entanto essa separação é errônea visto que a 

literatura encontrada, por exemplo, na ficção científica é repleta de ciências bem como essa 
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última está imersa na imaginação, na criatividade, na fantasia que foi tipificado na literatura 

(SILVA, 1998). 

Santos e Piassi (2010) também concordam que literatura e ciências podem caminhar 

juntas. Os conhecimentos científicos podem ser utilizados como embasamento para um 

enredo de ficção produzindo emoção no leitor permitindo a memorização de fatos que podem 

auxiliar o professor no processo de ensino-aprendizagem de ciências. A literatura pode ainda 

auxiliar nos processos de descobertas uma vez que ela fomenta a criação e o entendimento de 

mundo graças a ludicidade que está implícita nela que envolve o leitor por meio de emoções 

que facilitam a memorização de informações (AMORIN E BORGES, 2014). 

Antloga e Slongo (2012) corroboram para a ideia de que as aulas de ciências na 

escola devem ser mais um momento de reflexão de pensamento crítico e pode ser trabalhada 

interdisciplinarmente a literatura infantil tornando-se uma aliada na formação de um cidadão 

consciente. Isso porque o saber científico estimula os sujeitos a buscar mais conhecimento, a 

questionar a sociedade, a pensar de maneira crítica e reflexiva. Ele ultrapassa o senso comum 

e é mediado tanto na relação professor-aluno quanto na relação aluno-aluno promovendo o 

desenvolvimento cognitivo das crianças modificando seus modos de pensar e agir 

(GIRALDELLI e ALMEIDA 2008). Mortmer (1996 ) fala em “mudança conceitual” ocorrida 

a partir da exposição das crianças a situações conflitantes monitoradas e o abandono do senso 

comum pela “subsunção às ideias científicas” 

Giraldelli e Almeida (2008) constataram que a partir das informações trazidas pela 

leitura do livro as crianças começaram a realizar conexões com outros textos lidos, ou outras 

informações conhecidas a respeito do assunto tratado. Esse fato confirma a ideia que a leitura 

de um texto carrega consigo todos os outros textos já lidos e estes auxiliam na interpretação 

das mensagens, a leitura é repleta de intertextualidade. Assim, o professor regente aproveitar-

se da literatura em suas aulas como um recurso mediador para o ensino e aprendizagem dos 

conteúdos associado ao caráter lúdico que este tipo de leitura pode proporcionar 

(GIRALDELLI; ALMEIDA, 2008). 

Groto e Martins(2015) afirmam que há uma necessidade de aproximar a literatura do 

ensino de ciências para que haja o surgimento de uma cultura comum. Porque a disciplina de 

ciências, para alguns alunos, se torna um fardo de leitura pesado e difícil, principalmente 

quando o professor tem como único suporte leitor o livro didático. Essa dificuldade se 

expressa na incompreensão de gráficos, tabelas, textos escritos e na associação desses itens 

(GIRALDELLI; ALMEIDA, 2008).  



 

46 
 

Santos, Souza e Faria (2013) corroboram para o encurtamento dos laços entre 

literatura e ciências levantando os textos de Monteiro Lobato como suporte para essa prática. 

Visto que este autor valorizou em suas narrativas a inteligência, a criatividade e a curiosidade 

das crianças dando sempre bastante importância aos estudos e aprendizagem de ciências. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais recomendam o uso de diferentes gêneros 

textuais por todas as disciplinas para motivar os alunos para o aprendizado (BRASIL, 1998). 

Assim, Groto e Martins (2015) sugerem utilizar a literatura como suporte para essa motivação 

afirmando também que o seu uso possibilita a aumento das interações professor-aluno e 

aluno-aluno nas aulas. 
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2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa adotada abrange preceitos de uma pesquisa qualitativa e as análises dos 

dados coletados seguem a análise microgenética. Na pesquisa qualitativa há um interesse em 

compreender os processos e os fenômenos partindo dos sujeitos que participam do estudo. 

Neste tipo de pesquisa o contato direto do pesquisador com o ambiente de estudo é valorizado 

e a coleta dos dados é realizada por filmagens, gravações de áudios e cadernos de campo 

(GODOY, 1995).  

Godoy (1995) afirma que a pesquisa qualitativa é descritiva e o ambiente e as 

pessoas envolvidas na pesquisa devem ser examinadas holisticamente, ou seja, as interações 

interpessoais e as interações com o espaço devem ser levadas em consideração nas análises de 

dados. E a análise microgenética tem enfoque nesse olhar atento do pesquisador na construção 

dos dados por valorizar as “dimensões cultural, histórica e semiótica no estudo do 

funcionamento humano” (GODOY, 1995, p.2). 

Esse olhar minucioso busca compreender e explicar as construções e transformações 

mentais dos sujeitos nas suas relações sociais e ambientais mediadas por alguns instrumentos 

e signos que tornam-se amplificadores culturais do processo de aprendizagem. 

A escolha do nível de ensino deu-se porque é nele que ocorre o início da 

alfabetização e o primeiro contato da criança com o ensino formal de ciências. Para esta 

atividade foi escolhida uma escola da Rede Municipal de Mariana na qual a pesquisadora 

realizou a seleção dos livros de literatura que poderiam ser utilizados no trabalho presentes na 

biblioteca escolar. 

Os sujeitos participantes da pesquisa eram alunos do 3º ano do ensino fundamental 

de uma escola municipal da cidade de Mariana. E após o consentimento da direção da escola e 

exposição dos objetivos do projeto para a pedagoga do ensino fundamental do turno da manhã 

duas professoras do 3º ano se prontificaram a ceder espaço e tempo de suas aulas para que 

seus alunos pudessem participar da pesquisa. 

Foi entregue às duas turmas de terceiro ano da escola a ficha de consentimento dos 

pais e a pesquisa foi realizada com 21 crianças, de ambas as turmas, cujos responsáveis 

permitiram a sua participação. As atividades da oficina foram realizadas no pavilhão das 

séries finais do ensino fundamental, pois havia uma sala disponível neste prédio. Para o 

registro da oficina foi utilizado uma câmera fotográfica pra realizar as filmagens, um gravador 

de áudio do celular, um diário de campo e folhas contendo as anotações das crianças.  
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2.1. O ambiente de pesquisa   

 

A escola escolhida para a aplicação da oficina conta com uma grande infraestrutura 

dispondo de sala de vídeo (auditório), laboratório de informática, biblioteca com funcionárias 

atuando exclusivamente nela, quadra de esporte, salas de reforço e dois pavilhões.  

No pavilhão mais próximo da direção e secretaria funciona a educação infantil e as 

séries iniciais do ensino fundamental. O segundo pavilhão tem as séries finais do ensino 

fundamental. Ambos estão são separados por um grande pátio que tem em seu centro o 

refeitório. Uma grade de ferro também divide esses dois ambientes. Os pavilhões têm dois 

andares nos quais as aulas ocorrem nos três turnos, manhã, tarde e noite com a educação de 

jovens e adultos divididos em 62 turmas. 

A escola atende a população do entorno, bem como de jovens provenientes do 

distrito de Antônio Pereira pertencente à cidade de Ouro Preto. Segundo o Indicador de Nível 

Socioeconômico (INSE) as famílias atendidas são classificadas como sendo de nível médio 

alto e apresentava 16 crianças e jovens com algum tipo de necessidade especial
9
.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do país para o ano de 

2015 ficou em 5,5, do estado 6,3. O município de Mariana teve o IDEB avaliado em 6,4 para 

a rede estadual e 5,9 para a rede municipal de ensino. A escola teve seu índice de 6,2 estando 

0,7 pontos acima da média prevista para este ano, no 5º ano do ensino fundamental
10

.  

Durante a oficina as carteiras dessa sala foram organizadas de maneira diferente a 

cada dia, ora em semicírculos sem carteiras, semicírculos com carteiras, fileiras individuais, 

fileiras em duplas e grupos de afinidade. A fim de proporcionar um ambiente que melhor 

promovesse a interação entre as crianças envolvidas na atividade. 

 

 

2.2. Uma oficina de leitura para as séries iniciais do ensino fundamental 

 

Morais (2011), concordando com Freire (1998), afirma que o ato de ler vai além da 

identificação de palavras, perpassa pela compreensão, interpretação, relacionar o que se lê 

com o seu contexto dando sentido ao texto bem como na retenção das informações. A leitura 

está enraizada na cultura humana e é decisiva na sua maturidade e inserção na comunidade 

                                                           
9
 Fonte: idebescola.inep.gov.br no link sobre complexidade da gestão 

10
 Fonte: http://portal.inep.gov.br/cenario-educacional 
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escolar, no entanto, essa atividade deve associar-se a atividades prazerosas para que ela possa 

acompanhar o sujeito ao longo de sua vida. 

Porcacchia e Barone (2011) afirmam que a “literatura humaniza” o leitor, auxiliando-

o na compreensão do seu entorno por meio da ressignificação de seu contexto. As autoras 

consideram a oficina de literatura como um espaço que pode potencializar a criatividade da 

criança tomando o livro como elemento de “simbolização” do real. 

Morais (2011) sugere que ao se propor uma oficina de leitura seja estabelecido, 

inicialmente, uma conversa com os participantes informando a respeito dos objetivos da 

oficina e ouvir as expectativas e sugestões da turma. Porcacchia e Barone (2011) afirmam que 

estabelecendo-se esse diálogo com os participantes a oficina de leitura pode possibilitar uma 

compreensão produtiva, pois o lúdico se tornará um amplificador cultural na construção dos 

processos mentais superiores auxiliando na abstração e no aprendizado. 

Para essa oficina foi escolhido o livro de Monteiro Lobato denominado Reforma da 

natureza que é composto de duas partes e que teve sua primeira edição em 1948. A primeira 

parte narra as travessuras da boneca Emília e sua amiga Rãzinha durante a ausência de Dona 

Benta, tia Nastácia e as crianças Pedrinho e Narizinho que partiram em uma missão 

diplomática na Europa. 

Na segunda parte há o retorno dos personagens do sítio que estavam viajando e o 

desfazimento de todas as travessuras de Emília. Nesta parte do livro a boneca e o Visconde de 

Sabugosa realizam uma aventura científica de mudança dos animais a partir de conhecimentos 

de fisiologia que trazem tantos transtornos ao lugarejo quanto as reinvenções da primeira 

parte. 

Em uma análise comparativa entre conteúdo científico presente no texto literário de 

Monteiro Lobato e os objetivos de ciências para as séries iniciais do ensino fundamental foi 

perceptível grande número de congruências com os blocos temáticos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) Ciências a saber: ambiente, ser humano e saúde (BRASIL, 

1997). E também em concordância com os temas abordados pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) denominados ambiente, recursos e responsabilidades; vida: constituição e 

evolução; sentidos, percepção e interações (BRASIL, 2016). 
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Quadro 1 - - Relação entre capítulos do livro e PCN (1997)/BNCC(2016) 

Número do 

capítulo 
Nome do capítulo PCN/Ciências BNCC 

3 O passarinho-ninho 

Ambiente 

Ambiente, recursos e 

responsabilidades 4 A vaca mocha 

5 Borboletas, moscas e 

formigas 

Vida: constituição e evolução 6 Reformas na Europa e nas 

pulgas 

7 Os odres vivos e o peso 

8 O livro comestível 

Ser humano e 

saúde 

Sentidos, percepção e 

interações 

12 O laboratório do visconde 

13 Os estudos 

14 A pulga gigantesca 

15 A noventaequatropeia 

 

O livro Reforma da Natureza apresenta 19 capítulos, que têm na vida do campo o 

pano de fundo para a valorização da ciência e do fazer científico no personagem do Visconde 

(GROTO, MARTINS, 2015). A relação entre animais, plantas e os seres humanos é destaque 

nessa obra na primeira parte do livro. Na segunda parte do livro os saberes relacionados 

fisiologia, anatomia são bem marcantes assim como as narrativas a respeito da linguagem 

científica e da visão do senso comum do papel do cientista na sociedade. 

Entre todos os capítulos foram selecionados 10 que atenderiam a demanda dos 

conteúdos abordados nos anos iniciais do ensino fundamental (QUADRO 1). Dessas 10 

possibilidades de trabalho e associações com conteúdo didático foram selecionados 2 textos: 

Borboletas, moscas e formigas e A reforma da Mocha para realização da oficina (QUADRO 

2). Esses dois textos foram selecionados por perceber uma maior associação entre conteúdo 

programático da disciplina em sala de aula e o texto literário. Percebeu-se posteriormente que 

o capítulo intitulado O livro comestível também poderia ser utilizado na oficina. 
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Quadro 2 - Organização dos momentos da oficina 

 

A oficina proposta foi subdividida em momentos com o intuito compreender as 

mediações que o livro poderia proporcionar como ferramenta didática para o ensino de 

ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. A duração prevista inicialmente foi de 4 

encontros de no máximo 50 minutos cada. Os materiais utilizados seriam os mesmos que as 

crianças têm em sala de aula como lápis, borracha, folhas de ofício, lápis de cor, e alguns 

exemplares do livro Reforma da Natureza e livros didáticos de ciências das séries iniciais 

disponíveis na escola. 

 

 

2.2.1. Imagens para a sensibilização  

 

No primeiro dia da oficina realizou-se dois momentos: o momento 1 e o momento 2. 

Durante momento 1 foi realizado um levantamento dos conhecimentos prévios de ciências 

para verificar se o que as crianças sabiam coincidia com os conteúdos de ciências presentes no 

livro de Monteiro Lobato. Neste momento 1 é uma sensibilização por meio de utilização de 

imagens (FIGURA 1) diversas com o intuito de verificar se as crianças associavam atividades 

rotineiras com alguma coisa de ciências que elas tivessem estudado. No momento 2 houve 

uma contação para contextualizar a narrativa. 

Momento 
Tema do 

momento 
Duração Tema e conceitos das aulas 

Momento 1 
Tem Ciência em 

tudo que eu vejo? 
50 minutos 

 Definição de Ciências. 

 Local para se aprender Ciências. 

 Onde é possível encontrar os conceitos de 

Ciências no nosso cotidiano. 

Momento 2 

Sensibilização: “A 

reforma da 

natureza” 

50 minutos 

 Apresentação do livro (capa, contracapa, 

título, imagens iniciais). 

 Iniciar contextualizando a história sem 

leitura. 

 Apresentar a proposta de trabalho. 

Momento 3 
Borboletas, 

moscas e formigas 
50 minutos 

 1º e 2º anos 

 Bichinhos de jardim  

 Invertebrados 

Momento 4 
Reforma da 

Mocha 
50 minutos 

 4º ano 

 Anatomia vegetal 

 Relações ecológicas 

Momento 5 
O que você já 

sabe? 
50 minutos 

 Desenhos e frases relativas ao que já 

sabem sobre ciências 
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Quadro 3 - Etapas de desenvolvimento das atividades do primeiro dia 

Primeiro dia: Momentos 1 e 2 

Etapas Tempo Desenvolvimento 

Organização da 

sala 

10 

minutos 

Organizar a sala antes da chegada das crianças para 

acelerar o início da oficina. As carteiras foram 

colocadas no fundo da sala e as cadeiras foram 

organizadas no formato de ferradura. No centro da 

ferradura foi instalado o Datashow e o computador para 

que as imagens fossem projetadas no quadro que é 

branco. 

Buscar as crianças 5 minutos Pegar as crianças no prédio do Ensino Fundamental I e 

encaminhá-las em fila até o prédio do Ensino 

Fundamental II. 

Explicação do 

projeto 

5 minutos Envolver as crianças no projeto colocando-as como 

centro da produção. Enfatizando o trabalho do cientista 

na pesquisa para solução de algum problema ou dúvida. 

Apresentação das 

imagens 

20 

minutos 

Sensibilização para a oficina utilizando as imagens 

(figura 1). Momento 1. 

Contação do 

capítulo 

introdutório 

10 

minutos 

Contação utilizando as imagens (figura 2) que mostram 

os personagens do primeiro capítulo do livro “A 

reforma da natureza”. Momento 2. 

Encerramento  5 minutos Fim da atividade e retorno ao prédio do Ensino 

Fundamental I. 

 

Para cada uma das imagens (FIGURA 1) se faz uma sequência de questionamentos 

como “tem ciências nessa imagem?” De acordo com as respostas dadas a essa pergunta outras 

questões podem ser levantadas para que ao final dessa atividade as crianças pudessem 

responder a uma última questão: “estamos cercados pela ciência” e “é possível ter ciência nos 

livros de história?” 
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Figura 1- Algumas figuras para a sensibilização 

No momento 2 foi realizada a introdução da história com a utilização de imagens dos 

personagens do livro. Este momento foi organizado para que as crianças pudessem conhecer o 

livro, o pano de fundo da história e a proposta de trabalho para os dias da oficina. A 

apresentação do livro aconteceu levando-as ao levantamento hipóteses a respeito do assunto 

que ele iria trazer. Após ouvir todas as falas possíveis a respeito da capa, iniciou-se a contação 

do primeiro capítulo do livro utilizando de imagens dos fatos narrados.  

Na introdução do livro há um recorte da história conectando a Segunda Guerra 

Mundial aos personagens do texto de Monteiro Lobato. Escolheu-se a contação porque neste 

primeiro capítulo a história de Monteiro Lobato funde-se aos fatos reais que não são 

trabalhados no conteúdo de história nos anos iniciais do ensino fundamental. Esses fatos reais 
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dizem respeito ao desfecho da Segunda Guerra Mundial. A narrativa deste primeiro capítulo é 

ilustrada por imagens (FIGURA 2) seguida de pequenas explicações sobre esse evento da 

história mundial. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Imagens para contação do 

1º capítulo 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Iniciando a tarefa de detetives 

 

Quadro 4 - Desenvolvimento das atividades do segundo dia 

Segundo dia: Momento 3 

Etapas Tempo Desenvolvimento 

Organização da 10 Organizar a sala antes da chegada das crianças para 
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sala minutos acelerar o início da oficina. As carteiras foram 

colocadas enfileiradas – 5 filas com 6 carteiras e 

cadeiras em cada. 

Buscar as crianças 5 minutos Pegar as crianças no prédio do Ensino Fundamental I e 

encaminhá-las em fila até o prédio do Ensino 

Fundamental II. 

Explicação do 

trabalho do dia 

5 minutos Explicar como seria a atividade do dia, os objetivos e 

tudo que havia sido planejado. 

Leitura do texto 10 

minutos 

Leitura do texto “Borboletas, moscas e formigas” 

Análise do texto 20 

minutos 

Busca por informações no texto que remetessem aos 

conteúdos de ciências estudados em sala de aula 

Encerramento  5 minutos Fim da atividade e retorno ao prédio do Ensino 

Fundamental I. 

 

No terceiro momento e foi feito a leitura do texto “Borboletas, moscas e formigas” e 

os participantes apenas ouviram a história. Esperava-se que as crianças retomassem assuntos 

relativos aos invertebrados, bichinhos de jardim que são assuntos abordados até o 3º ano do 

ensino fundamental. 

Após a leitura foram feitas diversas perguntas para verificar se todos compreenderam 

o texto. Em seguida, as crianças foram instigadas a lembrar se havia no capítulo lido alguma 

coisa que os fizesse lembrar de ciências e porque esse episódio os fazia lembrar de ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Leitura riscada 

 

 

Quadro 5 - Desenvolvimento das atividades do terceiro dia 
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Terceiro dia: Momento 3 

Etapas Tempo Desenvolvimento 

Organização da 

sala 

10 

minutos 

Organizar a sala antes da chegada das crianças para 

acelerar o início da oficina. As carteiras foram 

colocadas enfileiradas – 5 filas com 6 carteiras com 

cadeiras em cada. 

Buscar as crianças 5 minutos Pegar as crianças no prédio do Ensino Fundamental I e 

encaminhá-las em fila até o prédio do Ensino 

Fundamental II. 

Explicação do 

trabalho do dia 

5 minutos Explicar como seria a atividade do dia, os objetivos e 

tudo que havia sido planejado e entrega dos textos 

impressos. 

Leitura do texto 10 

minutos 

Leitura do texto “A reforma da mocha”. 

Análise do texto 20 

minutos 

Busca por informações no texto que remetessem aos 

conteúdos de ciências estudados em sala de aula. 

Entrega de folha A3 para registro. 

Encerramento  5 minutos Fim da atividade e retorno ao prédio do Ensino 

Fundamental I. 

 

O quarto momento consistiu na leitura do capítulo “Reforma da mocha” após fazer 

uma retomada daquilo que já foi trabalhado para que as crianças pudessem relembrar a 

história. Sempre procurando buscar as hipóteses das crianças para os acontecimentos na 

história a partir do título do texto. Esperava-se que as crianças fariam alguma associação com 

relações ecológicas, anatomia vegetal, formação dos frutos, mamíferos e nicho ecológico. 

Neste dia foi entregue aos participantes uma folha com a cópia do texto para que eles 

pudessem acompanhar a leitura. Posteriormente foi feito uma busca no texto daquilo que cada 

um considerava ser ciências no texto, riscando embaixo da palavra ou frase que eles 

considerem parte da ciência. Sempre lembrando que não teria respostas certas nem erradas na 

atividade.  

Posteriormente as crianças recortaram essas partes riscadas e colaram em uma folha 

de ofício para relacionar com algum conteúdo que eles tenham estudado. Esperava-se com 
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essa atividade que as crianças recordassem algum conteúdo de ciências trabalhado em sala de 

aula. 

 

 

2.2.4. Ilustrando a ciência 

 

Quadro 6 - Desenvolvimento das atividades do quarto dia 

Segundo dia: Momento 3 

Etapas Tempo Desenvolvimento 

Organização da 

sala 

10 

minutos 

Organizar a sala antes da chegada das crianças para 

acelerar o início da oficina. As carteiras foram 

colocadas enfileiradas – 5 filas com 6 carteiras com 

cadeiras em cada. 

Buscar as crianças 5 minutos Pegar as crianças no prédio do Ensino Fundamental I e 

encaminhá-las em fila até o prédio do Ensino 

Fundamental II. 

Explicação do 

trabalho do dia 

5 minutos Explicar como seria a atividade do dia, os objetivos e 

tudo que havia sido planejado. Entrega das folhas para 

registro. 

Recordando a 

Ciência 

30 

minutos 

Por meio de desenhos, ilustrações e pequenas frases 

estimular as crianças a representar tudo que já haviam 

estudado em ciências até aquele dia. 

Encerramento  5 minutos Fim da atividade e retorno ao prédio do Ensino 

Fundamental I. 

 

Foi desenvolvida uma atividade que buscava verificar o que as crianças recordavam 

dos conteúdos já aprendidos de ciências e que, pela matriz curricular (Anexo I) já havia sido 

trabalhado em sala de aula. Cada uma recebeu uma folha de papel ofício na qual deveria 

representar, na forma de desenho ou frases, o que elas recordavam sobre as matérias de 

ciências que estudaram.  

 

2.2.5. Coleta de dados 
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O início da coleta de dados deu-se anteriormente ao encontro com as crianças quando 

me dirigi à direção e a equipe pedagógica da escola para explicar os objetivos do projeto e 

solicitar a participação de alguma turma na oficina de literatura que seria ofertada. Isso 

permitiu a seleção de duas turmas de professoras demonstraram maior interesse no 

envolvimento de seus alunos nas atividades externas. Optei pela aplicação da oficina visto que 

não houve pronto interesse das docentes em realizar elas mesmas a atividade.  

Os estudantes participantes pertenciam às duas turmas de terceiro ano do ensino 

fundamental. E conforme acordado com a pedagoga e professoras as atividades ocorreriam 

fora da sala de aula, a princípio na sala de vídeo que dispunha de data show, mas ocorreu no 

prédio do ensino fundamental II, em decorrência de atividades sobrepostas neste local. 

Para realizar a investigação adotei a observação das falas com registro em diário de 

campo, gravações de vídeo e áudio bem como registros realizados pelas crianças durante as 

atividades propostas. As gravações de vídeo foram realizadas por uma máquina apoiada no 

beiral da janela em apenas dois dias de oficina. E a organização das carteiras baseava-se 

muito neste posicionamento da câmera a fim de não filmar as crianças cujos pais não 

autorizaram a sua filmagem.  

O gravador de áudio a princípio foi colocado no centro da sala, no entanto, como 

alguns participantes falassem muito baixo optei por ficar com ele nas mãos a partir do 

segundo dia de oficina. Ambos os recursos foram testados previamente antes do início das 

gravações. Tomava algumas notas no diário de campo e completava os registros assim que a 

oficina se encerrava. E esses dados coletados foram resumidos no quadro a seguir: 

 

Quadro 7 - Sinopse de seleção de dados coletados 

Técnica utilizada Registro Dias Momentos 

Gravação de vídeo 40 minutos 2 I e II 

Gravação de áudio 
2 horas e 

vinte minutos 
4 I, II, III, IV 

Registros individuais - Interpretação científica 20 1 III 

Registro individual - Relembrando o que aprendi 20 1 IV 

Transcrições 65 páginas 4 I, II, III, IV 

Diários de campo 10 páginas 4 I, II, III, IV 

2.3 A seleção e análise dos turnos de falas 
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Carvalho (2015) considera a análise microgenética importante na avaliação das 

competências
11

 de comunicação em sala de aula porque podem auxiliar no direcionamento 

das interações professor-aluno, aluno-aluno em prol da aprendizagem. Como essas 

competências de comunicação evidenciam as mudanças que podem ocorrer tanto na escrita 

quanto nas atitudes podem dificultar ou auxiliar na aprendizagem, exigindo atenção do 

docente. 

A fim de contextualizar a pesquisa e realizar os recortes das falas conforme o 

problema levantado nesse trabalho, executei uma análise dos momentos da oficina assistindo 

aos vídeos gravados, ouvindo os áudios e realizando a transcrição desses momentos, elaborei 

quadros para organização das etapas desenvolvidas em cada dia bem como a descrição desses 

dias em diários de campo. 

Paralelamente à seleção dos turnos de fala e às anotações do diário de campo foram 

selecionadas sequências de fala que enfatizavam os objetivos que foram apresentados na 

fundamentação teórica deste texto trazendo a literatura como envolvimento emocional, lúdico 

e um facilitador amplificador cultural para o ensino de ciências. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção proponho a descrição e análise de alguns turnos de fala que evidenciam 

o uso da literatura infantil em no ensino de ciências como amplificador cultural. Estes turnos 

de fala foram selecionados a partir de análise qualitativa dos dados que permitiram a 

descrição e avaliação do uso da literatura infantil como recurso didático para o ensino de 

ciências. Esses turnos também permitiram o entendimento das mediações proporcionadas pelo 

livro como uma ferramenta didática para o ensino de ciências nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

Por exemplo, no momento 5 da oficina as crianças elaboraram uma lista contendo as 

matérias que elas lembravam ter estudado em ciências. Foi pedido qualquer matéria e de 

qualquer série. Neste dia estavam presentes 20 crianças
12

 das 21 que estavam participando da 

oficina. Essa lista foi solicitada para definir melhor os capítulos que poderiam ser trabalhados 

com crianças do 3º ano do ensino fundamental. 

                                                           
11

 Essas competências relacionam-se transformações na fala, na escrita, nos gestos, nas atitudes bem como na 

mudança da prática docente (CARVALHO, 2015). 
12

 Nas transcrições que aparecerão no presente texto os nomes das crianças foram alterados para garantir o sigilo 

de suas identidades. 
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Analisando os registros realizados pelas crianças foi possível fazer uma associação 

entre o que as crianças lembravam de ter estudado e os conteúdo científicos abordados na 

literatura de Monteiro Lobato. Esses conhecimentos eram relativos aos animais e plantas 

envolvidos na história (ANEXO VII E QUADRO 1).  

A partir dessa tarefa foi possível elaborar um quadro demonstrando os conteúdos que 

mais foram lembrados pelas crianças e é transcrita na Quadro 8. A necessidade de realizar 

esse exercício fundamentou-se na dificuldade encontrada pelos participantes da oficina em 

associar os conteúdos de ciências estudados no primeiro ciclo e a história narrada por 

Monteiro Lobato. Dessa forma, essa atividade possibilitou a verificação das matérias que 

foram introduzidas e/ou aprimoradas, e quais haviam sido consolidadas ou que o uso da 

literatura infantil poderia auxiliar nessa compreensão mais aprofundada do que se estudou. 

 

Quadro 8 - Conteúdos de ciências que foram lembrados pelas crianças durante a oficina 

O QUE JÁ 

VIRAM 
LIXO PLANTAS HIGIENE ÁGUA 

ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL 
ANIMAIS FOTOSSÍNTESE 

CORPO 

HUMANO 

TOTAL 4 12 5 6 4 10 9 6 

 

Deixar claro como que essa porcentagem foi feita.  

Os temas que abordaram plantas, animais, fotossíntese foram os mais lembrados 

sendo que o último foi registrado pela maioria dos participantes por meio de ilustração. Elas 

sabiam representar na forma de desenho mas tinha dificuldade em expressar essa explicação 

por meio de texto. Sobre os animais, segundo tema mais lembrado, pode explicar o fato de 

algumas crianças recordarem a taxonomia de grupos de invertebrados que apareceram na 

leitura de “Borboletas, moscas e formigas”. 

Elas demonstraram bastante insatisfação com as reformas realizadas pela Emília e 

sua amiga Rã principalmente nas plantas, discordavam a respeito da retirada das cascas das 

laranjas bem como na mudança das jabuticabas para os pés de abóbora. Relatavam com sua 

insatisfação sobre o tamanho e sobre o perigo de se ter frutas grandes e pesadas em árvores 

grandes afirmando que poderiam causar acidentes. E ao se observar que o tema “Plantas” foi 

o que mais apareceu nos registros e que pela matriz curricular e pelas orientações do PCN – 

Ciências já havia sido abordado em sala de aula. 

Contudo, houve grande interesse em participar do trabalho e atuar como 

investigadores na busca da ciência na história. E isso ficou muito evidente no decorrer do 

primeiro momento. Todos queriam apontar onde estavam vendo ciências nas imagens que 
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lhes eram apresentadas. Mas detinham-se sempre nos animais, nas plantas e no ambiente 

quando eram questionadas a localizar onde havia ciências nas imagens que lhes eram 

apresentadas. Bonfim (2015) afirma que as crianças e jovens em idade escolar atrelam a ideia 

de ciências aos conteúdos que estão sendo abordados em sala de aula bem como aos projetos 

que envolvem o meio ambiente. 

 

Pesquisadora: Terceiro ano, atenção aqui em mim só um instante. Tem ciências em 

lavar roupa, tem ciências comer, tem ciências no cinema, no desenho animado 

Jorge: Na pintura 

Pesquisadora: Tem ciências no filme, em ciências nas artes, tem ciências no filme, 

tem ciências na brincadeira, eu quero descobrir se aqui oh. O que que é isso aqui? 

Todos: Os livros 

Amanda: Tia aí tem muita ciências 

Pesquisadora: Eu quero descobrir se aqui tem ciências. E eu já vi que vocês são 

ótimos pra me ajudar nisso. Pode falar 

Roberto: Vai que tem um livro de ciências aí 

Pesquisadora: Será que só se tiver um livro de ciências aqui vai ter ciências? 

Ana:  Não 

 

A escolha do livro de Monteiro Lobato, A reforma da natureza, foi informada às 

crianças durante o momento 2 e também de maneira diferente do habitual.  Foram utilizadas 

imagens dos personagens (FIGURA 2) para introduzir a história que seria lida a cada semana. 

O uso de imagens garantiu maior envolvimento das crianças com esse início da história por 

traduzirem bem os fatos históricos que contemplam o primeiro capítulo do livro. E, 

confirmando Antloga e Slongo (2012), as imagens tornaram-se um poderoso suporte para a 

compreensão chegando a superar o texto verbal (LAJOLO e ZILBERMAN, 2007). 

 

Pesquisadora: Presta atenção nessa história que eu vou contar pra vocês pra vocês 

entenderem o começo do livro que a gente vai trabalhar, ok? 

Essa pessoa aqui ela se chama, se chamava Adolf Hitler 

Roberto: Ãn, Adolfo Hitler 

Pesquisadora: Ele era alemão 

Roberto: Adolfo Hitler 

Pesquisadora: Vamos, atenção aqui. Esse sujeito liderou a Alemanha numa guerra 

que matou um monte de gente. 

Ana: Mais de sete mil 

(...) 

Jorge: Eco, eca 

Pesquisadora: Era assim, umas 100 pessoas por dia. Crianças, eles pegavam as 

crianças e levavam para os laboratórios e fazia experiência para tentar mudar a cor 

do olho da criança. 

Matheus: Nó 

Pesquisadora:  Pegava tinta de caneta. E a criança sem tá anestesiada nem nada. 

Pegava tinta de caneta, colocava em uma seringa e enfiava no olho da criança. 

Joana: Eca  

Alice: Ai 

Roberto: Credo tia não fala isso não 

Pesquisadora: Ele era uma pessoa do bem? 
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Todos: Não!! 

Pesquisadora: E aí, ele desencadeou uma guerra porque o mundo inteiro ficou 

contra ele, falou assim: você é muito malvado, nós vamos destruir você. E essa 

guerra ficou conhecida como segunda guerra mundial 

Jorge: Inha! 

Pesquisadora:  E aí a Alemanha perdeu, e perdeu feio 

Roberto: Ele já perdeu? 

Pesquisadora: Exatamente, ele perdeu 

Ana: E morreu? 

Jorge: Uhuu!! 

Pesquisadora: E ele morreu na guerra 

Roberto: Bem feito, ficou fazendo maldade com as pessoas 

 

Esse trecho demonstra que as crianças se envolveram com o início do livro e na 

sequência compreenderam a importância da missão pacificadora das personagens Tia 

Nastácia e Dona Benta na Europa
13

. Como eles não haviam estudado as grandes guerras 

mundiais as imagens e as histórias os deixaram um pouco assustados. E a imersão na narrativa 

histórica foi tão evidente que houve comemoração quando descobriram que o personagem 

“malvado” foi morto na guerra.  

As imagens utilizadas nessa contação se mostraram excelentes amplificadores 

culturais uma vez que foi perceptível o envolvimento emocional e como provocou a inter-

relação entre as crianças, que se manifestavam a todo momento podem ter atingido a zona de 

desenvolvimento proximal dessas crianças. Foi possível notar nesse envolvimento emocional 

que houve a estimulação da imaginação influenciando a compreensão do fato histórico 

importantes para o ensino de ciências (GARCIA JÚNIOR, 2010). 

A turma pode perceber também o fundo de cena para as travessuras da boneca Emília 

bem como dialogar com o texto e as intenções da boneca. O fundo de cena foi apresentado 

durante o momento 2 quando a história foi contextualizada. Dessa forma, provocando 

indagações que demonstram a mobilização de processos mentais que o texto mediou, pode ter 

potencializado o desenvolvimento dos estudantes. E como o texto atuou como mediador desse 

processo ele foi um amplificador cultural para essa decodificação. Assim, as crianças, ao 

dialogarem com o texto, tomaram uma postura reflexiva diante dele (GREGORIN FILHO, 

2009). 

                                                           
13

 No primeiro capítulo do livro “Reforma da natureza” Monteiro Lobato coloca as 

personagens do Sítio em uma missão pacificadora na Europa a pedido de alguns líderes 

mundiais que discutiam questões relativas ao final da Segunda Guerra Mundial. Ao que foi 

prontamente atendido por Dona Benta e Tia Nastácia deixando no Sítio do Picapau Amarelo 

apenas a boneca Emília. A boneca viu a oportunidade para colocar em prática todas as suas 

“reinações” em prol da melhoria do meio ambiente em sua visão distorcida dos fenômenos 

naturais. 
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Pesquisadora: E a Emília adorou a ideia de ficar sozinha no sítio do pica pau 

amarelo. Vocês acham que ela aprontou muito ou pouco? 

Todos: Muito 

Pesquisadora: Muito! E a Emília, ela resolveu que iria reinventar a natureza, 

porque a natureza estava toda errada! 

Todos: Eu já vi esse episódio já 

Roberto: Eu também vi 

Pesquisadora:  Toda errada! Essa natureza. E aí ela lembrou de uma história que a 

Dona Benta tinha contado pra ela, do homem que achava que as abóboras eram 

muito grandes pra ficar naquele pezinho rasteiro no chão! As abóboras tinham que 

nascer em árvores bem grandes! E a Emília disse: eu vou concertar isso tudo por que 

tá tudo errado! A abóbora tem que nascer do pé! Do pé da árvore lá bem alta! E aí, 

na história que Dona Benta contou esse homem foi dormir debaixo de uma árvore... 

pode falar 

Ana: O tia, mas se tivesse uma abóbora gigante em uma árvore ia cair de maduro 

Roberto: Ia cair de uma vez 

Pesquisadora: É? E aí esse homem que queria que as abóboras nascessem em 

árvores bem altas ele foi dormir debaixo de um pé de amora 

Maycon Ai ai ai 

Pesquisadora: E bem na hora que ele “tava” dormindo uma amora caiu na cabeça 

dele 

Jorge:  Imagina se fosse uma abóbora? 

Pesquisadora: E aí ele pensou: gente, que bom que não é uma abóbora! Porque se 

fosse uma abóbora eu tinha morrido! 

Jorge:  Desmaiado 

Pesquisadora: É. Mas a Emília concordava com essa história dele? 

Maria: Não 

Pesquisadora: Não! Tinha sim, mesmo sendo uma abóbora, ela tinha que nascer de 

uma árvore bem frondosa! E assim começa a história que a gente vai trabalhar. 

Vocês acham que essa história vai ser boa? 

Todos: Sim! 

 

 

Os temas abordados nos textos lidos na oficina apresentam temas incluídos no Eixo 

Temático da Matriz Curricular paras as Séries Iniciais da Secretaria Municipal de Educação 

de Mariana denominado Ambiente e Vida. Também fazem parte dos objetivos contidos no 

PCN – ciências para o primeiro ciclo do ensino fundamental (Anexo VII) “Estabelecer 

Relações entre características e comportamentos dos seres vivos e condições do ambiente em 

que vivem, valorizando a diversidade da vida” (BRASIL, 1997, p. 6). 

Dessa maneira os dois textos trabalhados na oficina “Borboletas, moscas e formigas” 

e “A reforma da mocha” trazem na sua narrativa os animais e plantas que as crianças 

conhecem do seu dia-a-dia. E pelo conteúdo de ciências descritos por elas em uma atividade 

de diagnóstico e pelo informativo trazido pela matriz curricular, poderiam ter estudado sobre 

eles durante as aulas teóricas de ciências em sala de aula (QUADRO 2). 

Após a leitura do primeiro texto “Borboletas, moscas e formigas”, que ocorreu no 

momento 3, foi feita uma lista no quadro das coisas que eles lembravam da história bem como 

das modificações realizadas pela Emília e sua amiga Rãzinha (FIGURA 3). As crianças 
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recontaram nessa lista o que se passou neste capítulo do livro denominando alguns 

invertebrados que apareceram na sua classificação taxonômica correta - insetos. De alguma 

maneira eles sabiam a respeito dessa classificação contudo não se recordavam de onde tinham 

aprendido. 

 

Pesquisadora: Por que vocês falaram que eles são insetos? 

Ana: Eu não sei 

Jorge: Uê, porque são insetos uai 

Pesquisadora: Quem falou com vocês que eles chamam insetos? 

Roberto: Você colocou aí 

Jorge: Deus 

Pesquisadora: Não eu escrevi aqui porque vocês falaram 

Roberto: É porque a gente sabe 

 

Demonstravam conhecer até outras denominações taxonômicas como crustáceos 

(FIGURA 3). Algumas crianças tentavam explicar o que seriam os insetos nominando outros 

animais desse grupo associando as suas adaptações ao voo. No entanto, nenhum deles 

conseguiu identificar características específicas desse grupo ou fazer associação com alguma 

aula de ciências que eles tiveram excetuando a ideia de que “A professora” deveria ter-lhes 

falado a respeito. Ou seja, o texto ativou processos mentais que fizeram as crianças 

recordarem uma nomenclatura que provavelmente já haviam estudado sendo portanto 

identificado como um amplificador que mediou a retomada desse signo anteriormente 

memorizado. 

 

Figura 3 Anotações a partir das falas das crianças 
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Pesquisadora: Quem falou pra vocês terceiro ano, que aqueles bichos ali são 

insetos? 

Criança não identificada: A professora 

Pesquisadora: Onde vocês estudaram isso pra falar pra falar que eles são insetos? 

Criança não identificada: Uai eu sei 

 

A cada leitura realizada as crianças evidenciavam interesse pelas mudanças 

realizadas pela boneca Emília e sua amiga Rãzinha. E a interação com a história bem como o 

envolvimento emocional com ela era perceptível nos olhares e nas exclamações que faziam 

ora de espanto, ora de concordância com as reformas. Isso ocorre porque o lúdico presente na 

literatura infantil promove o encantamento e a apreensão daquilo que se lê, ou ouve sendo 

essas informações trazidas pela ludicidade sendo armazenadas na memória (AMORIN E 

BORGES, 2014). Como pode ser percebido nesse turno de fala ocorrido no momento 3 

durante a leitura do texto “Borboletas, moscas e formigas”: 

 

Pesquisadora: (leitura do livro)  Emília esqueceu a vaca e saiu correndo atrás da 

borboleta, a grita: “dessa não tenho ainda! Mas não conseguiu pegá-la; cansadinha 

da corrida. Explicou: 

- Estou fazendo uma bela coleção de borboletas e dessas azuis não consigo. São das 

mais ariscas. Temos também de reformar as borboletas. 

- Impossível Emília! – gritou a Rã – Tudo nelas é tão benfeito, tão direitinho e lindo, 

que qualquer reforma as estraga. 

- Minha reforma das borboletas – explicou Emília – não é na beleza delas, e sim no 

gênio delas. Quero que se tornem “pegáveis”, como os besouros. Já reparou que 

besouro não foge da gente 

Rogério: Não! 

Pesquisadora:  Mansíssimos. Mas as borboletas, sobretudo destas azuis, são umas 

pestes de tão ariscas.  
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Todos: Risos 

Pesquisadora: Quando descubro uma sentada e me aproximo, ela “bota-se pra 

fora”! 

E as borboletas azuis foram reformadas, ficando mansinhas como besouros. - E as 

moscas? – perguntou a Rã. - As moscas – respondeu Emília – vão ficar sem asas,  

Ana: Nó! 

Roberto: Nó que doido! 

 

A leitura procurou trabalhar o tempo todo com a interação entre leitor-texto e texto-

contexto. Isso significa que essa leitura procurou provocar reflexões que trouxeram um grande 

envolvimento emocional a aquele que leu ou ouviu. Dessa forma o texto, que é um signo, o 

instrumento mediador, pode ser considerado um amplificador cultural podendo levar a criança 

a uma abstração do conhecimento (CARVALHO, 2015). Os signos, portanto, motivam a 

reflexão do leitor e auxiliam a ampliação dos processos psicológicos (OLIVEIRA, 1993). E 

isso pôde ser percebido neste outro trecho da transcrição ocorrido também durante o momento 

3:  

 

Pesquisadora:  Ah sim! Se os homens fossem do tamanho de pulgas  

Roberto: O quê? 

Pesquisadora: seriam mais felizes. A desgraça dos homens está no tamanho. O 

Coreonel Teodorico tem quase dois metros de altura e pesa cem quilos.  

Jorge: Nussa! 

Matheus: Eita! 

Pesquisadora: Mas que adianta? Não escora uma discussão com o Visconde que 

pesa menos de meio quilo e só tem dois palmos de altura. Quando uma coisa começa 

a aperfeiçoar-se, vai perdendo o tamanho.  

Joana: Dois palmos assim oh! 

 

O lúdico é importante na literatura infantil e também para o aprendizado de crianças 

(SEMEN, 2012). E quando elas conseguem interagir o lúdico com a ciência pode propiciar a 

compreensão dos conteúdos científicos, mas principalmente proporcionar uma amplificação 

cultural pela associação da ciência e da literatura, podendo motivar as crianças a pesquisar e 

interagir com os colegas de classe, com o professor e o próprio texto (ANTLOGA e 

SLONGO, 2012). A utilização dessa característica desse amplificador cultural permite que as 

crianças tenham múltiplas oportunidades de interligar os conhecimentos do mundo (FILIPE, 

2012). E Giraldelli e Almeida (2008) reforçam o caráter mediador para o ensino e 

aprendizagem de conteúdos científicos que esse lúdico presente nas obras trabalhadas podem 

trazer. Como pode ser observado nesse turno de fala ocorrido durante as discussões a respeito 

do texto “Borboletas, moscas e formigas” no momento 3: 

 

Pesquisadora: Isso aqui é ciências terceiro ano? 

Todas: É! 
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Pesquisadora: Por quê? 

Tainara: Sim porque a gente é detetive 

Pesquisadora:  Sim vocês são detetives, e aí? 

Carlos: Que pra modificar a gente precisa de ciências 

Pesquisadora: Ah! Olha o que o Carlos me disse, que pra modificar a gente precisa 

de ciências. Olha aqui, presta atenção. Tem uma hora lá que a Emília disse que 

estudou bem o caso e ela achou que as formigas eram .. 

Todos: Perfeitas 

Pesquisadora: Perfeitas! Então, vocês acham que o Monteiro Lobato na hora que 

ele escreveu esse livro ele conhecia bem as formigas? 

Todos: Sim! 

Pesquisadora: Onde que ele aprendeu sobre as formigas? 

Roberto: Na escola 

Tainara: Na ciências 

 

O fantástico também ocupa um lugar de destaque na literatura infantil. Nas histórias 

fantásticas a imaginação ganha força e o que era impossível toma forma e se materializa no 

pensamento do leitor (COELHO 1982). As histórias fantásticas são inerentes ao ser humano e 

seu enredo provoca uma imersão do leitor no texto podendo facilitar a compreensão de fatos 

ou mesmo abrir possibilidades para o questionamento do que está posto no escrito. Isso 

significa que o fantástico estimulando a imaginação e possibilitando a reflexão e o diálogo 

com a realidade ele estabelece uma zona de desenvolvimento proximal entre o nível de 

desenvolvimento potencial, no qual o sujeito necessita de auxílio para iniciar a reflexão, para 

um nível de desenvolvimento real, no qual ele próprio concebe as reflexões necessárias para 

um pensamento crítico. Isso foi perceptível durante o momento 4 na leitura do texto “Reforma 

da mocha”: 

 

Pequisadora: Peguem um lápis de escrever. Quem não tem lápis de escrever 

levanta a mão, só levanta a mão não precisa falar nada. Me conta uma coisa, o que 

vocês acharam dessa reforma da Emília e da Rã? 

Ana: Meio esquisita! 

Pesquisadora: Meio esquisita por quê? 

Ana: Os chifres ficou com bolinhas nas pontas daí a Mocha não vai conseguir se 

defender se alguém atacar ela. 

Pesquisadora: Ah! Se ela for atacada ela fica indefesa né? Alguém tem mais 

alguma coisa pra me falar o que que achou dessa reforma? 

Camila: Ela colocou o rabo da Mocha nas costas pra ela poder abanar as moscas 

todas. 

Pesquisadora: Você achou essa ideia boa? 

Camila:  Não 

Pesquisadora:  por quê? 

Camila: a vaca não gostou parece 

Pesquisadora:  a vaca ficou com cara de que não gostou, vc acha? 

Camila: sim 

Pesquisadora:  pode falar Daiane 

Daiane: eu achei a ideia da torneirinha nas tetas legal 

Pesquisadora:  Você gostou da ideia da torneirinha? 

Luis: eu não gostei não! 

Pesquisadora:  é? Por que você não gostou Luis? 

Luis: porque não 
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Ana: parece que ela sofreu uma mutação animal! 

 

O caráter lúdico, atrativo e imaginativo presentes nas obras literárias e, em especial 

pela literatura infantil representada aqui por Monteiro Lobato, foram percebidos pelas 

interações das crianças com os textos lidos. Suas expressões e falas permitiram verificar que 

as crianças entraram na fantasia inclusive imaginando as ações da boneca Emília interagindo 

com essas mudanças, ora concordando ora discordando delas. 

O texto também parece ter possibilitado a construção de processos mentais 

superiores uma vez que permitiu a abstração em alguns trechos da história e esse diálogo que 

houve entre as crianças e o texto conduziu-as a uma compreensão produtiva para a 

aprendizagem (PORCACHIA e BARONE, 2011). Dessa maneira, esse trabalho verificou que 

em atividades direcionadas de ensino de ciências o texto de Monteiro Lobato torna-se um 

grande aliado, pois atuou na zona de desenvolvimento proximal levando os participantes ao 

nível de desenvolvimento real. Neste nível já houve a consolidação dos processos de 

desenvolvimento (OLIVEIRA, 1993). 

As imagens utilizadas para a sensibilização e o texto também exerceram uma 

estimulação para a reflexão, para a abstração e internalização atuando como amplificadores 

culturais no processo de aprendizagem das crianças. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIScolocar aqui o que eu aprendi com isso 2 ou 3 parágrafos 

 

Cruz (1958) afirma que a literatura apresenta uma gama de indícios a respeito da 

maneira de pensar de um povo. Zilberman (2012) acrescenta que essa maneira torna-se 

concreta a partir das manifestações artísticas trazidas a nós pela oralidade dos povos antigos e 

grandemente difundida a partir da Revolução Industrial quando houve a publicação dos 

primeiros livros impressos (GREGORIN FILHO, 2009). 

Semen (2012) corrobora que essa difusão dos livros de literatura propiciou sua 

grande utilização em escolas ampliando a formação de leitores sugerida por Giraldelli e 

Almeida (2008). Ampliando essa possibilidade para o ensino e aprendizagem de ciências, 

Antloga e Slongo (2012) recomendam sua ampla utilização uma vez que a ludicidade e a 

imaginação que a leitura proporciona são aliados fundamentais para a consolidação do saber 

científico auxiliando no trabalho mediador do aprendiz. 

Outros autores abordam esse trabalho mediador que os instrumentos realizam no 

processo formativo do sujeito (OLIVEIRA, 1993; WERTSCH, TULVISTE, 2002; MINICK, 

2002; BARROS, 2009). Bem como da importância da imaginação para o aprendizado de 

ciências (GREGORIN FILHO, 2009). 

Dessa forma o trabalho se propôs a descrever e avaliar o ensino em ciências por meio 

da literatura infantil nos anos iniciais do ensino fundamental entendendo as mediações 

proporcionadas pelo livro como uma ferramenta didática para o ensino de ciências. Sendo o 

texto um instrumento mediador compreende-se que ele pode ser um amplificador cultural que 

estimula o desenvolvimento dos processos mentais superiores. 

As interações entre leitores e o texto no decorrer da oficina demonstraram que este 

material atua efetivamente como instrumento mediador entre o ambiente externo e os 

processos de desenvolvimento dos sujeitos. Sendo um mediador transmitido culturalmente 

entre as gerações ele proporciona a compreensão de fatos reais por meio da abstração. Ou 

seja, o texto mediador da aprendizagem minimiza as relações de estímulo e resposta daquele 

que aprende quando ele possibilita a externalização do pensamento, uma reflexão 

compartilhada. Isso foi perceptível em alguns momentos das atividades propostas a partir de 

expressões exclamativas ora em concordância ora em desaprovação aos fatos da narrativa. 

As crianças demonstraram também que o lúdico, o atrativo, a imaginação estão 

presentes nessa obra visto que em muitos turnos de falas ocorreu o envolvimento emocional 

com o que era lido. E muitas das desaprovações demonstradas por elas vieram dos atributos 

dessa ferramenta que eram confrontados com a realidade. 
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Além do texto de Monteiro Lobato, outro instrumento mediador utilizado durante a 

oficina foram as imagens para sensibilização e introdução. Em alguns momentos no decorrer 

das discussões, as crianças demonstraram, por gestos e falas, que estavam imaginando as 

cenas narradas com a utilização dessas imagens.  

Isto é, houve uma abstração da narrativa permitindo o entendimento de que estavam 

ocorrendo processos de internalização das informações para o desenvolvimento de processos 

mentais superiores. As crianças estavam saindo de um nível de desenvolvimento potencial 

para um nível de desenvolvimento real. Dessa maneira, as imagens tornaram-se mediadores 

desse processo de transformação do pensamento atuando como amplificadores culturais na 

zona de desenvolvimento proximal. 

Percebi que tanto o texto quanto as imagens associadas à oficina foram 

amplificadores culturais que facilitaram e mediaram as reflexões feitas pelas crianças. 

Facilitaram as reflexões pela estimulação visual que traziam. E foi mediador em decorrência 

da abstração lúdica que elas realizavam dos fatos narrados ou contidos nas imagens 

ocasionando em uma transformação psicológica. Esse exercício reflexivo é fundamental para 

a aprendizagem dos conceitos científicos que requerem do aprendente uma abstração 

imaginativa de fenômenos naturais por exemplo. 

Desse modo, os amplificadores culturais – texto e imagens – foram importantes para 

estimular a reflexão, a imaginação e atrair a atenção das crianças para os assuntos tratados no 

texto. Pensando nesse desenvolvimento dos processos mentais com a utilização desses 

amplificadores, verificamos que: 

a) As imagens escolhidas para a sensibilização instigaram os participantes a 

repensar seus conceitos do que é ciências em seu contexto social e como os 

conteúdos aprendidos em sala de aula estão além dos muros da escola e muito 

mais próximos de nós. O que eles trouxeram de informação que modificou a 

partir desse amplificador é que anteriormente ciências eram apenas animais, 

plantas e meio ambiente. E posteriormente conseguiram refletir que tudo que nos 

cerca, inclusive nós mesmos, fazemos parte da ciência. 

b) As imagens escolhidas para a introdução possibilitaram uma abstração da 

realidade histórica narrada que os assustou a princípio, visto que muitos pediam 

para parar de contar a história. Essa abstração demonstrou que as imagens 

possibilitaram a estimulação da imaginação bem como da reflexão dos horrores 

da guerra, fato que introduzia o livro de Monteiro Lobato. 
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c) Os textos lidos estimularam também a reflexão crítica quando associavam a 

fantasia e a realidade dos animais e plantas da narrativa. Essa reflexão baseou-se 

em algumas reformas realizadas pela boneca carregadas de argumentações 

discordantes e favoráveis a elas carregadas de subjetivismo. 

 

Percebi, neste projeto realizado com crianças de 3º ano dos anos iniciais do ensino 

fundamental, que a literatura infantil pode despertar interesse nas crianças e possibilitar a 

abstração necessária em processos de ensino e aprendizagem de temas científicos. Isso porque 

elas interagiram com a história, envolveram-se emocionalmente e refletiram a respeito dos 

eventos fantásticos que ocorriam no texto.  

De modo geral, este trabalho possibilitou verificar que a literatura infantil é um 

mediador importante para o ensino e aprendizagem de ciências por proporcionar às crianças 

uma ferramenta lúdica, atrativa e fantástica. A aplicação da oficina permitiu que elas 

realizassem uma leitura de maneira diferente da usual, utilizando uma leitura investigativa, na 

qual buscavam no texto conhecimentos científicos que já haviam consolidado. 

E a mim possibilitou uma aprendizagem constante e motivadora que transformou 

minha prática docente no que diz respeito à aplicação desse aliado tão importante para o 

ensino e aprendizagem dos conteúdos científicos. Ter aplicado essa oficina para crianças na 

faixa etária do 3º ano do ensino fundamentou colocou-me em desafios diários, pois esses 

“investigadores cientistas” que tanto me ajudaram eram uma metamorfose. 

Essa metamorfose refere-se as diferenças de comportamento à medida que o trabalho 

caminhava. Realizar as transcrições também foi muito trabalhoso porque todos os 

participantes falavam ao mesmo tempo e algumas falas foram perdidas por falhas no processo 

de gravação. Essas falhas deram-se por utilizar apenas um gravador colocado de maneira ora 

central, ora em minhas mãos, impedindo a compreensão das participações das crianças que se 

expressavam mais timidamente. 

Acredito fortemente que essa ferramenta pode ser um suporte metodológico para 

professores das séries iniciais, que podem dispor dos conteúdos de ciências para fornecer aos 

seus alunos a possibilidade de um letramento científico que enriqueça não somente o 

vocabulário e o repertório leitor dos alfabetizandos mas que os possibilite uma outra visão da 

ciência que a leve para fora das paredes da sala de aula. 
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ANEXOI I - TERMO DE CONCORDÂNCIA DA ESCOLA 

 

A Centro de Educação Municipal Padre Avelar está sendo convidada a participar da pesquisa: “A 
Literatura Infantil como recurso didático para o Ensino de Ciências”, que será realizada pela aluna 
Marcia Priscilla Castro Lana para obtenção do título de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 
da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação do Prof. Dr. Fabio Augusto 
Rodrigues e Silva. 
Este estudo tem como objetivo descrever e avaliar o aprendizado de conteúdo científico pelos alunos 
das séries iniciais do Ensino Fundamental a partir de atividades em que se utiliza a literatura infantil. 
Este trabalho será realizado na própria escola no turno da manhã para alunos regularmente 
matriculados nas turmas de 1º a 5º ano, não oferecendo incômodo para as atividades normalmente 
realizadas pelos professores dos alunos no turno da tarde.  
Um trabalho que aborde a leitura em sala de aula apresenta poucos riscos aos alunos participantes, 
no entanto, eles precisam ser considerados para minimizá-los. A atividade não expõe ninguém ao 
perigo, contudo pode haver algum tipo de constrangimento quando se considerar o aluno não ser 
alfabetizado e não conseguir compreender a leitura dos livros de literatura infantil propostos. 
Os aluno que participarem desse projeto serão estimulados para o desenvolvimento das 
competências de leitura, escrita, interpretação, oralidade, trabalho em grupo. Isso é interpretado pela 
pesquisadora como sendo benefícios este trabalho pode trazer aos alunos. 
Ao utilizar a literatura espera-se que ocorra uma aprendizagem associado ao lúdico, a partir de 
debates entre os alunos, da relação existente entre ficção e os conceitos científicos contidos nas 
obras que serão trabalhadas. 
Este trabalho poderá ser replicado na escola pelos docentes uma vez que os resultados desta 
pesquisa será apresentado aos professores e aos familiares das crianças participantes. 
As atividades realizadas serão apresentadas à comunidade escolar por meio de uma tarde de 
autógrafo do material produzido pelos alunos participantes da pesquisa. Os resultados finais serão 
apresentados em uma defesa de mestrado e/ou artigo científico. 
Assim, a partir da compreensão da escola a respeito de sua participação voluntária no referido 
estudo, a direção concorda e autoriza a participação dos alunos na pesquisa. Expressamos nossos 
agradecimentos pela atenção e contribuição para este trabalho. 

 

CONSENTIMENTO 
Eu_____________________________________________________________ diretor da Centro de 
Educação Municipal Padre Avelar, li e entendi as informações precedentes e estou consciente dos 
direitos, responsabilidades, riscos e benefícios que a pesquisa implica, concordo em autorizar a 
participação da instituição sabendo que receberei uma cópia deste Termo de concordância. 

 
________________________________________________ 

Diretora da Escola 
 

________________________________________________ 
Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva  

Orientador da Pesquisa 
 

Ouro Preto, ____ de ______de 2017. 
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ANEXO III - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM 

DE VOZ PARA FINS DE PESQUISA  

 

Eu, _____________________________________ autorizo a utilização da minha 

imagem e som de voz, na qualidade de participante no projeto de pesquisa intitulado 

: “A Literatura Infantil como recurso didático para o ensino de Ciências”, que será 

realizado pela Mestranda Márcia Priscilla Castro vinculada Mestrado Profissional de 

Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto. Fui informado que 

minha imagem e som de voz serão utilizados apenas para essa pesquisa e que não 

haverá nenhuma divulgação deste material em áudio e vídeo em nenhum meio de 

comunicação. Fui informado também de que qualquer material produzido na 

pesquisa, inclusive os áudios e vídeos serão guardados em segurança pela 

pesquisadora. Assim, declaro que autorizo, livre e espontaneamente, o seu uso para 

esse fim. Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a 

pesquisadora responsável pela pesquisa e a outra com o(a) participante.  

Ouro Preto, ___ de __________de 2017 

__________________________        _______________________________ 

 Assinatura da pesquisadora               Assinatura do (a) participante  
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ANEXO IV - TERMO DE ASSENTIMETO DO ALUNO 

 

Eu, Pesquisadora Márcia Priscilla Castro Lana, aluna do Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto, orientanda do Prof. Dr. 

Fábio Augusto Rodrigues Silva, convido você a participar da pesquisa “A Literatura 

Infantil como recurso didático para o Ensino de Ciências”. 

Serão realizadas atividades com a leitura de livros de literatura infantil em uma 

oficina que acontecerá na escola no turno da manhã. O principal objetivo é 

pesquisar uma maneira diferente de aprender Ciências por isso conto com a ajuda 

de vocês para realizar este estudo. 

Como se trata de uma ajuda, você não será obrigado a participar e pode deixar o 

estudo a qualquer momento, é só me comunicar para que suas atividades sejam 

devolvidas. Não haverá nenhuma ajuda para este trabalho, nem da prefeitura, nem 

da escola e nem da Universidade, tudo será pago pela pesquisadora. 

Todos os registros feitos no decorrer deste trabalho estarão sob a responsabilidade 

do Orientador Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva e serão guardados no 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), no Laboratório de Ensino 

de Ciências, por um período de cinco anos, sendo incinerados após este prazo.  

Durante a oficina irei gravar áudios e vídeos do grupo realizando as atividades, por 

isso seus pais ou responsáveis assinarão um documento que me dará autorização 

para usar a sua imagem. Quando terminar a oficina nós vamos escrever um livro que 

será impresso e será colocado na biblioteca da escola. Mostraremos tudo o que for 

feito nessa oficina em uma tarde de autógrafo dos livros. E eu mostrarei também na 

Universidade para que muitas pessoas possam aprender com o nosso estudo. 

Quaisquer dúvidas sobre esta pesquisa podem ser dirigidas ao Prof. Dr. Fábio 

Augusto Rodrigues e Silva, pelo telefone (31) 3559-1604 ou para mim Márcia 

Priscilla Castro Lana, pelo telefone (31) 99554-7112, ou ainda para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP no Campus 

Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone (31) 3559-1368. 

Finalmente, tendo compreendido tudo o que foi informado sobre a sua participação 

voluntária no mencionado estudo e, estando consciente dos direitos, 
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responsabilidades, riscos e benefícios que esta participação implica, você concorda 

em participar com consentimento dos seus pais, sem que para isso tenha sido 

forçado (a) ou obrigado (a). Peço-lhe a gentileza de devolver esse termo assinado. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do aluno 

 

________________________________________________ 

Márcia Priscilla Castro Lana 

Pesquisadora Principal – marcialana@ymail.com 

___________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues Silva 

Orientador da pesquisa – fabogusto@gmail.com 
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ANEXO V - AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, __________________________________________, de __________ anos 

de idade, após a leitura desse documento (TERMO DE ASSENTIMENTO), sinto-me 

esclarecido (a) em relação a proposta e concordo em participar voluntariamente 

desta pesquisa.   

Ouro Preto, _______ de ________________________ de 2017. 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do (a) aluno (a) – documento de identificação 
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ANEXO VI - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PARA OS PAIS DOS ALUNOS 

 

Prezados Pais ou Responsáveis,  

 Convidamos seu filho ou filha a participar da pesquisa “A Literatura Infantil 

como recurso didático para o Ensino de Ciências”, que será realizada para obtenção 

do título de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências pela Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação do Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e 

Silva, como trabalho final da aluna Márcia Priscilla Castro Lana.  

O objetivo do estudo é descrever e avaliar o aprendizado de conteúdo científico 

pelos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental a partir de atividades em que 

se utiliza a literatura infantil. Este trabalho será realizado na própria escola no turno 

da manhã para alunos regularmente matriculados nas turmas de 1º a 5º ano, não 

oferecendo incômodo para as atividades normalmente realizadas pelos professores 

dos alunos no turno da tarde.  

Um trabalho que aborde a leitura em sala de aula apresenta poucos riscos aos 

alunos participantes, no entanto, eles precisam ser considerados para minimizá-los. 

A atividade não expõe ninguém ao perigo, contudo pode haver algum tipo de 

constrangimento quando se considerar o aluno não ser alfabetizado e não conseguir 

compreender a leitura dos livros de literatura infantil propostos o que será sanado 

pela variedade de textos e leituras que serão realizadas, inclusive a leitura de 

imagens. 

Os alunos que participarem desse projeto serão estimulados para o 

desenvolvimento das competências de leitura, escrita, interpretação, oralidade e 

trabalho em grupo. Isso é interpretado pela pesquisadora como sendo benefícios 

que esta pesquisa pode trazer aos alunos. Ao utilizar a literatura espera-se que 

ocorra uma aprendizagem associado ao lúdico, a partir de debates entre os alunos, 

da relação existente entre ficção e os conceitos científicos contidos nas obras que 

serão trabalhadas. 
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A pesquisadora utilizará e um caderno de anotações, as produções dos alunos e de 

câmeras de áudio e vídeo durante a execução das atividades a fim de auxiliar na 

coleta de dados que serão posteriormente analisadas. Para a utilização das 

imagens, pedimos a você e seu filho que assinem também um termo de utilização de 

imagens. Todos os registros efetuados no decorrer deste estudo estarão sob a 

responsabilidade do Orientador Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva e serão 

arquivados no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um 

período de cinco anos, sendo incinerados e deletados dos computadores após este 

prazo. 

As atividades realizadas serão apresentadas à comunidade escolar por meio de uma 

tarde de autógrafo do material produzido pelos alunos participantes da pesquisa. Os 

resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou artigo 

científico. 

Informamos que não haverá nenhuma remuneração (bolsa) e que a participação é 

voluntária. Assim, seu filho não será obrigado a realizar nenhuma atividade deste 

projeto e poderá deixa-lo caso deseje sem nenhum prejuízo e todo o material 

produzido por ele não será considerado na análise dos dados. Não haverá nenhum 

custo na participação da pesquisa, pois todos os gastos serão custeados pela 

própria pesquisadora. 

O (a) Senhor (a) tem a liberdade para sanar dúvidas que possam surgir em qualquer 

fase da pesquisa para o Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, pelo telefone (31) 3559-

1604 ou para a mestranda Márcia Priscilla Castro Lana, pelo telefone (31) 99554-7112, ou 

ainda para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – 

CEP/UFOP, no Campus Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone (31) 

3559-1368.  

Finalmente, tendo compreendido tudo o que lhe foi informado sobre a participação 

voluntária de seu filho no estudo acima, e estando consciente dos direitos, 

responsabilidades, riscos e benefícios que esta participação implica, o (a) Senhor (a) 

concorda e autoriza a participação do seu filho, sem que para isso não tenha sido forçado 

(a) ou obrigado (o).  
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- O Senhor autoriza a filmagem do seu filho durante as atividades?  

                     Sim                                                 Não 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura dos Pais ou Responsáveis 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva 

Orientador da Pesquisa 

Ouro Preto, ____ de ______de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 

 

 

 

 



 

100 
 

ANEXO VII - OBJETIVOS DE CIÊNCIAS NATURAIS PARA O 1º E 2º CICLOS –PCN (1997) 

 
1º CICLO 2º CICLO 

Observar, registrar e comunicar algumas 

semelhanças e diferenças entre diversos ambientes, 

identificando a presença comum de água, seres 

vivos, ar, luz, calor, solo e características específicas 

dos ambientes diferentes; 

Identificar e compreender as relações entre solo, água e seres vivos 

nos fenômenos de escoamento da água, erosão e fertilidade dos 

solos, nos ambientes urbano e rural. 

Caracterizar causas e consequências da poluição da água, do ar e do 

solo. 

Identificar os processos de captação, distribuição e armazenamento 

de água e os modos domésticos de tratamento da água — fervura e 

adição de cloro —, relacionando-os com as condições necessárias à 

preservação da saúde. 

Compreender a importância dos modos adequados de destinação 

das águas servidas para a promoção e manutenção da saúde. 

Caracterizar materiais recicláveis e processos de tratamento de 

alguns materiais do lixo — matéria orgânica, papel, plástico, etc. 

Estabelecer relações entre características e 

comportamentos dos seres vivos e condições do 

ambiente em que vivem, valorizando a diversidade 

da vida; 

 

Observar e identificar algumas características do 

corpo humano e alguns comportamentos nas 

diferentes fases da vida, no homem e na mulher, 

aproximando-se à noção de ciclo vital do ser humano 

e respeitando as diferenças individuais; 

Compreender o corpo humano como um todo integrado e a saúde 

como bem-estar físico, social e psíquico do indivíduo. 

Compreender o alimento como fonte de matéria e energia para o 

crescimento e manutenção do corpo, e a nutrição como conjunto de 

transformações sofridas pelos alimentos no corpo humano: a 

digestão, a absorção e o transporte de substâncias e a eliminação de 

resíduos. 

Estabelecer relação entre a falta de asseio corporal, a higiene 

ambiental e a ocorrência de doenças no homem. 

Identificar as defesas naturais e estimuladas (vacinas) do corpo. 

Caracterizar o aparelho reprodutor masculino e feminino, e as 

mudanças no corpo durante a puberdade, respeitando as diferenças 

individuais do corpo e do comportamento nas várias fases da vida. 

Reconhecer processos e etapas de transformação de 

materiais em objetos; 

Realizar experimentos simples sobre os materiais e 

objetos do ambiente para investigar características e 

propriedades dos materiais e de algumas formas de 

energia; 

Utilizar características e propriedades de materiais, 

objetos, seres vivos para elaborar classificações; 

Identificar diferentes manifestações de energia — luz, calor, 

eletricidade e som — e conhecer alguns processos de transformação 

de energia na natureza e por meio de recursos tecnológicos. 



 

101 
 

Formular perguntas e suposições sobre o assunto em 

estudo; 

Organizar e registrar informações por meio de 

desenhos, quadros, esquemas, listas e pequenos 

textos, sob orientação do professor; 

Comunicar de modo oral, escrito e por meio de 

desenhos, perguntas, suposições, dados e 

conclusões, respeitando as diferentes opiniões e 

utilizando as informações obtidas para justificar suas 

ideias; 

Valorizar atitudes e comportamentos favoráveis à 

saúde, em relação à alimentação e à higiene pessoal, 

desenvolvendo a responsabilidade no cuidado com o 

próprio corpo e com os espaços que habita. 

Formular perguntas e suposições sobre o assunto em estudo. 

Buscar e coletar informações por meio da observação direta e 

indireta, da experimentação, de entrevistas e visitas, conforme 

requer o assunto em estudo e sob orientação do professor. 

Confrontar as suposições individuais e coletivas com as informações 

obtidas, respeitando as diferentes opiniões, e reelaborando suas 

ideias diante das evidências apresentadas. 

Organizar e registrar as informações por intermédio de desenhos, 

quadros, tabelas, esquemas, gráficos, listas, textos e maquetes, de 

acordo com as exigências do assunto em estudo, sob orientação do 

professor. 

Interpretar as informações por meio do estabelecimento de 

relações de dependência, de causa e efeito, de sequência e de 

forma e função. 

 Caracterizar espaços do planeta possíveis de serem ocupados pelo 

homem, considerando as condições de qualidade de vida. 
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ANEXO VIII - CONTEÚDOS RELATIVOS A FATOS, CONCEITOS, 

PROCEDIMENTOS, VALORES E ATITUDES – PCN (1997) 

1º CICLO 2º CICLO 

Comparação de diferentes ambientes naturais e construídos, investigando 

características comuns e diferentes, para verificar que todos os ambientes 

apresentam seres vivos, água, luz, calor, solo e outros componentes e fatos 

que se apresentam de modo distinto em cada ambiente; 

Estabelecimento de relação entre troca de calor e 

mudanças de estados físicos da água para fundamentar 

explicações acerca do ciclo da água; 

Comparação de solos de diferentes ambientes 

relacionando suas características às condições desses 

ambientes para se aproximar da noção de solo como 

componente dos ambientes integrado aos demais; 

Comparação de diferentes tipos de solo para identificar 

suas características comuns: presença de água, ar, areia, 

argila e matéria orgânica; 

Estabelecimento de relações entre os solos, a água e os 

seres vivos nos fenômenos de permeabilidade, fertilidade 

e erosão; 

Comparação de diferentes misturas na natureza 

identificando a presença da água, para caracterizá-la como 

solvente; 

Comparação dos modos com que diferentes seres vivos, no espaço e no 

tempo, realizam as funções de alimentação, sustentação, locomoção e 

reprodução, em relação às condições do ambiente em que vivem; 

Comparação do desenvolvimento e da reprodução de diferentes seres vivos 

para compreender o ciclo vital como característica comum a todos os seres 

vivos; 

Formulação de perguntas e suposições sobre os ambientes e os modos de 

vida dos seres vivos; 

Estabelecimento de relações de dependência (cadeia 

alimentar) entre os seres vivos em diferentes ambientes; 

Reconhecimento da diversidade de hábitos e 

comportamentos dos seres vivos relacionados aos 

períodos do dia e da noite e à disponibilidade de água; 

Estabelecimento de relação de dependência entre a luz e 

os vegetais (fotossíntese), para compreendê-los como 

iniciadores das cadeias alimentares; 

Busca e coleta de informações por meio de observação direta e indireta, 

experimentação, entrevistas, leitura de textos selecionados; 

Organização e registro de informações por meio de desenhos, quadros, 

esquemas, listas e pequenos textos, sob orientação do professor; 

Interpretação das informações por intermédio do estabelecimento de 

relações, de semelhanças e diferenças e de sequências de fatos; 

Comunicação oral e escrita de suposições, dados e conclusões, respeitando 

diferentes opiniões. 

Busca e coleta de informação por meio de observação 

direta e indireta, experimentação, entrevistas, visitas, 

leitura de imagens e textos selecionados; 

Organização e registro de informações por intermédio de 

desenhos, quadros, tabelas, esquemas, listas, textos e 

maquetes; 

Interpretação das informações por meio do 

estabelecimento de relações de causa e efeito, 

dependência, sincronicidade e sequência; 

Elaboração de perguntas e suposições sobre as relações 

entre os componentes dos ambientes; 

Confrontação das suposições individuais e coletivas com as 

informações obtidas; 

Utilização das informações obtidas para justificar suas 

ideias; 

Comunicação oral e escrita: de suposições, dados e 

conclusões 
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ANEXO IX – REGISTRO ESCRITO DAS CRIANÇAS – O QUE EU LEMBRO DE 

CIÊNCIAS? 
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