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CAPÍTULO III – A REVISTA CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS  
 
1. Caracterização da Revista Ciência Hoje das Crianças 

A revista Ciência Hoje das Crianças é um periódico de divulgação científica 

para crianças, editado pelo Instituto Ciência Hoje, no Rio de Janeiro, sob a 

responsabilidade da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)1. 

O surgimento deste periódico aconteceu em 1986, diante da constatação da 

equipe da Revista Ciência Hoje sobre a necessidade de um canal que divulgasse ciência 

também para o público infantil. Surgiu assim, o encarte Ciência Hoje das Crianças, que 

foi veiculado bimestralmente na revista Ciência Hoje (para adultos) até o ano de 1990. 

Após a publicação de dezesseis encartes, o Instituto Ciência Hoje iniciou a publicação 

do periódico para o público infantil “independente” da revista Ciência Hoje.  

Conforme informações apresentadas no site da revista2, a primeira edição foi 

publicada como nº zero em maio de 19863. A edição nº zero “falava sobre a origem do 

Sol, além de alertar sobre os perigos da dengue e revelar as diferenças entre os jacarés e 

os crocodilos. Já a número um contava a história do carnaval e do fogo, além de trazer 

um texto sobre o beija-flor” (DUAS..., 2009, on-line).  

Figura 2 – Primeiras Edições da Ciência Hoje das Crianças 

 

 

                                                 
1 Mais informações sobre a SBPC são encontradas no Capítulo II. 
2 www.chc.org.br 
3 Todas as edições da revista podem ser encontradas no acervo do Instituto Ciência Hoje, no Rio de 
Janeiro e na sede da SBPC, em São Paulo. 
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 Desde a sua criação, a revista tem como objetivos apresentar ao público infantil 

a ciência que é vivida por todos e que pode ser aprendida de maneira divertida; 

estimular a curiosidade e a compreensão dos fenômenos da ciência por meio de 

ilustrações e experiências que podem ser realizadas pelas crianças; ser instrumento e 

fonte de pesquisa para professores e alunos durante a realização de tarefas e de projetos 

escolares, conforme informações do site da revista. 

Recursos gráficos como ilustrações e desenhos, fotografias, cores e legendas 

explicativas são bastante utilizados. Em geral, os textos são apresentados em formato de 

colunas, com duas colunas para o caso de textos menores ou três colunas para textos 

maiores, e intercalados por muitas fotos e ilustrações. Os textos da seção Baú de 

Histórias aparecem em apenas uma coluna, diferentemente dos demais. Outra 

característica presente no layout da revista é a falta de padrão rígido de cores ou 

tipografia nos títulos.  

Os temas abordados nos artigos da revista buscam contemplar diversas áreas e 

subáreas do conhecimento e os textos encontram-se divididos em seções. Nas edições 

de 2008, foram identificadas as seguintes seções:  

Matérias e artigos: refere-se aos textos que tratam do assunto que é o tema 

central de cada edição. Estes textos podem ser assinados por pessoas ligadas à institutos 

de pesquisa, universidades ou ainda à redação do Instituto Ciência Hoje. Também 

apresentam muitas ilustrações (fotos e ilustrações) e buscam interação entre o universo 

científico e o mundo das crianças.  

Por que...: esta seção traz explicações científicas sobre questões cotidianas e está 

presente em todas as edições que compõem o corpus desta pesquisa.  

Jogos e Passatempos: são brincadeiras que buscam interação entre conhecimento 

e diversão. Geralmente, também têm relação com o tema central da edição, 

apresentando caráter multidisciplinar com brincadeiras que são elaboradas utilizando 

diferentes áreas do conhecimento. 

Quando crescer vou ser...:esta seção apresenta as atividades que podem ser 

desempenhadas nos diferentes campos de trabalho, suas oportunidades e tendências de 

desenvolvimento individuais e profissionais, além de pontos de características 

vocacionais necessárias para exercer a profissão. Esta seção é encontrada em todos os 

exemplares de 2008. 

Galeria de Bichos ameaçados: esta seção apresenta características e informações 

sobre animais que estão ameaçados de extinção. Geralmente ocupa quatro páginas na 
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revista: a primeira página traz uma ilustração do animal e informações como o nome 

científico e popular, o tamanho, o local em que é (ou era) encontrado e o hábitat do 

animal; a segunda e a terceira páginas apresentam uma foto do animal e o nome popular 

na parte inferior da página e com letras grandes e chamativas; a quarta página traz um 

texto que é assinado por um pesquisador ligada à universidades, institutos de pesquisa 

ou museus.     

Cartas: esta seção está presente em todas as edições. Traz pequenos textos e/ou 

desenhos feitos por crianças de diferentes idades, que podem ser de elogios para revista 

e a equipe de redação, pedido para divulgar o contato da criança para que possa se 

comunicar com outras crianças, ou ainda pedir que a revista publique informações sobre 

algum assunto de interesse da criança, como por exemplo, profissões, animais, etc.  

Como funciona: esta seção apresenta explicações sobre a forma de 

funcionamento de diversos aparelhos e equipamentos (controle remoto, submarino, 

astrolábio...), conceitos (seleção natural) e produtos (inseticidas, extintor de incêndio...) 

presentes no dia-a-dia das pessoas. Traz uma ilustração sobre o assunto em foco e um 

texto informativo assinado por pessoas ligadas a centros de pesquisa e/ou universidades.  

Poesia e companhia: esta seção está presente em todas as edições e ocupa a 

contra-capa da revista. Os poemas trazem ilustrações bastante coloridas e chamativas, 

identificação do autor e do livro do qual foi retirado o poema (se houver). Nesta seção, a 

identificação do autor apresenta local de nascimento e informações sobre outros textos 

ou livros escritos.  

Baú de Histórias: refere-se à seção da revista que apresenta histórias, geralmente 

retirado de algum livro destinado ao público infantil. A identificação do autor do texto 

possui as mesmas características da seção Poesia e Companhia.  

Quadrinhos: refere-se à seção que apresenta uma história em quadrinhos com os 

mascotes da revista (Rex, Diná e Zíper).   

Bate- Papo: é a seção que traz dicas de leitura de livros para o público infantil 

sobre diversos assuntos, desde científicos a histórias e brincadeiras. Cada edição traz em 

média sete dicas de leitura, acompanhadas de uma apresentação técnica e do conteúdo 

do livro.  

Na Rede: esta seção indica sites e outras mídias para consulta sobre assuntos 

científicos, tanto aprofundar conhecimentos apresentados por algum artigo da edição ou 

como fonte de pesquisa para projetos escolares.  
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Você sabia...? : esta seção apresenta explicações científicas para curiosidades e 

dúvidas que surgem no cotidiano das pessoas, como por exemplo, super-raios, lixo 

espacial, agrotóxicos, a história do dinheiro etc.   

Experiências: esta seção apresenta experiências que o leitor da revista pode 

realizar utilizando materiais acessíveis, sendo uma forma de mostrar o fazer científico 

como algo desmistificado. Normalmente, estas experiências buscam formas concretas 

de utilizar os assuntos tratados nos artigos publicados na revista. Esta seção também 

aparece em todas as revistas de 2008. 

No final da década de 1980, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) criou o 

projeto Salas de Leitura em escolas públicas de vários estados do país. Atualmente 

existe um convênio com o MEC que permite a distribuição mensal de cerca de duzentos 

mil exemplares para quase sessenta mil escolas (DUAS..., 2009, on-line). 

Em algumas edições do ano 2008 foi publicado o encarte Leia e Assine, com 

quatro páginas de 20cm x 14cm, apresentando as opções de assinatura das publicações 

do Instituto Ciência Hoje (revistas Ciência Hoje, Ciência Hoje das Crianças e Ciência 

Hoje na Escola, Jornal da Ciência, livros e também a apresentação do portal Ciência 

Hoje). Não foi encontrada nenhuma forma de publicidade ou propaganda com a 

finalidade de venda de produtos para o público infantil. A editora da revista, Bianca 

Encarnação4 (2010, entrevista) explica que “a publicidade na revista é geralmente de 

caráter institucional e de interesse público. Como fazemos parte de uma instituição sem 

fins lucrativos não justifica a publicidade meramente comercial”.  

Em 2008, foram identificados anúncios de concursos culturais, geralmente 

realizados em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia ou Ministério da 

Educação. A edição nº187, de janeiro/fevereiro apresentou o resultado do concurso “A 

Terra daqui a 50 anos!”, promovido no ano de 2007 em parceria com o Ministério da 

Ciência e Tecnologia.  

Outras quatro edições5 de 2008 promoveram o Concurso Cultural “A evolução 

em quadrinhos”, também realizado pela revista e pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), em comemoração aos 150 anos da Teoria da Evolução das Espécies, 

elaborada por Charles Darwin em 1858. Para marcar o compromisso da revista com as 

diversas áreas da ciência e com a divulgação científica, no mês de setembro de 2008 foi 

publicada a edição Especial Darwin – 150 anos da teoria da evolução das espécies. 

                                                 
4 Entrevista concedida especialmente para elaboração deste estudo realizada em 22 de fevereiro de 2010. 
5 As edições nº 194, 195, 196 e 197, de setembro, outubro, novembro e dezembro/2008, respectivamente. 
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Como prêmio para o vencedor foi oferecida uma assinatura da revista Ciência Hoje das 

Crianças e uma viagem para o Rio de Janeiro ou São Paulo para visitar centros de 

pesquisa. O resultado do concurso foi publicado na edição nº 200, de abril de 2009.  

Anualmente, são publicadas onze edições, pois os meses de janeiro e fevereiro 

constituem uma edição apenas. Em abril de 2009 foi publicada a edição em 

comemoração à publicação de 200 edições da revista (“Duas centenas de edições e o 

mesmo número de surpresas!”).  Todas as edições do ano de 2008 possuem vinte e oito 

páginas, formato 20,5xcm x 27,5cm e são impressas em papel off-set, de 120g/cm3, que 

é bastante resistente.  

Quanto à produção dos artigos e matérias da revista, os artigos podem ser 

encomendados ou enviados espontaneamente para a redação. Ao chegarem à redação, 

os artigos  

1) seguem para avaliação do nosso comitê científico 
(doutores/especialistas em cada uma das cinco áreas já descritas) e, se 
forem muito específicos, seguem também para um outro referee, 
alguém com domínio reconhecido sobre o tema. 
2) aprovados, os textos são editados (adequamos a linguagem e o 
tamanho à seção em que ele irá se encaixar) por jornalistas 
especializados em divulgação científica, sempre pensando em nosso 
público, formado por crianças com idade entre 8 e 13 anos. 
3) depois da edição, o texto segue novamente para o autor, a fim de 
que ele observe se neste processo não foi cometida qualquer 
incorreção científica. 
4) aprovado em todas as etapas, o texto segue para a Arte, onde será 
diagramado, ilustrado e, com o aval da editora, finalmente publicado. 
os artigos encaminhados, a convite ou espontaneamente, são 
analisados por consultor da comunidade científica para avaliação de 
sua qualidade. Quando se decide pela publicação, o artigo é 
encaminhado à edição do texto que, num trabalho acompanhado pelo 
autor, busca torná-lo adequado à leitura das crianças 
(ENCARNAÇÃO, 2010, entrevista).  

A produção da revista conta com o trabalho de uma equipe composta por 

editores científicos, redatores e ilustradores. Os editores científicos estão ligados a 

diversos institutos de pesquisa e universidades de todo o Brasil. No ano pesquisado, são 

eles: Débora Foguel (Instituto de Ciências Biomédicas/UFRJ), Jean Remy Guimarães 

(Instituto de Biofísica/UFRJ), Maria Alice Rezende de Carvalho (Iuperj), Marcia Stein 

(Instituto Ciência Hoje), Martín Makler (CBPF) e Salvatore Siciliano (Escola Nacional 

de Saúde Pública/Fiocruz). Na redação, encontramos a editora executiva, Bianca 

Encarnação e as repórteres Camila Muniz e Cáthia Abreu. As ilustrações são feitas pela 

equipe de arte, que, em 2008, contava com a participação de Walter Vasconcelos 
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(coordenação) e Luiza Merege (programação visual). Em alguns momentos, tornava-se 

necessária a colaboração de outros profissionais em diversas etapas de elaboração da 

revista, como texto, revisão, ilustração etc. A revista conta ainda com a colaboração 

institucional do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), do Laboratório Nacional 

de Computação Científica (LNCC) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ).   

Na ilustração da revista, além de fotos relacionadas ao assunto do texto, são 

encontradas também os mascotes da Turma do Rex (os dinossauros Rex e Diná e o 

zangão Zíper), que aparecem principalmente nas seções Histórias em Quadrinhos, Jogos 

e Passatempos, Desafios CHC e Experimentos e Cartas (QUEM..., s/d, on-line). 

Segundo Luiza Massarani (1999, on-line) “os leitores mantêm, através de cartas, um 

vínculo forte com estes mascotes” [tradução nossa].  

Os mascotes começaram a aparecer na revista na década de 1990. Primeiro 

surgiu o Rex, na edição nº 16, em 1990, ao mesmo tempo em que a revista deixou de ser 

apenas o encarte da Ciência Hoje (HUCHE, 2009, on-line). Segundo a autora, o Rex foi 

criado por Ivan Zigg, mas atualmente é desenhado também por outros ilustradores que 

colaboram na produção da revista.  

Com o passar do tempo, conta Marcela Huche, as crianças começaram a pedir 

companhia para o mascote, o que levou Ivan Zigg a criar também a Diná e o Zíper. O 

ilustrador explica que “é muito natural que os personagens tenham uma companheira, 

como é o caso do Donald, com a Margarida, e do Mickey, com a Minnie” (HUCHE, 

2009, on-line). A mascote Diná apareceu pela primeira vez na edição nº 24, em 1991, e 

o zangão Zíper foi criado na edição nº 30, em 1993 (DUAS..., 2009, on-line). 
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Figura 3 – Os mascotes da revista  

 

Os mascotes Diná, Zíper e Rex 

Ao falar sobre os mascotes, o ilustrador Cruz diz: “gosto de buscar as formas 

que marcam o que estou desenhando como um ser vivo, orgânico” (HUCHE, 2009, on-

line). Ainda sobre as características dos mascotes, o ilustrador da revista explica que o 

personagem Rex “é dinâmico, criativo, vivo, engraçado, tem um ar de menino”, 

características essas que podem ser percebidas também nos outros mascotes.  

Além de aparecerem na revista, os mascotes ilustram o site da Ciência Hoje das 

Crianças, que pode ser acessado pelo endereço www.chc.org.br. No site são utilizados 

muitos recursos da web 2.0, definida por Povoa (2007, on-line) como “tendência que 

reforça o conceito de troca de informações e colaboração dos internautas com sites e 

serviços virtuais. Tudo deve ser intuitivo e evidente. Acessar, cadastrar e utilizar deve 

ser um prazer, e não uma tortura de cliques infinitos”. Esta busca de interação entre a 

revista e o público também pode ser considerada na revista impressa, pois em diversos 

momentos o texto indica aos leitores que no site podem ser acessadas mais informações 

sobre o assunto tratado no artigo.  

No site, o leitor pode encontrar os artigos e matérias da Ciência Hoje das 

Crianças impressa, vídeos, histórias, experiências e curiosidades científicas. Além 

disso, o leitor pode cadastrar um usuário e senha para enviar e publicar mensagens no 

Blog do Rex6.   

 

 

                                                 
6 No site, esta seção recebe o nome de “Blogue do Rex”. 
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Figura 4 – Layout do site www.chc.org.br 

 

  

2. Os leitores da Ciência Hoje das Crianças 

Desde sua criação, em 1986, a revista Ciência Hoje das Crianças é destinada ao 

público infantil, com idade entre 8 e 13 anos (ENCARNAÇÃO, 2010, entrevista). Na 

sua capa, em todas as edições analisadas, aparece a identificação “Revista de 

Divulgação Científica Para Crianças” próximo ao nome da revista. Apesar de estar 

direcionada para o público infantil, conforme identificação publicada na capa, a revista 

Ciência Hoje das Crianças pode ser utilizada por outros públicos como, por exemplo, 

pais e professores.  
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Figura 5 – Identificação da revista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisadora Angela Baalbaki, no artigo “Criança ou professor: o leitor da 

Ciência Hoje das Crianças”, publicado em 2008 no Caderno do Círculo Fluminense de 

Estudos Filológicos e Lingüísticos, propõe a discussão sobre quem é de fato o leitor da 

revista, a criança ou o professor? A autora explica que “é possível identificar dois 

leitores previstos: a criança (tal como está inscrito no título da revista) ou o professor” 

(BAALBAKI, 2008, p.107). 

Um fato que endossa o questionamento sobre o público é que as revistas 

distribuídas pelo Ministério da Educação nas escolas do Brasil são acompanhadas do 

encarte “Dicas do Professor”, que traz sugestões de atividades para serem feitas em sala 

com os alunos tendo como base os textos publicados na revista (Sousa apud 

BAALBAKI, 2008, p.110). Entretanto, como ressalta a autora, estes encartes não são 

encontrados nas revistas distribuídas em bancas ou por assinatura, e também não podem 

ser vendidos separadamente.  

A pesquisadora Luiza Massarani (1999, on-line), explica também que, 

independentemente da idade, é preciso tratar o leitor como uma pessoa que possui 

capacidade de compreensão de questões novas com as quais ainda não tem 

familiaridade. Ela alerta para a tendência da adoção de formas pouco adequadas, 

principalmente para falar com as crianças, em que é comum a utilização de linguagem 

infantilizada, tomando como explicação para esta atitude o fato de que “menosprezar a 

capacidade de compreensão das crianças é, em geral, o questionamento se o conteúdo 

científico é efetivamente captado pelo público” (MASSARANI, 1999, on-line). 

Entretanto, ela ressalta que este argumento não é válido, pois “este é o ponto chave da 
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divulgação científica orientada a qualquer idade e não um problema exclusivo das 

crianças” (MASSARANI, 1999, on-line).  

Um equívoco cometido por muitas pessoas ao trabalhar com as crianças é 

apresentar somente aquilo que é familiar a elas, que é parecido com elas, explica a 

autora, que ainda ressalta ser necessário provocar e aguçar a criatividade das crianças 

frente ao diferente e ao que ainda não conhecem.  

Crianças de hoje convivem com inúmeros equipamentos tecnológicos e muitos 

iniciam a vida escolar muito cedo. Também elaboram explicações sobre as coisas e os 

fenômenos que as cercam, mesmo antes de iniciarem a vida escolar.  

A apresentação de conceitos científicos, nessa faixa etária, possibilita 
o contato das crianças com a linguagem e o texto científicos, que têm 
estruturas próprias, tornando conhecidos vocábulos, processos, 
estruturas de pensamento, isto é, inserindo-as na cultura científica. 
Isso não significa que tudo seja compreendido, mas sim que cada 
criança aprenderá o que for correspondente a seu desenvolvimento 
intelectual e afetivo, e o aprendido estimulará o seu desenvolvimento 
(GOUVÊA, 2005, p.49-50). 

 

Os meios de comunicação podem servir de “aliados” para promover a 

divulgação de conteúdos científicos para crianças, reforçando o papel ocupado pelos 

pais, professores, igreja e outras instituições que é de promover formação e mudanças 

de juízos (SIQUEIRA, 2008).  

A pesquisadora Guaracira Gouveia7, em artigo publicado no livro O Pequeno 

Cientista Amador, sob o nome “A revista Ciência Hoje das Crianças e práticas de 

leituras do público infantil”, explica que a criança precisa ser entendida em sua forma 

plena, considerando-se suas especificidades. A autora explica que é necessário observar 

nas crianças diversos outros aspectos, como sua criatividade, suas percepções, sua 

curiosidade, sua maneira de se expressar...(GOUVÊA, 2005, p.48).  

Para a autora, é preciso aprender que o universo infantil não é uma “miniatura” 

do mundo dos adultos, mas é um mundo construído levando em consideração o mundo 

adulto que a rodeia, podendo ser entendido como uma reprodução do mundo adulto. 

“As crianças não aprendem apenas quando estão na escola. Elas aprendem desde a hora 

em que acordam até o momento em que fecham os olhos para dormir. A televisão e 

                                                 
7 A autora também apresentou Tese de Doutorado no curso de Química Biológica, do Instituto de 
Ciências Biológicas da UFRJ, com o título “A divulgação científica para crianças: o caso da Ciência Hoje 
das Crianças”, 2000. 
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outras formas de mídia são professores (...) pelos quais elas têm atração” (Knell, apud 

SIQUEIRA, 2008, p.44).    

As práticas sociais desenvolvidas pelas crianças (brincar, falar, ler, jogar...) 

“estão vinculadas à sua estratificação social e ao seu entorno, não necessariamente o 

entorno físico próximo, mas o entorno cultural construído pelas suas vivências em casa, 

na escola, na igreja, na rua e com os meios de comunicação” (GOUVÊA, 2005, p.48).   

O desenvolvimento das habilidades de interpretação de textos é considerado 

muito importante por pesquisadores da área da Educação. O Brasil apresenta um grande 

número de crianças analfabetas entre oito e nove anos, em torno de 11,5%, índice que 

chegava a 47% em 1982 (GOIS, 2009, on-line). Segundo Antonio Gois (2009, on-line), 

as crianças “necessariamente não são analfabetas, mas apresentam dificuldades até 

mesmo para ler frases curtas ou palavras mais complexas”.  

Diante da constatação de muitos atrasos na educação e da necessidade de 

melhorias, promover o incentivo à aprendizagem por meio de instrumentos que 

estimulam a curiosidade, a criatividade e apresentam informações concisas sobre 

assuntos científicos que também estão presentes  no dia a dia, pode ser uma forma de 

garantir o desenvolvimento do país e das pessoas por meio da educação. 

Observadas estas questões, torna-se possível e necessário explorar a leitura a 

partir de diferentes meios e formas de linguagem às crianças, ou seja, utilizar materiais 

que estimulam a interpretação, a imaginação e a criatividade na produção de sentidos, 

por exemplo.    

A revista busca suprir estas diferentes necessidades ao apresentar seu conteúdo 

de modo lúdico, com alguns textos maiores e mais densos (mas adequados ao público 

infantil) e outras vezes brincadeiras, histórias em quadrinhos e outros textos menores e 

mais simples.  

A professora Rachel Keedi8 (2010, entrevista), que leciona para alunos da 4ª 

série em Osasco/SP, em entrevista concedida à autora, explica que a revista funciona: 

como fonte de pesquisa e material de apoio. Por exemplo, um 
determinado assunto nos possibilita trabalhar a Língua Portuguesa 
porque temos um texto, no qual fazemos leitura e interpretação, 
gênero literário (KEEDI, 2010, entrevista).  

Quanto ao layout, a revista recorre a recursos de utilização de cores, com muitas 

ilustrações, explorando também o lado lúdico da aprendizagem. A professora Juliana 
                                                 
8 Entrevista concedida especialmente para elaboração deste estudo realizada em 16 de fevereiro de 2010. 
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Souza9 (2010, entrevista), que também utiliza a revista em suas aulas em 

Carapicuíba/SP, explica que:  

Além de incentivar as habilidades de leitura, o material imagético da 
revista é muito chamativo para as crianças que aprendem de forma 
prazerosa situações e informações que corroboram para a formação de 
um aluno (a) que hoje precisa para além de decifrar a palavra escrita, 
precisa ter habilidades para ler e interpretar o mundo e todos os 
desafios e novidades que nele se apresentam. 

O caráter lúdico e simbólico das brincadeiras e dos elementos gráficos 

apresentados na revista favorecem o aprendizado e desenvolvimento da criança, 

enquanto aluno e pessoa. O pesquisador Marcos Pires Leodoro explica que “o caráter 

simbólico da brincadeira favorece a apreensão, pela criança, de aspectos sutis da 

realidade” (LEODORO, 2008, p.107). 

Em alguns casos, a revista é utilizada para a atualização dos professores, 

conforme relata a professora Mônica Carrer10 (2010, entrevista) :“a revista muitas vezes 

ainda ajuda na montagem de planejamentos, projetos e aulas como uma importante 

fonte de consulta, onde também aprendo, ampliando meus próprios conhecimentos”.  

Por apresentar textos com diferentes graus dificuldades, buscando contemplar 

seu público de idades tão distintas, a revista torna-se fonte de apoio e informação 

comum para profissionais que trabalham com crianças em idade escolar.  

 

 

                                                 
9 Entrevista concedida especialmente para elaboração deste estudo realizada em 02 de fevereiro de 2010. 
10 Entrevista concedida especialmente para elaboração deste estudo realizada em 20 de janeiro de 2010. 


