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CAPÍTULO IV – UMA ANÁLISE DO DISCURSO DA REVISTA 

CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS 
 

1. Um quadro teórico do discurso 

 
Tendo em vista que o discurso é construído a partir do diálogo entre e com 

outros discursos pré-existentes (BAKHTIN, 1997), o discurso de divulgação científica 

resulta da intersecção de dois gêneros do discurso (LEIBRUDER, 2002), a saber, 

discurso científico e discurso jornalístico. Quando o novo discurso é elaborado, aspectos 

característicos de cada um desses gêneros é mantido no novo discurso. Enquanto o texto 

jornalístico busca aproximação do leitor com o universo do qual trata o artigo por meio 

de uma linguagem familiar (no caso, o universo da ciência), o texto garante, por 

exemplo, que objetividade e impessoalidade da linguagem, características do discurso 

científico, se encontrem nos discursos de divulgação científica (LEIBRUDER, 2002, 

p.229-230).   

Conforme explica a pesquisadora Ana Paula Leibruder (2002, p.230),   

o emprego de uma linguagem objetiva, concisa e formal, própria da 
modalidade escrita da língua, constitui o pressuposto básico referente 
à feitura de um artigo científico. O padrão lexical (nominalizações, 
vocabulário técnico), e o emprego de verbos na 3ª pessoa do singular, 
acrescidos da partícula se (índice de indeterminação do sujeito), ou da 
1ª pessoa do plural (sujeito universal), ocasionando o apagamento do 
sujeito [...]. A utilização de tais mecanismos, na medida em que afasta 
o eu do discurso científico, camuflando quaisquer índices de 
subjetividade nele existentes, objetiva, em última instância, atribuir-
lhe um caráter de neutralidade. 

 

 

No discurso científico, o que importa é ressaltar que o cientista está 

apresentando são de constatações adquiridas por meio de observações em que questões 

subjetivas devem ser desconsideradas, a transmissão das informações para outros 

pesquisadores deve ser feita obedecendo-se a rígida estrutura de um artigo cientifico, 

em que são apresentados, respectivamente: descrição dos materiais utilizados, objetivos, 

procedimentos, resultados, conclusões e propostas (LEIBRUDER, 2002, p.230). Esta 

estrutura de apresentação visa garantir que o cientista assumiu a postura de neutralidade 

frente a sua pesquisa.  
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O discurso jornalístico centra-se no fato que deve ser noticiado pelo jornalista. 

Para isto, o profissional deve ater-se à transmissão da informação, utilizando recursos 

semelhantes àqueles relatados no discurso científico para garantir distanciamento e 

impessoalidade ao discurso, como uso da 3ª pessoa do singular e/ou 1ª do plural seguido 

da partícula se, caracterizando o relato impessoal, demonstrando a intenção de não 

apresentar a interferência pessoal do jornalista (LEIBRUDER, 2002, p.232). Entretanto, 

como ressalta a pesquisadora, o texto jornalístico cumprirá sua função à medida em que 

for lido, e para isso deve chamar a atenção e despertar o interesse do leitor, sendo 

necessário cuidado na escolha do assunto e a forma como ele é tratado frente às 

expectativas do público ao qual se destina.  

Tendo em vista que a Ciência Hoje das Crianças é um periódico de divulgação 

científica para o público infantil, buscou-se, por meio da análise do discurso, identificar 

as principais características deste discurso especializado. Para isso, utiliza-se como base 

as teorias da Análise do Discurso da Escola Francesa. Esta escolha justifica-se pelo fato 

de tratar de um caso de adequação da linguagem do discurso de divulgação científica 

para o público infantil e busca-se identificar as “pistas” deixadas pelo autor durante a 

elaboração do texto de modo a caracterizar um discurso de divulgação ou um discurso 

científico.   

Uma abordagem caracterizadora da Escola Francesa é não considerar o sujeito 

do discurso como única fonte de sentido. O modelo psicanalítico influenciou a formação 

e consolidação dessa tendência, tornando-se prática caracterizadora de uma abordagem 

analítica, que decompõe a totalidade do discurso para entender o sentido que ele produz 

(CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008, p.202).  

A análise do discurso “visa compreensão de como um objeto simbólico produz 

sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos” (ORLANDI, 

2003, p.26). Assim, a análise não se restringe à interpretação, se atentando para outros 

elementos e mecanismos presentes no discurso que compõem o discurso e que 

participam do processo de significação. O objetivo de uma análise do discurso é buscar 

compreender outros dispositivos que ficam na superfície do texto, compreendendo 

como os outros objetos presentes no texto, além das palavras, produzem sentido. 

Para Orlandi (2003), o domínio da língua (idioma) está relacionado à 

inteligibilidade, ou seja, ao conhecer o significado das palavras, sabe-se o que foi dito, 

mas, isso não significa que foi entendido; já a interpretação busca o sentido por meio da 

distinção entre o texto e o contexto em que se desenrola o discurso, buscando-se 
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conhecer quem é o enunciador e o que disse, a situação em que se desenrola o 

discurso...; e compreender é conhecer  os sentidos produzidos pelos objetos simbólicos 

do texto, está relacionado com o apreender os sentidos e produzir sentidos. Segundo Eni 

Orlandi (2003), ao interpretar, de imediato fica-se preso a um sentido, mas que ao 

compreender outros sentidos podem ser explicitados. É deste modo que “a Análise do 

Discurso visa compreender como um objeto produz sentidos, como ele está investido de 

significância para e por sujeitos” (ORLANDI, 2003, p.26). A compreensão de um texto 

ao ser feita por pessoas diferentes não será a mesma, porque os conceitos que permitem 

que os sentidos sejam apreendidos e compreendidos são diferentes.  

Os discursos são interpretados para que sejam apreendidos os sentidos aparentes 

e aqueles que o emissor deixa implícito, é o não-dito, que possui intenções – e geram 

sentidos – de ser mais que sinais para o interlocutor decodificar e interpretar no 

discurso. Vários são os fatores que influenciam no sentido de cada discurso, dentre elas 

as condições de produção: quem produziu, para quem produziu, que meio utilizou para 

propagar a mensagem, entre outros. Orlandi (2003, p.30) afirma que essas  

 

são pistas que ele [analista de discurso] aprende a seguir para 
compreender os sentidos aí produzidos, pondo em relação o dizer com 
sua exterioridade, suas condições de produção. Esses sentidos têm a 
ver com o que é dito ali, mas também em outros lugares, assim como 
o que não é dito, e como poderia ser dito e não foi (ORLANDI, 2003, 
p.30). 

  
Um texto pode ser oral ou escrito; ter apenas uma palavra, uma frase ou uma 

sequência de várias frases. O que definirá um texto e o inscreverá como discurso é a sua 

inserção no contexto social-histórico. Assim, este texto passará a representar um 

discurso e suas unidades linguísticas produzirão sentidos em relação a uma situação 

social, permitindo que seja analisado à luz das suas condições de produção.Tomando-se 

por pressuposto de que a informação não explícita também participa do processo de 

produção de sentidos, as questões externas ao texto, como as condições de produção são 

observadas e consideradas nesse processo de análise.   

As condições de produção “compreendem fundamentalmente os sujeitos e a 

situação. Também a memória faz parte da produção do discurso” (ORLANDI, 2003, 

p.30).  No discurso, as condições de produção tratam, de modo geral, das circunstâncias 

que condicionam o discurso, podendo-se considerar o contexto imediato assim como o 

contexto sócio-histórico. Para Courtine (apud BRANDÃO, 2004, p.35) as condições de 
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produção originaram-se da sociolinguística ao admitir variáveis sociológicas na 

produção do discurso, tais como, estado social do emissor e do interlocutor, as 

condições sociais (políticas, econômicas, históricas...) em que o discurso foi produzido.  

Jakobson propôs um modelo para explicar a noção de condição de produção 

(CP) do discurso, colocando em cena os atores do discurso (emissor e interlocutor) e o 

seu referente.  Pêcheux (apud BRANDÃO, 2004, p.36) afirma que durante o discurso os 

organismos não são vistos de modo individual, mas busca-se a representação dos 

lugares sociais ocupados por eles.  Cada um destes lugares sociais são marcados por 

características e propriedades diferentes, ou seja, não vemos as pessoas que falam, mas 

os papeis que representam.  

 
No discurso, as relações entre estes lugares, objetivamente definíveis, 
acham-se representadas por uma série de “formações imaginárias” que 
designam o lugar que o destinador e o destinatário atribuem a si 
mesmo e ao outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do 
lugar do outro (BRANDÃO, 2004, p.36). 
 

 

Ao tomar consciência de que são atribuídas representações (posições ou papeis) 

para emissor e interlocutor, o emissor pode buscar antecipar as representações que o 

interlocutor fará e, assim, elaborar estratégias discursivas para alcançar o sentido 

desejado. O sentido das palavras sofre alterações, caso mudem as posições ou papeis 

daqueles que as empregam (ORLANDI, 2003, p.42).  

A formação das representações (ou atribuição dos papeis dos interlocutores no 

discurso) acontece pela interação entre o contexto sócio-histórico e a memória.  A 

memória refere-se ao que já foi dito, ao discurso já vivido.  

 
Na relação discursiva, são as imagens que constituem as diferentes 
posições. E isto se faz de tal modo que o que funciona no discurso não 
é o operário visto empiricamente, mas o operário enquanto posição 
discursiva produzida pelas formações imaginárias (ORLANDI, 2003, 
p. 40-41). 

 

A utilização de analogias é muito comum em discursos de divulgação científica, 

assim como metáforas. Conforme explica Orlandi (apud BRANDÃO, 2004, p. 89), “o 

discurso não é fechado em si mesmo e nem é domínio exclusivo do locutor: aquilo que 

se diz significa em relação ao que não se diz, ao lugar social do qual se diz, para quem 

se diz, em relação a outros discursos”.  
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Quando um discurso é elaborado, já existe um sistema linguístico para ser usado. 

Orlandi (2003, p.35) afirma que “quando nascemos os discursos já estão em processo e 

nós é que entramos nesse processo. Eles não se originam em nós. Isso não significa que 

não haja singularidade na maneira como a língua e a história nos afetam”. Para Bakhtin 

(1997, p. 336) o código linguístico é apenas um recurso, ou seja, as palavras são as 

mesmas, mas os sentidos que adquirem são sempre outros, pois as condições em que 

são produzidos os discursos são diferentes.  

O conceito de dialogismo apresentado por Bakhtin (1997) auxilia na 

compreensão desse mecanismo de formação de novos discursos. Dialogismo se refere 

às relações que um enunciado mantém com os enunciados anteriores a ele e também 

com os enunciados formulados posteriormente. “A orientação dialógica é, bem 

entendido, um fenômeno característico de todo discurso” (BAKHTIN apud 

CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2008, p.161). Um discurso não pode ser 

reproduzido, pois a relação que os códigos lingüísticos estabelecem com o contexto 

histórico-social em que é produzido não é a mesma. Ainda que seja feita uma citação 

literal do texto, o momento é diferente, os participantes da cena enunciativa podem ser 

diferentes, e o significado adquirido pelo enunciado pode ser outro também.   

Uma situação de comunicação é, pois, um diálogo também. Pressupõe a 

participação de pelos menos dois interlocutores. Ao se desenvolver a comunicação, 

desenvolve-se paralelamente uma cena de enunciação. Essa cena pode ser percebida 

por meio dos elementos utilizados para a transmissão da mensagem. Os elementos da 

cena podem ser os gestos, a entonação da voz, o vestuário, o espaço físico, as imagens, 

as cores, o som e etc, e cada um deles carrega consigo uma contribuição para a 

decodificação da mensagem. No caso de textos, os elementos que compõem a cena 

enunciativa são cores (ou ausência delas), tipografia, tamanho da fonte tipográfica, 

imagens (fotos ou desenhos), etc. 

O enunciador transmite as informações sobre seu caráter, sua ideologia, os 

sentidos que deseja produzir com seu discurso por meio de diversos recursos: 

gesticulação, escolha dos termos, entonação da voz, modo de se vestir e de se mover no 

espaço, as cores, estereótipos e representações sociais. Em se tratando de discurso 

impressos, o ethos transparece por meio das cores, da tipografia, dos grifos, das 

imagens, as palavras e argumentos etc.  

O público pode construir representações do emissor antes mesmo que ele inicie 

seu discurso. No discurso científico, o pesquisador é tido como ser responsável, detentor 
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de um poder alcançado por meio das pesquisas científicas, em ambientes não acessíveis 

às pessoas comuns, e sua fala deve ser respeitada e não contestada, uma vez que fala 

“em nome da ciência”. Entretanto, o ethos mostrado (e dito) nem sempre corresponde à 

realidade, sendo que, muitas vezes, o enunciador pode criar um ethos para mostrar ao 

seu interlocutor, e ao mudar o interlocutor, muda também o ethos.  

Existe um universo de códigos mais abrangente que simplesmente a língua, é a 

linguagem. Durante a escolha do ethos, o enunciador deve considerar quais os possíveis 

significados suscitados para o destinatário com o(s) código(s) utilizado(s). Esse código 

precisa ser capaz de gerar no destinatário a interpretação esperada pelo enunciador, caso 

contrário, o discurso não será legitimado e não fará sentido. “Quando falamos em 

linguagem, o primeiro preconceito que deve ser superado é o preconceito verbalista, 

quer dizer, aquele que restringe o termo linguagem apenas à linguagem verbal” 

(SANTAELLA, 1996, p.312). Existem outras linguagens, como a música (que usa 

como signo o som), a mímica e os gestos, a dança (que tem o movimento como signo), 

a escultura, teatro (que tem como signos o verbal, o sonoro e o visual), cinema, pintura, 

fotografia, desenho etc. Toda forma de expressão é linguagem. “Onde houver algum 

tipo de ordem, codificação, transmissão de informação, processo de comunicação, aí 

haverá linguagem” (SANTAELLA, 1996, p.314). E para a linguagem se tornar 

compreensível, ela deve fazer sentido e locutor e destinatário devem partilhar de um 

conhecimento comum a respeito dessa linguagem utilizada. Caso contrário, a mensagem 

não será decodificada pelo interlocutor.  

Os sentidos do discurso podem ser apreendidos por meio do ethos, ressaltando a 

noção de que os sentidos não estão nas palavras ou nas frases, mas em todos os 

elementos que compõem este discurso.  

O ethos compõe a cena de enunciação, que pode ser classificada de três modos:  

cena englobante, que refere-se ao tipo de discurso (literário, religioso, político, 

publicitário, jornalístico etc.); cena genérica, relacionada ao gênero discursivo utilizado 

no discurso (romance, sermão, econômico etc.); cenografia, refere-se ao quadro 

construído para que o discurso se desenvolva, sendo construída antes e durante o 

discurso (um discurso científico pode ser enunciado por meio de uma cenografia 

literária, lúdica, teatral etc).   

De acordo com MAINGUENEAU (2008, p.51)  
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o locutor deve dizer construindo o quadro desse dizer, elaborar 
dispositivos pelos quais o discurso encena seu próprio processo de 
comunicação, uma encenação inseparável do universo de sentido que 
o texto procura impor. A situação de enunciação não é, com efeito, um 
simples quadro empírico, ela se constrói como cenografia por meio da 
enunciação (MAINGUENEAU, 2008, p.51). 

 

O sentido atribuído à cenografia em Análise do Discurso não se resume ao 

sentido teatral, de quadro decorativo, como se o discurso se manifestasse em espaços 

pré-estabelecidos e construídos, mas considera-se que o discurso se desenvolve na e 

pela cena de enunciação, ocorrendo uma relação de interdependência e 

complementaridade entre o discurso e sua cena.  

A cenografia sustenta o discurso e tem a função de garantir uma interação entre 

o dito pelo enunciador e o visto pelo destinatário. Se o discurso apresentar um 

enunciado e a cenografia apresentar outro, a mensagem ficará inconsistente e confusa 

para o destinatário, dificultando a comunicação e a produção de sentido pelos 

interlocutores. 

 

 

2. Análise Descritiva 
 

Para entender a organização da revista, bem como sua forma de construção em 

termos de temas e assuntos, foi elaborado um instrumento para coleta dos dados das 

edições de 2008 (ANEXO III), que compõem a amostragem desta pesquisa. Os dados 

coletados foram classificados nas seguintes categorias:  

Identificação: trata-se da identificação da publicação, registrando a data, edição, 

ano e título do artigo. 

Seção: refere-se à classificação do artigo na seção1 apresentada pela revista: 

Matéria de capa; Artigos/Geral; Baú de Histórias; Você sabia...?; Experimento; Por 

que...?; Galeria de bichos ameaçados; Quando crescer, vou ser...; Como funciona; e, por 

fim, Poesia e Companhia.  

Área: refere-se à classificação do assunto abordado pelo artigo em relação à área 

do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, 

Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e 

                                                 
1 Todas as seções apresentadas na Revista Ciência Hoje das Crianças foram descritas no Capítulo III 
desta pesquisa. 
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Linguistica, Letras e Artes.  Para realizar esta classificação, tomamos por base a Tabela 

de Áreas do Conhecimento da Fapesp2.  

Autoria: esta categoria refere-se à identificação do autor e do seu vínculo 

institucional. Estes vínculos podem ser com o Instituto de Pesquisa/Universidade; 

Instituto Ciência Hoje/Redação Ciência Hoje das Crianças; Autor independente, em 

que o autor não está vinculado a nenhuma instituição; ou ainda, Artigo sem assinatura, o 

que não permite a identificação da autoria e do vínculo. 

Após a transcrição dos dados, identificamos que entre as onze edições da Revista 

Ciência Hoje das Crianças publicadas em 2008, foram contabilizados um total de 106 

artigos distribuídos em dez seções presentes na revista. 

 As seções História em Quadrinhos, Desafios Ciência Hoje, Jogos e Passatempo 

e Cartas não foram consideradas porque possuem caráter multidisciplinar, podendo 

reunir várias áreas do conhecimento. Esta atitude se justifica pela necessidade de 

classificações auto-excludentes, ou seja, ao ser classificada em uma área do 

conhecimento, automaticamente o artigo não deve aparecer em outra área. Para esta 

classificação, levamos em consideração o enfoque principal que o artigo apresenta em 

relação ao tema e assunto abordado.  

Segundo a editora da revista, Bianca Encarnação3, “a revista contempla, em 

praticamente todas as edições, cinco áreas4: exatas, humanas, biológicas, ambientais e 

uma quinta área que chamamos de ‘bichos’, referindo-se à Galeria. Considerando estas 

cinco áreas, ponderamos, por exemplo, tamanho dos textos e complexidade, buscando o 

equilíbrio da revista como um todo”. Ao realizarmos a análise descritiva sobre a 

presença das áreas do conhecimento nos textos da revista, percebemos que todas as 

áreas apareceram nas onze edições de 2008, embora algumas áreas tenham recebido 

maior destaque.  

 

 

 

 
                                                 
2 Tabela de áreas e subáreas do conhecimento disponível em http://www.fapesp.br/materia/2000/tabela-
de-areas/tabela-de-areas.htm. 
3 Informação obtida na mesma entrevista concedida à autora. 
4 A editora da revista, Bianca Encarnação, em entrevista (2010) informa que os artigos estão divididos em 
cinco áreas: Exatas, Humanas, Biológicas, Ambientais e uma quinta área que chamamos de ‘bichos’, 
referindo-se à Galeria. Entretanto, utilizamos a classificação das áreas do conhecimentos da FAPESP, que 
divide o conhecimento em oito áreas: Ciências Exatas, Ciências Biológicas, Ciências Humanas, Ciências 
Agrárias, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes.  
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Gráfico 2 – Percentual de artigos por áreas de conhecimento (2008) 

 

 
 

As áreas que recebem maior destaque na revista são as Ciências Biológicas, 

Linguística, Letras e Artes e as Ciências Humanas, respondendo, respectivamente, por 

25%, 23% e 22% do total de artigos. As áreas que recebem menor atenção são Ciências 

Agrárias, com 1% e Ciências Sociais Aplicadas, com 2% de participação nos artigos 

publicados em 2008. As Ciências Exatas e da Terra também aparecem contempladas na 

revista Ciência Hoje das Crianças, respondendo por 18% do total de artigos publicados. 

As Ciências da Saúde e as Engenharias respondem, cada uma, por 5% do total de 

artigos na revista.  

Apesar de apresentar artigos em todas as áreas da Ciência, a revista Ciência 

Hoje das Crianças também apresenta maior número de artigos referentes à área de 

Ciências Biológicas, assim como outras publicações voltadas para a divulgação do 

conhecimento científico. 
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Gráfico 3 – Quantidade de artigos por seção (2008) 

 
 
 

Algumas seções são publicadas em todas as edições da revista. As seções 

Matéria de capa, Baú de histórias, Por que, Quando crescer, vou ser..., Você sabia...?, 

Como funciona e Poesia e Companhia apareceram em todas as edições de 2008.  A 

seção Artigos/Geral teve uma variação para mais, respondendo pela publicação de 16% 

dos artigos nas onze edições pesquisadas. Já as seções Experimento e Galeria de bichos 

ameaçados não apareceram em todas as edições, mas respondem por 6,6% e 5,7%, 

respectivamente.  

A identificação do autor, e da instituição a qual está ligado, faz parte da 

assinatura do artigo, e nos baseamos nesta informação para identificarmos o vínculo 

institucional ou a falta dele, conforme dados apresentados abaixo (Gráfico 3):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

Gráfico 4 – Vínculo institucional dos autores 

 

 
 

De acordo com os dados impressos na revista, identificamos que 62% dos 

artigos publicados são assinados por pessoas ligadas5 à institutos e centros de pesquisa 

e/ou universidades. Alguns artigos contam com a participação de dois ou mais autores, 

às vezes ligados a instituições de pesquisa diferentes. Neste caso, a marcação é 

contabilizada apenas uma vez. O Instituto Ciência Hoje e a revista Ciência Hoje das 

Crianças respondem pela apresentação de 17% dos artigos publicados em 2008. Apesar 

de apresentar grande parte dos artigos assinados por pesquisadores ligados a alguma 

instituição de pesquisa, o percentual de artigos de autores independentes e artigos não 

assinados é bastante alto. Juntos, respondem por 21% do total de artigos publicados nas 

onze edições de 2008. 

 

 

3. Uma análise dos textos da Ciência Hoje das Crianças 
 

Durante a análise da revista Ciência Hoje das Crianças, identificamos a 

utilização de muitos recursos para composição do layout, texto e cenografia.  

Entre os diversos recursos utilizados pela revista com o intuito de apresentar o 

conhecimento científico, encontra-se a estratégia de construção dos discursos através da 

                                                 
5 Neste caso, são pesquisadores, bolsistas, professores, escritores, cientistas... Entende-se que as pessoas ligadas a 
institutos, centros de pesquisa ou universidades estão autorizadas a assinar por estes organismos. 
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adoção de estilos textuais, principalmente a narração. Zamboni (2001, p.16) aponta que 

esta estratégia é bastante utilizada em textos de divulgação no meio jornalístico, pois se 

busca prender a atenção do leitor por meio da identificação com o personagem da 

história, e levá-lo à leitura do texto. Dessa forma, o conteúdo científico do texto é 

apresentado de maneira agradável e descontraída através de histórias, fábulas, contos 

etc.  

Outro recurso utilizado na revista é a apresentação dos resultados sem a 

explicitação da metodologia científica utilizada nas pesquisas. No entanto, no decorrer 

do texto, existe a descrição das etapas seguidas durante a pesquisa, mas sem a utilização 

da nomenclatura de técnicas de pesquisa científica. A opção por estes recursos reforçam 

o estilo textual de elaboração das mensagens adotado na revista. Zamboni (2001, p.18) 

questiona sobre o fato de estilos diferentes produzirem efeitos de sentidos diferentes e 

de estarem ligados aos diferentes graus de compreensibilidade.  O público leitor da 

revista Ciência Hoje das Crianças é formado por crianças entre 8 e 13 anos. Esta é uma 

faixa etária bastante ampla e que possui muitas características diferentes, entre elas, o 

grau de alfabetização e o vocabulário, o que pode interferir na compreensão do sentido 

do texto. Desse modo, podemos encontrar textos com graus de dificuldade diferentes, 

que se refletem no tamanho dos períodos ou na forma de abordagem do assunto. 

Geralmente, o assunto de maior destaque na capa, além de ser apresentado no artigo 

principal, também aparece em outras seções, com abordagens diferentes, principalmente 

nas seções Jogos e Passatempos, Desafios CHC, História em Quadrinhos e 

Experimentos.  

A seguir, faremos a apresentação do texto e a análise da composição textual dos 

artigos selecionados, destacando que a análise relativa a estes três artigos estende-se às 

outras edições publicadas em 2008, ou seja, os elementos e as caracter[isticas são 

comuns a todas as edições. 
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Figura 6 - Artigo Peixe debaixo da terra 
 

 
Edição nº 188 
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Edição nº 188 
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Edição nº 188 
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Edição nº 188 

 

 Iniciaremos pela identificação do distanciamento do autor em relação à pesquisa 

e ao seu relato. É comum em artigos científicos e de divulgação científica que o autor 

mantenha um distanciamento do seu texto. “A partir de 2005, três cientistas, nós 

mesmos, os autores deste texto, decidimos fazer um esforço para saber se os bagres de 
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poço ainda existiam”6. Neste fragmento, os autores se apresentam como participantes da 

história, o que oferece à narração o caráter de realidade. Durante todo o texto é possível 

identificar a utilização de vocabulário simples e coloquial e até estereotipado, 

representado por expressões como “Apesar de ganharmos fama de doidos [...]”, 

“Apesar da bagunça que fazíamos[...] ou ainda “[...] entender um pouco melhor a vida 

desse peixe que é de verdade, viu?!” 

As citações de termos técnicos e especializados também são comuns em textos 

de divulgação científica. Neste artigo, mesmo apresentando a linguagem coloquial, 

podem ser encontrados termos científicos, seguidos de explicações ou metáforas e 

analogias para facilitar o entendimento do leitor.  O primeiro parágrafo, que 

contextualiza o leitor sobre a descoberta desses peixes na Ilha de Marajó há mais de 

cem anos, apresenta o nome científico em latim, “Phreatobios cisternarum”, seguido do 

significado: “o que vive nas águas subterrâneas”. De acordo com as explicações de 

Zamboni (2001, p.126-127), “o que predomina são termos cotidianos, oriundos da 

linguagem familiar de todos os dias. Quando os termos especializados são inevitáveis, 

interrompe-se o fluxo do discurso para inserir sua explicação” 

Os artigos científicos descrevem cuidadosamente a metodologia e os processos 

da pesquisa. De modo semelhante, o texto da Ciência Hoje das Crianças prossegue 

apresentando as etapas de realização do trabalho dos pesquisadores:  

 

O primeiro grande desafio que tínhamos pela frente era achar os peixes. E que 

tarefa difícil! Atualmente, quase não há poços por aí. Na maioria das cidades, há água 

encanada e os velhos poços secaram, foram aterrados ou destruídos.  

 Para encontrar os poços e os peixes, tivemos de ir à periferia de algumas 

cidades na Ilha de Marajó e outras próximas à Belém. O trabalho era de detetive: sair 

perguntando se alguém já tinha visto uns peixinhos pequeninos, vermelhos, parecidos 

com uma minhoca, na água do poço. Imagina de que jeito as pessoas olhavam para a 

gente?! 

Apesar de ganharmos fama de doidos, conseguimos, após muita procura, 

localizar pessoas que já haviam visto os bagres-de-poço. Começava uma nova etapa do 

trabalho: capturar alguns peixes para prosseguir com a pesquisa. E fizemos isso indo, 

claro, ao fundo do poço!  

                                                 
6 Grifo nosso 
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Neste fragmento, identificamos duas etapas do processo de realização da 

pesquisa: primeiro encontrar poços artesianos, justificando no próprio texto a 

necessidade de realizar uma viagem para a região Norte do país7. A seguir, apresentam a 

forma de coleta de informações junto às pessoas que vivem no local pesquisado, 

ressaltando a utilização da linguagem coloquial, no texto e na abordagem às pessoas: “O 

trabalho era de detetive: sair perguntando se alguém já tinha visto uns peixinhos 

pequeninos, vermelhos, parecidos com uma minhoca, na água do poço”. Nota-se, neste 

período, que além da linguagem simples, é utilizado também o recurso das comparações 

para tornar compreensível às pessoas não especializadas o que os cientistas procuravam.   

 A narrativa prossegue se desenrolando em torno dos fatos curiosos que 

aconteceram no decorrer da pesquisa, tornando o texto descontraído, cumprindo assim, 

um dos objetivos da revista Ciência Hoje das Crianças, que é mostrar que a ciência está 

presente no dia a dia das pessoas e é feita por pessoas. Desse modo, este artigo 

apresenta o ethos dos pesquisadores como desbravadores, que não restringem sua ação 

ao laboratório.  

Seguindo o modelo de um artigo científico na organização da estrutura textual 

(apresentação do objeto, metodologia, resultados e proposições), o texto prossegue 

apresentando alguns resultados alcançados com a pesquisa relatada e as características 

físicas do animal pesquisado. Além disso, o artigo termina apresentando dúvidas que 

ainda existem em relação aos bagres-de-poço. O texto do subtítulo “Localização e 

dúvidas” fala que existem outras espécies com características semelhantes aos bagres-

de-poço, conhecido como bagres-de-folha e uma espécie de bragre-de-poço cor-de-rosa.  

O artigo termina de modo semelhante aos artigos científicos, apontando que esta 

pesquisa não respondeu a todas as dúvidas e em que os resultados apresentados não são 

conclusivos, falando da necessidade de novas pesquisas sobre o assunto para conhecer 

outras características e comportamentos do animal pesquisado.  

Este artigo apresenta o formato encontrado em todos os outros artigos referentes 

à chamada principal da capa das edições de 2008. A ilustração da primeira página 

apresenta desenhos bastante coloridos e com traços simples, primários. Por meio de 

desenhos de um poço artesiano, um peixe no balde, os personagens usando chapéu num 

ambiente rural, busca mostrar o hábitat desses animais, ilustrando as informações 

                                                 
7 Duas pesquisadoras envolvidas nesta pesquisa estão ligadas à Universidade de São Paulo (USP) e o 
outro ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), que fica em Manaus/AM. 
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presentes no próprio texto. O restante do artigo traz quatro fotos: uma dos peixes, 

conhecidos como bagres-de-poço, que possuem o corpo com formato um pouco 

diferente dos peixes mais conhecidos; outra foto de um poço artesiano, uma vez que 

poços não fazem parte do cotidiano da maioria das crianças, que vivem nas cidades e 

possuem água encanada; duas fotos dos pesquisadores em busca de exemplares desses 

peixes (uma foto do cientista entrando num reservatório em busca dos bagres-de-poço e 

outra com dois cientistas dentro do rio em busca de outros exemplares dos peixes).  

Em relação à composição do layout da revista, a editora da Ciência Hoje das 

Crianças, Bianca Encarnação (2010), explica que “as ilustrações são pensadas conforme 

as exigências dos textos – algumas são mais soltas e poéticas, enquanto outras são um 

pouco mais técnicas. Todas, no entanto, procuram compor um visual convidativo e 

bem-humorado”. É importante apontar que, como o texto conta curiosidades da 

pesquisa realizada na região Amazônica em forma de história, as imagens ilustram a 

realidade vivida durante a pesquisa, apresentando os ambientes e as formas de trabalho 

dos cientistas, provando que o artigo não trata apenas de uma história de aventura e 

ficção. Após observarmos outros artigos das outras edições que compõem o corpus 

desta pesquisa, constatou-se que as fotos têm mais que o caráter ilustrativo, mas 

também o caráter informativo, complementando as informações descritas no texto.  

 

Figura 7 – Cientistas durante pesquisa sobre bagres-de-poço 

 
 

Poço artesiano Cientistas em busca dos peixes  
no rio Negro 
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A construção da cenografia para enunciar o conteúdo científico de modo 

convidativo ao público infantil é feita levando em consideração o conteúdo: se o artigo 

for mais técnico, são apresentadas imagens reais que possuem relação com o assunto; se 

o artigo for mais descontraído, geralmente ele é ilustrado com imagens mais divertidas e 

até engraçadas. Entretanto, é importante ressaltar que ambos apresentam ilustrações 

bastante coloridas e chamativas.  

Além das ilustrações, os artigos apresentam elementos gráficos diferentes nos 

títulos, como a tipografia e as cores, que buscam também relacionar-se com o conteúdo 

apresentado. Como exemplo, citamos a edição nº 193, de agosto de 2008, que trouxe um 

texto sobre areias-vivas como artigo principal e a edição nº 1958, de outubro de 2008, 

que apresenta a China como assunto principal. Nestas duas edições é possível perceber a 

utilização de recursos de composição das cenas enunciativas com a utilização dos 

recursos gráficos de tipografia, cores e desenhos. 

 

Figura 8 – CAPAS 

 

Edição nº 193 Edição nº 195 

 

As capas das revistas exploram cores e imagens chamativas e vivas. Apesar de 

tratar de assuntos de muitas áreas do conhecimento, a revista busca criar desenhos 

                                                 
8 As capas de todas as edições publicadas em 2008 constam no ANEXO IV.  
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estilizados divertidos e com traços comuns ao público infantil. As capas trazem muitos 

elementos que são abordados no texto. Tomando como exemplo essas duas capas 

(edições nº 193 e 195), após a leitura dos textos do artigo principal, podemos identificar: 

na edição nº 193, a presença do microscópio, de uma plataforma de petróleo e de 

pirâmides, que aparecem no texto. Na edição nº 195, encontramos duas chaminés, um 

dragão de sombra e a muralha da China, elementos que também aparecem no texto do 

artigo principal.   
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Figura 9 - Artigo Areias Vivas  

 
Edição nº 193 
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Edição nº 193 
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Edição nº 193 
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Edição nº 193 
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Edição nº 193 

 

 



111 
 

Na edição nº 193, foram identificados muitos desenhos que representam os 

organismos dos quais trata o texto. Estes desenhos possuem muitas formas, alguns com 

as extremidades pontiagudas, outros com extremidades arredondadas, e formas 

geométricas e cores variadas, com inúmeras sobre os organismos falados no artigo. 

Além dos desenhos, o artigo traz no final, imagens microscópicas desses organismos.  

A tipografia utilizada nos títulos possui as extremidades quadradas, nos levando 

a inferir que buscam harmonizar com as imagens. Além disso, a primeira página do 

artigo possui o fundo esverdeado, fazendo uma alusão com o fundo do mar. O restante 

do artigo possui o fundo de página branco. Neste artigo encontramos dois boxes com 

fundo amarelo e título em azul com informações complementares ao texto.   

Na edição nº 195, que traz a China como tema do artigo principal, encontramos 

muitos desenhos estilizados com traços que remetem ao povo e à cultura chinesas, com 

muitas cores e personagens que representam homens, soldados, mulheres, crianças, 

elementos tradicionais e também tecnológicos, demonstrando a diversidade de culturas 

possíveis nesse país. As imagens são bastante coloridas e as duas primeiras páginas 

possuem o fundo amarelo bem chamativo. Além dos desenhos, o artigo traz diversas 

fotos: de Mao-Tsé-Tung para ilustrar a fundação da República Popular da China, outra 

foto da grande muralha, três fotos de construções arquitetônicas que apresentam muita 

tecnologia e inovação e por último de uma comerciante de produtos fabricados pelos 

chineses. Os títulos e subtítulos utilizam uma tipografia que remete aos ideogramas 

chineses9. O restante do artigo possui o fundo de página branco. Neste artigo 

encontramos dois boxes com fundo alaranjado nas extremidades esquerda e direita com 

uma linha do tempo da história recente da China (de 1949 à 2008).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Desenhos feitos com traços que possuem significados distintos e constituem a forma de escrita deste 
povo. 
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Figura 10 - Artigo Um resumo da China 
 

 
 
Edição nº 195 
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Edição nº 195 
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Edição nº 195 
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Edição nº 195 
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Edição nº 195 
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Edição nº 195 
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Edição nº 195 
 
 

Tomando por base as edições nº 193 e nº195, identificamos que os recursos 

gráficos são bastante utilizados, principalmente na primeira página dos artigos e nos 

títulos, onde são feitas as apresentações sobre o assunto e o enfoque do artigo. Os 

recursos de cores e diversidade de traços nos desenhos são amplamente explorados. 
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Os artigos publicados na Ciência Hoje das Crianças são assinados por 

especialistas ligados, principalmente, a universidades e institutos de pesquisa. A autoria 

dos artigos compõe parte da formação das posições discursivas do discurso da revista, 

que se apresenta como portador autorizado da informação científica. O processo de 

produção dos artigos conta com a participação de jornalistas, que colaboram na 

“transcrição” da informação apresentada pelo pesquisador no artigo original (que pode 

apresentar linguagem característica da disseminação científica) para a linguagem 

familiar ao público infantil.  

Apesar de apresentar o artigo assinado por um pesquisador, pode-se observar 

como característico do discurso da revista que o autor se coloca como parte do público 

para o qual escreve, como nos trechos do artigo Constituição Brasileira, da edição 196: 

“Na época, o nosso país tinha acabado de sair de um período difícil de sua história” ou 

do Editorial da Edição 188: “Por vezes, os cientistas fazem descobertas que custamos a 

acreditar” . Essa característica pode ser observada em outros textos da revista, que 

“convida” o leitor a “fazer uma viagem” ou se “aventurar” pelo conteúdo dos artigos, 

utilizando para isso, verbos na 1ª pessoa do plural, transmitindo a idéia de que tanto 

autor quanto leitor percorrerão juntos o mesmo caminho no processo de aprendizagem. 

O discurso construído na revista Ciência Hoje das Crianças é rico em elementos 

que produzem significados e interagem com o universo infantil. As imagens, os textos, 

as ilustrações, as cores e os personagens são recursos bastante explorados que 

possibilitam ao público leitor da revista identificar-se com o conteúdo apresentado. 

Assim, o periódico criado na década de 1980 cumpre seu objetivo de mostrar que a 

ciência é muito mais que a matéria estudada na escola, mas que está presente no dia-a-

dia das pessoas e que é feita por pessoas,    

Em relação à utilização de todas as seções nas 11 edições analisadas, nota-se que 

a revista Ciência Hoje das Crianças considera importante que uma revista de 

divulgação científica não se limite a apenas algumas áreas da ciência, principalmente 

uma revista feita para o público infantil, possibilitando a ampliação da visão de mundo 

por meio do conhecimento científico. 

 


