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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar um artigo de uma edição comemorativa da revista 

Ciência Hoje das Crianças publicada em 2005, cujo propósito foi divulgar a vida e obra de 

Albert Einstein para as crianças. Frente ao desafio de apresentar Einstein à infância, de forma 

clara e adequada, para análise do artigo da revista serão consideradas a linguagem, as imagens 

e a visão de ciência e cientistas. Assinala-se que a metodologia de análise do material é 

inspirada nos trabalhos de Bakhtin sobre dialogismo para compreensão dos procedimentos 

discursivos, verbais e visuais por meio dos quais a revista interpela e dialoga com as crianças. 

Os resultados mostram que a linguagem escrita e a linguagem imagética são a ponte para a 

compreensão do dizer dos autores – cientistas e jornalistas.  

Palavras-chave: divulgação científica para crianças, física, Einstein. 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, no Brasil, assuntos ligados a ciências, destinados a crianças, na forma 

escrita, têm sido inseridos com alguma frequência, nos suplementos infantis de grandes 

jornais de circulação nacional, entre os quais citam-se: Gurilândia (Estado de Minas, MG); 

Folhinha (Folha de São Paulo, SP); Globinho (O Globo, RJ); Diário do Nordeste Infantil 

(Diário do NE, CE); Almanaque (O Popular, GO); Gazetinha (Gazeta do Povo, PR)
1
; entre 

outros. As revistas infanto-juvenis de circulação nacional de mais destaque são: Recreio, 

Mundo Estranho, Ciência Hoje das crianças. Esses impressos possibilitam a aprendizagem 

das diversas linguagens, apresentam diferentes estratégias comerciais e publicitárias e 

circulam em diferentes espaços sociais. Para Chartier (1996), as revistas em quadrinhos, os 

jornais e revistas infantis são materiais de leitura preferidos pelas crianças. Segundo o autor, 

há uma diversidade de revistas no mercado, com nível de exigência e qualidade muito 

variáveis, permitem leituras parciais ou seletivas; cada um pode escolher ali, em função de 

suas competências e gostos, a história em quadrinhos ou o assunto que lhe convém. Pode até 

mesmo contentar-se em olhar as fotos e suas legendas sem sentir-se fora da leitura. 

(CHARTIER, 1996, p. 66). 

Gouvea (2005), em suas investigações, adverte que, ao se produzir um artigo de 

divulgação científica para crianças, se deve levar em conta que elas estão em processo de 

                                                 
1
 Fonte de consulta: ANDI; IAS (2002, p. 27). 
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desenvolvimento cognitivo, não têm todas as habilidades e competências desenvolvidas. Um 

dos problemas desses artigos, segundo a autora, diz respeito à explicação de um conceito para 

crianças: até que ponto o texto deve discutir as questões de ciências. Salienta que um artigo 

dessa natureza publicado em uma revista não pode abordar todo o processo de construção de 

um conceito, pois esse tipo de suporte induz a leituras caleidoscópicas, não indicadas para 

elaboração de conceitos. No entanto, constatou, em sua pesquisa, que as crianças realizam 

leituras nem sempre esperadas pelo autor, mas que se aproximam do conceito apresentado. 

Em relação à opinião dos editores de artigos de divulgação científica para crianças, 

Gouvea (2000) apresenta, em seu trabalho, pelo menos duas posições: aqueles que pensam a 

criança considerando as questões da ciência e possuem compreensão mais social e histórica 

dessa criança; aqueles que consideram o universo das crianças sem, necessariamente, levar 

em conta o contexto histórico e social da criança. Gouvea (2000) percebe, no trabalho dos 

editores, diferentes estratégias adotadas durante o processo de transformação do texto 

científico em texto de divulgação. Há editores que pensam a edição mediada pela 

especificidade da linguagem científica e seus critérios de edição estão associados a 

preocupações vinculadas à ciência. Outros têm, como prioridade, a expressão numa 

linguagem informal para chegar até as crianças, e então enfatizam o uso de brincadeiras, do 

humor e da analogia.   

Por sua vez, em seu trabalho de divulgação científica destinado ao público infantil, 

Massarani (2007) assinala que diversas pesquisas têm mostrado maior recepção pelas crianças 

de ideias relacionadas à ciência em comparação com adolescentes e adultos. De acordo com a 

autora, esse fato, aliado à grande curiosidade infantil, deve ser levado em conta ao 

empreender iniciativas de divulgação científica para as crianças. No entanto, essa autora 

ressalta que a linguagem de divulgação científica é uma das maiores preocupações dos autores 

que produzem textos para crianças. Massarani salienta que, no caso da CHC, 80% dos textos 

publicados são produzidos por cientistas, contudo, esses textos são reescritos em virtude da 

inadequação da linguagem. Afinal, é necessário levar em conta as especificidades do leitor a 

quem a publicação é endereçada. Sobre os diversos impressos destinados às crianças que 

circulam na mídia, Massarani (2005) alerta que, em geral, o conteúdo científico é de baixa 

qualidade, é duvidoso e apresentado de forma inadequada. Em sua opinião, esses materiais 

não estabelecem relações significativas com o entorno e não favorecem a aquisição de uma 

visão mais realista da atividade científica. Assim, na maioria das vezes, a informação 

científica não estimula a curiosidade, nem a interatividade de forma que as crianças possam 

participar do processo de aprendizado da linguagem das ciências. Para Massarani (2007) a 
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prática de divulgação científica para crianças deve levar em consideração os seguintes 

recursos: 

[…] vínculo con la vida cotidiana; referencia a la cultura popular; apoyo en la 

historia y en la tradición; vínculo entre arte y ciencia; utilización de analogías y 

metáforas; desacralización de la ciencia; utilización de ironía y humor; y 

reconocimiento de los errores humanos. [...] Es preciso también tratar al lector como 

alguien inteligente, independientemente de su edad. Esto es muy importante ya que 

hay una tendencia generalizada a dirigirse a los niños de una forma poco adecuada, 

exagerando el „infantilismo‟. La argumentación usada para menospreciar la 

capacidad de comprensión de los niños es, en general, el cuestionamiento de si el 

contenido científico es efectivamente captado por el público. Este es el punto clave 

de la divulgación científica orientada a cualquier edad y no un problema exclusivo 

de los niños (MASSARANI, 2007, p.2, grifos da autora). 

Já Giering (2008), em suas análises sobre os discursos que circulam na mídia, 

destaca que os textos relativos a ciências para as crianças, em sua maioria, apresentam 

resultados de pesquisa ou de achado científico. Conforme sua análise, esses textos se 

estruturam a partir do problema que aparece no título, ou no início do texto em forma de 

pergunta. Daí vem uma explicação – resposta – e, em seguida, a conclusão. O processo para 

se chegar às explicações fica, em segundo plano, ou simplesmente não aparece. Por isso, as 

descrições e narrações são mais presentes do que as explicações.  

Por sua vez, ao discorrer sobre o que deve ser levado em conta na produção de 

materiais impressos de divulgação científica para crianças, Baredes (2008) afirma que o 

conteúdo deve ser interessante, de forma que a criança sinta valorizada sua curiosidade, seu 

interesse e sua capacidade de compreensão. Recomenda a autora que, a leitura de textos de 

ciências deve ser um convite ao leitor à construção de novas perguntas. Ressalta ela que 

alguns textos de ciências são incompreensíveis para as crianças, pois apresentam uma 

linguagem tão rebuscada que só atingem um grupo especifico. Por outro lado, há textos de 

ciências que banalizam tanto a linguagem que nada acrescentam aos conhecimentos das 

crianças.  

Tendo percorrido as principais ideias de autores acerca da divulgação científica para 

crianças, é importante trazer à tona algumas reflexões a partir dessas leituras. A primeira 

questão que precisa ser assinalada é que embora o assunto suscite interesse, a escassez de 

trabalhos e pesquisas científicas sobre esse tema ainda é enorme. A maioria dos trabalhos está 

concentrada a partir da década de 2000. A preocupação com a qualidade da informação que é 

apresentada às crianças está presente em todos os trabalhos citados. A banalização da 

linguagem na tentativa de tornar os conceitos acessíveis às crianças é denunciada pelos 

autores. O vínculo entre a vida cotidiana e a ciência é visto como uma questão-chave para a 

divulgação científica para crianças, nos trabalhos aqui referidos. Apenas Massarani destaca o 
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lugar da escola na divulgação científica para os pequenos. Quanto à interação das crianças 

com o texto de divulgação científica pode ser observada apenas nos trabalhos de Gouvea. Em 

seu trabalho de pesquisa Almeida (2011) destaca que dos veículos de divulgação científica 

para crianças existentes no Brasil apenas revista Ciência Hoje das Crianças se dedica 

exclusivamente à publicação de conteúdos de Ciência e Tecnologia com a produção de textos 

de cientistas e divulgadores da ciência. Para Bakhtin “um traço essencial (constitutivo) do 

enunciado é o seu “direcionamento” a alguém, o seu “endereçamento”. À diferença das 

unidades significativas da língua – palavras e orações – que são impessoais, de ninguém e a 

ninguém são endereçadas, o enunciado tem autor [...] e destinatário.” (grifos da autora, p. 

301). Nessa perspectiva, refletir o discurso de divulgação científica para criança considerando 

as especificidades do destinatário é ampliar esse debate e adentrar formalmente em um 

universo que aflora com muitos embates. Diante dessas questões, discutir como as teorias de 

Einstein são apresentadas às crianças em uma revista de divulgação científica para crianças se 

faz importante. Para tanto, conhecer de perto essa revista é um bom começo para a 

compreensão da problemática a ela subjacente.  

 

A revista Ciência Hoje das Crianças  

Criada em 1986, Ciência Hoje das Crianças (CHC) é a revista de divulgação 

científica para crianças da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC. A 

revista tem caráter multidisciplinar e publica sob as formas mais variadas temas relativos às 

ciências humanas, exatas, biológicas, da Terra, ao meio ambiente, à saúde, às tecnologias e à 

cultura. Seu objetivo é promover a aproximação entre cientistas, pesquisadores e público 

infantil em geral, incentivando o fazer e o saber científicos e estimulando a curiosidade das 

crianças para fatos e métodos das ciências. Além disso, ela propõe-se a divulgar aspectos da 

cultura brasileira, possibilitando a ampliação do universo cultural das crianças.  

A CHC tem como público-alvo crianças entre 8 e 14 anos. Com pauta diversificada, 

a revista tem múltipla utilização: para as crianças, como material de leitura e de apoio à 

pesquisa escolar; para os professores, como alternativa ao material estritamente didático; para 

as bibliotecas, como fonte permanente de consultas. Todas as matérias científicas são 

produzidas por pesquisadores e professores da comunidade científica brasileira e versam 

sobre objetos e métodos de pesquisa atualmente investigados. A publicação recebe tratamento 

gráfico e editorial cuidadoso e diversificado, que lhe confere uma de suas principais 

características: a agilidade de linguagem escrita e visual.  
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A CHC é composta basicamente por três artigos grandes - sobre diferentes temas da 

ciência - experiências, jogos, contos, resenhas (livros, discos, filmes, peças de teatro, 

televisão, brinquedos), cartaz - patrimônio natural, cultural e histórico - e uma seção de cartas 

que incorpora à publicação as contribuições do público. Os artigos científicos são enviados 

espontaneamente ou encomendados pela equipe. Os artigos da CHC recebem tratamento 

jornalístico, mas sempre são assinadas por pesquisadores, fonte daquela informação.  

A CHC surgiu como encarte da revista Ciência Hoje dos adultos e, ao longo de sua 

história, a CHC foi penetrando nas escolas, adquirindo caráter paradidático, não proposto 

inicialmente. Atualmente, mais de 60 mil escolas públicas do Brasil recebem a revista em 

suas bibliotecas. A revista tem uma tiragem de 340 mil exemplares por mês. Dessa parcela 

apenas 10% são assinantes. Em uma palestra proferida na Universidade Federal de Ouro 

Preto, no dia 21 de junho de 2011, Bianca Encarnação – Editora Executiva da CHC, ressaltou 

que o conteúdo da revista sofre influência dos Parâmetros Curriculares Nacionais e por essa 

razão é comprada pelo Ministério da Educação – MEC. Quanto à leitura da CHC, no ambiente 

escolar, Bianca Encarnação salientou sua preocupação sobre o acesso à revista pelas crianças 

de escolas públicas. A editora considera importante o papel do professor em garantir o acesso 

das crianças à revista e aos textos de divulgação científica em geral para democratizar a 

ciência. Foi compartilhando com posições como essa que investimos em pesquisas sobre a 

divulgação científica para crianças e encontramos, nesse percurso um campo de estudos, 

ainda pouco explorado, que reafirma a importância desse material para o desenvolvimento do 

letramento nas aulas de ciências das séries iniciais. 

 

FÍSICA PARA AS CRIANÇAS... 

O artigo da edição de junho de 2005 da revista CHC “1905, um ano para nunca 

esquecer”, tem como objetivo apresentar os três trabalhos de Einstein publicados nesse ano 

para as crianças. Verifica-se na primeira página a opção dos editores por um desenho em que 

o físico aparece conduzindo em um carro antigo, com uma criança à frente, pela ilustração 

que representa Einstein na infância, onde está inscrito a fórmula da teoria da relatividade. Os 

cones parecem anunciar as três teorias que serão explicadas às crianças: o movimento das 

partículas, o efeito fotoelétrico e a teoria da relatividade. Averígua-se ao longo do texto a 

utilização da voz ativa que corrobora com os elementos visuais – Einstein é o autor das 

teorias. O movimento das partículas é o primeiro trabalho descrito, certamente desconhecido 

pelas crianças.  
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Figura 5: excerto de página da CHC, edição de junho de 2005 

 

Nos primeiros parágrafos, o autor descreve a descoberta do movimento browniano. A 

explicação do movimento da partícula aparece nos parágrafos seguintes, a partir do uso de 

analogias: nos estudos do físico, ele imagina os líquidos como um monte de “bolinhas” se 

movendo. Então, se um grão de pólen for solto dentro do líquido, no meio de um imenso 

número de “bolinhas”, o grão de pólen vai “trombar” com as “bolinhas” o que vai resultar no 

movimento de zigue-zague.  

O texto apresenta a ideia de que toda matéria é constituída por moléculas, mas essa 

única imagem não auxilia as crianças na teoria descrita pelo cientista. Nesta parte do artigo é 

abordada a ideia do que seja “molécula”, no entanto, também aqui as relação dialógicas que 

prevalecem não estão a favor da divulgação de saberes científicos porque a forma de 

abordagem desse conceito não esclarece e nem amplia os conhecimentos da criança sobre o 

mesmo. Por outro lado, em função da faixa-etária que se destina a revista, dificilmente as 

crianças têm informações sobre esse assunto. E, para Bakhtin, todos os enunciados, 

independente da modalidade, estão ligados aos enunciados anteriores e enunciados 

antecipados de falantes seguintes. Os enunciados são produzidos a partir de pedaços de 

enunciados de outros, e ainda: 

nossa fala... é preenchida com palavras de outros, variáveis graus do que é de nós 

próprios, variáveis graus de consciência e de afastamento. Essas palavras de outros 

carregam com elas suas próprias expressões, seu próprio tom avaliativo, o qual nós 

assimilamos, retrabalhamos e reacentuamos (Bakhtin apud Fairclough, 2001, 134). 

 
Segundo Bakhtin, um texto apresenta relações intertextuais horizontais com os textos 

subsequentes e os textos que o precederam. Desta forma, os textos incorporam outros textos 
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como se estivessem respondendo-os, ou seja, “os enunciados são intertextuais, construídos 

por elementos de outros textos” (Fairclough, 2001, 134). 

Assim, pode-se observar na primeira parte desse artigo que entre as dimensões verbal 

e visual não se estabelece uma relação dialógica, haja vista as lacunas de informação nos 

elementos visuais que não correspondem ao verbal. Para o movimento browniano, o desenho 

pode ajudar a criança a pensar no fenômeno, mas para a explicação construída por Einstein 

temos:  

 

 

Figura 6: excerto de página da CHC, edição de junho de 2005 

O objetivo dessa imagem é mostrar às crianças que as coisas são feitas de partículas 

muito pequenas. No entanto, essa informação pode não representar bem essa ideia haja vista 

que as partículas aparecem como seres dotados de vida, indicando que todas as coisas se 

originam de átomos, mas podendo significar uma infinidade de sentidos às crianças, pois “até 

nas artes plásticas, a imagem visual da forma interna é consideravelmente subjetiva” 

(BAKHTIN, 1992, p. 86). Os sentidos formados para a molécula, que é um representante do 

mundo das partículas muito pequenas, não comportam o animismo como forma de expressão 

de suas propriedades. Talvez, esse seja um sentido prioritário na comunicação científica para 

crianças. 

Na página seguinte, encontramos outro trabalho do físico, a explicação para o efeito 

fotoelétrico com o título “uma descoberta digna de um grande prêmio”. Na tentativa de 

explicar o fenômeno de forma linear, o texto foi divido em três partes. Na primeira, nos 

deparamos com uma pergunta sobre porque as portas dos elevadores abrem e fecham 

sozinhas, na tentativa de aproximar o fenômeno do cotidiano das crianças. Observa-se nessa 

parte do texto o uso de uma linguagem lúdica que interpela o leitor, contudo, no corpus do 

texto, essa linguagem desaparece dando lugar a um tom impessoal, a um discurso de 

autoridade. Na construção socioideológica dos indivíduos, as vozes poderão funcionar de 
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diferentes maneiras: algumas funcionarão como vozes de autoridade, já outras como vozes 

internamente persuasivas (Bakhtin, 1981, 342).  

O texto é longo e divide o espaço das páginas com as imagens. Apenas a questão 

apresentada no primeiro parágrafo aproxima o conceito do universo das crianças, mas ao 

longo do texto não há uma retomada para a explicação sobre o abre e fecha das portas e o 

efeito fotoelétrico. A segunda parte do texto apresenta a descoberta do fenômeno. A 

explicação sobre o efeito fotoelétrico aparece com o auxílio de metáforas e analogias em 

diferentes momentos do texto, respeitando a construção histórica do conceito. O fim do texto 

apresenta a explicação de Einstein para o fenômeno que constatou que a luz não era uma onda 

contínua, mas “um jorro de bolinhas” que, dependendo da cor da luz, essas bolinhas teriam 

uma capacidade maior ou menor de arrancar os elétrons da placa. Essas explicações para o 

efeito fotoelétrico, a partir da construção histórica desse conhecimento e as metáforas e 

analogias auxilia o leitor no entendimento do conceito, no entanto, como as crianças pequenas 

não têm abstração suficiente para entender o que o físico desenvolveu, possivelmente, essas 

explicações, ainda que em uma linguagem clara para os adultos, sejam difíceis à compreensão 

da criança. Por outro lado, as imagens também não auxiliam o pequeno leitor no 

entendimento do efeito fotoelétrico. Aliás, como podem ser observadas, apenas duas imagens 

são utilizadas para compor o texto:  

 
Figura 7: excerto de página da CHC, edição de junho de 2005 

 

A imagem que aparece destacada no meio das páginas é uma ilustração estilizada do 

fenômeno. A imagem mostra que luzes de diferentes cores projetadas na placa faz com que os 

elétrons sejam arrancados das placas de metal. Mas, a ilustração não é capaz de representar 

toda a complexidade do fenômeno. Anote-se que, em termos de acabamento do enunciado, 
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confere-se concretude material e visível ao objeto ao lançar mão de uma criança espantada 

observando um efeito científico que não pode ser visto a olho nu. 

Nesse mesmo artigo, a teoria da relatividade também é explicada. Esse trabalho de 

Einstein aparece por último, com uma linguagem que interpela o leitor. Inicialmente ganha 

relevo o interesse do físico pela luz. Após, a velocidade da luz é tematizada com exemplos 

que levam às crianças a pensar em situações de carros e ônibus em movimento. A teoria é 

descrita para as crianças em duas páginas e duas ilustrações compõem o texto: 

 

Figura 8: excerto de página da CHC, edição de junho de 2005 

 

No entanto, antes de refletir sobre como essa teoria foi escrita na CHC para o público 

infantil é preciso retomar ideias de como os conceitos de tempo, distância e velocidade 

desenvolvem-se em nível psicológico. Curiosamente, essa questão foi proposta em 1928 por 

Albert Einstein a Jean Piaget. A provocação de Einstein inspiraria 15 anos mais tarde uma das 

obras mais conhecidas de Piaget: a noção de tempo na criança. 

Em seus trabalhos sobre a noção de tempo, Piaget realizou estudos sobre a sucessão 

dos acontecimentos percebidos e sobre a ideia de simultaneidade. O método empregado nos 

dois estudos foi muito semelhante e consistiu em dois carrinhos que se deslocavam de um 

ponto a outro no espaço. Os carrinhos podiam partir do mesmo ponto ou de pontos diferentes, 

ter a mesma velocidade ou velocidades diferentes e ainda andar durante o mesmo tempo, ou 

tempos diferentes. Piaget perguntava às crianças: qual carrinho tinha andado mais tempo, ou 

qual tinha maior velocidade, ou ainda qual tinha percorrido a maior distância. Ele descobriu 

que as crianças que se encontravam no período pré-operacional não conseguiam coordenar as 

sucessões temporais e espaciais e também não julgavam que os movimentos eram 
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simultâneos. Em geral, confundiam os conceitos de tempo, distância e velocidade, não 

distinguindo muito bem um conceito do outro. Ao fazerem julgamentos sobre tempo, por 

exemplo, afirmavam que a duração era sempre proporcional ao caminho percorrido. 

Dessa forma, concluiu que o conceito de tempo somente é adquirido quando a 

criança já tem a noção de velocidade sob uma forma operatória, isto é, como uma relação 

entre o espaço percorrido e essa dimensão (tempo), comum às diferentes velocidades. 

Considerou ainda que os conceitos de tempo, distância e velocidade são construtos, não estão 

presentes a priori na mente da criança, mas requerem uma construção.  A tese de Piaget é a de 

que existe um progresso e continuidade da noção de tempo desde as primeiras explicações 

elaboradas até a teoria da relatividade de Einstein. Nessa perspectiva, a ilustração abaixo, 

presente no artigo sobre a explicação da teoria da relatividade, possivelmente não será 

compreendida pela maioria das crianças, exatamente porque exigiria delas uma 

descentralização e um pensamento reverso – compreender a velocidade da luz do ponto de 

vista do menino que está fora do ônibus e do menino que está dentro do ônibus. 

 

 

Figura 9: excerto de página da CHC, edição de junho de 2005 

Conforme os estudos de Piaget, explicar para a maioria das crianças “que o tempo 

não passa igual para todo mundo”; “que dentro do ônibus os segundos se dilatam”; que o 

tempo é relativo porque passa de forma mais lenta para quem está dentro do ônibus não é 

pertinente porque elas não compreendem esse conceito que depende da compreensão de 

outros como: evento, simultaneidade, velocidade da luz, etc. Assim, a tentativa de 

simplificação das ideias do físico não colabora para a leitura do artigo mediante a 

complexidade das teorias. Acreditamos que, como a criança vive em um mundo físico, talvez 

fosse mais interessante explorar a noção de tempo e espaço, destacando Einstein como 

importante estudioso nessa área.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao finalizar este trabalho, faz-se necessário destacar que na edição comemorativa 

sobre Einstein a CHC buscou contemplar o leitor infanto-juvenil por meio de utilização de 

procedimentos verbo-visuais para a compreensão da vida e obra do físico, no entanto, parece-

nos que essa expectativa, no artigo analisado, pode não corresponder aos objetivos em função 

da complexidade dos conceitos científicos envolvidos.  

O artigo analisado apresenta ideias dos três trabalhos publicados por Einstein em 

1905. Embora o objetivo da CHC seja aproximar as crianças desse conhecimento, a 

informação, nesse artigo, poderá ficar muito distante das crianças porque não há pontes com o 

contexto vivido. Para Gouvea (2000), em uma revista de ciência para criança, os desafios e os 

pré-requisitos de conhecimento são inúmeros.  De onde se começa até onde ir, esse é o 

problema.  E, nesse artigo que trata dos principais trabalhos de Einstein nota-se que os 

trabalhos do físico envolvem um grau de abstração e solicita a compreensão de conceitos 

difíceis para a maioria das crianças, além de serem conteúdos a que ela ainda não teve acesso 

na escola. Por outro lado, a apresentação de três trabalhos complexos de Einstein em um só 

artigo, também pode ser uma barreira para a compreensão do texto. Contudo, é preciso 

ressaltar que a revista CHC não menospreza a capacidade das crianças de pensar e, como é 

produzida para um público heterogêneo o artigo em questão possivelmente será mais 

facilmente compreendido por crianças na faixa etária entre 10 e 11 anos, dada a capacidade de 

abstração e compreensão desse público. Talvez seja esse o ponto chave para a escolha desse 

artigo no trabalho em sala de aula. 

 

APOIO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG & Pró-

reitora de pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto.  
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