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INTRODUÇÃO 

 

 
A ciência tem, comprovadamente, importante papel nas transformações que 

ocorrem na sociedade, seja em nível de técnica ou de comportamento, quer sejam boas 

ou ruins. É cada vez mais evidente a necessidade de tornar público os avanços do 

conhecimento científico para o maior número de pessoas da sociedade, assim como o 

desenvolvimento de tecnologias que podem ser adotadas no dia a dia das pessoas. Desse 

modo, o trabalho do divulgador científico torna-se muito relevante, no sentido em que 

possibilita que a ciência chegue até o cidadão leigo e/ou não especializado com uma 

linguagem compreensível e não-tecnicista.  

O interesse das mídias comerciais em assuntos científicos é notadamente grande. 

Muitas revistas são vendidas nas bancas, jornais e programas de TV incluem assuntos 

científicos em suas pautas constantemente e mídias impressas possuem colunas fixas 

sobre assuntos científicos e tecnológicos.  

Tendo em vista que é necessário divulgar a ciência para o público leigo e tome 

conhecimento dos avanços realizados nas pesquisas e tenha condições de formar 

opiniões críticas para tomar decisões conscientes, entre muitas outros, são objetivos da 

divulgação científica para adultos. 

 Realizar divulgação científica para o público infantil é aproveitar o momento 

em que a curiosidade acerca do mundo em que vivem, e estão descobrindo, está no seu 

ápice, o que significa que suas mentes podem estar mais receptivas aos novos 

conhecimentos. Utilizar-se dessa condição para apresentar-lhes que o mundo científico 

e a ciência extrapolam as disciplinas obrigatórias da escola pode trazer muitos 

resultados positivos, como formar cidadãos cientificamente alfabetizados e despertá-los 

para atuarem como pesquisadores, por exemplo.  

Diante deste cenário, esta pesquisa coloca em questão as especificidades da 

linguagem utilizada pela revista Ciência Hoje das Crianças para a divulgação científica. 

Nesse sentido, esta pesquisa se desenvolve com o intuito de identificar as características 

do discurso de divulgação científica apresentado pela revista Ciência Hoje das 

Crianças, publicação mensal editada pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da 

Ciência. Esta publicação apresenta como objetivo estimular o interesse das crianças 

pelas ciências e mostrar que ciência é algo que pode ser vivido no dia a dia e que 
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extrapola os limites da disciplina estudada na escola. Para composição do corpus desta 

pesquisa, foram observadas onze edições da revista, publicadas entre janeiro e 

dezembro de 20081. Foi feito um diagnóstico no conjunto de revistas e e foram 

selecionados três textos para a análise aprofundada.  O corpus da pesquisa é formado 

por onze edições da revista, publicadas entre janeiro e dezembro de 2008.    

A revista Ciência Hoje das Crianças foi concebida em 1986, inicialmente como 

um encarte da revista Ciência Hoje. Neste formato, foram veiculadas dezesseis edições, 

até que em 1990, deixou de ser apenas um encarte e passou a ser publicada no formato 

de revista, independente da Ciência Hoje. Atualmente, possui a tiragem de cerca de 200 

mil exemplares. O Ministério da Educação é responsável pela distribuição de 90% desse 

total em escolas públicas de todo Brasil e os outros 10% são distribuídos entre bancas 

de jornais para serem vendidas e assinantes.   

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar o discurso apresentado 

na revista Ciência Hoje das Crianças, identificando suas principais características no 

que diz respeito à elaboração do discurso; características do layout; e a construção da 

cenografia para compor o discurso de divulgação científica.  

A tarefa de divulgação científica não é tão simples como parece. Não basta o 

jornalista ouvir as informações do cientista e publicar uma matéria. Ele precisa tornar 

esse conteúdo compreensível para o público, de modo responsável para que a 

informação não perca as características de cientificidade ou então não fique hermética, 

pouco acessível ao público leigo, como um texto destinado à comunidade científica.   

A linguagem é identificada como um dos maiores entraves para a realização do 

trabalho de divulgação da ciência. O jornalista, divulgador da ciência, precisa conseguir 

romper esta barreira, permitindo assim, que o público que possui interesse em ciência 

tenha acesso à mensagem de conteúdo científico de modo que seja possível 

compreendê-la.  

A realização desta pesquisa se justifica pela intenção de identificar as 

características do discurso de divulgação científica da revista Ciência Hoje das 

Crianças que, além de possuir o desafio de divulgar o conhecimento científico para o 

público não especializado, precisa conseguir adequar a linguagem para que o conteúdo 

seja compreensível para seu público, que possui, por exemplo, graus diferentes de 

                                                 
1 Nos meses de janeiro e fevereiro é publicada apenas uma edição. 
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alfabetização, tendo em vista que a revista é destinada para criança com idade entre 8 e 

13 anos.    

Para realizar esta pesquisa, adotou-se como metodologia a pesquisa 

bibliográfica, a pesquisa documental e a análise do discurso.  

A pesquisa bibliográfica foi utilizada em diversos momentos desta pesquisa, 

possibilitou maior contato com os temas abordados, além de permitir revisão e 

aprofundamento dos conceitos estudados. Este procedimento possibilitou a coleta de 

informações para revisão histórica, feita neste trabalho durante a realização do resgate 

do surgimento da divulgação científica no Brasil e das instituições de pesquisa, além da 

compreensão dos conceitos relacionados ao jornalismo científico.  

Além da revisão bibliográfica dos referenciais teóricos empregados neste 

trabalho, foram consultadas dissertações, teses e outros trabalhos acadêmicos 

apresentados em congressos e seminários que de algum modo estão relacionados ao 

tema em questão, fornecendo um panorama do tema em relação aos estudos realizados 

por outros pesquisadores. 

Paralelamente à revisão bibliográfica, realizou-se a pesquisa documental, 

caracterizada pela consulta à fontes secundárias, ou seja, fontes que “constituem 

conhecimento, dados ou informação já reunidos ou organizados” (MOREIRA, 2008, 

p.272), como mídia impressa (jornais, revistas) e eletrônica (gravações de som e vídeo) 

e relatórios técnicos. Explica-se a utilização deste procedimento de pesquisa para o 

conhecimento da história de algumas instituições – e pessoas – que participaram do 

processo de institucionalização da pesquisa e da divulgação científica no Brasil. Foram 

consultados documentos oficiais destas instituições, tais como estatutos e atas de 

assembléias e reuniões, e também publicações em jornais e revistas para conhecer uma 

parte da trajetória destas instituições em favor da pesquisa e divulgação científica no 

Brasil. 

De posse dos exemplares da revista publicados em 2008 e das teorias que 

fundamentam esta pesquisa, realizou-se a análise do discurso dos artigos que compõem 

o corpus da pesquisa, com base nas teorias da Análise do Discurso da Escola Francesa.  

Também lançamos mão de entrevistas com a editora da revista e professores de 

escolas públicas e particulares que utilizam a revista, para complementarmos 

informações não encontradas durante a pesquisa bibliográfica e documental. As 
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entrevistas foram realizadas por meio de questionário aberto, tanto com as professoras 

como com a editora2. 

Após a finalização de todas as etapas da pesquisa (bibliográfica, documental e 

analítica), os resultados foram organizados e divididos em quatro capítulos.  

O Capítulo I traz os resultados, principalmente, da pesquisa bibliográfica. Neste 

capítulo, cujo título é “Ciência, Comunicação e Sociedade”, são discutidas as 

motivações e necessidades para o incentivo à realização da divulgação científica 

utilizando-se para isso os diversos meios de comunicação; busca-se também a definição 

dos termos relativos ao jornalismo científico, divulgação científica, alfabetização 

científica e cultura científica, termos que possuem similaridades e também 

particularidades. Ainda foram identificadas características relativas ao trabalho de 

cientistas e de jornalistas, entendendo suas diferenças de linguagem e de objetivos em 

relação à comunicação.  

O Capítulo II é relativo ao Histórico da Divulgação Científica, buscando 

conhecer suas origens na Europa e no Brasil, principalmente a partir do século XIX, 

com a chegada da Família Real ao então Brasil Colônia. Neste capítulo aborda-se o 

processo de institucionalização da ciência no Brasil, também iniciado no século XIX. 

Apesar de já existirem pesquisadores e expedições científicas, além de iniciativas 

incipientes de divulgação do conhecimento científico no país, o processo de criação e 

consolidação dos institutos, universidades e centros dedicados à pesquisa e à divulgação 

do conhecimento científico só acontece no início do século XX.  

O Capítulo III trata da apresentação da revista Ciência Hoje das Crianças. Nesse 

sentido, são abordadas as suas principais características, sua forma de construção e a 

história do surgimento da revista, em 1986. Ainda são abordadas características 

referentes aos leitores deste periódico.   

Por fim, no Capítulo IV, cujo título é “Uma análise do discurso da revista 

Ciência Hoje das Crianças” apresenta-se uma análise descritiva da revista e aborda-se 

as teorias da Análise do Discurso que fundamentam análise do corpus desta pesquisa. 

Na primeira parte do capítulo é feita uma revisão bibliográfica sobre as teorias da 

Análise do Discurso (AD), o que garantiu base teórica para identificar e analisar os 

recursos utilizados pela revista na composição do discurso de divulgação científica. Na 

segunda parte é feita uma análise descritiva dos artigos publicados e que serão 

                                                 
2 O roteiro das entrevistas consta no ANEXO 1.  
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analisadas à luz das teorias da AD, identificando-se as áreas do conhecimento 

contempladas na revista, a existência de ligação dos autores dos artigos com instituições 

de ensino e pesquisa, além da identificação dos artigos publicados em cada seção 

durante o ano de 2008. Por fim, a análise dos principais artigos publicados na revista. 

Neste momento, são identificados os recursos utilizados para prender a atenção do 

leitor, os artifícios utilizados na construção do layout e da cenografia para gerar 

identificação do leitor com os textos da revista e consequentemente, o interesse pela 

ciência.  


