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CONCEPÇÃO DOS ALUNOS DE CIÊNCIAS NATURAIS, SOBRE A UTILIZAÇÃO 

DE REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Raiane Tavares Fortuna 1 

RESUMO 

 O uso de Revista de Divulgação Cientifica como um recurso didático tem sido discutido nos últimos anos, 

isso pode ser devido a apresentar os conteúdos de maneira mais compreensível podendo facilitar a aprendizagem. 

Neste trabalho será abordada a visão dos alunos de um curso de licenciatura sobre a utilização de Revista de 

Divulgação Cientifica no Ensino de Ciências, na incorporação dos saberes e como material didático na sala de 

aula. A metodologia que utilizada constou de um questionário com questões abertas que revelou que a maioria dos 

alunos não tem conhecimento sobre a importância dessa ferramenta em sala de aula para potencializar a 

aprendizagem das ciências dos alunos. 

Palavras-chaves: Revista de Divulgação Científica, Ensino de Ciência, Formação de Professores. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente a ciência e tecnologia estão cada vez mais presentes no cotidiano do ser 

humano, se observar os meios de comunicação hoje em dia vemos que a televisão tem a maioria 

da audiência em termos de público, podemos notar que essas características são muito vagas 

em relação ao conhecimento se tornando um meio não confiável. Assim como outros meios de 

comunicação a revista ainda continua sendo o meio mais confiável, pois seu histórico reforça 

sua credibilidade, mas para que isso funcione de uma forma que a sociedade tire aproveito, é 

preciso que o país tire máximo de aproveito da educação e eleve seus índices de qualidade assim 

ampliando mais o acesso ao conhecimento científico (SABBANTINI, 2004).  

O surgimento da Revista Cientifica ocorreu em torno do século XVII, como uma evolução 

da comunicação informal da ciência, aonde o uso de cartas, atas e memórias de reuniões 

científicas para a troca de informações. Na ciência hoje, é através da comunicação que há trocas 

de ideias, facilitando a inexistência da carência cultural no ensino superior.  

A Revista Cientifica tem um papel fundamental no transporte de informações das 

descobertas cientificas, é por meio delas que pesquisadores publicam suas descobertas (LEITE 

et al., 2008). As revistas como meio de comunicação, tem uma relação bastante forte com a 
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publicação cientifica essa ideia de divulgação científica voltada para o conhecimento se torna 

um instrumento de trabalho. Para (GOMES; THOMPSON, 2007) essa estratégia da utilização 

da divulgação como um meio de acesso ao público, sobre os conhecimentos produzidos em 

universidades e centros de pesquisas, instigando os alunos para a vocação científica, e gerar 

parâmetros para a comunidade científica. 

Ultimamente a DC vem sendo alvo de pesquisas na área de educação em ciências e se 

tornando um tema central em diversos trabalhos publicados e anais de eventos nas áreas de 

Ensino de Ciências nacionais e internacionais. Mundialmente esses eventos tem apontado a 

importância sobre a educação informal e o uso de DC na educação formal como um recurso 

didático e a importância do uso de DC na formação inicial do professor. (NASCIMENTO; 

REZENDE JUNIOR, 2010). 

Com isso a Divulgação Científica encontra-se mais presente na rotina do público, mas 

pesquisas desenvolvidas hoje em dia, a área de ensino em ciências mostra alternativas para 

suprir necessidades vivenciadas por docentes e estudantes inseridos no ensino básico brasileiro 

(ABREU; QUEIROZ, 2012). 

Entre esses se destaca o uso de recursos de Divulgação Científica como ferramenta para 

melhoria na qualidade do processo de ensino e aprendizagem (ABREU; QUEIROZ, 2012). 

Diante disto, o interesse por atividades que utilizam os Textos de Divulgação Científica em 

sala vem crescendo, mostrando que o ensino não é padronizado, ser tornando uma ferramenta 

didática alternativa, introduzindo novas questões, linguagem acessível, tópicos atuais, aonde o 

interesse do aluno encontra-se em adquirir conhecimento nas áreas das ciências (GOMES, 

2008). 

De acordo com Gonçalves (2008) incontáveis deficiências educacionais em que a sociedade 

transita, a publicação de artigos científicos criteriosos de Divulgação Científica poderia atenuar 

a deficiência educacional. 

Mesmo com o crescimento da leitura sobre a Ciência e Tecnologia, ainda é preciso ser 

melhorado em vários aspectos, pois com o aumento de uso nas salas de aula tem se mostrado o 

interesse dos pesquisadores em educação em Ciências, mostrando várias perspectivas. Outro 

ponto também a ser levantado é a contribuição do desenvolvimento de atividades vinculadas ao 

uso de TDC, fazendo com que os alunos tenham aumento gradativo na compreensão dos 
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materiais lidos, e o gosto pela leitura, para que isso aconteça é indispensável  que o professor 

tenha uma percepção sobre uso de outros textos dos livros didáticos, neste caso o uso de TDC 

na área de Ciências Naturais eles tem uma posição privilegiada em relação ao diversos textos 

usados como recurso didático, pois serão lidos por pessoas que procuram se informar sobre o 

tema científico ( TERRAZZAN; GABANA, 2003). 

Esta é uma prática recorrente nas aulas, no entanto a utilização das DC’s ainda não se faz 

tão efetiva, devida alguns fatores, pois a falta de investimento na formação inicial e posterior 

dos professores é débil, fazendo assim às más condições de trabalho, falta de preparo e animo 

dos docentes para a atuação no ensino. (MARTINS et al., 2001) 

Outro ponto que tem que ser observado é a relação entre professor e os TDC’s em sala de 

aula, como o uso desse recurso ajuda na formação de professores visando estabelecer diretrizes 

aonde pode ser guiado em sala de aula com o uso desse material (TERRAZZAN; GABANA, 

2003. 

Mesmo com o crescimento de trabalhos acadêmicos e relatos de experiências sobre DC, 

esse estudo sistemático é escasso, assim ainda nos permite ver o ponto em que essas pesquisas 

vêm assumindo. (NASCIMENTO E REZENDE JUNIOR, 2010). 

A partir deste trabalho pretende-se conhecer a concepção sobre a utilização de Revistas 

Científicas na formação de professores no curso de Ciências Naturais na Universidade de 

Brasília, e como essa estratégia didática ajuda na compreensão de temas abordados em matérias 

ministradas no curso, o alcanço significativo na construção do saber na graduação. O presente 

trabalho tem o objetivo de estudar como essa Revista de Divulgação Cientifica ajuda na 

concepção dos alunos em Ciências Naturais na utilização desse recurso como material de estudo 

para formação de professores.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A Revista Cientifica tem uma qualidade bastante satisfatória, em relação ao seu público 

consumidor, pois são leitores com formação cultural elevada assim suas publicações têm 

conhecimentos aprofundados, analisados e específicos. As revistas têm um gênero 

multidisciplinar, aonde seu conteúdo é voltado para integrar várias áreas, já as Revistas de 
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Divulgação Científicas são vistas de uma maneira genérica, sem aprofundamento teórico, 

focada em passar informações a respeito do desenvolvimento da pesquisa (SILVA, 1996).   

Para Gomes (2000) as revistas especializadas em difusão da ciência podem ser 

classificadas em dois tipos: a) de disseminação cientifica; b) de divulgação científica, embora 

ambas tenham como objetivo  divulgar, as de disseminação cientifica reproduzem 

conhecimento com o intuito de gerar mais conhecimento que são produzidos por pesquisadores, 

que veiculam textos altamente especializados, que só serão compreendidos por profissionais da 

área do conhecimento e do assunto abordado, esse segmento comporta as revistas cientificas. 

Já as de divulgação cientifica que são as RDC’s tem o intuito de veicular textos com linguagem 

mais acessíveis não especializadas. Aonde a revista reproduz o conhecimento apenas com o 

propósito de informar, pois tem como alvo um público não – especializado. 

Deste modo, essas revistas que podem ser classificadas como de Divulgação Científica, 

ainda de acordo com Gomes (2000), podem ser divididas em: a) jornalística; b) híbridas.  

Reproduz textos de conhecimento com o propósito de informar, um público não -

especializado que publica textos produzidos exclusivamente por autores jornalistas é 

denominada revista jornalística especializada em ciência, exemplos: Superinteressante. Mas 

quando a revista de divulgação veicula textos de autores jornalistas e autores pesquisadores e 

tem um público alvo especialistas e não – especialistas, exemplo a Ciência Hoje e Scientific 

American Brasil, trata-se de uma publicação de natureza hibrida, pois existe diferentes objetivos 

que são: reprodução de conhecimentos para informar, para convencer o público da validade das 

pesquisas, para gerar conhecimentos, para leitores especialistas e não – especialistas, para 

autores pesquisadores e jornalistas e consequentemente dois tipos de linguagem. (GOMES, 

2000). 

As CH, SAB e SI, por serem consideradas revistas de DC, apresentam níveis diferenciados 

de divulgação, isso ocorre por causa do perfil de seus leitores, e isso interfere no nível na 

construção dos textos e do uso de ilustrações, como a CH e SAB com maior dificuldade e SI 

com um teor mais simplificado. (CARVALHO, 2011). 

 Com isso a (CH) e (SAB) são revistas de divulgação científica hibridas, que possuem 

como público-alvo especialistas e não-especialistas em ciência, enquanto a (SI) é jornalística. 

(CARVALHO, 2011). 
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As Revistas de Divulgação Científica (RDC) estão ocupando esse lugar de “alfabetização 

científica”, aonde atingem milhões de leitores todos os meses, dentre esses leitores está um 

grupo importante da população: os estudantes de ensino fundamental (SANTOS E PEDROSA, 

2011). 

Dessa forma, as Revistas de Divulgação Científica são as publicações nas quais se reproduz 

o conhecimento apenas com o propósito de informar, tem como alvo um público não-

especializado e publica textos produzidos exclusivamente por autores jornalistas. (SANTOS e 

PEDROSA, 2011). 

Essas publicações estão longe de ser uma fonte imparcial de informação, e com isso merece 

uma avaliação minuciosa a respeito dos instrumentos pedagógicos que atingiram na atualidade. 

As RDC hoje em dia, são uma das principais fontes de informação sobre ciência usada na 

escola. Com o seu uso, elas vêm substituindo o livro didático dentro da sala de aula com mais 

frequência. Em sua pesquisa, os resultados analisados demonstram que essas revistas, por ter 

caráter de marketing, não dão o tratamento adequado a informações importantes relacionadas a 

conteúdo das séries do ensino fundamental e veiculam erros conceituais graves que podem 

causar prejuízos ao processo de aprendizagem dos alunos (SANTOS E PEDROSA, 2008). 

Em seu artigo Santos e Pedrosa (2011), mostram que as RDC em questão apresentam uma 

frequência de erros que não condiz com o papel de “instrumento pedagógico” a elas atribuídos. 

Esses erros longe de ser algo inofensivo ou absolutamente sem importância, revelam que a 

mídia não deve ser integrada à vida escolar sem passar por uma avaliação dos fatores que a 

subjazem: manuseio do marketing, sensacionalismo visando o aumento do público leitor e 

pouco domínio do discurso científico por parte dos jornalistas científicos. 

Com esses levantamentos ficou claro, os reais interesses das revistas em questão dos 

principais motivos das utilizações em sala de aula, que passam ao largo dos interesses 

educacionais que devem orientar o trabalho pedagógico nas escolas brasileiras. (GOMES, M.C, 

DA POIAN, A. T & GOLDBACH, T, 2007). 

Consideramos que os Textos de Divulgação Científica (TDC), em especial de Revistas de 

Divulgação Científica (RDC), são materiais importantes como uso de recurso didático em sala 

de aula, pois apresentam em sua constituição elementos desejáveis que proporcionam uma 

formação de qualidade para os estudantes. Entretanto, ressaltamos que cuidados devem ser 
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tomados ao empregar estes textos no contexto escolar, embora estes tenham uma proposta 

diferenciada de abordagem dos temas científicos (GOMES, M.C, DA POIAN, A. T & 

GOLDBACH, T, 2007). 

Podemos incluir entre as opções de publicações citadas pelo autor, revistas como a 

Superinteressante, a Galileu, a Scientific American Brasil e a Ciência Hoje, que circulam pelo 

ambiente escolar e possuem representatividade dentre as publicações que se propõe a divulgar 

a ciência para o público brasileiro (GOMES, M.C, DA POIAN, A. T & GOLDBACH, T, 2007). 

A Divulgação Científica, por muitas vezes foi denominada de popularização ou 

vulgarização científica, assim compreendendo a utilização de recursos, técnicas e processos 

para veicular as informações da ciência e tecnologia para o público não especialista. (SILVA, 

2005). 

Conforme Massarani (1998, p.14), o termo vulgarização da ciência surgiu na França no 

início do século XIX, na década de 60, Camille Flammarion apontava as dificuldades 

subjacentes à utilização dessa nomenclatura, principalmente relacionadas à sua conotação 

pejorativa. Embora esta expressão possa estar relacionada a tornar conhecido, pode também, 

ser associada à ideia de vulgar (do lat. vulgare); relativo ao vulgo; trivial; usual, frequente ou 

comum (SILVA, 2005). 

As diversas características do jornalismo científico que são apontadas por Melo (1982) e as 

considerações feitas por Bueno (1985) relacionadas aos problemas presentes no jornalismo 

como prática educativa, considera que a atividade de Divulgação Cientifica, incluindo o 

jornalismo científico, não cumprem plenamente o papel de ensinar e/ou educar seu público, 

uma vez que este tipo de atividade, em sua essência, não possui um caráter formativo (SILVA, 

2005). 

Nesse intuito, os diversos materiais produzidos pela Divulgação Científica, particularmente 

as RDC’s, podem ser utilizados pelo professor não só para ensinar conceitos científicos, mas 

também para discutir os processos de produção do conhecimento científico e tecnológico, suas 

relações com o contexto político-econômico e sociocultural, aonde as atividades científica e 

tecnológica estão inseridas e até mesmo os interesses envolvidos na difusão destes 

conhecimentos (SILVA, 2005). 
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Tanto a Educação Científica como a Divulgação Científica, integram uma interface entre a 

sociedade e as atividades da ciência e da tecnologia em que ambos os meios compartilham a 

finalidade de levar informações sobre ciência e tecnologia aos cidadãos. Assim a existência de 

relações mútuas entre estes meios é analisada três possibilidades para a utilização de meios e 

produtos da divulgação científica no ensino de ciências, sendo que cada uma dessas 

possibilidades responde a objetivos próprios: (a) como recurso didático; (b) como fonte de 

aprendizagem; e (c) como objeto de estudo (SILVA, 2005). 

De acordo com o autor, as RDC's também podem ser utilizadas como uma metodologia que 

insiram questões relacionadas a CTS nas aulas de ciências. Além de discutir conceitos presentes 

no texto e buscar a análise e reestruturação das concepções dos educandos acerca dos diversos 

aspectos estudados, o professor pode orientar sua estratégia didática de modo a desenvolver nos 

educandos habilidades de julgamento que lhes permitam interagir criticamente com este tipo de 

material (SILVA, 2005). 

Para Pinto (2007), quando a ciências é submetida ao processo de divulgação científica 

encontra barreiras na linguagem, principalmente quando demonstra uma eficaz disseminação 

de saberes. A linguagem da ciência é transformada de maneira que se torna incompreensível, 

pois suas estruturas de linguagem usadas retiram elementos do vocabulário comum. 

São constitutivos do discurso da Divulgação Científica, a utilização de recursos, técnicas, 

processos e produtos para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou de inovações 

ao leigo. Assim, compõem a DC os livros didáticos, as palestras de cientistas abertas ao público, 

o uso de histórias em quadrinhos ou de folhetos para veiculação de informações científicas, 

determinadas campanhas publicitárias ou de educação, espetáculos de teatro com a temática de 

ciência, as revistas e mesmo a literatura de cordel. (SANTOS e PEDROSA, 2011). 

A DC é um conceito polissêmico2, mas para Zamboni (2001) Divulgação Científica precisa 

atender alguns requisitos, por se tratar de um gênero de discursos específicos que ultrapassam 

o campo de ciência e suas formas textuais nas quais esse campo se materializa.  

A DC tem sido abordada sobre diferentes pontos de vista, por diferentes profissionais, 

dentro das mais diversas perspectivas teóricas e filosóficas. Basta observar, por alto, aquilo que 

                                                           
2 Polissemia é um conceito da área da linguística com origem no termo grego polysemos, que significa "algo 
que tem muitos significados". Uma palavra polissêmica é uma palavra que reúne vários significados. 
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tem sido "taxado" como sendo DC em variados tipos de textos, como por exemplo, um livro de 

Einstein, uma reportagem sobre dinossauros ou origem do universo no Fantástico (programa da 

Rede Globo de Televisão), uma nota em um jornal impresso de circulação nacional, uma revista 

que focaliza as mais recentes descobertas científicas, uma exposição em um museu de ciências, 

um folheto do Ministério da Saúde que "explica" o ciclo de vida do mosquito da dengue, uma 

letra de música de Gilberto Gil que sutilmente "disserta" sobre relações entre tecnologia e 

sociedade... Poderia dar ainda outros exemplos, mas acredito que esses anteriores são 

suficientes para se perceber a complexidade daquilo que poderia vir a ser considerado como 

sendo um material de DC. (NASCIMENTO, 2008, p. 9.) 

DC é tratada como sendo fruto das relações que se dão no nível macro e micro das instâncias 

sociais e atores envolvidos. Desta forma, a DC deixa de ser vista apenas como o resultado de 

uma mera simplificação para o público amplo de leitores ou ouvintes de TDC. 

(NASCIMENTO, 2008) 

Os TDC’s são produzidos para fazer parte do nosso universo cultural de leitura, juntamente 

com romances, contos, poesias, jornais e revistas mesmo quando o sujeito não se encontra 

inserido no contexto do ensino formal de ciências” (ALMEIDA e SILVA,1998, p. 1). 

A perspectiva do uso de Texto de Divulgação Científica, reflete sobre essa leitura que são 

estendidos a um público não científico, aqueles que não são especializados sobre tópicos 

específicos abordados no campo de pesquisa (ZAMBONI, 2001). Pois são textos que tratam os 

resultados de uma atividade distinta e que desenvolve condições para o desenvolvimento da 

construção do conhecimento científico. Assim como Zamboni (2001), compreendemos que a 

prática da divulgação científica, tem bases nos três elementos essenciais: o tema, o estilo e a 

composição, aonde o discurso da DC anuncia conteúdos próprios em relação a temática 

abordada, aonde o leitor tenha fácil compreensão sobre o que está sendo discutido, assim o 

estilo muda pois para ser acessível a linguagem esotérica que são exigidos pelos  artigos 

científicos, já na composição a estrutura em um funcionamento diversificado, facilitando a 

compreensão do conteúdo e o contato com o leitor seja informal. 

Para (NASCIMENTO E REZENDE JUNIOR, 2010) acreditam que o uso de DC na 

formação inicial dos futuros professores possa ser fundamental, mesmo a utilização de TDC 

(materiais não necessariamente elaborados para uso didático), mas ainda assim possam 

contribuir com a contextualização do universo textual. 
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Dentre os textos de diferentes naturezas que podem ser escritos por professores destacamos 

a produção de TDC por futuros professores de ciências e buscamos identificar, mais 

especificamente, quais as características textuais que se aproximam ou se afastam daquelas que 

podem ser consideradas como próprias do discurso da divulgação científica (ZAMBONI, 

2001). 

Um tópico que é bastante explorado nas pesquisas na área de educação em ciências, é a 

formação inicial dos professores, aonde professores de estágios sinalizam dificuldades em 

relação a diversos aspectos, uma delas é a produção de TDC por licenciando em ciências. Essa 

opção está relacionada sobre a utilização de DC como um método de recurso didático. 

(NASCIMENTO E REZENDE JUNIOR, 2010). 

De acordo com (Nascimento e Rezende Junior 2010) em sua pesquisa encontraram na 

literatura nacional trabalhos que abordam em questão das produções de textos (relacionados e 

diferentes gêneros discursivos) por professores em exercício e por futuros professores, 

percebendo que esses trabalhos tem uma configuração composicional, diferentes tipos de 

textos, conceitos, contexto específico os tornando-se um TDC peculiar.  

Para (NASCIMENTO E REZENDE JUNIOR, 2010) os trabalhos têm o esforço de 

estimular a escrita por parte do licenciando e professores, que exercite a prática da autoria de 

materiais que possa auxiliar a seu trabalho pedagógico, mas com a utilização de recurso ainda 

é escasso os estudos sobre a produção de TDC, mesmo assim o uso de TDC redigido (correção 

conceitual, aspectos curiosos e relevantes ao cotidiano) pode ser uma alternativa de texto a ser 

lido e discutido em sala de aula. É neste sentido que os processos de produção dos TDC estão 

relacionados à autonomia do sujeito (professor), pois ele desenvolve outras habilidades que o 

permitem produzir esses textos que abordam questões levantas pelo grupo de alunos.  

Entendemos que a escola tem um papel fundamental na construção do cidadão como um 

ser crítico, mudanças nos âmbitos políticos, social, econômico e cultural. De acordo com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação do ano 1996, a escola deve se comprometer não somente 

com a formação profissional, mas também com a formação social. Lemke (2006) reforça essa 

expectativa, que a educação deve contribuir para a melhoria da qualidade de vida social, ou 

seja, uma qualidade de vida melhor. O autor enfatiza que a escola é incumbida a se adaptar e 

buscar transformar a Educação em Ciências numa prática multi e transdisciplinar, mostrando 

aos alunos outros caminhos de como compreender o seu ambiente, assim levando o aluno a ser 
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um cidadão autocrítico. Esse sistema escolar pretende colaborar com essa formação de cidadão 

autônomo, capacitado e participativo em uma sociedade democrática (ROCHA, 2003). A 

sociedade está sofrendo com constantes mudanças e descobertas, sobre o que diz respeito às 

perspectivas científico e tecnológico, assim gerando uma acumulo de conhecimentos ao longo 

do processo. 

Para Terrazzan e Gabana (2003) esses textos constantemente apresentam os assuntos numa 

linguagem flexível e próxima da utilizada no cotidiano das pessoas, não costumam aprofundar 

em detalhes específicos nem no uso de simbologia matemática como costuma acontecer em 

livros didáticos. Além disso, os autores ressaltam que os TDC’s costumam apresentar os 

conhecimentos científicos a partir do tratamento de suas aplicações, ou através de explicações 

sobre a construção, o funcionamento e os usos de aparatos tecnológicos, ou ainda do estudo de 

fenômenos presentes no cotidiano das pessoas. 

A presença dos textos de DC em livros didáticos revela uma preocupação dos autores destas 

coleções em contextualizar os conteúdos disciplinares, promovendo uma integração entre a 

ciência e o cotidiano do aluno, tal como indica Rocha (2010). No entanto, as coleções 

apresentam diferentes formas de inserir estes artigos, seja no que tange à área temática estudada 

na qual o texto está mais relacionado ou ao grau de edição e adaptação que o mesmo sofre ao 

ser inserido no livro didático. Há de considerar que os textos de DC não são os únicos utilizados 

nas obras analisadas, podendo ser identificados artigos acadêmicos, destinados às revistas 

especializadas de disseminação científica, ou ainda textos de pesquisadores escritos 

especialmente para o livro didático. Portanto, para esta pesquisa, tais escritos não foram 

considerados, pois utilizamos a concepção de DC apresentada por Bueno (2010), de que os 

textos de DC são destinados ao público geral e não a outros cientistas. É importante salientar 

que as coleções também recomendam outras formas de DC, como livros, filmes e sites. 

(SOUZA; ROCHA, 2015) 

Para Martins e Damasceno (2002) nos livros didáticos de Ciências, que encontraram maior 

quantidade de textos de DC com algum tipo de adaptação. Pode-se verificar que os autores 

escolheram por reduzi-los a fim de retirar as principais informações neles contidas e adequar à 

formatação e ao tamanho do livro didático, pois alguns destes artigos podem ocupar várias 

páginas das revistas de DC. Contudo, faz-se necessário entender que tipos de modificações 

foram feitas, pois estas adaptações podem alterar o significado original do texto e distorcer a 
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visão da natureza do trabalho científico, como sugerem os trabalhos de Martins, Cassab e Rocha 

(2001), Nascimento (2005) e Souza & Rocha (2014a), que compararam os artigos originais com 

os inseridos nos livros didáticos (SOUZA; ROCHA, 2015).  

No que diz respeito às fontes dos textos, a maioria foi retirada de jornais de grande 

circulação, totalizando 121 ocorrências, com destaque para os jornais Folha de S. Paulo (70 

ocorrências) e O Estado de S. Paulo (36 ocorrências). As RDC’s representam a segunda maior 

quantidade de textos, totalizando 113 ocorrências, com predominância da revista Ciência Hoje, 

fonte mais utilizada por todas as coleções didáticas analisadas, com 74 ocorrências. (SOUZA; 

ROCHA, 2015). 

De acordo com a pesquisa similar de Martins e Damasceno (2002), que encontraram 83% 

de textos derivados de jornais e revistas especializadas de DC em livros didáticos de Ciências. 

A opção por estas fontes revela a preocupação em obter textos que estejam com uma linguagem 

mais acessível aos alunos. Estas fontes são tradicionalmente utilizadas por professores que 

desejam trabalhar com textos de DC em sala de aula e por pesquisadores que investigam as 

características destes textos, como o discurso ou a acuidade dos conhecimentos científicos. 

Grande parte das fontes dos artigos veio de endereços eletrônicos, mesmo aqueles provenientes 

de jornais e revistas, o que facilita ao aluno recorrer ao conteúdo original do artigo caso 

desenvolva interesse pelo assunto. Também aumenta o espectro do que pode ser considerado 

como DC, pois estão presentes matérias encontradas em portais de universidades ou instituições 

de pesquisa, como a Fiocruz, ou até em sites pessoais, como o do doutor Drauzio Varella.  

(SOUZA; ROCHA, 2015). 

 

3. METODOLOGIA 

Neste trabalho foi realizado uma proposta de pesquisa utilizando uma perspectiva de 

métodos quantitativos e qualitativos, segundo o proposto por Lüdke e André (1986).  

A pesquisa foi realizada nos dias 30 e 31 de maio de 2017. Onde foi aplicado um 

questionário impresso (Apêndice 2), com 7 perguntas dissertativas, aos alunos matriculados no 

curso Ciências Naturais na Faculdade UnB Planaltina (FUP- UnB). No primeiro momento foi 

feito contatos com os professores das disciplinas: Composto Orgânicos e Vida (COV), Sistema 

Educacional Brasileiro (SEB), Estágio Supervisionado em Ciências Naturais 2 (ESCN), Estágio 
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Supervisionado em Ciências Naturais 3 (ESCN) e TCC 2 para apresentar a proposta do 

questionário, e em seguida aplicar o questionário aos alunos matriculados nas disciplinas. Com 

o consentimento dos mesmos foi pedido que assinassem o terno de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice 1) para iniciar o questionário. Os alunos serão identificados como aluno 

1, Aluno 2, e assim sucessivamente. 

 Objetivos  Perguntas do questionário 

Avaliar a concepção dos alunos de Ciências 

Naturais com relação ao conceito de 

Divulgação Científica e Revista de 

Divulgação Científica e o que são. 

Questões 1, 2 

 

Conhecimento sobre revista científica e 

leitura. 

Questões 3, 4 

Uso de RDC’s como recurso didático na 

formação inicial quanto em sala de aula. 

Questões 5, 6, 7 

 
Fonte: Elaboração própria 

Com base no questionário, ao todo foram entrevistados 39 alunos de 5 disciplinas do curso 

Ciências Naturais, sendo que 12 de Composto Orgânicos e Vida, 2º semestre; 11 em Bases 

Psicológicas para o Ensino de Ciências, 2º semestre; 6 em Estágio Supervisionado em Ciências 

Naturais 2, 6º semestre; 5 em Estágio Supervisionado em Ciências Naturais 3, 7º semestre; 5 

em TCC 2 8º semestre.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A partir da análise dos questionários, observamos que quando questionado sobre o que é 

Divulgação Científica, notamos que dos 39 alunos que responderam ao questionário, apenas 

26% sabem o conceito de Divulgação Cientifica.  

 “Considero Divulgação Científica, uma forma de permitir informações as pessoas 

leigas em áreas científicas e que tem interesse em aprender, é também uma forma de divulgar 

pesquisas que podem levar a outros estudos. ” Aluno 11. 

 “Sim, é parte vital da construção de conhecimento científico. Porque é onde será 

publicado os resultados de seus experimentos, para que assim ele possa ser recriado e 

contestado em qualquer parte do planeta. ” Aluno 7. 
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 “ É a popularização da ciência, em que tomamos informações “colhidas” pela ciência, 

de mais fácil acesso a pessoas leigas” Aluno 1. 

Consideramos respostas adequadas aquelas que estiveram em consonância com o 

conceito de Divulgação Científica apresentada por (SANTOS e PEDROSA, 2011, p. 1). 

São constitutivos do discurso da Divulgação Científica, a utilização de 

recursos, técnicas, processos e produtos para a veiculação de informações científicas, 

tecnológicas ou de inovações ao leigo. Assim, compõem a DC os livros didáticos, as 

palestras de cientistas abertas ao público, o uso de histórias em quadrinhos ou de 

folhetos para veiculação de informações científicas, determinadas campanhas 

publicitárias ou de educação, espetáculos de teatro com a temática de ciência, as revistas 

e mesmo a literatura de cordel. 

  

Dos 39 alunos entrevistados 74% não sabem o conceito de Divulgação Científica. Assim 

consideramos que a maioria dos alunos entrevistados não tem uma definição clara sobre a 

Divulgação Científica, de acordo com a definição citada anteriormente. 

A questão 2, questiona se o aluno de CN sabe o conceito da Revista de Divulgação 

Científica (RDC) com o levantamento percebemos que 44% souberam dizer o que é uma RDC,  

 “Sim. É uma das formas que temos para fazer essas divulgações, podendo ser mais 

rebuscadas para o meio acadêmico ou mais simples para o meio social. ” Aluno 6. 

 “É uma revista publica que integra diferentes fatores relacionados ao contexto 

cientifico e o popular. ” Aluno 1. 

 “ Uma RDC é a uma revista que divulga pesquisas científicas de acordo com o tema de 

cada uma. Também é um meio de informação disponíveis para as pessoas. ” Aluno 11.  

Para Gomes (2000) as revistas especializadas em difusão da ciência podem ser 

classificadas como de disseminação cientificas ou de divulgação científica, embora ambas 

tenham como o objetivo de divulgar, as de disseminação cientifica reproduzem conhecimento 

com o intuito de gerar mais conhecimento que são produzidas por pesquisadores, que veiculam 

textos altamente especializados, que só serão compreendidos por profissionais da área do 

conhecimento e do assunto abordado, esse segmento comporta as revistas cientificas. Deste 

modo, as revistas que podem ser classificadas como de Divulgação Científica, que, ainda de 

acordo com Gomes (2000), podem ser divididas em: a) jornalística; b) híbridas.  

Reproduz textos com conhecimento com o propósito de informar, um público não -

especializado que publica textos produzidos exclusivamente por autores jornalistas é 
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denominada revista jornalística especializada em ciência, exemplos: Superinteressante. Mas 

quando a revista de divulgação veicula textos de autores jornalistas e autores pesquisadores e 

tem um público alvo especialistas e não – especialistas, exemplo a Ciência Hoje e Scientific 

American Brasil, trata se de uma publicação de natureza hibrida, pois existe diferentes objetivos 

que são: reprodução de conhecimentos para informar, para converse o público da validade das 

pesquisas, para gerar conhecimentos, para leitores especialistas e não – especialistas, para 

autores pesquisadores e jornalistas e consequentemente dois tipos de linguagem. (GOMES, 

2000). 

A questão 3, como objetivo em saber se o aluno tinha conhecimento sobre Ciência Hoje, 

Scientific Americam Brasil e Superinteressante são consideradas RDC’s. E 51% responderam 

que sim e 49% não sabem que estas revistas são RDC’s. Infelizmente não encontramos dados 

sobre as dificuldades na literatura que discutam sobre o porquê o estudante universitário tem 

dificuldades em saber o que é uma revista de divulgação científica apesar de lerem essas 

revistas. 

É nítido que a maioria dos alunos em graduação não saibam que a Ciência Hoje, 

Scientific Americam Brasil e Superinteressante são consideradas RDC’s. Isso é um déficit 

grande na formação inicial do professor, a “alfabetização científica” fica defasada tanto na 

formação quanto na vida profissional.  Esta é uma prática recorrente nas aulas, no entanto a 

utilização das DC’s ainda não se faz tão efetiva, devido alguns fatores, pois a falta de 

investimento na formação inicial e posterior dos professores é débil, fazendo assim às más 

condições de trabalho, falta de preparo e animo dos docentes para a atuação no ensino. 

(MARTINS et al, 2001) 

 A questão 4, pergunta se o mesmo tem costume de ler as RDC citadas na questão 3. 

Entre os alunos questionados 64% costumam ler as RDC’s, 33% não costumam ler RDC’s e 

3% só quando acha interessante o assunto ou precisa ser estudado. Sobre a RDC mais lida, a 

Superinteressante (SI) com 64% dos entrevistados, 23% a Ciência Hoje (CH), 13% a Scientific 

Americam Brasil, e 18% outras revistas. 

 As CH, SAB e SI, por serem consideradas revistas de DC, apresentam níveis 

diferenciados de divulgação, isso ocorre por causa do perfil de seus leitores, e isso interfere no 

nível na construção dos textos e do uso de ilustrações, como a CH e SAB com maior dificuldade 

e SI com um teor mais simplificado. (CARVALHO, 2011). 
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 Com isso a CH e SAB são revistas de divulgação científica são hibridas, que destinam 

ao público-alvo especialistas e não-especialistas em ciência, enquanto a (SI) é jornalística.  

Para Silva (2010) o ingresso da divulgação científica na escola parece já ter se 

concretizado e está em vias de naturalização, tal qual se deu com o livro didático. O autor relata 

que grande parte destes recursos se materializa na forma de revistas:  

“Basta entrar aleatoriamente em qualquer escola e notar, distraída sobre a mesa 

da sala dos professores, uma Veja na Sala de Aula, uma Carta na Escola, um 

Correio Popular na Escola, com suas respectivas notícias de “divulgação 

científica” ou “atualidades”, com seus comentários “didáticos” e “ao 

professor”. 

 Para Portela (2010), as RDC’s como (CH), (SAB) e (SI), por terem o mesmo objetivo 

difusão científica, enquanto as (CH) e (SAB) optam por uma linguagem mais técnica e de maior 

complexidade para um leitor comum, a (SI) opta por usa uma linguagem mais direta e de fácil 

entendimento para pessoas que possuem pouca familiaridade com o tema.   

 A questão 5, questiona se o aluno consideraria a RDC como um recurso didático. Dentre 

os 39 entrevistados 87% consideram as RDC’s como recurso didático e 13% não consideram. 

Dentre desses entrevistados em que a sua resposta foi positiva, explicam o porquê de usar a 

RDC como um recurso didático. 

 “ Com certeza. Pois além de conter matérias atualizados para se mediar o 

conhecimento, tem também métodos para colaborar para essa mediação. ” Aluno 6. 

 “Sim. Pois artigos científicos possuem um embasamento maior por seguir uma 

metodologia. ” Aluno 30. 

 “Sim, essas revistas possuem uma vasta gama de conhecimento, que podem adicionar 

na didática de um professor. ” Aluno 13. 

 “Com certeza, muitas dessas revistas tem uma abordagem bastante simples e eficaz 

sobre determinados assuntos. ” Aluno 7. 

 “Sim, alguns materiais apresentados nelas tem a capacidade de expandir o 

conhecimento em certas áreas. ” Aluno 18. 

 Mas a controversa em relação ao uso das RDC’s como estratégica didática, pois de 

acordo  com Santos e Pedrosa (2008), as Revistas de Divulgação Científicas estão longe de ser 
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uma fonte imparcial de informação, precisam passar por uma avaliação a respeito dos 

instrumentos pedagógico, como erros conceituais.  

 “ Considero, mas é necessário ser cauteloso no momento de usá-las, principalmente 

por causa da escrita, no caso de trabalhar com crianças. É muito importante o professor ler 

antes e se necessário adaptar tal artigo para a realidade dos estudantes. ” Aluno 11. 

 Em relação as demais respostas vimos que o uso de RDC’s no âmbito escolar ainda é 

escasso, mesmo assim o seu uso em sala de aula vem crescendo gradativamente, quando é posto 

de uma forma que os alunos possam construir um pensamento crítico,  de acordo com Gomes, 

M.C, Da Poian, A. T & Goldbach, T, (2007), as RDC’s são materiais importante como um 

recurso didático em sala de aula, pois elas constituem elementos desejáveis que fortalece na 

formação de qualidade para os estudantes, mas mesmo assim os autores ressaltam o cuidado do 

uso dos textos em sala de aula. 

 A questão 6, pergunta se durante a graduação, utilizou textos de RDC’s. Das 39 

entrevistas 59% não utilizaram os Textos de RDC’s na sua formação, 41% utilizaram em 

algumas matérias. 

 “Sim. Utilizamos em quase todas as matérias de educação, como: Ensino de 

Geociências, Ensino de Ciências e Metodologia de Pesquisa. Tive também em matérias como 

EDTQ e Química e Tecnologia. ” Aluno 6 

 “Ensino de Ciências; Bases Psicológicas para o Ensino de Ciências; Laboratório de 

Química e Metodologia de Pesquisa. ” Aluno 3 

 “Sim, em toda a graduação. Em todos os estágios obrigatórios, Genética, Botânica, 

Recuperação em Áreas Degradadas...” Aluno 5 

 “Sim e não, já que vimos em revistas de divulgação cientifica em sala de aula, mas não 

foi para auxiliar na compreensão de conteúdo, foi mais para debater ou para conhecemos elas. 

”   

Apesar de 41% dos alunos relataram que utilizaram as RDC’s observamos que há uma 

confusão na diferenciação entre as Revista de Divulgação Cientifica para as Revista Cientifica. 

Consideramos isso, devido ao fato das disciplinas citadas pelos alunos utilizarem revistas 
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cientificas nas suas aulas, um exemplo é a disciplina Composto Orgânicos e Vida (COV) que 

utiliza a revista QNESC como estratégia didática e essa revista é de considerada científica. 

 Observamos que os TDC’s são poucos usados em sala de aula, como uma estratégia 

didática, mas 41% já tiveram contato com os Textos de Divulgação Científica na sua graduação, 

como para compreender sobre os temas abortados em sala de aula, como para conhecer as 

RDC’s.  

De acordo com Nascimento e Rezende Junior (2010), o uso de DC na formação inicial de 

futuros professores pode ser crucial para a construção de seus conhecimentos e elaboração 

outros textos, por mais que esses sejam TDC’s ainda assim possam contribuir com a 

contextualização. Além disso para Terrazzan e Gabana (2003) os TDC’s constantemente 

apresentam os assuntos com uma linguagem flexível, aonde o aprofundamento em detalhes e o 

uso de simbologia matemática não costuma está presente como nos livros e Revistas Científicas, 

assim os autores ressaltam que esses textos costumam apresentar conhecimentos científicos a 

partir de suas aplicações, sobre a construção, o funcionamento e os usos de aparatos 

tecnológicos, ou estudos de fenômenos presente no cotidiano. Concluímos que o uso de TDC’s 

na formação inicial dos professores é fundamental para a sua construção de saberes e 

conhecimentos adquiridos na sua graduação. E que a elaboração desses textos possa auxiliar o 

docente a ter uma alfabetização científica mais ampla. 

 A questão 7, pergunta se os alunos já utilizaram as RDC’s como uma estratégica didática 

69% não utilizam e 31% utilizam como estratégica didática.   

 Sim, eu utilize quando eu dei aula para o 6º ano sobre vírus, levei algumas revistas de 

divulgação científica que falava sobre o assunto e junto a isso entreguei um questionário para 

guiar o mesmo. ” Aluno 6. 

 “ Sim, em um projeto realizado com o 2º ano do 2/2015 no colégio Centrão. Com a 

professora pelo projeto “Psicologia e Educação: Medições Possíveis em Tempos de Inclusão” 

usamos artigos de revistas científicas para mudar o conteúdo de fermentação em Química. ” 

Aluno 3. 

 “Sim. No PIBID em educação integral. Utilizamos textos da superinteressante para 

trabalhar assuntos polêmicos e curiosos com os alunos, eles liam determinados textos ou 

matérias e explicavam para a turma e em um projeto aplicado no ensino médio que tinha como 
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tema fermentação, os alunos levam artigos científicos a respeito do tema e aplicariam o que 

aprenderam de fermentação fazendo pães. ” 

Segundo Martins et al (2001), estratégias didáticas que valorizam o contato dos alunos 

com diferentes tipos de textos científicos, desde artigos e livros de divulgação científica até 

originais de cientistas, podem proporcionar benefícios como: acesso a uma maior diversidade, 

e até divergência de informações, desenvolvimento de habilidades de leitura, domínio de 

conceitos, de formas de argumentação e de elementos de terminologia científica. 

 Na questão 7, vemos claramente que maioria dos alunos entrevistados não utilizam as 

RDC’s, isso acarreta em várias áreas, pode ser um déficit em sua formação, ou por ainda não 

cursar matérias que apresentam o uso das RDC’s como uma estratégia didática. Em 

controversas os alunos que estão avançados no curso de formação, já têm uma familiaridade 

com as RDC’s, sendo na regência ou em projetos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento dessa pesquisa foi possível perceber que os alunos do curso de 

Ciências Naturais têm poucos conhecimentos sobre a Divulgação Científica na sua formação, 

bem como ocorre uma confusão sobre a entendimento sobre o que é uma Revista de Divulgação 

Científica com uma Revista Cientifica. 

Essa pesquisa evidenciou que o uso de RDC seja no ensino básico quanto no ensino superior 

ainda é escasso, mostrando-se como um material didático ainda pouco utilizado e conhecido 

pelos licenciandos.  Mesmo, quando discutido que o seu uso pode contribuir para a 

compreensão de textos com termos científicos mais complexos e auxiliar na aprendizagem das 

ciências. As possibilidades de organizar uma estratégia didática para ensinar a partir das RDC’s 

estaria condicionada a uma análise minuciosa deste material pelo professor. 

Em contrapartida o uso de TDC em sala de aula não é visto como um substituto de outros 

recursos didáticos pois os mesmos não são vistos como um e sim uma estratégia didática, porém 

os entrevistados sabem que é uma ferramenta com potencial se bem usada pelo futuro professor 

como um auxílio na sua formação. Os resultados sugerem que a utilização de TDC em sala de 

aula permite que o professor trabalhe conceitos, linguagem, leitura e escrita neles presentes, 

além de discutir com os alunos meios para alfabetização científica e tecnológica de uma forma 
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que não seja maçante. Assim estes resultados mostram que os resultados são significativo em 

relação ao seu uso, uma vez que algumas pesquisas mostram a resistência e a dificuldade dos 

professores em elaborar estratégias de ensino, e como a dependência do professor em relação 

ao livro didático (PUIATI; BOROWSKY; TERRAZZAN, 2007). 
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Apêndice 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Raiane Tavares Fortuna1, estudante de graduação do curso de Ciências Naturais da 

Faculdade UnB Planaltina – FUP, sob orientação da professora Jeane Cristina Gomes Rotta2. 

Estamos realizando uma pesquisa que tem por objetivo investigar a “CONCEPÇÃO DOS 

ALUNOS DE CIÊNCIAS NATURAIS, SOBRE A UTILIZAÇÃO DE REVISTA DE 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA”. A pesquisa abordará a importância do uso de Revistas 

científicas no curso de licenciatura, na Universidade de Brasília, sobre a utilização de RC no 

Ensino de Ciências, na incorporação dos saberes e na divulgação científica como material 

didático dentro de sala de aula, assim promovendo ao futuro professor uma construção de 

conhecimentos. 

A participação na pesquisa é voluntária e o nome do/a formando (a) não será divulgado em 

hipótese alguma. Garantimos o sigilo das informações, já que tudo o que o/a formando (a) disser 

será tratado de forma agrupada. 

O uso posterior desses dados será restrito ao estudo e divulgação científica. 

Se tiver dúvidas sobre a pesquisa, contate-nos. 

______________________________________________________________________ 

1Aluna pesquisadora Raiane Tavares Fortuna 

E-mail: raianettavares@gmail.com 
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Tel: (61) 99957 - 1104 
2Jeane Cristina Gomes Rotta 

Prof.ª Dr. ª da Faculdade UnB Planaltina 

E-mail: jeane@unb.br 

Tel: (61) 8174-1577 

______________________________________________________________________ 

CONSENTIMENTO DO/A PARTICIPANTE 

 

Eu.____________________________________________.CPF________________________.   

DECLARO que fui esclarecida/o quanto aos objetivos e procedimentos do estudo pelas 

pesquisadoras e ACEITO participar deste projeto de pesquisa, a realização do questionário para 

fins de estudo, publicação em revistas ou artigos científicos. 

Planaltina. ______________ de _______________________ de 2017. 

 

Prezado (a) discente, 

Lembramos que a sua participação nesta pesquisa é voluntária e que garantimos o sigilo da sua 

participação. Agradecemos a sua participação e atenção nesta pesquisa. 

 

 

 

 

Apêndice 2 

1. Você sabe o que é Divulgação Científica? Em caso afirmativo, justifique ou de 

exemplos. 

 

 

 

2. Você sabe o que é uma Revista de Divulgação Científica (RDC)?  
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3. Você sabia que as revistas Ciência Hoje, Scientific Americam Brasil e Superinteressante 

são consideradas Revistas de Divulgação Científica (RDC)?  

(   )  sim        (   ) não 

 

4. Você costuma ler, ou já leu algumas dessas revistas? Qual (is). 

 

 

 

5. Você considera essas Revistas de Divulgação Científica como recurso didático capaz 

de facilitar o entendimento dos conteúdos de ciências? 

 

 

 

6. Durante a sua graduação você se lembra de ter uma aula na qual foram utilizados textos 

das Revistas de Divulgação Científica como instrumento para auxiliar ou estimular a 

compreensão de algum conteúdo? Em caso afirmativo cite em qual período da 

graduação e em qual disciplina. 

 

 

 

7. Você já usou Revistas de Divulgação Científica como estratégica didática? Em caso 

afirmativo, relate quando? 


