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A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA LITERATURA INFANTO-JUVENIL – UM EXAME DAS 
REPRESENTAÇÕES DE NATUREZA NA OBRA DE ÂNGELO MACHADO. Isabel Christina 
Zoppas, Caroline Roberta Todeschini, Maria Lúcia Castagna Wortmann (orient.) (Pedagogia, Programa 

de Pós Graduação em Educação, ULBRA). 
Valemo-nos dos Estudos Culturais para desenvolver este estudo que busca articular educação, educação ambiental e 
literatura infanto-juvenil para discutir textos que têm falado da natureza para as crianças. Detemo-nos, 
especialmente, na obra do cientista Ângelo Machado, incursionando, ainda, em textos de outros autores/as que têm 
igual propósito. Lidamos com representações culturais a partir de Stuart Hall (1997) e discutimos a produção 
discursiva da natureza e de outras temáticas nesses textos. Tal análise poderia incluir outros materiais, pois o que está 
neles representado não lhes é nem totalmente próprio, nem tampouco exclusivo a eles. A maioria dos livros infantis 
faz, há muitos séculos, animais e plantas falarem sobre as coisas do mundo, das práticas culturais e de tudo àquilo 
caracterizado como próprio ao mundo infantil. Machado vale-se de informações cientificamente legitimadas para 
contar suas histórias, sem desconsiderar o lúdico. A natureza em seus livros precisa ser conhecida e merece respeito 
– ela não é ameaçadora. Os animais fazem coisas próprias à sua espécie e os ambientes naturais destacados são 
próprios do Brasil. Em Chapeuzinho Vermelho e o Lobo-Guará, as representações usadas subvertem a história 
tradicional. Todas as identidades dos personagens foram reinventadas e recompostas. O Lobo-Guará prefere frutos à 
carne vermelha; é ingênuo e bonzinho, vivendo pacificamente com outras espécies, inclusive o homem. O caçador é 
o vilão transgressor de convenções sociais. Chapeuzinho atravessa o cerrado, não a floresta e esse habitat é 
representado com suas particularidades. No Esquilo Esquecido, todos os outros roedores são disseminadores de 
sementes. No Ovo Azul é explorada a peculiaridade dos tanamídeos (esses colocam ovos coloridos, que o macho 
choca, encarregando-se, posteriormente, do cuidado dos filhotes). Representa-se, desse modo, valores culturais 
articulados à produção também cultural da natureza. Nesse caso é destacada a divisão de tarefas familiares nos 
cuidados com a prole. 
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