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RESUMO 
 

CUNHA M. B. A percepção de Ciência e Tecnologia dos estudantes de Ensino Médio e a 
divulgação científica. 2009. 363 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Educação, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

O presente trabalho trata da percepção da Ciência e da Tecnologia dos estudantes de 
Ensino Médio de uma Escola Pública da cidade de São Paulo/Brasil e das relações destas 
percepções com a divulgação da Ciência. Como suporte teórico principal para esta 
pesquisa utilizou-se a Teoria Sociocultural de Vigotski e os estudos de Bakhtin sobre 
análise do discurso. A intenção principal deste trabalho foi discutir os aspectos que 
envolvem a Educação Formal e a Mídia, considerando que o indivíduo convive em um 
contexto sociocultural e, por meio de interações constantes construí significados. As 
significações atribuídas pelos indivíduos acontecerão tanto ao nível das percepções quanto 
ao nível da formação dos conceitos e, neste sentido, esta pesquisa traz não apenas algumas 
percepções de Ciência e Tecnologia que os estudantes apresentam, mas também contribui 
no sentido de entender como estes estudantes interagem com tais percepções e com as 
publicações em jornais e revistas que divulgam a Ciência e a Tecnologia. A metodologia 
de pesquisa utilizada baseou-se no paradigma interpretativo, o qual pressupõe que o mundo 
real vivido é uma construção dos atores sociais na busca de significados. A partir deste 
paradigma construímos uma fonte de dados por meio de duas abordagens de pesquisa: a 
abordagem quantitativa e a abordagem qualitativa. Para coleta dos dados utilizaram-se as 
técnicas de entrevistas estruturadas, entrevistas semiestruturadas, questionário 
sociocultural e registro das atividades em sala de aula. Esta ampla coleta resultou em uma 
vasta fonte de dados que, após analisadas, nos levaram a traçar alguns indicativos para 
pensar numa intervenção na sala de aula considerando as percepções de Ciência e 
Tecnologia dos estudantes e a influência destas nos processos de significação. Além disso, 
os resultados nos levam a concluir que existe uma necessidade real de uma leitura crítica 
da divulgação científica por parte dos estudantes e esta leitura pode e deve ser realizada 
por meio de interações com textos de divulgação científica nas aulas de Ciências. 
 

 

Palavras-chave: Percepção da Ciência e da Tecnologia. Divulgação científica. Ensino de  
 Ciências. Teoria Sociocultural. 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 
 
CUNHA M. B. The perception of Science and Technology by Secondary Students and the 
Divulgation of Science. 2009. 363 f. Thesis (Doctoral) School of Education, São Paulo 
University, São Paulo, 2009.  
 
This thesis deals with the perception that secondary students in a public school in São 
Paulo, Brazil, have of Science and Technology, and with the relationship of such 
perception with the divulgation of Science. The main theoretical support for the research 
employed Vigotski’s Socio-cultural Theory, and Bakhtin’s studies on discourse analysis. 
The main purpose of the thesis is the discussion of the aspects that involve Formal 
Education and the media, considering that man lives within a socio-cultural context and by 
means of constant interactions, builds meanings. The meanings attributed by man take 
place both at the level of perceptions as well as at the level of the formation of concepts, 
and in this sense, this research not only deals with some perceptions of Science and 
Technology that students have, but also contributes in understanding how such students 
interact with such perceptions and the newspapers and magazine publications that promote 
Science and Technology. The research methodology utilized was based on the 
interpretative paradigm, which presupposes that the real world is a construction by the 
social actors in the search for meanings. Starting from this paradigm a source of data was 
built through two research approaches: the quantitative and qualitative approaches. Data 
was collected through the technique of structured and semi-structured interviews, socio-
cultural questionnaire, and recording of activities in the classroom. This broad collection of 
data resulted in abundant source of data which, after analysis, permitted the drawing of 
some guidelines for an intervention in the classroom taking into consideration the 
perceptions of Science and Technology of the students and the influence of such 
perceptions in the signification processes. In addition, the results lead to the conclusion 
that there is a real need for a critical reading of the promotion of Science by students, and 
that this reading may be carried out by means of interaction with scientific divulgation 
texts in Science classes. 
 
Key words: Perception of Science and Technology. Divulgation of Science. Teaching of 

Science. Socio-cultural Theory.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

A gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra e o 
leitor entende uma terceira coisa... e, enquanto se 
passa tudo isso, a coisa propriamente dita começa 
desconfiar que nunca foi propriamente dita. 
 

Mário Quintana 
 
 
 

Ao longo dos séculos, o conhecimento do ser humano esteve continuamente presente 

como necessidade ou como forma de controle da sociedade, mas a Ciência sempre foi tida 

como um conhecimento “diferenciado” e, por isso, restrito a poucos. A questão da 

disseminação do conhecimento para a grande massa era considerada como um problema. Para 

Bacon (1620), o objetivo da Ciência era melhorar a condição do homem (NASCIMENTO, 

2000) e suas ideias foram consideradas como um ataque às autoridades religiosas da época. 

Entretanto, Galileu ousou e escreveu os Diálogos sobre os Dois Grandes Sistemas do Mundo, 

em 1630, e os Discursos sobre Duas Novas Ciências, em 1638, em italiano, numa época em 

que a língua utilizada pela classe culta era o latim. Supõe-se que a ideia de Galileu era que seu 

conhecimento fosse compartilhado por um número maior de pessoas, uma atitude não muito 

bem vista pelos “intelectuais” de sua época.  

Para o professor e pesquisador Baudouin Jurdant, da Universidade de Louis Pasteur, 

escrevendo em italiano, Galileu retirava da elite sábia o monopólio que ela exercia sobre o 

saber. Esse procedimento era uma falta mais grave que Galileu cometia do que o fato de 

defender as ideias de Copérnico. Jurdant considera Galileu um precursor de um novo gênero: 

a popularização da Ciência, mesmo tendo presente que Galileu não tinha a intenção explícita 

de ser um “vulgarisateur”, ou seja, um vulgarizador (JURDANT, 1996, p. 202). 

Com a pressão e o poder que a Igreja exercia sobre a população e seu pensamento, os 

encontros eram realizados às escondidas por eruditos, artistas, nobres e comerciantes para 

discutir Ciência (BURKETT, 1990). Para contornar esse problema, muitos se utilizam de 

cartas para compartilhar e estabelecer comunicações entre os interessados em discussões 

científicas e algumas dessas cartas tornaram-se publicações históricas posteriores. Ainda no 

século VXII, em 1665, Henry Oldenburg publica, em Londres, o periódico Philosophical 

Transactions, que contribuiu não só com o desenvolvimento da cultura e da alfabetização 

científica na Europa, mas também com o surgimento de muitos outros jornais e revistas que 

tratavam de assuntos de Ciência (BURKETT, 1990, p. 28). 
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Com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), conhecida como a Guerra Química, e a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), intensificou-se o desenvolvimento da Ciência e da 

Tecnologia a nível mundial e, com isso, aumentaram fortemente o interesse do jornalismo e 

da população sobre assuntos ligados à Ciência e à Tecnologia. 

No cenário brasileiro, até o final do século XVIII as atividades relacionadas à Ciência 

e à Tecnologia eram quase inexistentes. O Brasil era colônia de Portugal, com uma população 

pequena e pouco letrada, que era mantida sob a educação jesuítica. No final do século XVIII e 

início do século XIX, os brasileiros começam, ir à Europa, frequentando principalmente 

Portugal e França, de onde trazem algumas ideias para o Brasil (MOREIRA, 2002). 

A partir da influência francesa, o conceito e as ideias da vulgarização científica 

passam a ser utilizadas no Brasil especialmente durante o século XIX, mas é somente em 

1940 que surge a primeira sociedade científica - a Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC). Posteriormente, na década de 1970 foi criada a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e, a partir daí, o país começa a estabelecer 

uma política para Ciência e Tecnologia, traçando metas e objetivos. 

Em 1987 acontece, no Brasil, a primeira pesquisa de percepção pública sobre Ciência 

e Tecnologia, com o título: O que o brasileiro pensa da Ciência e da Tecnologia? O grande 

objetivo dessa pesquisa foi promover uma reflexão nacional sobre a imagem da Ciência e da 

Tecnologia junto à população urbana brasileira para subsidiar e direcionar ações do Ministério 

da Ciência e Tecnologia e do CNPq na área de divulgação da Ciência. Dessa pesquisa se 

constata que cerca de 71% da população brasileira se interessa, de alguma forma, pela Ciência 

(Relatório Gallup) e, sendo assim, a divulgação científica no Brasil dá um salto significativo 

na década de 1980. 

Dentro de todo esse contexto, a divulgação da Ciência e as pesquisas públicas de 

percepção da Ciência e da Tecnologia encontram elos de conexão, os quais este trabalho de 

pesquisa tentou explorar mais detalhadamente, tendo em vista que a escola também é um 

elemento do processo de construção de percepções de Ciência e Tecnologia, assim como é 

influenciada pelas percepções formadas pelo contexto sociocultural mais amplo. 

É, então, tentando entender o funcionamento dessa complexa rede de percepções, que 

se dá em vários contextos, bem como o papel que a Mídia tem, especialmente o jornalismo 

científico, sobre a formação dessas percepções e suas implicações na sala de aula, é que nos 

propusemos a desenvolver o trabalho de pesquisa que ora apresentamos nesta tese, que está 

dividida em oito capítulos, sendo os quatro primeiros voltados a uma reflexão teórica sobre os 
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assuntos abordados na pesquisa e os quatro últimos capítulos destinando-se a situar o leitor no 

panorama de nossa pesquisa realizada com estudantes de Ensino Médio de uma escola pública 

da cidade de São Paulo/Brasil. 

No primeiro capítulo, com a intenção de cercar o nosso principal objeto de análise, 

buscamos definir percepção. Procuramos na Filosofia, na Psicologia, no Marketing algumas 

definições que pudessem subsidiar nossas futuras pesquisas teóricas a esse respeito, tendo em 

vista que nosso foco principal se destinava a entender a percepção sob a óptica da Teoria 

Sociocultural. Nesse sentido buscamos em Vigotski a definição por ele expressa para 

percepção e pela qual seguimos durante todo nosso trabalho de pesquisa. 

No segundo capítulo, percorrendo ainda o entendimento da percepção, porém agora 

no sentido de sua “aplicabilidade”, ou seja, na forma como as pesquisas de percepção pública 

da Ciência e Tecnologia vislumbram a questão da percepção, fomos buscar quais as intenções 

e objetivos dessas pesquisas, quanto à formulação das questões, amostragens, entre outros. 

Esta nossa análise, um tanto quanto estatística, mas necessária, nos levou a compreender 

como essas pesquisas são elaboradas, que indicativos elas fornecem e qual a possibilidade de 

utilizar um instrumento como esse para traçar indicadores de Ciência e Tecnologia de 

estudantes que frequentam nossas escolas. 

No final do segundo capítulo introduzimos a nossa segunda preocupação de pesquisa: 

a divulgação científica, pois, como já nos referimos anteriormente, ela faz parte de um 

contexto que está interligado com as percepções de Ciência e Tecnologia dos indivíduos, 

tanto no que se refere aos indicadores que são traçados para o seu fomento, quando em 

relação às percepções que essa divulgação passa a formar nos seus leitores posteriormente. 

Será nesse segundo ponto que, no capítulo três, iremos buscar uma análise mais detalhada 

sobre a questão do discurso da divulgação científica. 

Será, então, analisando o discurso da divulgação científica que destinamos o capítulo 

três. Nesse capítulo nossa intenção foi buscar na análise do discurso elementos que nos 

permitissem a compreensão da formulação e da constituição do discurso da divulgação 

científica. Para tanto trazemos à discussão algumas autoras, como: Authier, Orlandi, 

Zamboni, Grigoletto e Grillo, que trazem posições diferenciadas a respeito da formulação do 

discurso da divulgação científica, mas que nos encaminharam a considerar o discurso da 

divulgação científica como um gênero próprio, segundo os estudos de Bakhtin. Nesse ponto, 

Bakhtin, mesmo não tendo trabalhado diretamente com a divulgação científica, nos deixou 

importantes contribuições para pensar a divulgação científica como um gênero próprio de 

discurso e, dessa forma, considerá-lo como um discurso que só adquire sua materialidade 
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simbólica quando inserido na cadeia da enunciação. Esse fato vem a favor das nossas 

propostas ligadas à Teoria Sociocultural, teoria na qual os indivíduos encontram a 

significação nos contextos em que estão inseridos. Assim, o quarto capítulo inicia com a 

apresentação de definições sobre jornalismo científico, caracterizando-o como veículo de 

informação da Ciência e da Tecnologia, para, posteriormente, trazermos à tona a questão que 

envolve a utilização da divulgação científica no espaço escolar. 

O quarto capítulo encerra nossa discussão teórica e traz questões que abordam as 

relações entre a divulgação científica e o Ensino de Ciências, a divulgação científica na sala 

de aula e algumas implicações da introdução do “gênero divulgação científica na sala de 

aula”. 

No capítulo cinco apresentamos a metodologia que utilizamos em nossa pesquisa e, 

nesse contexto, falamos sobre o paradigma interpretativo de pesquisa no qual foi possível a 

utilização de mais de uma metodologia, ou seja, a pesquisa quantitativa e a pesquisa 

qualitativa. Além disso, utilizamos diferentes técnicas para a coleta dos dados, no sentido de 

possibilitar uma variabilidade maior de meios e, consequentemente, uma confiança maior 

quanto aos resultados obtidos. Utilizamos entrevistas estruturadas, entrevistas 

semiestruturadas, questionário sociocultural e registro de atividades em sala de aula. Todas 

essas atividades de pesquisa nos constituíram o que denominamos aqui de “fonte de dados”, 

dados os quais serviram de subsídio para os resultados e as análises que constituem o capítulo 

seis desta tese. 

O capítulo seis é, então, destinado à apresentação dos resultados e das análises 

provenientes dos dados que constituíram nossa fonte de dados. Nesse capítulo trazemos os 

resultados, analisados de forma quantitativa, da pesquisa de percepção da Ciência e 

Tecnologia realizada com 226 estudantes; o perfil sociocultural e as entrevistados dos 10 

estudantes que participaram das entrevistas individuais e a apresentação das atividades e 

extratos dessas atividades desenvolvidas na sala de aula com textos de divulgação científica. 

Finalizamos o capítulo seis apresentando um panorama geral das percepções dos 

estudantes sobre Ciência e Tecnologia e sobre a divulgação científica, considerando a análise 

de todos os dados. 

No capítulo intitulado “Discussão”, no qual a ideia foi apresentar, de forma mais 

organizada e aprofundada, a análise de como nossos estudantes de Ensino Médio percebem a 

Ciência e a Tecnologia no seu meio sociocultural, como eles se relacionam com a Ciência e a 

Tecnologia e a divulgação da Ciência, assim como apontar e discutir algumas das dificuldades 

que encontramos ao desenvolver atividades em sala de aula com textos de divulgação 
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científica. Nesse sentido, nossa intenção também foi apontar alguns elementos que devem ser 

levados em consideração, pelos professores de Ciências, quando eles pretendem introduzir 

textos de divulgação científica em suas aulas.   

Por fim, trazemos as considerações finais, nas quais encerramos as discussões 

referentes a esta pesquisa. 
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1. A PERCEPÇÃO 

 

Entre os homens prevalece a opinião singular de que 
as casas, montanhas, rios, todos os objetos têm 
existência natura ou real, distinta da sua 
perceptibilidade pelo espírito [...]. Há verdades tão 
óbvias para o espírito que o homem basta abrir os 
olhos para vê-las [...] todos os corpos de que se 
compõe a poderosas máquina do mundo não 
subsistem sem um espírito, e o seu ser é serem 
percebidas.  

Berkeley 

 

O estudo da percepção é uma das preocupações mais antigas do pensamento humano. 

Decifrar o “processo” da percepção tem sido um grande desafio para pesquisadores nas mais 

diversas áreas do conhecimento humano. Como a percepção acontece? No que se baseia o 

processo de percepção? Até que ponto a percepção é uma função que envolve a mente? No 

campo da Filosofia encontramos diferentes doutrinas filosóficas a respeito do assunto. Essas 

doutrinas influenciaram e influenciam as teorias psicológicas e os demais campos do 

conhecimento humano. Entretanto, a maioria dos estudos sobre percepção no século XX 

centrou-se nos processos perceptivos visuais, deixando de lado os fatores que envolvem a 

mente (SANTAELLA, 1998). Para Santaella (1998), a concentração de estudos na percepção 

visual deve-se, principalmente, ao fato de que 75% da percepção humana é visual, restando 

apenas 25% para os demais sentidos. Para essa autora, a grande concentração de estudos da 

percepção visual deixa em suspenso fatores importantes da percepção, a qual está estritamente 

ligada à mente de quem a percebe. As pesquisas do início do século XX consideravam muito 

pouco a mente como componente importante da percepção e, como aponta Santaella, “[...] a 

palavra ‘mente’ foi praticamente banida da psicologia experimental, na primeira metade do 

século XX” (SANTAELLA, 1998, p. 14).  

Outro fator de ruptura da percepção com os estudos da mente, segundo essa mesma 

autora, deve-se ao fato da desvinculação das teorias modernas da percepção com o passado 

filosófico, pois as preocupações epistemológicas e ontológicas da Filosofia não tinham 

respaldo nos testes e nas observações experimentais da Psicologia. Já estudos mais recentes, 

especialmente os ligados à semiótica e à linguagem, tentam relacionar a percepção com a 

cognição e consideram que não é possível separar os processos mentais dos processos 

sensoriais, bem como separá-los da linguagem. A partir dessa nova perspectiva, tem-se uma 
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retomada nos estudos e teorias filosóficas da percepção e um entrelaçamento maior entre os 

diversos campos do conhecimento. 

 

 

1.1. Situando os Estudos da Percepção: a percepção na Filosofia e na Psicologia 

 

Historicamente, a Filosofia tradicional percorre basicamente duas correntes sobre a 

percepção: a empirista e a intelectualista (CHAUÍ, 2006). Para os empiristas, a percepção 

depende do exterior, ou seja, a percepção é causada por estímulos externos que atuam sobre 

nossos sentidos e nosso sistema nervoso, produzindo sensações que, associadas, resultam na 

percepção das coisas. Assim, o sabor (sensação), o odor (sensação) e o sabor dos alimentos 

são exemplos de percepção. 

As sensações são pontuais e independentes umas das outras, já a percepção é uma 

síntese/organização dessas sensações. O conhecimento dá-se pela somatória das sensações na 

percepção e depende da frequência, da quantidade, do número de estímulos externos e dos 

hábitos de cada um de nós. 

Para os intelectualistas, a percepção depende mais do sujeito do conhecimento do que do 

exterior. O exterior é apenas a ocasião onde temos as sensações ou as percepções. O sujeito 

não é passivo no ato de perceber. A capacidade de sentir ou de perceber depende diretamente 

da capacidade que o sujeito tem para decompor um objeto em suas partes e recompor um 

objeto como um todo, reorganizando-o e interpretando-o. A decomposição corresponde às 

sensações, enquanto que a organização/interpretação corresponde à percepção. Assim, o 

sujeito é ativo e o objeto a ser percebido é passivo. Para os intelectualistas não haveria algo 

que pudesse ser chamado exatamente de percepção, por serem sensações dispersas ou 

elementares que, depois de organizadas e sintetizadas pela inteligência do homem, receberiam 

o nome de percepção. 

Empiristas e intelectualistas concordavam em um ponto: ambos acreditam que as 

sensações são uma relação de causa e efeito entre partes das coisas e pontos de nosso corpo. 

As coisas seriam mosaicos de qualidades isoladas, justapostas e nosso aparelho sensorial 

também seria constituído por um mosaico de receptores isolados e justapostos. A percepção é 

uma atividade que soma essas partes e a síntese é o percebido. A diferença crucial entre essas 

duas doutrinas reside no fato de que os empiristas consideram que as sensações conduzem à 



 25 

percepção numa síntese passiva, enquanto que, para os intelectualistas, as sensações 

conduzem à percepção numa síntese ativa (dependente do interior do sujeito e do 

entendimento). 

Atualmente, a Filosofia, por meio da Fenomenologia de Husserl e pela Psicologia da 

Forma da Gestalt, superou as doutrinas empiristas e intelectualistas das percepções, pois tanto 

a Fenomenologia quanto a Psicologia da Forma mostraram posições contrárias no que se 

refere a: sensações como reflexo pontual e resposta físico-fisiológica a um estímulo pontual 

como propunham os empiristas; a percepção como uma atividade de síntese feita pelo 

pensamento a partir das sensações e a distinção entre sensação e percepção.  

Basicamente a Teoria da Forma da Gestalt, desenvolvida a partir de 1912, afirma que 

não se pode ter conhecimento do todo por meio das partes, mas das partes por meio do todo. É 

a percepção da totalidade que permite ao cérebro perceber, decodificar e assimilar as imagens 

e o conceito de que “o todo é mais do que a soma das partes”. O grande ponto dessa teoria é o 

seu aspecto global. O que é percebido depende mais das relações entre os aspectos do 

estímulo do que dos elementos individuais. A Teoria da Gestalt propõe algumas leis que 

regem a percepção humana das formas, facilitando a compreensão das imagens e das ideias. 

Essas leis baseiam-se no comportamento do cérebro durante o processo de percepção. O 

grande problema da percepção é compreender a passagem dos órgãos sensoriais para o 

cérebro, pois, quando se percebe, algo se acrescenta ao que já foi anteriormente percebido.  

Ainda para abordagem fenomenológica, a percepção é o encontro do sujeito com o 

mundo. Para Heidegger, por exemplo, o sujeito é o ser-no-mundo, ou seja, não há mundo sem 

sujeito, nem sujeito sem mundo. Uma fenomenologia da percepção é uma fenomenologia do 

ato de perceber que confunde aquele que percebe com o objeto percebido. Assim, o que 

percebe não é apenas um sujeito pensante (res cogitans) e o percebido não será apenas um 

objeto, pois, enquanto ser-no-mundo, tenho uma visão daquilo que me cerca num 

determinado tempo e espaço. E, por existir no mundo, sei a medida daquilo que tenho e 

incorporo aquilo que me cerca. Tudo isso transcende o simples fato da situação que ocupo no 

mundo no sentido do espaço localizado. Esse espaço é convertido numa percepção que 

concretiza uma atividade da mente e do corpo. 

Merleau-Ponty (1994 apud MARANDOLA Jr., 2005), por meio da sua Fenomenologia 

da Percepção, faz reflexões a respeito da experiência no e do mundo vivida pelas pessoas e 

deixa claro o papel da experiência do indivíduo no ato do conhecimento. “Tudo aquilo que sei 

do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do 
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mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada1” (Merleau-Ponty, 1994 

apud MARANDOLA Jr., 2005, p. 59). Assim, as coisas existirão enquanto elas existirem para 

mim e enquanto minha visão de mundo, sendo manifestada por meio de minhas experiências. 

As coisas são a mim oferecidas em muitas faces e eu percebo de diversos pontos de vista 

espaciais e temporais, processo no qual o presente não apaga o passado nem se apagará no 

futuro. Meu corpo é histórico e carrega invariantes das experiências que realizo no mundo 

(sou no mundo). 

Uma escola, por exemplo, é vista por mim a partir de tudo o que empreendi de vários 

pontos e em vários momentos de minha vida. Mesmo que eu tenha um conceito de “escola”, a 

minha escola é uma síntese perspectiva e não intelectual. Assim a mesma escola vista por 

outras pessoas serão escolas “diferentes” no sentido de perspectivas diferenciadas de cada um.  

Nessa relação, tanto a coisa que se torna objeto para o sujeito quanto a consciência que 

opera relações desse conhecimento são tomadas como objeto (BICUDO, 1984). 

Mesmo uma coisa expressa sob a forma de linguagem também é um fenômeno, pois o 

perceptivo não se esgota na representação e a linguagem também é uma modalidade de ser-

no-mundo. A percepção na linguagem pode ser compreendida como a entrada em um 

contexto linguístico aberto, em que os significados e os significantes têm uma história espaço-

temporal, pois não utilizamos a linguagem simplesmente por hábito, mas damos sentido a ela 

e, a partir desses sentidos, surgem os significados. 

O estudo da percepção é um dos pontos centrais também para a Psicologia, porque o 

comportamento do indivíduo se baseia na interpretação dele sobre a realidade e não na 

realidade propriamente dita. Em virtude disso, cada um de nós percebe imagens, informações, 

representações de forma diferente, pois cada situação toma uma determinada relevância, 

dependendo do modo particular que significamos ou ressignificamos internamente as 

situações. 

Ao transitar pelo mundo adquirimos uma série de informações e, de acordo com elas, 

nossa percepção sobre a realidade altera-se com o tempo. Experimentos de percepção visual 

demonstram que é possível mudar a percepção à medida que o indivíduo recebe novas 

informações. A típica imagem do animal ou da taça que pode ser vista de dois modos 

diferentes é um bom exemplo de percepção mutável. 

 

                                                 
1 Citação de Merleau-Ponty, 1994, p. 3, extraída de E. Marandola Jr., 2005, p. 59. 
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Representação pato/coelho     presentação taça/rostos 

Figura 1 - Percepção mutável 

Fonte: <http://www.ufrgs.br/faced/slomp/edu01135/figuras.htm>. 

 

O fato de um objeto ser percebido de muitas formas ou de nenhuma forma deve-se ao 

modo individualizado pelo qual recebemos e transformamos a percepção. Por isso, para a 

psicologia atual, é preciso considerar a pessoa que percebe e o ato da percepção, porque 

ambos determinam o fenômeno. 

Entretanto, ainda hoje se faça a pergunta: Qual a origem da síntese mental? Para 

responder a essa questão duas correntes foram constituídas: o nativismo e o empirismo. O 

nativismo defende que a síntese mental é inata e não depende do aprendizado. Já para o 

empirismo, a síntese mental é inferida ou aprendida de situações anteriores (SANTAELLA, 

1998). 

Os psicólogos tentam chegar a um consenso a respeito da origem desses processos 

mentais. Será que nascemos com potencialidades, dons e aptidões que serão desenvolvidos de 

acordo com o amadurecimento biológico ou tudo isso é desenvolvido como resultado de 

nossas experiências com o mundo exterior? Para os nativistas, quando o homem nasce, sua 

personalidade, valores, hábitos, crenças, pensamento, emoções e conduta social já estão 

definidos, uma vez que toda a atividade de conhecimento é exclusiva do sujeito e o meio não 

participa dela. 

Mesmo que ainda se tenham algumas dúvidas sobre a origem dos processos mentais, a 

Psicologia está de acordo com a ideia na qual a percepção não é um ato apenas sensitivo, pois 

perceber é mais que captar de modo imediato a partir de nossos órgãos sensoriais. Podemos 

sentir frio, fome, calor, etc., mas não perceber o frio, o calor, a fome, porque perceber é 
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decifrar ou reconhecer a mensagem sensorial. Perceber é, por exemplo, ouvir um trovão e 

intuir que vai chover, é sentir que algo está muito quente e saber que pode queimar ao se 

pegar o objeto. Assim, sentir exige detectores ou sensores e perceber exige órgãos capazes de 

interpretar aquilo que é sentido ou captado pelos órgãos dos sentidos. 

A percepção não é uma mera detecção ou reação aos estímulos internos ou externos ao 

indivíduo. Ao contrário do ato de sentir, perceber é detectar, é interpretar sinais que têm 

origem externa ao sistema nervoso central. Então, enxergar algo como sendo um animal ou 

escutar o uivo como um som que identifica um animal são maneiras de perceber a coisa (o 

animal) – que pode ser ou não um animal. Desse modo, perceber é sempre perceber alguma 

coisa ou perceber eventos que ocorrem em alguma coisa de certa maneira. Perceber é uma 

elaboração em que o alicerce são as sensações, as memórias, as vivências, as experiências e as 

expectativas, sejam elas inatas ou adquiridas por meio da interação com o meio. Por isso, a 

percepção é um processo mental seletivo, ou seja, não percebemos tudo aquilo que chega aos 

nossos órgãos dos sentidos. O mundo exterior é oferecido a nós como um cardápio variado e, 

a partir de nosso modo de perceber, selecionamos eventos e situações deixando de fora os que 

não nos fazem sentido.  

Desse modo, considerando o ponto de vista da conduta individual, cada situação é 

caracterizada por um conjunto de objetos e de signos que funcionam como estímulo para o 

estabelecimento de nossas significações. Agimos frente às situações que nos são apresentadas, 

reagindo a tensões mediante a estruturação de estratégias simbólicas que resultarão em uma 

estruturação cognitiva da realidade. A percepção da realidade não representa apenas uma 

adaptação ao mundo que nos é dado, mas, acima de tudo, é uma ação efetiva sobre o 

ambiente. O indivíduo tem a capacidade de identificar, nos termos de seu interesse, para 

perceber um mundo aparentemente confuso e sem sentido, um mundo de significados. 

Concomitante à capacidade de utilizar os processos simbólicos para estabelecer significados, 

a interpretação caracteriza a imaginação criadora que faz surgir a Ciência e a Arte, que pode 

ser reconhecida nas diversas linguagens.  

Nesse contexto de discussão, a percepção é entendida como um ato intencional e 

focalizado ao objeto de interesse. Segundo Farias (2004), é possível tratar o corpo como lugar 

de mediação entre as figuras do mundo e as figuras do discurso. O sujeito que enuncia 

pressupõe a existência de uma instância perceptiva anterior.  
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1.2. A Percepção nos Estudos do Marketing 

 

Um dos principais usos do termo percepção pode ser encontrado nos estudos do 

Marketing. Esse fato pode ser observado pelo grande número de publicações da área que 

incluem discussões em torno da percepção. Foi no Marketing que o termo percepção ganhou 

popularidade, pois nesse campo foram introduzidas as grandes pesquisas de opinião, as quais 

têm a função de “mapear” o perfil dos indivíduos, especialmente no que se refere às 

preferências deles enquanto consumidores. 

O Marketing é produto da economia moderna, na qual o que mais importa é a satisfação 

do consumidor. Foi a necessidade econômica que levou as empresas modernas ao 

desenvolvimento do Marketing como uma estratégia de planejamento, de desenvolvimento, 

de promoção e de distribuição de bens e serviços. Entretanto, o Marketing surge 

principalmente pelo estudo da satisfação e das necessidades humanas e, por isso, o grande 

interesse no estudo da percepção humana. 

O conceito de percepção tornou-se tão fundamental e difundido no Marketing que uma 

das 22 leis do Marketing criadas por Al Ries & Jack Trout é denominada “Lei da Percepção: 

o marketing não é uma batalha de produtos, mas uma batalha de percepção” (RIES et alii, 

1993, p. 14). Para esses autores, a percepção é fundamental, pois ela é o que existe de mais 

concreto na mente das pessoas. “A percepção que existe na mente é, com freqüência, 

interpretada como verdade universal. Raramente, ou nunca, as pessoas estão erradas. Pelo 

menos em suas mentes” (RIES et alii, 1993, p. 16). 

Dessa forma, para o Marketing, conhecer o mecanismo de percepção do indivíduo é 

essencial, pois é por meio da percepção que o indivíduo atua sobre seu poder de compra. 

Quando o percebido pelo consumidor não corresponde ao que ele presencia na realidade, 

produz-se um conflito e o indivíduo pode não adquirir determinado produto ou serviço. 

Assim, a importância dada à percepção no Marketing atingiu esferas diferentes, como é 

o caso da Mídia, especialmente na propaganda e nos processos de comunicação em massa. O 

termo percepção passa a ser utilizado em diversos veículos de comunicação sem que haja uma 

preocupação conceitual maior, pois, mesmo nos estudos de Marketing, encontramos 

diferentes abordagens para o conceito.  

Gibson et alii partem de um conceito de percepção proveniente da Psicologia da 

Educação, conceito que relaciona a percepção à aquisição de conhecimento específico sobre 

um determinado objeto ou evento que estimula os sentidos em uma situação particular 

(GIBSON et alii, 1981). Para esses autores, a percepção envolve conhecimento por meio da 
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interpretação de objetos, símbolos e pessoas, tendo em vista as experiências realizadas. Ainda 

salienta que a percepção apresenta algumas situações que a influenciam: 1. A pessoa pode ser 

influenciada por situações que não podem ser identificadas. Exemplo: a influência da cor 

sobre o tamanho do objeto; 2. Uma pessoa pode aceitar a evidência perceptiva de uma fonte 

que ela respeita mais prontamente do que a informação que vem de outras fontes; 3. A pessoa 

pode deixar-se influenciar por fatores emocionais - o que ela prefere é percebido como 

correto; 4. Quando forçada a fazer julgamentos perceptivos difíceis, a pessoa pode apoiar-se 

em pontos irrelevantes para chegar a um juíz.  (GIBSON et alii, 1981, p. 108/109). 

Em Schewe & Smith, a “Percepção é um processo pelo qual atribuímos valor ao que 

nossos corpos sentem” (SCHEWE & SMITH 1982, p, 164). Para esses autores, a percepção é 

seletiva e influenciada pelas experiências anteriores. Além disso, acreditam que a percepção é 

uma interpretação do que sentimos e que, algumas vezes, ocorrem distorções. “No perceber, 

interpretamos o que vemos, ouvimos, degustamos, cheiramos e tocamos. Damos significado 

ao mundo que nos cerca” (SCHEWE & SMITH, op. cit.). 

Para Cobra, “A percepção refere-se aos processos pelos quais o indivíduo recebe 

estímulos através dos seus sentidos e os interpreta” (COBRA, 1986, p. 80). Para esse autor, a 

aprendizagem também é fator importante, pois, segundo ele, tudo o que o ser humano faz, 

pensa e percebe é aprendido.   

Gade traz o conceito de percepção que agrega a percepção como um processo definido 

por sensações acrescidas de significado, levando em conta o que o indivíduo tem armazenado 

de experiências anteriores. É um processo que relaciona os componentes sensoriais externos 

aos componentes significativos internos. Para essa autora, esse processo depende de cada 

indivíduo e acontece em três etapas: exposição, atenção e interpretação (GADE, 1998). 

Nickels & Wood também apontam que a percepção ocorre em etapas, que eles 

denominam estágios, entretanto apresentam mais uma em relação às etapas propostas por 

Gade. Para eles, a percepção tem quatro estágios: exposição, atenção, interpretação e 

memória. Salientam ainda que: “A percepção é um processo de determinar significado através 

da seleção, organização e interpretação dos estímulos do ambiente” (NICKELS et alii, 1999, 

p. 113). 

Pride & Ferrel buscam na Psicologia o conceito de inputs como um processo de entrada 

da informação por meio das sensações recebidas pela visão, pelo paladar, pela audição, pelo 

olfato e pelo tato, para conceituar percepção como um processo de selecionar, de organizar e 

de interpretar entradas (inputs) de informação, produzindo significados (PRIDE et alii, 2001, 

p. 155). Dessa forma, para os autores, a percepção é um processo composto por três passos. O 
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primeiro passo consiste em três momentos: 1. exposição seletiva: o indivíduo seleciona quais 

inputs que irão alcançar a consciência; 2. distorção seletiva: significa mudar ou distorcer a 

informação que está sendo recebida, quando ela é incompatível com os sentimentos e as 

crenças pessoais; 3.retenção seletiva: uma pessoa se lembra de inputs de informação que se 

apoiam em seus sentimentos e em suas crenças pessoais. O segundo passo é o processo de 

organização perceptiva, no qual os inputs de informação que alcançam o nível da consciência 

são recebidos de forma organizada pela mente. O terceiro passo consiste na atribuição de 

significado ao que foi organizado. Esse significado será dado em função daquilo que a pessoa 

encontra de mais familiar (PRIDE et alii, 2001, p. 156).   

Solomon discute a percepção em um capítulo do seu livro “Comportamento do 

Consumidor” e o faz de forma bastante detalhada. Para discutir o tema, ele parte da 

explicação dos sistemas sensoriais (visão, olfato, audição, tato, paladar) e, posteriormente, 

apresenta o aspecto referente à exposição da pessoa aos estímulos sensoriais. A partir daí 

apresenta a percepção subliminar, a atenção, a interpretação, a organização dos estímulos, o 

posicionamento perceptivo, dentre outros aspectos. É interessante também observar que o 

autor traz para discussão do tema os estudos da Semiótica de Pierce, com isso visando 

compreender como os consumidores interpretam os significados dos símbolos. Para o 

conceito de percepção, o autor utiliza: “A percepção é um processo pelo qual as sensações 

físicas, como imagens, sons e odores são selecionadas, organizadas e interpretadas. A 

interpretação final de um estímulo permite que se adquira significado” (SOLOMON, 2002, p. 

68). Além disso, para o autor, as pessoas têm diferentes “limiares de percepção” e nem todas 

as sensações passam pelo processo perceptivo, porque os estímulos competem e, muitos 

deles, não são notados ou compreendidos. Os símbolos ajudam as pessoas a tirar sentido do 

mundo dando uma interpretação a um estímulo que é oferecido e compartilhado por muitos. 

Em Kotler & Keller a percepção também é um processo de seleção, de organização e de 

interpretação das informações recebidas. Para esses autores, “[...] a percepção depende não 

apenas de estímulos físicos, mas também da relação destes estímulos com o ambiente e das 

condições internas da pessoa” (KOTLER & KELLER, 2006, p. 184). Salientam ainda que o 

ponto-chave da percepção é sua mudança em função do indivíduo, pois um mesmo estímulo 

pode variar consideravelmente entre indivíduos que são expostos à mesma realidade. Assim, 

esses autores defendem que, para o Marketing, a percepção é mais importante que a realidade, 

pois será a percepção que influenciará no poder de compra do indivíduo e não a realidade. 

Segundo eles, as diferença entre as percepções dos indivíduos ocorre devido a três processos: 

atenção seletiva, distorção seletiva e retenção seletiva. Esses processos se baseiam no fato de 
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que o indivíduo não consegue prestar atenção em tudo que lhe é exposto, então a maioria dos 

estímulos é filtrada. O processo de atenção seletiva pressupõe, segundo esses autores, que:  

1. É mais provável que as pessoas notem estímulos que se relacionam com a 
necessidade atual; 2. É mais provável que as pessoas notem estímulos que 
consideram previsíveis; 3. É mais provável que as pessoas notem estímulos 
cujos desvios são maiores em relação ao estímulo normal. (KOTLER & 
KELLER, 2006, p. 185).  

O processo de distorção seletiva é a tendência que as pessoas têm de transformar a 

informação em significados pessoais, de acordo com os prejulgamentos de cada um. O 

processo da retenção seletiva baseia-se no fato de as pessoas esquecerem muito rápido o que 

veem, mas retêm informações que confirmam suas crenças e atitudes.  

Além dos aspectos acima citados, Kotler & Keller chamam a atenção para o processo de 

percepção subliminar. Esse tipo de percepção pressupõe que, durante o processo de 

percepção seletiva, ocorre uma reflexão ativa do consumidor e, dessa forma, as empresas 

embutem mensagens subliminares dissimuladas na propaganda ou na embalagem para 

influenciar no comportamento de compra do indivíduo.  

Nos estudos de Marketing de autores brasileiros podemos encontrar também o conceito 

de percepção. Em Rocha, a percepção é caracterizada por um processo que envolve a 

cognição, na qual ocorre a seleção, a organização e a interpretação de estímulos sensoriais a 

partir dos quais o indivíduo compõe o seu “quadro cognitivo do mundo” (ROCHA, 1999, p. 

61). A autora salienta que esse quadro cognitivo não é uma fotografia da realidade, mas é 

resultado de um processo de julgamento individual resultante dos processos de percepção e de 

memória. Relaciona a percepção basicamente a dois aspectos: os aspectos individuais e os 

aspectos sociais. Os aspectos individuais estão relacionados aos estímulos físicos e seus 

efeitos no sistema nervoso central e características individuais. Os fatores de ordem social 

referem-se aos aspectos que ligam o indivíduo à sua natureza social e cultural, como a 

percepção do espaço, a percepção do tempo, dentre outros. A percepção, para autora, é 

individual e seletiva. 

Para Karsaklian, também autora brasileira, a percepção está ligada à relação do 

indivíduo com o meio ambiente. Segundo a autora:  

Podemos definir percepção como um processo dinâmico pelo qual aquele 
que percebe atribui um significado a matérias brutas oriundas do meio 
ambiente. O indivíduo não é um objeto, mas um ator confrontando à 
primeira etapa do processamento da informação. (KARSAKLIAN, 2000, p. 
42). 



 33 

A autora define uma sucessão de três fases para o processo de percepção: exposição a 

uma informação, atenção e decodificação. Em função dessas fases, a percepção apresenta as 

seguintes características: a) ela é subjetiva, b) ela é seletiva, c) ela é simplificadora, d) ela é 

limitada no tempo, e) ela é cumulativa. “Perceber é tomar conhecimento de um objeto” 

(KARSAKLIAN, 2000, p. 43). Esse conhecimento será dado pela seleção de aspectos do 

meio ambiente, tendo em vista que nem todos os estímulos são percebidos pelo indivíduo. De 

acordo com Karsaklian, o processo de percepção constitui-se num somatório de variáveis 

próprias e exclusivas do indivíduo, como a história vivida por cada um, o seu ambiente físico 

e social, sua estrutura psicológica e fisiológica e sua personalidade, pois cada um de nós 

possui uma imagem particular do mundo. 

De modo sintetizado, podemos dizer que a percepção no Marketing, para a maioria dos 

autores apresentados na discussão deste capítulo, apresenta-se ligada especialmente às 

relações dos indivíduos com as sensações que são experimentadas no seu cotidiano. É um 

processo subjetivo, seletivo e é temporal. É subjetivo porque as reações aos estímulos são 

próprias de cada indivíduo e cada estímulo é recebido de forma particular. É seletiva porque 

não é possível se perceber tudo ao mesmo tempo. O indivíduo, em consequência de sua 

característica subjetiva, seleciona o seu campo perceptual em função daquilo que deseja ou 

lhe interessa perceber. É temporal porque é um fenômeno que acontece situado no tempo e no 

espaço, pois, à medida que o indivíduo aumenta suas experiências, também varia o seu modo 

de perceber. O tempo faz mudar as necessidades do indivíduo e, desse modo, a forma de 

perceber. 

É importante também salientar que alguns autores apresentam discussões mais 

aprofundadas sobre o assunto, como é o caso de Kother et alii e de Solomon. Outros abordam 

o assunto de forma mais condensada. Todos, entretanto, apresentam a percepção como fator 

importante nas discussões referentes ao Marketing, especialmente no que se refere ao 

comportamento do consumidor em seus aspectos pessoais. Também é importante apontar, 

aqui, que as discussões se centram principalmente nos aspectos ligados aos sentidos, deixando 

em segundo plano, ou mesmo desconsiderando, os aspectos socioculturais. Nota-se que as 

duas autoras brasileiras aqui citadas fazem referência à importância de levar em conta os 

aspectos sociais e culturais do indivíduo quando se aborda a questão da percepção. Além 

disso, a percepção é apresentada, nos estudos do Marketing, como um processo de 

recebimento de informações e de processamento dessas informações pela mente, não se 

constituindo num processo de formação de conceitos pelo indivíduo, mesmo que alguns 

autores ainda considerem que esse processo aconteça por meio da cognição. 
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1.3. A Percepção na Teoria Sociocultural de Vigotski 

 

Vigotski, por meio de sua Teoria Sociocultural, abordou vários temas. Em suas obras e 

apontamentos vamos identificar, entretanto, uma construção intelectual que não deve ser vista 

isoladamente. Um desses temas é a questão da percepção. Enquanto fazia críticas à Psicologia 

de sua época, analisava estudos de outros pesquisadores e realizava seus próprios 

experimentos para entender a questão. Seu caminho para compreender a percepção vai da 

Arte à Ciência e não pode ser visto como peças isoladas, mas como um corpo de 

conhecimentos que forma toda sua Teoria Sociocultural, na qual o indivíduo e as relações 

com o seu meio são profundamente importantes para a formação do pensamento.  

Em um de seus estudos, Vigotski analisa a arte e esse trabalho pode ser encontrado no 

livro “Psicologia da Arte” (1999). Nessa análise, Vigotski faz uma crítica à Psicologia, que 

tenta fixar todo problema da arte na percepção. Para ele, o problema da percepção é um dos 

mais importantes da Psicologia da Arte, mas não é a questão central, porque depende da 

solução que dermos aos outros problemas situados no seu contorno, pois é preciso não iniciar 

a Psicologia da Arte no campo das emoções estéticas elementares, mas partir de dois outros 

problemas: do sentimento e da imaginação. O comum, na Psicologia da Arte, é buscar nas 

coisas belas (sensualismo ingênuo) a expressão da Arte e não na relação do sentimento e da 

imaginação. Vigotski deixa claro, entretanto, que o estudo deve ser feito na combinação de 

diversas formas da doutrina da imaginação e do sentimento. O estudo isolado de qualquer um 

desses elementos e sua relação direta com a percepção nos leva a uma interpretação 

incompleta. Para corroborar esse fato, Vigotski cita Ovsiániko-Kulikovski, psicólogo da arte 

que diz: 

[...] a nossa alma sensível pode ser comparada com justiça a uma carroça da 
qual se diz: o que da carroça caiu, sumiu. Ao contrário, a alma pensante é 
uma carroça da qual nada pode cair. Toda a carga está ali bem arrumada e 
escondida no campo de inconsciente [...] (VIGOTSKI, 1999, p. 252). 

Vigotski, nessa mesma obra, a todo o momento reitera sua posição em favor de um 

estudo da arte baseado não apenas no ato perceptivo sensível da obra, seja ela visual ou 

escrita, mas no processo de formação intelectual que acompanha a interpretação de 

determinada obra. Ele concorda com estudos realizados por outros psicólogos (Potiebnyá e 

sua escola), que afirmaram “[...] que os processos psicológicos da percepção e criação da obra 
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de arte coincidem com os processos similares na percepção e na criação de determinada 

palavra” (VIGOTSKI, 1999, p. 34). E acrescenta: “[...] ocorre que na obra de arte a imagem 

está ligada ao conteúdo, como na palavra a representação está ligada à imagem sensorial ou 

ao conceito” (op. cit.) Nesse trabalho, Vigotski analisa a fábula, o drama, a poesia, o teatro, a 

pintura, a escultura, a arquitetura. Para nós, essa obra é referência do pensamento de Vigotski 

sobre a percepção, pois a todo o momento ele deixa claro que o processo de interpretação de 

uma obra de arte é um processo de pensamento completo e integrado e não apenas perceptivo 

sensitivo.  

No livro “A Formação Social da Mente” (1998), podemos encontrar um capítulo 

dedicado ao desenvolvimento da percepção e da atenção, livro no qual Vigotski pretende 

mostrar que, ainda em estágios precoces de desenvolvimento, a linguagem e a percepção estão 

ligadas. Para ele, a percepção de objetos reais surge muito cedo no indivíduo e ressalta que o 

termo percepção não é visto, por ele, como simplesmente em cor e forma, mas como um 

mundo de sentido e significado (VIGOTSKI, 1998).  

A percepção é parte de um sistema dinâmico de comportamento; por isso, a 
relação entre as transformações dos processos perceptivos e as 
transformações em outras atividades intelectuais é de fundamental 
importância. (VIGOTSKI, 1998, p. 44). 

Em relação à percepção, na abordagem de Vigotski, a ênfase é dada aos processos de 

utilização das funções superiores do pensamento, mediado pela representação simbólica e 

sociocultural desses processos. Assim, quando percebemos elementos do mundo real, 

relacionamos essas percepções a nossas informações, que estão presentes no aparato 

psicológico. O objeto percebido é percebido como uma entidade completa e não como um 

amontoado de informações captadas pelos sentidos. Esse fato está relacionado ao percurso de 

desenvolvimento do indivíduo, ao seu conhecimento do mundo, às suas experiências vividas. 

As funções psicológicas superiores: sensação, percepção, atenção, memória, pensamento 

e linguagem e imaginação não se desenvolvem umas ao lado das outras, mas formam um 

sistema hierárquico no qual a função primordial é o desenvolvimento do pensamento e a 

formação dos conceitos. A síntese dessas funções psicológicas superiores permite observar 

processos dos reflexos mais simples até a formação de abstrações no pensamento e na 

linguagem. Para Vigotski (2000), com o desenvolvimento do significado da palavra, os 

sistemas fundamentais das funções psicológicas superiores também se desenvolvem, pois o 
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que é central para toda a estrutura da consciência e para todo o sistema de atividade das 

funções psíquicas é o desenvolvimento do pensamento. 

Numa comunicação de 1930 (VIGOTSKI, 2004, p. 104), Vigotski apresenta algumas 

interpretações importantes sobre a percepção. Nessa comunicação, ele deixa claro que a 

criança, desde cedo, percebe algo e compara com outras coisas. Na adolescência estabelece-se 

uma complicada relação da percepção com outras funções mentais, a tal ponto que fica “[...] 

impossível distinguir onde a percepção superficial termina e onde começa a compreensão em 

relação a um objeto determinado (na percepção estão sintetizados, fundidas as 

particularidades estruturais do campo visual e da compreensão) [...]” (ibidem, p. 126). 

Desse modo, a percepção constitui-se como uma parte do pensamento em imagens e a 

outra em significações. A grande dificuldade, segundo Vigotski (2004), é obter 

experimentalmente a ideia de uma “percepção clara” e estabelecer uma estrutura para a 

percepção, pois esta estabelece novas relações com outras funções e a elas se combina, 

formando um novo sistema. Para isso, Vigotski propõe o estudo da percepção no interior de 

uma patologia, como é o caso da esquizofrenia. Vigotski nos lembra que “[...] nenhum de nós, 

quando lembra algo, pensa em como faz para resolver o problema [...]” (ibidem, p. 111), pois 

todas as funções do pensamento são necessárias para resolver um problema teórico ou prático. 

Assim é a percepção! Ela acaba se combinando com outras funções do nosso pensamento, 

formando um novo sistema no  qual fica impossível separá-la.  

[...] a percepção do homem atual se transformou em uma parte do 
pensamento em imagens, porque ao mesmo tempo em que eu percebo vejo o 
que eu percebo. O conhecimento do objeto é simultâneo à percepção do 
mesmo, e vocês sabem que esforços são necessários no laboratório para 
separar um do outro: uma vez que a percepção estabelece novas formas de 
relação com outras funções, entra em complicadas combinações com novas 
funções e começa atuar em conjunto com elas como um sistema novo, que se 
revela bastante difícil de decompor e cuja desintegração só pode ser 
observada na patologia. (VIGOTSKI, 2004, p. 110). 

A partir do entendimento da percepção como um conjunto de funções, Vigotski passa a 

tratar da diferença entre o pensamento da criança e o do adolescente, situação que ele 

denomina Idade de Transição2. Para ele, “[...] o que para um escolar é externo no âmbito da 

memória lógica, da atenção arbitrária, do pensamento, torna-se interno no adolescente” 

                                                 
2 A Idade de Transição, segundo Vigotski (2004, p. 118), corresponde ao adolescente de 14 a 16 anos. Assim, 

consideraremos, neste trabalho, os estudos realizados por Vigotski no que ele denomina “idade de transição” 
como a fase correspondente ao que normalmente costumamos classificar como adolescência.  

 



 37 

(VIGOTSKI, 2004, p. 118). Para um adolescente, “lembrar significa pensar” e, para criança, 

“pensar significa lembrar” (ibidem, p. 119). No nosso estudo desenvolvemos pesquisas com 

jovens, na chamada por Vigotski de Idade de Transição. Por isso essas relações e observações 

de Vigotski são importantes para o nosso trabalho.  As formas como os jovens conduzem seus 

pensamentos e estabelecem relações entre as percepções presentes no meio sociocultural e as 

significações e internalizações realizadas até a formação dos conceitos são de grande 

relevância para que se compreenda como se dá o processo de significação das mensagens 

recebidas por nós dentro e fora de uma sala de aula. Desse modo, o caminho percorrido da 

percepção de imagens, de fatos ou de acontecimentos diários até a formação de conceitos é de 

fundamental importância para o entendimento das percepções de Ciência e Tecnologia no 

contexto escolar. 

Numa conferência, em 1932, no Instituto Pedagógico Superior de Leningrad, Vigotski 

(2001) também abordou a questão da percepção. Nessa conferência ele discute alguns 

elementos da Psicologia Associanista, que não dão conta de explicar os processos de 

percepção humana. A Psicologia Associanista, basicamente, parte do princípio da associação 

das partes para constituir o todo. Para discutir a questão, Vigotski apresenta alguns exemplos 

provenientes da Psicologia experimental, como: o experimento com galinhas de Köhler, o 

experimento com aranhas de Volkelt, experimentos com cores de Hering, experimentos de 

tamanho e de forma de Helmholtz, experimento de Binet e Rorschach, dentre outros. Vigotski 

ainda apresenta três problemas da percepção: 1) o problema da atribuição do sentido na 

percepção; 2) o problema da atribuição de sentido que é uma propriedade do adulto e não da 

criança; 3) o problema da autêntica percepção categorial (como se dão as fases de significação 

da percepção desde a infância).  

Nesta conferência, Vigotski lembra que: “Uma das principais características da 

percepção do homem adulto é que nossas percepções são estáveis, ortoscópicas; a outra é que 

nossas percepções têm sentido” (VIGOTSKI, 2001, p. 359, tradução nossa).  

Vigotski também considera importante entender que, junto às novas conexões 

interfuncionais que ocorrem no nosso sistema psicológico, a percepção inicialmente está 

ligada à nossa motricidade, que constitui o sistema sensório-motor integral e só 

paulatinamente, com os anos, começa-se adquirir certa independência da motricidade e a 

percepção passa a ser um processo interno. As conclusões de Vigotski nos levam, portanto, a 

pensar na percepção como um processo em etapas que são constituídas à medida que nosso 

sistema psicológico se forma. 
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É importante também lembrar que Vigotski ainda faz menção que o pensar inclui 

também nossos sentimentos. A forma de pensar imposta pelo meio inclui, necessariamente, os 

sentimentos de cada um de nós, nossas reações diante da situação e isso também é impossível 

separar. 

Em vista disso, pensar na percepção como um ato separado do conjunto do pensamento 

é uma tarefa impossível. No ato de perceber estarão presentes nossos sentimentos, nossas 

impressões anteriores, nossos conceitos já conhecidos, nossas experiências vivenciadas, etc. 

Ao percebermos elementos da realidade, nós o fazemos baseados em conhecimentos 

adquiridos anteriormente e analisados em torno da situação presente, interpretando os dados 

percebidos em função dos conteúdos psicológicos disponíveis no momento. O objeto é, dessa 

forma, percebido como uma realidade completa e articulada e não como um conjunto de 

informações sensoriais. Isso nos leva a concluir que o desenvolvimento do indivíduo, sua 

caminhada, suas experiências, o seu conhecimento de mundo... têm implicações diretas no 

modo como a percepção de determinado objeto ou situação se dá. “Qualquer percepção nossa 

tem significado. Qualquer absurdo é percebido por nós (como sensato), que lhe atribuímos 

significado” (VIGOTSKI, 2004, p. 186). 

Além dos fatos apontados até o momento, é importante também lembrar os estudos 

realizados por Luria (1990 e 2001), no Uzbequistão, e por Kighizia, nos anos de 1931 e 1932, 

com grupos culturais diferentes, nos quais ele fez experimentos de observação com cores e 

figuras geométricas. Na sua pesquisa, Luria analisou cinco grupos de sujeitos que estavam em 

diferentes estágios de desenvolvimento cultural. Essa condição de variações de sujeitos, numa 

mesma população, só foi possível porque havia, nessa época, uma transição de uma sociedade 

feudal e agrária para uma sociedade socialista e industrial. Assim, Luria (2001) formou cinco 

grupos de indivíduos: um de mulheres analfabetas, um de camponeses, um de mulheres que 

frequentavam cursos para trabalhar em creches, um grupo de funcionários de escritórios, 

administradores ou líderes de fazendas coletivas e um último grupo formado por mulheres que 

estudavam para se tornarem professoras.   

Os experimentos de Luria (1990) mostraram uma grande variação nas respostas dos 

diferentes grupos de indivíduos. Em relação ao trabalho de observação de cores, o grupo 

formado pelos trabalhadores das fazendas e pelas mulheres estudantes (tanto as que 

estudavam para as creches quanto para serem professoras) usavam nomes de categorias, como 

vermelho, verde, etc. e alguns refinamentos: verde-escuro, azul claro, etc. As mulheres 

analfabetas relacionavam com as cores das coisas que encontravam no seu cotidiano, como 

frutas, estrume, etc. Essa mesma relação foi estabelecida nas tarefas que solicitavam a 
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classificação das cores. Os grupos que tinham algum tipo de educação formal não tinham 

dificuldade em distinguir os matizes das cores, nem classificá-los. Já os grupos sem instrução 

demonstraram-se incapazes de estabelecer relações e classificações.  

Luria (1990) também realizou experimentos com formas geométricas, semelhantes aos 

realizados com as cores. Eram apresentadas formas geométricas desenhadas de modo 

completo e incompleto, apenas com contorno ou totalmente coloridas, formadas por linhas 

contínuas ou por pontos e outros elementos discretos. Era solicitado que os indivíduos 

formassem grupos de figuras semelhantes e que nomeassem cada figura. Nesse caso, os 

resultados demonstraram que apenas o grupo que tinha uma educação formal maior (o grupo 

formado por mulheres do curso de professoras) conseguiu nomear as figuras geométricas e 

classificá-las. No outro oposto – o grupo de mulheres analfabetas – não conseguiu classificar 

nem designar nenhuma figura. Novamente, essas mulheres relacionavam as figuras 

geométricas às coisas cotidianas, como o bordado, o cesto, o brinco, etc. 

A partir dos resultados apresentados pelas pesquisas de Luria (op. cit.) é possível 

verificar o papel da educação formal no modo como percebemos as coisas e no modo como 

relacionamos essas percepções aos nossos conceitos e aprendizagens. Assim, dependendo do 

ambiente sociocultural e da experiência prática de cada um, nossas percepções serão 

diferentes e orientadas no sentido desses contextos. Dessa forma, poderíamos dizer que 

determinadas percepções só são possíveis de serem verificadas em determinados contextos, 

pois, não havendo uma experiência ou uma vivência em relação a uma determinada 

percepção, não é possível que tenhamos nenhum acesso a ela, simplesmente pelo fato de ela 

não existir a respeito daquele fenômeno ou evento. Isso pode ficar mais claro se pensarmos 

num exemplo: se perguntarmos a uma tribo indígena, que se encontra distante da cidade, qual 

a sua percepção a respeito da Ciência o da Tecnologia, certamente não obteremos respostas a 

respeito de como essa cultura percebe a Ciência e a Tecnologia, porque isso não faz parte de 

sua cultura, assim como, se for perguntado a um indivíduo urbano algo a respeito do cotidiano 

da cultura indígena, é possível que ele não apresente nenhuma percepção a respeito, a não ser 

que detenha um conhecimento formais e/ou informais a respeito. 

Diante de tudo o que já foi exposto, podemos verificar que os estudos e as análises 

realizados por Vigotski e por seus colaboradores trouxeram importantes contribuições para o 

estabelecimento de um conceito mais amplo e completo de percepção, conceito que, sob 

nosso ponto de vista, dá conta de aspectos que devem ser considerados quando o utilizamos 

na área de Educação. 
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Alguns dos aspectos que relacionamos aqui, apontados por Vigotski, já se faziam 

presentes nas teorias filosóficas, dentre eles podemos citar: a posição dos intelectualistas 

referente à organização das sensações pela inteligência humana, a distinção entre sensação e 

percepção apontada pela Fenomenologia de Husserl e pela Psicologia da Forma da Gestalt, a 

dificuldade de compreender a passagem da percepção dos órgãos sensoriais para o cérebro e, 

na abordagem Fenomenológica de Heidegger e Merleau-Ponty, a importância dada às 

relações do indivíduo com o seu meio. 

Em relação à Psicologia, Vigotski fez, já em sua época, várias críticas aos estudos da 

percepção. Em várias de suas conferências, podemos encontrar discussões e debates em torno 

de pontos discordantes entre o pensamento de Vigotski e seu grupo e a Psicologia que se 

instalava até então. Inicialmente, Vigotski faz críticas à Psicologia da Arte por esta não 

relacionar o ato de percepção de uma obra ao sentimento e à imaginação. Vigotski considera a 

percepção um processo intelectual e, por isso, sua crítica.  

Vigotski também criticou a Psicologia Associanista e o fez por considerar que a soma 

das partes não constitui o todo, como propunha os estudos psicológicos da época. Nos 

experimentos realizados por ele e nas análises que ele realizou em estudos de outros 

pesquisadores (inclusive estudos dos próprios Psicólogos que ele criticava), ele supunha que o 

todo fosse maior que a soma das partes, porque a percepção é transformada ao entrar em 

contato com nosso sistema psicológico. 

Em relação aos estudos do Marketing, podemos dizer que as aproximações com o 

pensamento de Vigotski são pequenas, muito embora o Marketing tenha a Psicologia e a 

Filosofia como formadores dos seus princípios. Poucos autores da área do Marketing dão 

relevância ao contexto sociocultural, à relação da experiência do indivíduo com seu meio e a 

relações que se estabelecem entre a percepção e o sistema cognitivo. A grande maioria desses 

autores propõe que a percepção seja vista como um processo ligado aos sentidos, no qual o 

indivíduo recebe uma informação externa e dá um significado a ela. Entretanto, a maioria dos 

autores não aprofunda a questão, deixando em aberto a forma pela qual se dá essa 

significação. Assim, podemos supor que Vigotski faria as mesmas críticas (feitas à 

Psicologia) aos estudos de Marketing, pelo simples fato de elas não darem conta de interpretar 

e de analisar mais detalhadamente o processo da percepção.  

Nesse ponto é importante que façamos uma digressão, para pensar a respeito da 

introdução do termo percepção nas pesquisas em Educação, especialmente nas pesquisas em 

Ensino de Ciências. Considerando o vasto universo de temas discutidos nesses congressos, é 

bastante grande o número de pesquisas da área de Ciências que utilizam os termos percepção 
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e concepção em seus estudos e análises. Para constatar tal fato, basta dar uma olhada rápida 

nos anais do último Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC)3, 

realizado no ano de 2007, para verificarmos que existem 52 trabalhos, distribuídos nas áreas 

de Química, Física e Biologia que utilizam os termos percepção e concepção no objetivo da 

pesquisa e/ou no seu título. Entretanto há que se perguntar: Em que teoria da percepção essas 

pesquisas são embasadas? Quais os critérios que definem o que realmente seja uma 

percepção? Qual a diferença entre percepções e concepções? Como detectar a percepção, 

tendo em vista a grande dificuldade de separá-la do nosso pensamento? 

Além disso, pesquisas de percepção pública da Ciência e da Tecnologia são uma prática 

comum nos mais diferentes países. Essas pesquisas têm a finalidade de mapear o que a 

população de um determinado país, cidade ou região pensa e como essa população age em 

relação à Ciência e à Tecnologia. Elas têm significado importante para a formulação de 

políticas públicas de Ciência e Tecnologia, bem como nos processos de popularização da 

Ciência. Entretanto essas pesquisas contam com uma base conceitual que não aparece 

definida por seus formuladores. Esse fato pode ser comprovado, por exemplo, pelo relatório 

apresentado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia brasileiro em maio de 2007, com os 

resultados da pesquisa nacional realizada no final de 2006 no Brasil4.  

Assim, observa-se que o termo percepção vem sendo amplamente utilizado em diversos 

setores sem que haja um cuidado mais acurado sobre sua formulação conceitual. Nesse ponto, 

queremos chamar a atenção para o fato de que, tanto no caso das Pesquisas em Educação, 

quanto no caso das pesquisas de opinião pública sobre percepção da Ciência e da Tecnologia, 

podemos estar cometendo alguns equívocos nesses mapeamentos, por considerar a percepção 

um ato independente do pensamento. Assim, para tentar esclarecer melhor essa questão, no 

próximo item traremos as discussões de Vigotski a respeito da formação dos conceitos, tendo 

em vista a relação da percepção com o pensamento. 

                                                 
3 Os anais do ENPEC podem ser consultados em: http://www.fae.ufmg.br/abrapec/viempec/index.html 
4 O relatório da Pesquisa Nacional de Percepção Pública da Ciência e Tecnologia, realizada entre os dias 25 de 

novembro a 9 de dezembro de 2006 com 2004 pessoas, pode ser encontrado no sitio do Ministério da Ciência e 
Tecnologia brasileiro, em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/50875.html>.  
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1.4. A Percepção e a Formação de Conceitos em Vigotski 

 

Se partirmos da ideia de que a percepção é um processo que inclui nossas sensações, 

nossos sentimentos, nossas impressões do mundo, etc. e que se estabelecem no nosso sistema 

psicológico conexões difíceis de serem identificadas e separadas, podemos dizer que os 

conceitos por nós aprendidos, dentro e fora da escola, também irão influenciar as nossas 

percepções a respeito daquilo que observamos com o que nos relacionamos. Nesse sentido, 

propomos, a seguir, abrir uma discussão a respeito da formação dos conceitos, seguindo ainda 

pelo caminho da Teoria Sociocultural de Vigotski. A ideia central é discutir alguns aspectos 

que devem ser levados em conta quanto desenvolvemos conceitos na escola, a interferência 

das percepções na formação desses conceitos, bem como a influência dos conceitos no 

mapeamento das percepções e das concepções dos indivíduos.  

Inicialmente, é importante lembrar que, na evolução mental de uma criança, o primeiro 

estágio de desenvolvimento da consciência é caracterizado pela não diferenciação das funções 

isoladas. Primeiro ocorre o desenvolvimento da percepção, que domina o sistema das relações 

interfuncionais e, num segundo momento, é a memória, que passa ser a função dominante. 

Assim, na idade escolar estaremos com a percepção e a memória contando com certa 

maturidade e será na adolescência, segundo Vigotski, que ocorrerá a formação dos conceitos. 

A formação de conceitos, para Vigotski, também conta com a participação de fatores de 

cunho sensorial e linguístico. 

Vianna, em sua tese de doutorado, sobre percepção visual na arte, cita um livro escrito 

por uma pesquisadora autista – Temple Grandin (2006). Essa pesquisadora relata que, por ser 

autista, tem uma percepção das coisas que pode ser comparada à percepção dos animais. Em 

razão disso, ela afirma que os autistas e os animais veem uma gama de coisas do mundo 

visual que as pessoas normais não conseguem ver5. Segundo Temple Grandin (2006), “As 

pessoas normais enxergam o mundo através de um filtro formado pelos conceitos, os quais 

impedem que os dados sensoriais puros sejam processados até o nível da consciência. Por 

isso, elas vêem a idéia que têm das coisas e não as coisas mesmas. Suas percepções sensórias, 

assim como seus pensamentos são abstratos” (Grandin apud VIANNA, 2009, p. 37).   

De acordo com Vigotski, para estudar a formação de conceitos, existiam (em sua época) 

dois métodos experimentais: o método de definição com suas variantes e os métodos 

                                                 
5 Parágrafo escrito sobre Temple Grandin, 2006, a partir do trabalho de VIANNA, 2009, p. 37. 
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utilizados no estudo da abstração. O primeiro método era baseado na investigação de 

conceitos por meio da definição verbal de seus conteúdos. Segundo Vigotski, os 

inconvenientes desse método eram o tratamento do produto acabado, deixando de fora o 

processo de desenvolvimento do conceito. Além disso, esse método centrava-se na palavra, 

não levando em consideração a percepção e a elaboração mental do material sensorial que dá 

origem ao conceito (VIGOTSKI, 2001). 

O segundo método utilizava o estudo das abstrações e tinha como fundamento o estudo 

dos processos psíquicos que levam à formação dos conceitos. Esse método, porém, deixa de 

lado o papel desempenhado pelo símbolo – a palavra, na formação do conceito (VIGOTSKI, 

op. cit.). 

Assim, os dois métodos foram considerados, por Vigotski, como inadequados para o 

estudo experimental da formação dos conceitos, pelo fato de separarem a percepção da 

palavra. Um considera a percepção e desconsidera a palavra; outro considera a palavra e 

desconsidera a percepção. Para contornar esse problema, Vigotski e seu grupo de trabalho 

fizeram estudos com métodos que combinavam experimentos nos quais fosse possível 

observar as relações entre as percepções e o uso da palavra. Esse método introduziu, na 

situação experimental, “palavras sem sentido” e “conceitos artificiais”. As palavras sem 

sentido a princípio não significam nada ao sujeito exposto ao experimento, mas essas palavras 

são ligadas a atributos dos objetos para os quais não existe nenhum conceito ou palavra já 

pronta (conceitos artificiais). 

Vigotski e seu grupo de trabalho realizaram experimentos, em 1930, para estudar a 

formação dos conceitos. Os estudos foram realizados com aproximadamente 300 indivíduos, 

incluindo crianças, adolescentes e adultos normais. Também incluíram, nos seus estudos, 

alguns indivíduos que tinham alterações patológicas na atividade intelectual e verbal 

(WERTSCH, 1988). Em 1932, realizaram estudos da formação de conceitos espontâneos, 

provenientes da relação do indivíduo com o seu ambiente sociocultural e a formação dos 

conceitos científicos, aprendidos por via escolar. 

Para estudar o desenvolvimento de conceitos, Vigotski utilizou o método da dupla 

estimulação ou método Sakharow. Esse método baseia-se na utilização de blocos de madeira 

de diferentes formas, cores, pesos e tamanhos e a utilização de palavras sem sentido. A 

finalidade desse método é descobrir o pensamento conceitual por meio do agrupamento de 

objetos, interpretando os procedimentos utilizados para elaborar o agrupamento. A partir 

desses experimentos, Vigotski sugeriu três fases para a formação dos conceitos na criança: 1) 

a de agregação desordenada – que acontece em crianças pequenas; 2) a dos complexos – nesta 
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fase as generalizações criadas são complexos de objetos ou de coisas complexas e variadas 

que não se relacionam com impressões subjetivas; 3) a dos pseudoconceitos – esta fase é 

desenvolvida ou pela escola ou pelo próprio cotidiano. Vigotski, em seus trabalhos, faz 

referência aos conceitos científicos (resultantes da escolaridade) e aos conceitos espontâneos 

ou cotidianos (resultantes do contato do indivíduo com seu dia a dia). Para Vigotski, a fase 

dos conceitos propriamente dita só é atingida na adolescência.  

É importante ressaltar que Vigotski, ao falar sobre a formação do conceito, deixa 

presente o seu argumento em torno da generalização, da presença constante dos elementos 

semióticos e do significado da palavra. Uma grande questão, para ele, era como um conceito 

se relaciona com outro conceito e como um signo se relaciona com outro signo. Para Vigotski, 

o desenvolvimento dos conceitos científicos é relevante para a evolução das funções 

psicológicas superiores (memória, atenção, pensamento, percepção), porque esses conceitos 

são resultado de um processo que ocorre de maneira consciente e dependem da vontade do 

indivíduo. Além disso, ele entendia que a interação social era o que motivava a passagem da 

fase do pensamento por complexos e pseudoconceitos para os conceitos propriamente ditos. 

Cabe, enfim, perguntar: O que é um conceito para Vigotski? Um conceito: “[...] é um 

sistema de apreciações, reduzidas a uma determinada conexão regular [...]” (VIGOTSKI, 

2004, p. 122). Quando pensamos um conceito, nós o fazemos em relação às conexões que se 

estabeleceram na formação desse conceito e não mais nas coisas como existiam 

individualmente e, para ele, é na adolescência (Idade de Transição) que se produz a formação 

definitiva de todos os sistemas que dão suporte para estruturarmos os conceitos.  

O conceito é um sistema de apreciações, que inclui em si uma relação no que 
diz respeito a um sistema muito mais amplo. A idade de transição é a idade 
de estruturação da concepção do mundo e da personalidade, do aparecimento 
da autoconsciência e das idéias coerentes sobre o mundo. (VIGOTSKI, 
2004, p. 122). 

Para exemplificar esse fato, Vigotski dá o seguinte exemplo: 

Quando me dizem “mamífero” – pergunta um dos psicólogos - a que 
corresponde isso psicologicamente? Isso equivale à possibilidade de 
desenvolver o pensamento e, em última instância, a uma concepção de 
mundo. Porque encontrar o lugar do mamífero no reino animal, o lugar deste 
último na natureza, constitui uma verdadeira concepção de mundo. (ibidem, 
p. 121). 
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Vigotski deixa claro que “Todo conceito é um generalização” (VIGOTSKI, 2001, p. 

259). Ao discutir os conceitos científicos na idade infantil, Vigotski se questiona: “Porque os 

conceitos não surgem na mente das crianças como ervilhas derramadas dentro de um saco. 

Não estão um junto do outro, nem em cima do outro sem conexão e relação alguma” (ibidem, 

p. 260, tradução nossa). A respeito disso, Vigotski complementa: se fosse assim, seria 

impossível qualquer operação mental que exigiria uma relação entre os conceitos e seria 

também impossível uma concepção do mundo por parte da criança. Para ele, a generalização 

enriquece a percepção direta da realidade, por meio de complicadas relações, dependências e 

conexões entre os objetos representados nos conceitos e na realidade. Assim, a própria 

natureza do conceito isolado pressupõe a presença de determinado sistema de conceitos, sem 

o qual não poderia existir. 

Vigotski analisa o que ele chamou de uma Medida de Obschnost6 de um conceito (termo 

em russo que, literalmente, poderia se traduzir para o português por comunidade e, na 

tradução em espanhol, foi utilizado um neologismo: comunalidad). Para tanto, ele faz uma 

analogia com a latitude e a longitude geográfica da Terra (VIGOTSKI, 2001). Um conceito 

teria, por um lado, uma realidade à qual ele se refere – sua latitude e, por outro extremo, o 

conceito teria um grau de abstração – sua longitude. A interseção da latitude e da longitude 

resulta a Medida de Obschnost de um conceito. Pelas experiências realizadas por Vigotski 

com crianças, ele concluiu que essas não apresentam variação no grau de Obschnost, pois a 

palavra representa a coisa propriamente dita, não havendo, desse modo, abstração. 

É devido à Medida de Obschnost de cada conceito que surge a sua relação com outros 

conceitos e a possibilidade de passar de um conceito a outros conceitos, estabelecendo elos e 

relações por meio de diversos caminhos. Uma criança pode, entretanto, dominar o que há de 

comum entre os conceitos por meio da percepção e da aplicação de traços comuns entre os 

objetos e isso não implica que ela tenha, necessariamente, atingido um grau de generalização 

daquele conceito. Uma analogia poderia ser feita do seguinte modo: a criança, no momento de 

captar a Obschnost de um conceito, colocaria todos os objetos em um mesmo saco e, para 

realizar a generalização, seria necessário que a criança etiquetasse os objetos do saco, 

agrupando-os e separando os conceitos hierarquicamente.  

                                                 
6 Obschnost é um termo russo que significa, em espanhol, comunidad, mas, na tradução dos textos de Vigotski 

foi utilizado, também em espanhol, um neologismo: comunalidad para enfatizar o caráter de domínio comum 
entre os conceitos. Traduções em outras línguas utilizam o termo medida de generalização, entretanto o termo 
generalização também aparece nos textos de Vigotski para definir conceito. Assim, a opção aqui foi por 
manter a palavra original (em russo) e lembrar a diferenciação feita pelas traduções em língua espanhola, que 
nos parecem mais adequadas, pois mesmo havendo uma medida de comunalidad entre conceitos isso não 
implica, necessariamente, em uma generalização.  
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A relação com os demais conceitos e a possibilidade de passar de um conceito a outro, 

por meio de caminhos inumeráveis e infinitamente diversos, ocorre devido à existência da 

Medida de Obschnost de um conceito e é a partir desse caminho percorrido pelos conceitos 

que ocorre também a possibilidade de equivalência dos conceitos. (VIGOTSKI, 2001). “A lei 

de equivalência de conceitos é distinta e específica para cada etapa de desenvolvimento da 

generalização” (ibidem, p. 265, tradução nossa). Basicamente essa lei determina que cada 

conceito possa ser formulado em termos de outros conceitos e de inúmeras maneiras. Para 

exemplificar, podemos verificar o conceito de “unidade”, que pode ser expresso como 

1000000 menos 999999, bem como pela diferença entre números consecutivos quaisquer, 

pela divisão do número por ele mesmo ou por meio de uma infinita quantidade de 

procedimentos (VIGOTSKI, 2001). 

A equivalência dos conceitos não representa, entretanto, uma igualdade entre termos, 

mas uma correspondência entre os significados. No exemplo anterior podemos ver que o 

conceito de unidade possui equivalência, pois contém relações com outros números e pode se 

transformar um no outro, podendo, inclusive, um substituir o outro. 

Vigotski salienta, também, que a equivalência de conceitos se desenvolve em torno de 

graus diferentes de generalizações por meio de inter-relações entre conceitos que vão desde a 

apreensão sensorial até altos níveis de abstração. Além disso, as investigações realizadas por 

ele ressaltam que cada nova fase de desenvolvimento de uma generalização está baseada nas 

generalizações das fases anteriores.  

A nova fase de generalização surge unicamente a partir da anterior. A nova 
estrutura de generalização não surge a partir de uma generalização direta dos 
objetos realizada pelo pensamento, mas da generalização dos objetos 
generalizados na estrutura anterior. Surge como generalização de 
generalizações, e não simplesmente como um novo procedimento de 
generalização de objetos separados. A tarefa anterior do pensamento, que se 
manifesta nas generalizações predominantes na etapa precedente, não se 
anula e não se perde, mas se incorpora e passa a fazer parte da nova tarefa do 
pensamento em qualidade de caráter necessário. (VIGOTSKI, 2001, p. 267-
268, tradução nossa). 

Assim, todas as ideias gerais demonstradas pelas crianças como uma fase superior ao 

desenvolvimento do significado das palavras não surgem por meio de generalizações de ideias 

separadas, mas de generalizações de suas percepções. Em estágios mais avançados de 

desenvolvimento, um adolescente, por exemplo, passa operar num sistema mais independente 

das sensações e de operações concretas, mas opera por meio de formulações de pensamento 

superiores nas quais estão presentes os processos de abstrações. É importante frisar aqui que 
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as novas generalizações, tanto no caso das crianças quanto dos adolescentes ou até mesmo nos 

adultos, não acontecem uma sobre as outras. As generalizações não são acrescidas umas às 

outras, mas novas generalizações se formam a partir de generalizações anteriores, que são 

modificadas e transformadas pelo pensamento. Cada estrutura nova avança para um nível 

mais elevado de operação do pensamento. 

[...] o conceito surge no processo de operação intelectual; não é o jogo de 
associações que leva à obstrução dos conceitos: em sua formação participam 
todas as funções intelectuais elementares em uma original combinação, 
sendo que o momento central de toda essa operação é o uso funcional da 
palavra como meio de orientação arbitrária da atenção, da abstração, da 
discriminação de atributos particulares e de sua síntese e simbolização com o 
auxílio do signo. (VIGOTSKI, 2000, p. 236). 

Segundo Wertsch, um dos principais comentadores da obra de Vigotski, Vigotski não 

considerava que a atividade psicológica possa ser explicada em termos de funções isoladas. 

“Vigotski pensava que os seres humanos não operam dentro de limites de ‘um modo 

memorístico’ e um ‘modo perceptivo’ separados” (WERTSCH, 1988, p. 193). 

A memória, certamente, pressupõe a atividade de atenção, a percepção e a 
compreensão. A percepção, necessariamente, inclui a mesma função de 
atenção, reconhecimento ou memória e compreensão. Entretanto, tanto na 
psicologia anterior como na contemporânea, esta idéia obviamente correta da 
unidade funcional da consciência e da conexão indissociável das diferentes 
formas de sua atividade não tem sido levada em conta (Vigotski, 1934 apud. 
WERTSCH, 1988, 193, tradução nossa) 

Ainda segundo Wertsch, Vigotski insistiu na questão da inter-relação entre as funções 

ao longo de toda sua careira, rechaçando divisões e abstrações artificiais, afirmando que a 

atividade psicológica deve ser estudada em toda sua complexidade e não separadamente. 

Além disso, qualquer ideia a respeito das propriedades organizativas da consciência seria 

incompleta e inequívoca se não for considerado o caráter da organização dialética e não 

estática de seu funcionamento. Também é importante considerar a existência de conexões 

interfuncionais que se modificam continuamente. Dentre elas, em especial, o intelecto e a 

afetividade. Em relação às funções psicológicas superiores, além da organização dinâmica 

dessas funções, Vigotski também salienta as diferentes combinações ou misturas dessas 

funções em diferentes idades ou em diferentes contextos. Vigotski, de acordo com Wertsch, 

elegeu a mudança, a transformação e a negociação dialética como aspectos inerentes ao 

princípio organizador da consciência humana. 
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Uma das grandes críticas de Vigotski aos estudos da Psicologia é justamente a análise 

dos elementos da consciência separadamente. Ele faz uma analogia da Psicologia com a 

Química para explicar sua posição a favor de um estudo integrado da consciência. Compara a 

Psicologia, analisando elementos separados da consciência, com a Química, analisando a 

propriedade das substâncias a partir de seus elementos constituintes. Por exemplo: alguém que 

queira entender como a água (H2O) extingue o fogo e analisa a substância hidrogênio (H2) e 

oxigênio (O2) descobrirá que o H2 é combustível e o O2 é comburente e concluirá que, a partir 

das substâncias H2 e O2, não é possível explicar as propriedades da substância água. O mesmo 

acontece com a Psicologia, que tenta estudar a consciência humana em partes separadas. Para 

ele, esse estudo não pode deixar de ser realizado por meio das relações entre as funções e com 

toda complexibilidade que exige a questão. Para tanto, Vigotski escolhe o significado da 

palavra como unidade de análise da consciência, pois considerava que a palavra é um 

“microcosmo” da consciência e nela se refletem todos os seus aspectos. Chamou a palavra da 

“célula psicológica” ou unidade. A palavra, segundo ele, é capaz de refletir a organização 

funcional da consciência, é capaz de relacionar um mundo em miniatura com um mundo 

maior, como uma célula viva com um organismo, como um átomo com o cosmos. É um 

mundo em miniatura da consciência (WERTSCH, 1988, p. 202). 

Vigotski cita as conclusões de Ach em seus trabalhos, nas quais este último revela que: 

[...] a formação dos conceitos é um processo criativo e não um processo 
mecânico e passivo; que um conceito surge e se configura de uma operação 
complexa, voltada para a solução de um problema; e que só a presença de 
condições externas favoráveis a uma ligação mecânica entre a palavra e o 
objeto não é suficiente para a criação de um conceito. (VIGOTSKI, 1998, p. 
67).  

Nesse sentido, ele deixa claro que a simples memorização de palavras e a associação das 

palavras com objetos não levam à formação de conceitos. Sugere que, para iniciar a formação 

de um conceito, seja proposto um problema que só possa ser resolvido pela formação de 

novos conceitos.  

De tudo o que foi exposto nesta seção, queremos chamar a atenção para alguns pontos:  

1) O conceito, para Vigotski, não é uma réplica do objeto, nem tampouco se apagam 

os traços individuais do objeto, mas estabelecemos as relações e as conexões do 

objeto, transformando-as em generalizações. 

2) O conceito não é uma imagem modificada do objeto, mas uma predisposição a uma 

série de apreciações, ou seja, uma concepção. 
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3) A formação do conceito passa por diferentes fases e cada uma delas ocorre em 

função do desenvolvimento mental do indivíduo. 

4) Na formação dos conceitos participam nossas funções psicológicas superiores, 

como atenção, memória, pensamento e percepção de forma inter-relacionada e não 

isolada uma das outras. 

5) A percepção é considerada como uma parte da consciência humana, participando 

dos processos de formação dos conceitos desde as primeiras etapas de sua 

formação. 

6) A análise da formação dos conceitos deve levar em conta todos os aspectos que 

envolvem a consciência humana com toda sua complexibilidade, considerando as 

modificações e inter-relações que ocorrem entre as funções. 

7) Um conceito se forma pela busca da solução de um problema, a partir de outros 

conceitos. 

Dito isso, consideramos ser importante pensar na percepção como elemento importante 

na formação dos conceitos científicos desenvolvidos na escola, bem como a influência desses 

conceitos quando mapeamos as percepções e as concepções dos estudantes, nas pesquisas em 

Ensino de Ciências. O termo concepção, segundo Abbagnamo (1963), designa (tanto quanto 

os termos percepção e imaginação) o ato de conceber/entender o objeto concebido, mas, de 

preferência, é o ato de conceber por meio de um conceito (ABBAGNAMO, 1963, p. 190). 

Assim, defendemos a ideia que é preciso o estabelecimento de uma distinção entre os termos 

percepção e concepção. A partir de nossos estudos consideramos que a percepção está ligada 

à processos cognitivos, por meio da entrada dos estímulos externos, produzindo significações 

que são internalizadas pelo nosso sistema psicológico, mas que ainda não constituíram uma 

generalização – um conceito. Neste sentido a concepção seria o entendimento de uma 

situação, no nível conceitual, ou seja, após a internalização dos significados produzidos pela 

percepção e de todas as transformações ocorridas no nosso sistema psicológico. Assim, 

somente após o processo de significação e formação conceitual estaríamos aptos a conceber 

algo ou alguma coisa – ter uma concepção do objeto e condições de resolver um problema. 

Desse modo, igualar esses termos ou utilizá-los sem que se estabeleça um referencial 

teórico nos parece ser um problema a ser resolvido nas pesquisas de Ensino de Ciências, pois, 

como apontamos neste capítulo, existem diferenças entre os termos e, mais ainda, existe uma 

dificuldade inerente ao processo de captação das percepções e das concepções por vias 

experimentais e pela utilização especificadamente do uso da palavra, seja ela escrita ou falada. 
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Além disso, separar, no nosso sistema psicológico, o momento até onde vai a percepção e 

onde inicia a concepção de determinado evento é, praticamente, impossível, pois ambos os 

processos se mesclam e um acaba por influenciar o outro.  

Como já apresentamos, a percepção faz parte do processo de formação dos conceitos e 

não pode ser vista nem analisada de modo separado dos elementos que compõem o sistema 

psicológico. Se a percepção participa do processo de formação dos conceitos, os conceitos, 

depois de formados, também terão influência no modo como ocorrerão as percepções 

subsequentes do mesmo fenômeno ou fenômenos equivalentes. Assim, teremos uma via que 

caminha em dois sentidos, pois, uma vez modificado o pensamento, este não retornará à 

forma inicial, ou seja, as aquisições, os conhecimentos, as aprendizagens que são aprendidas 

farão parte dos próximos eventos. Assim, o organismo, ao receber um novo estímulo, reagirá 

de forma diferente. 

Esquematicamente poderíamos representar: 

  Modifica as 
generalizações 

 Modifica a 
percepção 

Estímulo  Percepção Sistema 
Psicológico 

 Generalizações/conceitos 

     

   
 
Modifica o 
estímulo 

  
 
Modifica o Sistema 
Psicológico e a percepção 

 

Desse modo, todo conceito formado, por vias formais ou informais, influencia as 

percepções e a forma como percebemos as coisas será modificada em função daquilo que 

temos armazenado enquanto conceitos, percepções adquiridas e em função da cultura. Assim, 

quando pensamos na educação informal, nós nos vemos diante de um universo bastante amplo 

de possibilidades que podem influenciar no modo como percebemos as coisas e no modo 

como se dá o processo interno de percepção. 

Analisemos uma questão mais específica que faz parte das preocupações de pesquisa 

deste trabalho. Os processos de divulgação da Ciência ao público em geral. Se, por um lado, 

as pesquisas de opinião pública da Ciência e da Tecnologia buscam, de alguma maneira, 

“mapear” ou indicar o que a população pensa sobre a Ciência e a Tecnologia na nossa 

sociedade, por outro, essas pesquisas determinam os processos de divulgação da Ciência e da 
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Tecnologia nos meios midiáticos, que estão direcionados a essa mesma população. Desta 

forma, essas pesquisas dão indicativos dos caminhos por onde a divulgação da Ciência ao 

grande público deve trilhar, mas, ao mesmo tempo, buscam, por meio das publicações, 

modificar/influenciar as percepções que a população tem a respeito da Ciência e da 

Tecnologia. Poderíamos dizer, aqui, que ocorre uma dupla percepção: conforme a Mídia vai 

influenciando as percepções de Ciência e Tecnologia de uma determinada população, ela 

também tem, por essa mesma via, os indicativos para construir o seu discurso. Esse é apenas 

um dos aspectos da questão. Assim, a Mídia tenta formar uma percepção de Ciência e 

Tecnologia moldada por ela mesma. 

Para compreender os processos de divulgação da Ciência ao grande público, nos 

próximo capítulo discutiremos a questão referente aos processos de mapeamento de 

indicadores da Ciência e da Tecnologia, pois eles são o alimento principal para os processos 

de popularização da Ciência, assim como essas pesquisas de opinião também servem de 

indicativos para considerar as percepções de Ciência e Tecnologia de uma determinada 

população e, a partir daí, instituírem-se os meios pelos quais se dará a Divulgação da Ciência. 
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2. PESQUISAS DE PERCEPÇÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 

 

Hoje, no teatro desmedidamente extenso das 
representações do nosso mundo oferecidas a todos 
pelos textos e pelas imagens, a ciência certamente 
aparece como uma personagem essencial. 
Misteriosos porque o pormenor de sua figura não 
está ao alcance dos próprios cientistas, tutelar, 
porque dela dependem as maravilhosas máquinas 
que povoam os lugares em que vivemos, inquietante, 
porque estamos conscientes dos poderes 
antimateriais e aparentemente ilimitados que um tal 
saber foi e será capaz de desencadear. 

Granger 
 

 
Pesquisas de Percepção Pública da Ciência e Tecnologia têm sido bastante utilizadas nos 

mais diferentes países e seu objetivo principal é fornecer indicativos aos formuladores de 

políticas públicas para a definição dos rumos, das ações e dos financiamentos para Ciência e 

Tecnologia. Entretanto, a partir dessas pesquisas, tem sido possível mais do que isso. Essas 

pesquisas têm contribuído, de forma significativa, para que se possa conhecer como a 

população percebe os conhecimentos científicos e verificar o comportamento dos indivíduos 

frente às informações sobre Ciência recebidas, especialmente por meio da Mídia. Esses 

parâmetros são extremamente importantes no que se refere às definições de processos de 

popularização da Ciência e às políticas públicas de incentivo à Ciência e à Tecnologia. 

Segundo Martin Bauer7 (2005), professor de Psicologia e Metodologia de Pesquisa da 

London School of Economics da Inglaterra, as pesquisas sobre percepção evoluíram com o 

passar do tempo e compreendem três fases: 

A primeira fase: dos anos 1960 aos 1980, baseada na ideia de déficit de aprendizado, 

em que se tinha como hipótese que o conhecimento científico seria reconhecível a partir 

daquilo que os indivíduos não sabem sobre Ciência e Tecnologia. Nesse modelo de déficit 

também se supunha que as falhas de conhecimento em Ciência e Tecnologia poderiam ser 

corrigidas com um bom ensino de Ciências na escola. 

A segunda fase: da metade dos anos 1980 até o início dos anos 1990, as pesquisas 

começaram a examinar não só o que o público conhecia ou não sobre Ciência, mas o que esse 

                                                 
7 Palestra realiza no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, da Unicamp, no dia 12 de abril de 2005 e 

dados disponíveis em: <http://www.comciencia.br>.  
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público sabia sobre e como a Ciência é produzida, financiada, sobre a imagem do cientista, 

dentre outras questões mais relativas ao entorno do conhecimento científico. 

A terceira fase: no início dos anos 1990, os estudos buscaram um modelo mais 

democrático, que procurava relacionar e analisar certos desentendimentos relativos a Ciência 

e Tecnologia quanto a aspectos culturais e institucionais. Além disso, essa fase marca o início 

de questionamentos ao grande público sobre a aceitação ou a reprovação do desenvolvimento 

científico e tecnológico. 

Pesquisas atuais têm seguido o último modelo, ou seja, pesquisas de percepção pública 

da Ciência em que o mais importante não é conhecer o déficit de conhecimento do público em 

Ciência e Tecnologia, mas conhecer como esse público está interagindo com o conhecimento 

científico e a forma como ele acredita ser possível traçar novos caminhos para a Ciência e 

para a Tecnologia. 

No Brasil, a primeira pesquisa de opinião pública sobre Ciência e Tecnologia foi 

publicada em janeiro/fevereiro de 1987. Essa pesquisa foi realizada pelo Instituto Gallup de 

Opinião Pública e teve como título: O que o brasileiro pensa da Ciência e da Tecnologia?8 

Foram entrevistadas aproximadamente 3000 pessoas em 200 cidades brasileiras. Vinte anos se 

passaram para que uma nova pesquisa, desse tipo, fosse novamente publicada. Em maio de 

2007, o Ministério da Ciência e Tecnologia publicou o relatório da pesquisa domiciliar 

realizada entre 25 de novembro e 9 de dezembro de 2006, com 2004 pessoas em diversos 

municípios brasileiros. A população foi selecionada a partir de dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e foi composta por 50% de mulheres e 50% de homens com 

idade igual ou superior a 16 anos e renda familiar média de R$ 952,52. O questionário foi 

organizado por um grupo de trabalho coordenado por Ildeu de Castro Moreira (MCT) e Luiza 

Massarani (Museu da Vida/Fiocruz) e levaram em conta pesquisas anteriores realizadas na 

Europa e em países da América do Sul. Na Europa, por exemplo, esse tipo de pesquisa é 

realizado de dois em dois anos, para avaliar a opinião dos países membros da União Europeia 

sobre a percepção de Ciência e Tecnologia.  

No ano de 2001, a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) e a Rede Ibero-

Americana de Indicadores de Ciência e Tecnologia (RICYT/CYTEC) deram início ao projeto 

Ibero-Americano de Indicadores de Percepção Pública, Cultura Científica e Participação dos 

                                                 
8 Ministério da Ciência e Tecnologia. O que o brasileiro pensa da Ciência e da Tecnologia? Relatório de 
pesquisa Instituto Gallup, 1987, disponível em http://www.mct.gov.br. Acesso em 01/06/2007. 
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Cidadãos. Esse projeto teve a finalidade de contribuir para o desenvolvimento conceitual e 

metodológico de pesquisas de opinião de percepção em Ciência e Tecnologia, traçando um 

indicador9 que refletisse as particularidades de cada região, mas que também servisse de 

parâmetro para a comparação internacional.  

A partir de um estudo conjunto, os países membros da RICYT (todos os países da 

América Latina mais Espanha e Portugal) revisaram os aspectos, abaixo mencionados, que 

faziam parte de pesquisas tradicionais de opinião pública, para que fosse possível estruturar 

uma nova proposta metodológica para esse tipo de pesquisa (VOGT e POLINO, 2003, p. 19 e 

21): 

1) desenvolvimento institucional da cultura científica; 

2) relevância de experiências de participação dos cidadãos em questões de ciência e 

tecnologia; 

3) percepção e consumo de fontes de informação científica; 

4) percepção e risco associado à ciência e à tecnologia; e 

5) imaginário social sobre ciência e tecnologia.  

 

A partir dos estudos realizados pela RICYT foram elaboradas quatro pesquisas de 

percepção pública da Ciência, uma delas foi realizada na Argentina no ano de 2002 e as outras 

três foram realizadas no ano de 2003 no Brasil, na Espanha e no Uruguai. Os questionários 

foram aplicados nas cidades de Buenos Aires (Argentina), de Campinas (Brasil), de 

Salamanca e de Valladolid (Espanha) e de Montevidéu (Uruguai). Esses questionários 

apresentavam um formato praticamente igual para todos os países, apenas com pequenas 

variações e adaptações que foram coordenadas por cada país. Todas essas pesquisas tinham 

como objetivo principal um exercício metodológico, pois tiveram como prioridade a 

experiência empírica para o desenvolvimento de conceitos e a verificação de indicadores e 

estratégias de análise (VOGT e POLINO, 2003). Assim, essas pesquisas não foram 

representativas de toda a população, pois foram analisadas amostras por cotas, mas serviram 

de base para a organização de pesquisas mais abrangentes, como foi o caso da pesquisa 

brasileira sobre percepção pública da Ciência da Tecnologia realizada no ano de 2006. 

 

                                                 
9 Indicadores são dados estatísticos que avaliam as potencialidades das bases científicas e tecnológicas dos 

países, monitorando as oportunidades nas diferentes áreas e indicando atividades e projetos na área de ciência 
e tecnologia. A principal função dos indicadores é auxiliar na definição de decisões estratégicas e das políticas 
públicas de incentivo à ciência e à tecnologia e nos processos de popularização da ciência. 
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2.1. O Conceito de Percepção Pública: cultura científica e participação dos cidadãos 

 

Segundo Vogt e Polino (2003), “O conceito de percepção pública remete ao processo e 

aos mecanismos de comunicação social e ao impacto destes sobre a formação de conteúdos, 

atitudes e expectativas dos membros da sociedade em relação a Ciência e Tecnologia”. 

Entretanto, esse conceito está associado a dois outros: cultura científica e participação dos 

cidadãos.  

O conceito de cultura científica é bastante complexo devido a sua raiz social, pois a 

cultura científica não é uma característica do indivíduo, mas do conjunto da sociedade. As 

questões entre a cultura e o conhecimento, do ponto de vista metodológico, compõem um 

lugar de comunicação, registro e geração de conhecimento concebido pelos homens nos 

espaços sociais, históricos e culturais por meio dos quais os sujeitos interagem em situações 

reais de sua produção e recepção. Somos sujeitos sociais e culturais e nossa cultura será 

manifestada por nossas ações verbais, escritas, visuais, ou seja, nossos discursos refletem as 

nossas relações e inter-relações não só comunicacionais como também as formas pelas quais 

percebemos o mundo ao nosso redor. 

Desse modo, a cultura científica constitui-se não somente como a quantidade de 

conhecimentos acumulados pelos indivíduos, os quais os vão constituindo ao longo da vida, 

mas a cultura científica é vista como uma interação do indivíduo em seu contexto 

sociocultural. Nesse contexto estão presentes as diferentes experiências em relação a Ciência 

e Tecnologia, experiências que vão desde práticas institucionalizadas (como Escola, Centros 

de Ciências, Museus, etc.) até as nossas relações cotidianas com a família e com os amigos. 

Assim, o conceito de cultura científica constitui-se num amplo leque de possibilidades no que 

diz respeito à sua formação e, por isso, sua grande dificuldade em defini-lo como um corpo 

bem delimitado e preciso. Assim, para sua melhor interpretação e entendimento, é necessário 

que o conceito de cultura científica seja sempre analisado sob a óptica de um determinado 

contexto sociocultural. 

Quanto ao conceito de participação dos cidadãos em questões relativas à Ciência e à 

Tecnologia, podemos considerá-lo como uma preocupação das sociedades atuais, pois a 

Ciência e a Tecnologia estão relacionadas ao poder das nações e às importantes decisões que 

influenciam a sociedade. Assim, a participação do cidadão torna-se um elemento importante 

para determinar os rumos da sociedade em que ele vive e dela participa. Podemos perceber 

que a participação do cidadão também está diretamente relacionada à cultura científica, pois 

ambas se constituem como aparato fundamental e constituinte de uma sociedade “dominada” 
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pela Ciência e pela Tecnologia. Nesse sentido, é importante uma análise ampla de todo o 

contexto em que se inserem as percepções de Ciência e Tecnologia de uma determinada 

população e, especialmente, uma análise focada em determinado momento histórico, pois, 

para cada momento histórico, teremos uma constituição diferente de sociedade e, a partir dela, 

uma nova constituição de indivíduo e de suas percepções.  

Nas últimas décadas, as pesquisas de percepção pública de Ciência e Tecnologia têm se 

configurado num enfoque de participação do cidadão em um mundo mais democrático e, para 

tanto, é necessário que o cidadão compreenda a Ciência e a Tecnologia para tomar decisões 

frente às condições que são impostas pela vida em sociedade. Essa necessidade também 

fortaleceu muito os processos de popularização da Ciência e da Tecnologia, tendo em vista a 

manutenção do público constantemente informado.  

Segundo Henriksen e Froyland10 (2000 apud VOGT e POLINO, 2003, p. 45), o fomento 

da cultura científica pode ser agrupado em quatro argumentos básicos: 

1) Argumento pragmático: as pessoas precisam de uma compreensão da ciência e 

(mais ainda) da tecnologia para saber como atuar na vida cotidiana, numa sociedade 

cada vez mais dependente do desenvolvimento científico e tecnológico. 

2) Argumento democrático (cívico): as pessoas precisam compreender a ciência para 

relacionar-se com os temas complexos da pesquisa científica com que se defrontam 

os cidadãos das democracias modernas. 

3) Argumento cultural: a ciência constitui parte da herança cultural e exerce influência 

profunda sobre a visão do mundo e do lugar da humanidade nele. A ciência é 

necessária para a compressão da cultura. O conhecimento dos objetivos e dos 

fenômenos do mundo que nos rodeia é um recurso para a satisfação e a plenitude 

dos indivíduos. 

4) Argumento econômico (profissional): é necessário contar com uma força de 

trabalho com suficiente cultura científica para uma sólida e florescente economia na 

maioria dos países.  

                                                 
10 Texto de Ellen Henriksen e Merethe Fronyland, 2000 (página não citada pelos autores Vogt e Polino) (apud 

VOGT e POLINO, 2003, p. 45). 
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As pesquisas sobre percepção pública de Ciência e Tecnologia, de forma geral, buscam 

traçar indicadores de acordo com três eixos básicos, que correspondem aos tipos de relações 

que são estabelecidas entre a sociedade e o sistema científico-tecnológico. São eles: interesse, 

conhecimento e atitudes. 

Os indicadores relativos ao interesse buscam verificar a importância relativa que a 

sociedade dá à pesquisa científica e ao desenvolvimento científico-tecnológico. Os 

indicadores de conhecimento são relativos aos conhecimentos básicos sobre Ciência e 

Tecnologia que a sociedade detém, bem como os conhecimentos sobre a pesquisa científica. 

Os indicadores de atitudes buscam mapear dois tipos de atitudes da sociedade frente à Ciência 

e à Tecnologia: um deles é a percepção sobre os benefícios e os riscos da Ciência e da 

Tecnologia e o outro é em relação ao financiamento público das pesquisas científicas e o grau 

de confiança da sociedade em relação a essas pesquisas. 

A base conceitual desses indicadores provém de uma instituição dos Estados Unidos que 

tem relevante papel na produção de indicadores de Ciência e Tecnologia, a National Science 

Foundation (NSF). Essa instituição é uma referência para o tratamento de questões relativas 

aos indicadores de cultura científica.  

Na pesquisa realizada no Brasil, em 2001, e que serviu de piloto para a pesquisa em 

2006, a base metodológica adotada buscou uma concepção de cultura científica como 

condição da sociedade e não apenas do indivíduo. Dessa forma, o conhecimento não é 

armazenado pelo indivíduo isoladamente, mas por toda sociedade, sendo resultado de 

processos que envolvem a comunicação social da Ciência, o nível de educação da população e 

o grau de participação dos cidadãos. Essa visão de cultura científica considera também que as 

relações que se estabelecem na sociedade são, ou podem ser, conflituosas, no sentido da 

participação popular e da tomada de decisão sobre Ciência e Tecnologia. Por isso, as 

instituições e os mecanismos que promovem a cultura científica devem ser considerados nas 

bases conceituais dos indicadores da cultura científica e tecnológica de uma sociedade. 

Vogt e Polino (2003) consideram o conceito de cultura científica num sentido mais 

amplo e buscam uma matriz que contemple níveis que vão além das condutas individuais do 

cidadão. Nesse sentido são considerados três níveis de análise, com aproximações teóricas e 

metodológicas diferenciadas: o nível institucional, o nível dos processos coletivos e o nível da 

apropriação da Ciência e da Tecnologia como atributo individual (cultura científica num 

sentido mais restrito). 

1) Nível institucional: corresponde às instituições de Ciência e Tecnologia, políticas, 

científicas e tecnológicas, instituições de comunicação social da Ciência, valoração 
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da Ciência e da Tecnologia, instituições de participação, instituições relacionadas 

com o risco. 

2) Processos coletivos: correspondem ao consumo de comunicação social da Ciência 

(meios de comunicação, visitas a Museus e a Centros de Ciência, etc.), conflitos 

socialmente tematizados advindos da pesquisa científica e do desenvolvimento 

tecnológico, participação social na tomada de decisões, grupos de interesses, 

discursos sobre riscos, representações sociais, dentre outros.  

3) Apropriação da Ciência e da Tecnologia como atributo individual: considera o 

conhecimento, percepção (valoração, atitudes, etc.), percepção da relação entre 

Ciência, Tecnologia e sociedade, participação do indivíduo em processos coletivos 

e outros (VOGT e POLINO, 2003).  

 

 

2.2. Pesquisas de Opinião Pública: algumas características do método de pesquisa de 

survey 

As pesquisas de survey são semelhantes às pesquisas de censos, em que a diferença 

essencial reside no fato que um survey examina uma amostra da população, enquanto o censo, 

em geral, busca a análise de toda a população. Historicamente tem-se como um primeiro 

registro de um survey (1880) um questionário enviado por correio a 25.000 trabalhadores 

franceses para averiguar o grau de exploração dos patrões. Quem enviou esse questionário foi 

Karl Marx, mas não se tem nenhum registro de que algum desses questionários tenha sido 

respondido pelos trabalhadores e reenviado a Marx. Também Max Weber (um dos fundadores 

da Sociologia moderna) usou o survey em seus estudos sobre ética protestante. Entretanto, a 

maioria das pesquisas de survey foi realizada no século XX por pesquisadores americanos. As 

pesquisas de opinião pública são baseadas em métodos de pesquisa de survey e têm três 

objetivos gerais: descrição, explicação e exploração. 

1) Descrição: as pesquisas de surveys são geralmente realizadas para permitir 

enunciados descritivos sobre alguma população, isto é, descobrir a distribuição de traços e 

atributos. A preocupação principal não é o porquê da distribuição observada, mas como 

ocorre essa distribuição. 

2) Explicação: a explicação é um objetivo adicional à descrição que acontece em 

algumas pesquisas de surveys. O objetivo é fazer asserções explicativas sobre a população. A 

explicação quase sempre requer uma análise multivariada, ou seja, a análise simultânea de 

duas ou mais variáveis. 
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3) Exploração: métodos de pesquisa de survey podem também fornecer “mecanismos 

de busca” quando estamos iniciando a investigação de algum tema. A exploração é uma busca 

inicial que resulta num desenho de pesquisa para um estudo principal (BABBIE, 2001, p. 96 - 

97). 

Os métodos de pesquisa de survey envolvem a coleta e a quantificação de dados que se 

tornam fonte permanente de informações, pois os dados podem ser analisados logo após a sua 

coleta ou posteriormente, caso se necessite fazer outras análises em função de novas teorias e 

visões de pesquisa. Esse tipo de pesquisa é caracterizado especialmente pelo tipo de questões 

que são propostas aos entrevistados e escolha da amostra onde se realiza a pesquisa.  

As questões nas pesquisas de surveys devem ser construídas de acordo com as 

especificidades e os propósitos de cada pesquisa e constituí-se numa tarefa árdua, pois 

elaborar perguntas de opinião pode ser considerado uma arte. Como os surveys têm sido 

muito utilizados, especialmente nos Estados Unidos, estão surgindo bancos de questões cujos 

estudos podem ser replicados, copiados ou adaptados a novos propósitos, entretanto, modelos 

de questões práticas ideais ainda são impossíveis. 

Para a construção de questões de pesquisa de opinião devem ser levadas em conta 

algumas características básicas, como: linguagem simples, perguntas curtas, evitar perguntas 

que possam gerar duplo sentido, evitar o uso da negação, evitar expressões que indiquem 

negativos implícitos, por exemplo: restrito, proibido, banido, proscrito, reprimido, oposto, 

evitar respostas com listas longas de afirmações, só fazer perguntas hipotéticas se realmente 

necessárias, dentre outras. 

Outro fator importante numa pesquisa de opinião é a unidade de análise ou amostragem. 

Considera-se como unidade de análise de um survey uma pessoa, entretanto nem sempre a 

unidade de análise é uma pessoa, mas os dados são coletados com a finalidade de descrever 

cada unidade individual. Uma unidade de análise pode ser também uma família, uma cidade, 

um Estado, um clube, etc. Assim, após agregadas e manipuladas várias descrições individuais, 

o conjunto irá descrever a amostra que se pretende estudar, por sua extensão, a população 

representada por determinada amostra. Além disso, um survey pode envolver uma ou mais 

unidades de análise.  

Em geral a unidades de análise são realizadas por amostragem e as principais 

justificativas são simples: o tempo para realização da pesquisa e o custo para a realização da 

mesma.  

A definição de uma amostra está fundamentada na Teoria da Amostragem 

Probabilística. Segundo Babbie (2001), a finalidade última do survey por amostragem é 
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selecionar um conjunto de elementos de uma população de tal forma que descrições desses 

elementos (estatísticas) descrevam com precisão a população total da qual foram 

selecionadas. A amostragem probabilística fornece um método para ampliar a possibilidade 

de alcançar essa meta, bem como métodos para estimar o grau de sucesso provável.  

Existem vários tipos de desenhos de amostragem que podem ser probabilística e não-

probabilística, como, por exemplo: amostragem aleatória simples, amostragem sistemática, 

amostragem estratificada, amostragem por conglomerados, amostragem de probabilidade 

proporcional ao tamanho (PPT), amostragem intencional ou por julgamento, amostragem por 

cotas, etc. 

Na pesquisa sobre percepção da Ciência e da Tecnologia realizada no Brasil em 2006 

foram realizadas 2004 entrevistas, com um intervalo de confiança de 95% e uma margem de 

erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O desenho da amostra utilizado foi 

amostra por conglomerados em três estágios (dois probabilísticos e um por cotas), da seguinte 

forma: 

1) seleção de municípios, pelo PPT (probabilidade proporcional ao tamanho); 

2) seleção dos setores censitários, também pelo PPT; e 

3) seleção dos entrevistados, através do preenchimento de cotas proporcionais segundo 

variáveis relevantes: sexo, idade, região geográfica e instrução11.  

 

A seguir apresentamos alguns tipos de amostragem: 

1. Amostragem por conglomerados: a amostragem por conglomerados é utilizada quando não 

é possível, ou mesmo quando não é prático, coletar dados de uma lista exaustiva de elementos 

de uma população que se deseja analisar. No caso da pesquisa de percepção pública de 

Ciência e Tecnologia, a amostragem é considerada por cidade e, dentro das cidades, existem 

as zonas de recenseamento nas quais podem ser considerados esses conglomerados. Assim, 

pode-se considerar um quarteirão de uma zona e listar as residências e, em cada residência, as 

pessoas. Para minimizar o erro amostral é preciso que seja maximizado o número de 

conglomerados, diminuindo o número de elementos de cada um, ou seja, a eficiência da 

amostragem por conglomerados está na capacidade de minimizar a listagem dos elementos da 

população (BABBIE, 2001, p. 143). 

                                                 
11 Dados extraídos do Relatório de Percepção Pública da Ciência e Tecnologia/MCT, publicado em maio de 

2007. 
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2. Amostragem de Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT): para garantir a 

representatividade de uma amostra é preciso que se dê a cada elemento da população a mesma 

oportunidade de ser selecionada. Basicamente, o processo consiste em duas etapas. A primeira 

etapa de amostragem parte do princípio de que grandes conglomerados têm maior chance de 

seleção que os menores, então se realiza uma segunda etapa de amostragem na qual o mesmo 

número de elementos é escolhido em cada conglomerado selecionado. A intenção dessas duas 

etapas é igualar as probabilidades últimas de seleção de todos os elementos (BABBIE, 2001, 

p. 146). 

 

3. Amostragem por cotas: numa amostragem por cotas, inicialmente se descreve a população-

alvo a partir de uma matriz escolhida. Para se estabelecer uma amostragem por cotas, por 

exemplo, numa amostra nacional, é preciso saber dados dessa população, como: sexo, idade, 

escolaridade, renda familiar, etc. No caso da pesquisa de percepção pública sobre Ciência e 

Tecnologia realizada no Brasil, os dados foram analisados por sexo, idade, classe, grau de 

instrução, renda familiar, ocupação, religião, porte do município e região geográfica 

(BABBIE, 2001, p.154). 

 

4. Amostragem Intencional ou por Julgamento: eventualmente se pode selecionar uma 

amostra com base no conhecimento que se tem dessa amostra e/ou dos objetivos e das metas 

da pesquisa que se deseja realizar. Esse tipo de amostragem é indicado quando se pretende 

estudar um pequeno subconjunto de população maior, no qual os membros desse subconjunto 

são facilmente identificáveis, ou nas situações em que não é possível a realização de um 

estudo com grandes populações. No momento em que se consegue estudar todos ou grande 

parte de elementos de um conjunto conhecido e bem caracterizado, então é possível coletar 

dados interessantes da situação em estudo. No caso da pesquisa que realizamos na escola, 

trabalhamos com esse tipo de amostragem. A intencionalidade de nossa pesquisa e as 

condições estruturais do momento em que esta ocorreu nos levaram a considerar esse tipo de 

amostragem como uma possibilidade para a coleta dos dados. 
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2.3. A Percepção da Ciência e Tecnologia e a Divulgação da Ciência 

 

Toda a coleta de dados realizada periodicamente, pelos mais diferentes países, tem 

determinado os processos de Popularização da Ciência/Divulgação da Ciência. Desse modo, 

as pesquisas de percepção pública da Ciência e Tecnologia são importantes instrumentos de 

informação e que acabam por definir os caminhos da divulgação científica, assim como 

influenciam na constituição dos discursos a serem divulgados. Lembremos que as pesquisas 

de opinião pública da Ciência e Tecnologia servem como um elemento base para a Mídia 

situar o seu interlocutor na cadeia da comunicação, ou seja, essas pesquisas dão à Mídia os 

indicativos do que a população pensa e como ela age em relação à Ciência e à Tecnologia. 

Assim, essas pesquisas fornecem requisitos importantes para compreender o ato comunicativo 

e os processos de significação/ressignificação das mensagens transmitidas pelos meios de 

comunicação (Mídia em geral) e, assim sendo, é preciso também pensar na influência desses 

indicadores no contexto da educação formal, ou seja, na formação de uma cultura científica, 

tendo em vista que consideramos o indivíduo como um ser social e, dessa forma, é 

influenciado e formado por suas percepções, a partir dos diferentes ambientes socioculturais 

nos quais ele convive. 

Se observarmos o caminho percorrido pela história da divulgação da Ciência no 

contexto brasileiro, vamos perceber que a pesquisa de opinião pública realizada no ano de 

1987 no Brasil foi decisiva para a consolidação da divulgação científica em nosso país. Para 

compreender como se deu a divulgação da Ciência no Brasil e em que momento ela realmente 

se fortaleceu, tornando-se uma constante na Mídia, voltemos um pouco no tempo. A primeira 

circulação de jornal no Brasil aconteceu no início do século XIX e o jornal era impresso em 

Londres (SODRÉ, 1966). Entre junho de 1808 a dezembro de 1822 foram publicados 175 

números desse jornal, que continha as seções de Política, Artes, Comércio, Literatura e 

Ciências. Num período até aproximadamente 1930 apareceram, no Brasil, periódicos com 

publicação esporádica, que se destinavam a divulgar a Ciência para elite.  

Mesmo não sendo considerado, hoje em dia, o marco do jornalismo científico brasileiro 

(devido à sua vida efêmera), um fato é importante lembrar: em 1906 o jornal A Notícia 

(fundado em 1894), do Rio de Janeiro, incluiu, na sua pauta de redação, assuntos de Ciência 

na vertente de popularização da Ciência.  
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No início do século XX, os jornais também deram ênfase à divulgações sobre Saúde 

Pública e Medicina ao lado de temas de Geologia, de Mineração e de Astronomia. As 

reportagens ligadas ao campo da Saúde eram frequentes em função das epidemias da época e 

das discussões em torno das vacinas e das doenças tropicais. Já os temas ligados à Geologia 

eram transcrições da Revista do Instituto Histórico e Geográfico e os temas de Astronomia 

tinham relação com a passagem do cometa Halley. 

Em 1948, com a fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

o professor José Reis, considerado o fundador do jornalismo científico brasileiro, começou a 

tratar de assuntos de Ciência na Folha de São Paulo, numa coluna chamada “Periscópio”. A 

página era veiculada somente aos sábados e tratava de assuntos de Ciência e Tecnologia. José 

Reis, além de escrever sobre Ciência para o grande público, também organizou e liderou, 

nessa mesma época, os principais movimentos em prol da divulgação da Ciência no Brasil. 

Foi um dos fundadores da SBPC, criou a Revista Ciência e Cultura da SBPC e participou da 

criação da Associação Brasileira de Jornalismo Científico (ABJC). Em reconhecimento ao 

trabalho pela Ciência e por sua popularização, a SBPC criou o Prêmio Nacional de 

Divulgação Cientifica, que leva o nome dele. 

A partir dos anos 1970, o jornalismo científico no Brasil torna-se uma prática mais 

sistemática. Os grandes jornais passam a dar maior importância às divulgações da Ciência e 

Tecnologia, mas somente no ano de 1987 o governo brasileiro faz a primeira pesquisa pública 

sobre Ciência e Tecnologia, junto ao povo brasileiro e, a partir dos resultados dessa pesquisa, 

foi possível verificar que 71% da população se interessavam por assuntos de Ciência e 

Tecnologia. Esse fato repercutiu diretamente na Mídia e na comunidade científica, fazendo 

aumentar as discussões em torno da divulgação da Ciência para o grande público no Brasil. 

Em 1987 tínhamos, no Brasil, somente a revista Ciência Hoje, que foi criada em 1982 e a 

Revista Ciência Hoje das Crianças, criada em 1986. A revista Ciência Ilustrada já não existia 

mais nessa época (ela circulou de 1982 a 1984). Mas a partir do ano de 1987, vários jornais e 

várias revistas passam a divulgar periodicamente a Ciência e a Tecnologia e surgiram outras 

revistas dedicadas à divulgação da Ciência, como: Revista SuperInteressante (1987), Revista 

Galileu (1991), Revista Fapesp (1995) e Revista Scientific American do Brasil (2001). Além 

disso, a divulgação da Ciência tem acontecido não só em revistas especificas para esse fim, 

mas também em revistas semanais de cultura geral, na internet, na televisão, nos jornais e 

outros. 
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Nos jornais se podem observar algumas características peculiares, como: em jornais do 

eixo Rio-São Paulo tem-se, em geral, um espaço reservado à divulgação da Ciência, como é o 

caso da Folha de São Paulo, O Globo, Jornal do Brasil, etc.; outros mantêm informações da 

Ciência em suas reportagens, mas sem determinar um espaço específico; outros, ainda, como 

é o caso do jornal Zero Hora (RS), têm um suplemento semanal específico para divulgar 

Ciência e Tecnologia, que, inicialmente (no ano que surgiu 2001), tinha o nome de Eureka!. 

Em 2005, o jornal Zero Hora lançou outro caderno semanal – o Globaltech –, este destinado a 

assuntos de Ciência e Tecnologia (cerca de 80% das matérias são sobre Tecnologia), que 

substitui o Eureka. O público atingido pelo Globaltech é o jovem e tem também a cobertura 

de Feiras de Ciências de escolas e atividades semelhantes.  

 

 

 

2.4. A Divulgação da Ciência no Brasil por Meio de Revistas 

 

Como já nos referimos anteriormente, no Brasil, a década de 1980 foi significativa para 

a divulgação da Ciência. Foi nessa década que surgiu a primeira revista brasileira dedicada 

exclusivamente ao tratamento de assuntos em Ciência e Tecnologia. Estamos falando da 

Revista Ciência hoje, editada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).  

Foi, porém, também no início da década de 80 que começaram circular no Brasil outros 

veículos. É lançada a revista Ciência Ilustrada, a partir da tradução da revista americana 

Science Digest.  

A Editora Abril lançou em 1981 uma edição especial da revista Ciência Ilustrada 

(edição denominada “Verão 81/82”), que tinha, na sua página inicial, a carta ao leitor com o 

título “A Grande Aventura”. Em seu texto era possível encontrar o posicionamento da editora 

sobre aquela nova publicação: “Com o lançamento desta edição especial, a Editora Abril se 

propõe, mais uma vez, a um desafio editorial – talvez o mais importante e o mais interessante 

a que se lança nos últimos tempos. CIÊNCIA ILUSTRADA é a menos especializada das 

revistas especializadas. Seu raio de atuação abrange toda manifestação científica capaz de 

afetar o leitor, seu modo de vida e de pensar”. Nessa edição, a Editora Abril fez uma pesquisa 

com os leitores, por meio de um questionário que foi respondido por mais de seis mil pessoas 

(dados revelados na segunda edição “outono 82”). A aceitação da revista, segundo essa 
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pesquisa, chegou a 96% e, a partir dos bons resultados obtidos, a Editora Abril passou a editar 

(sempre tradução do inglês) a revista Ciência Ilustrada, bimestralmente, iniciando pela edição 

setembro/outubro 82. Os temas dos artigos e das reportagens giravam em torno da 

Astronomia, da Antropologia, da Medicina, da Ecologia, do Espaço e da Zoologia. Em março 

de 1984 chegou às bancas o último número da revista Ciência Ilustrada. 

Da década de 1980 até os dias atuais, outras revistas passaram a fazer parte do contexto 

brasileiro: a revista SUPER INTERESSANTE, a revista Galileu e, mais recentemente, a revista 

Scientific American do Brasil, que, desde 2001, está disponível ao leitor brasileiro em sua 

versão na língua portuguesa. Esta revista (Scientific American) teve seu início em 1848 nos 

Estados Unidos e está presente em vários outros países, como Alemanha, Espanha, Canadá, 

França, Itália, Polônia, República Tcheca, Ucrânia, México, Japão, China, Coeria, Israel e 

Kwait. Também é importante lembrar, aqui, que a revista SUPER INTERESSANTE teve sua 

origem fora do contexto brasileiro, chegando ao Brasil em 1987. Assim podemos dizer que 

somente as revistas Ciência hoje (1982), Ciência Hoje das Crianças (1986) e Galileu (1991) 

são revistas de origem brasileira. 

A seguir, apresentamos uma breve sinopse das principais revistas de divulgação 

científica atualmente em circulação. Destacamos também elementos presentes em suas 

versões eletrônicas.  

 

• Revista Ciência Hoje: Na versão disponível pela internet 

(http://uol.com.br/cienciahoje) existem alguns textos disponíveis, e o sítio está dividido em 

duas seções: “Em destaque” e “Veja bem”. Estão disponíveis na versão on-line revistas de 

2000 a 2006. A primeira edição impressa da revista Ciência Hoje foi em julho de 1982, 

durante 34a Reunião Anual da SBPC, realizada em Campinas/SP. Tem tiragem mensal e 

subsídio governamental do CNPq e da Finep, além da venda de assinaturas e venda nas 

bancas. Em 1991, devido a crises econômicas, a revista foi quase extinta, mas graças ao 

empenho da comunidade científica ela é publicada até hoje. A revista tem um público bem 

definido, como estudantes e professores do Ensino Médio, universitários e leigos que se 

interessam por Ciência. Aborda assuntos com maior profundidade e busca a exatidão dos 

fatos e das informações. A maioria dos textos são escritos realizados por pesquisadores, sendo 

que os textos publicados passam pela análise de consultores. Todos os artigos, mesmo os 

encomendados pela revista, são avaliados pelos editores e por especialistas da área abordada 

quanto à sua qualidade científica e conveniência de sua publicação. Isso torna a revista um 
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espaço de divulgação científica que tem uma boa aceitação por profissionais de nível superior 

e por pesquisadores. A produção dos textos da revista é oriunda de pesquisadores e de 

jornalistas dedicados ao jornalismo científico.  

 

• Ciência Hoje das Crianças: O acesso via internet da revista Ciência Hoje das 

Crianças é feito através do endereço da revista Ciência Hoje (http://uol.com.br/cienciahoje). 

Nesse sítio existe um ponto de acesso à revista Ciência Hoje das Crianças, em que 

encontramos a relação de todas as revistas publicadas e seus conteúdos. Na barra da esquerda 

dessa página podemos encontrar 19 links, que dão acesso a vários textos (reunidos por 

assuntos/tema) que foram publicados na revista em diferentes datas. Dentre eles: Turma do Zé 

Neurin (personagens da revista), Antropologia, Arqueologia e Paleontologia, Artes e 

Literatura, Bichos e Plantas, Corpo Humano e Saúde, Física e Química, Grandes Cientistas, 

etc. O sítio da revista Ciência Hoje das Crianças é muito bem construído e fornece acesso a 

vários artigos que os professores de Ensino Fundamental podem utilizar em suas aulas. É a 

única revista brasileira destinada a divulgar a Ciência a um público infanto-juvenil. Editada 

pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), teve sua primeira edição em 

maio de 1986 como um encarte da revista Ciência Hoje. Em setembro de 1990 começou ser 

publicada separadamente com periodicidade mensal, sendo que somente nos meses de janeiro 

e fevereiro a edição é conjunta. A revista Ciência Hoje das Crianças traz assuntos diversos 

com caráter multidisciplinar (Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Ambientais) e é 

recomendada, pelos editores, para trabalhar com crianças em casa ou na escola. Da mesma 

forma que a revista Ciência Hoje, a revista Ciência Hoje das Crianças conta com conselho 

editorial composto por pesquisadores e por professores universitários. Os textos são escritos 

por pesquisadores e por professores da comunidade científica. A linguagem utilizada é de 

fácil entendimento por parte das crianças e busca despertar a curiosidade das crianças sobre a 

Ciência e o cotidiano. 

 

• Revista SUPER INTERESSANTE: Existe na forma eletrônica 

(http://www.super.abril.com.br/super/index.shtml) com as seguintes seções: Superpapo, 

Supernovas, Superesposta e Supernormal com acesso livre. As reportagens são de acesso 

exclusivo para assinantes. A Revista SUPER INTERESSANTE é editada pela Editora Abril, 

que teve sua primeira edição no Brasil em 1987, a partir de um acordo entre a Editora Abril e 

a Empresa Gruner & Jhar, pois a revista já era publicada em países da Europa, da América 

Central e da América do Sul. Tem periodicidade mensal e uma tiragem  de mais de 400.000 
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exemplares (dados da Editora Abril em 2006), apresentando as seguintes seções: Superpapo, 

Supernovas, Superrespostas, Superfetiche, Supermanual e reportagens com temas diferentes 

que variam de edição em edição (reportagem da capa, comportamento, ciência, história, 

tecnologia, ambiente e outros). Tem como público-alvo os jovens e seus anúncios apresentam 

produtos destinados a essa clientela. O caráter das suas publicações faz com que essa revista 

seja considerada uma revista jornalística especializada em Ciência. Conta com várias matérias 

de origem internacional. Utiliza um visual arrojado e com muitos desenhos, na tentativa de 

atrair a atenção do leitor. Com características de jornalismo e tendo um caráter comercial, 

sendo também bastante superficial em seus textos. Esse fato faz com que essa revista não seja 

muito bem vista pela comunidade científica brasileira, que reclama por maior precisão e 

maior profundidade das informações nas reportagens publicadas. 

 

• Revista Galileu: Na versão eletrônica (http://revistagalileu.globo.br/) da revista 

encontram-se as seguintes seções: Plantão, Bizarro, Eureka, Vida, Enquete, Energia, 

Consumo, Os 10+ e Fórum. Todas essas seções são de livre acesso ao internauta. Os artigos 

só estão disponíveis para assinantes. A revista Galileu, editada pela Editora Globo, surgiu em 

1998, a partir da reformulação da revista Globo Ciência (lançada em 1991). A reformulação 

da revista pretendia aumentar suas vendas em 20%, uma vez que pesquisas feitas na época 

pela editora revelaram que o termo Ciência no título da revista assustava os leitores, que 

achavam que a revista era destinada a cientistas ou a estudantes da área de Ciências Exatas. 

Apresenta um projeto gráfico semelhante ao da revista SUPER INTERESSANTE e compete 

com o mesmo público leitor (jovens). Tem como seções, na versão impressa: Em Dia, Sem 

Dúvida, Click, Bits, Seu Futuro, Eureka, Programe-se, Livros, Correio, Ideias. Os assuntos 

variam a cada edição, mas abordam assuntos sobre Biologia, Saúde, Astronomia, 

Comportamento, Física, Química, etc. É uma revista jornalística especializada em Ciência 

com finalidade comercial. Nas suas edições mensais apresenta anúncios publicitários, porém 

em menor número que a revista SUPER INTERESSANTE. Assim como a revista SUPER 

INTERESSANTE e pelos mesmos motivos, a revista Galileu conta com certo descrédito da 

comunidade científica brasileira. As edições atuais não informam a tiragem da revista. 

 

• Revista Scientific American Brasil: Essa revista pode ser encontrada na versão 

eletrônica (http://www2.uol.com.br/scian/), em que estão disponíveis duas seções: Notícias da 

semana e reportagem para ler e guardar. A versão brasileira impressa dessa revista surgiu em 

abril de 2001, pela Duetto Editorial. Essa editora é resultante da associação de duas editoras 
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brasileiras: a Editora Segmento (SP) e a Ediouro Publicações (RJ). A edição brasileira é uma 

publicação mensal na qual 70% do conteúdo é proveniente da tradução da revista americana e 

30% é produzido no Brasil por uma equipe de jornalistas e de colaboradores. Segundo o 

editorial da revista, essa proporção de matérias nacionais e estrangeiras, pelo menos 

inicialmente, atende bem ao propósito de informar os leitores sobre os desenvolvimentos mais 

importantes em escala internacional, completando com pesquisas de ponta feitas no Brasil. A 

primeira versão, em nível mundial, foi publicada em abril de 1848 nos Estados Unidos e seus 

idealizadores e seguidores se orgulham por terem participado ativamente da Revolução 

Industrial. A revista Scientific American Brasil observa, em seu editorial, que é uma revista de 

“Jornalismo Científico”. A revista apresenta várias seções com algumas pequenas variações 

de uma edição para outra. As seções mais constantes são: Ponto de Vista, Cartas, Memória, 

Bloco de Notas, Perfil, Como Funciona, Lugares, Livros e Artigos. Nessas seções e nesses 

artigos aparecem divulgações das diversas áreas, desde Artes até pesquisas de ponta em 

Medicina, Informática e Tecnologias. Nas suas publicações atuais não foi encontrada a 

tiragem da revista. Destinada a um público mais seleto, apresenta artigos mais amplos e com 

maior embasamento conceitual que a diferenciam das revistas brasileiras Galileu e SUPER 

INTERESSANTE.   

 

• Pesquisa FAPESP: Essa revista pode ser também encontrada na versão eletrônica 

(http://www.revistapesquisa.fapesp.br), na qual encontramos as seções da revista: Capa, 

Destaques, Ciência, Tecnologia, Humanidades, Política de C& T, Cartas, Carta da Editora, 

Entrevista, Estratégias, Ficção, Laboratório, Linha de Produção e Livros. É uma revista da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e da Secretaria da Ciência e 

Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Governo de São Paulo. A versão 

impressa é mensal e pode ser encontrada nas bancas, sendo sua tiragem mensal de 35.700 

exemplares. Sua primeira versão impressa (na época assemelhava-se a um boletim) foi em 

agosto de 1995 e teve como título: “Novo programa de apoio incentiva centros emergentes”. 

De 1995 até os dias atuais, a Revista FAPESP tem buscado uma formatação mais popular para 

que possa atingir um maior número de leitores. Ainda é uma revista restrita às bancas do 

Estado de São Paulo, não sendo de fácil acesso nos demais Estados e cidades brasileiras. 

 

No quadro abaixo destacamos o endereço para acesso às revistas, no qual salientamos 

duas características importantes que as diferenciam, quais sejam: interlocutor e o locutor. 
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Quadro 1- Revistas de divulgação científica 

 

Revistas 

 

Endereço Eletrônico 

 

Público-Alvo 

(Interlocutor) 

 

Redatores 

(Locutor) 

 

Ciência Hoje 

 

http://uol.com.br/cienciahoje 

 

Estudantes e professores 
de nível médio e superior  

 

Pesquisadores e 
jornalistas 

 

Ciência Hoje das 
Crianças 

 

http://uol.com.br/cienciahoje 

 

Infanto-juvenil e 
professores de nível 
Fundamental 

 

Pesquisadores e 
professores 

 

SUPER 
INTERESSANTE 

 

http://www.super.abril.com.br/ 

super/index.shtml 

 

Público em geral, 
especialmente os jovens  

 

Jornalistas 

 

Galileu 

 

http://revistagalileu.globo.br/ 

 

Público em geral, 
especialmente os jovens 

 

Jornalistas 

 

Scientific 
American  do 
Brasil 

 

http://www2.uol.com.br/scian/ 

 

Estudantes e professores 
de nível médio e superior 
e pesquisadores 

 

Pesquisadores e 
jornalistas 

 

Pesquisa FAPESP 

 

http://www.revistapesquisa.fapesp.br 

 

Estudantes e professores 
de nível médio e superior 
e, principalmente, 
pesquisadores. 

 

Pesquisadores e 
jornalistas. 

 

 

2.5. O Conceito de Divulgação Científica 

 

O termo divulgação científica é bastante utilizado no Brasil para expressar os processos 

de interação entre a Ciência e o público. A palavra divulgação provém do verbo “divulgar” e 

este tem sua origem no latim divulgare, significando tornar conhecido, publicar, difundir, 

transmitir ao vulgo, fazer-se popular, etc. Assim, o termo divulgação científica poderia ser 

definido como as formas pelas quais podemos difundir e/ou tornar público o conhecimento 

científico. Entretanto a divulgação científica está relacionada a outros termos: um superior – a 
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difusão científica e três outros termos equivalentes – a vulgarização da Ciência, a 

popularização da Ciência e, ainda, alfabetização científica. 

Chamamos de difusão científica todo e qualquer processo ou recurso usado para a 

comunicação da informação científica e tecnológica, seja para o público em geral, seja para 

especialistas. Quando nos referimos à comunicação com o objetivo de difundir a Ciência para 

especialistas, chamamos de disseminação científica. Quando essa comunicação é destinada a 

um público não especialista (público em geral), estamos falando de divulgação da Ciência, 

popularização da Ciência, vulgarização científica ou alfabetização científica.  

Entretanto, alguns autores ainda estabelecem outras distinções entre esses termos. Para 

Leitão & Albagli (1997), por exemplo, a popularização da Ciência é definida como o uso de 

recursos e de processos de informação científica e tecnológica para o público em geral, 

supondo uma tradução da linguagem especializada para uma linguagem que atinja o público 

em geral. Assim, a divulgação científica pode ser vista como uma ação que tem por objetivo 

popularizar a Ciência. Os meios para divulgar a Ciência podem ser diversos, como: jornais, 

revistas, televisão, rádio, internet, etc. Além disso, a divulgação científica também pode 

ocorrer em diferentes espaços, como em Centros de Ciência, em Museus, em Instituições de 

Ensino e outros. 

Os termos vulgarização científica e popularização da Ciência tiveram sua origem na 

França no século XIX, sendo que o segundo (popularização da Ciência) surgiu como uma 

alternativa ao primeiro (vulgarização científica), devido ao tom pejorativo associado à ideia 

de vulgarização como vulgar. Mesmo sendo o termo vulgarização científica ou vulgarização 

da Ciência utilizado como um meio de “tomar o conhecimento conhecido”, ainda assim 

carregava um tom pejorativo. Entretanto, segundo Massarani (2001), o termo vulgarisation 

scientifique ainda é mais utilizado entre os franceses do que o termo popularização da 

Ciência. 

Para nós, brasileiros, o termo “vulgarização” carrega conotações ainda mais fortes como 

alguma coisa vulgar e, possivelmente, é esse um dos motivos para que esse termo não tenha 

se difundindo na comunidade científica brasileira. Já o termo popularização da Ciência – 

“popularization of Science” (origem do inglês) – tem uma boa aceitação nos países latino-
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americanos, caribenhos e entre os britânicos. Uma prova disso é a criação da Rede de 

Popularização da Ciência e da Tecnologia na América Latina e Caribe12.  

No Brasil, o termo popularização da Ciência começa a ser mais amplamente utilizado a 

partir da criação do Departamento Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia (DEPDI) 

pelo Governo Federal brasileiro. Esse departamento foi criado junto ao Ministério da Ciência 

e Tecnologia e tem como finalidade: “[...] subsidiar a formulação e implementação de 

políticas, programas e a difusão de estratégias de popularização e para a difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos, nas diversas instâncias sociais e nas instituições de 

ensino13”.  

Por outro lado, o termo alfabetização científica provém de uma tradução do inglês de 

Scientific Literacy, que é bem mais utilizado nos Estados Unidos. A alfabetização científica, 

numa perspectiva mais geral, teria uma aproximação com a Pedagogia, no sentido de ser um 

processo de formação inicial de processos de ensino-aprendizagem como a escrita, a leitura, a 

matemática e outros. Isso nos remete a pensar na alfabetização científica enquanto um 

processo de aquisição mínima de conceitos e de termos sobre assuntos de Ciência e 

Tecnologia.  

A alfabetização científica se diferenciaria, entretanto, do conceito de cultura científica, 

porque no conceito de cultura científica estariam implicados o entendimento mais amplo e 

consistente dos conhecimentos em Ciência e Tecnologia, bem como sua relação com a 

cultura, o que permitiria ao cidadão se posicionar criticamente em relação à Ciência e à 

Tecnologia. 

Para Vogt (2003), o melhor de todos os termos é cultura científica, pois engloba todos 

os demais termos. 

Melhor do que alfabetização científica (tradução para Scientific literacy), 
popularização/vulgarização da ciência (tradução popularisation/ 
vulgarisation de la ciência), percepção/compreensão pública da ciência 
(tradução para public understanding awarness of science) a expressão cultura 
científica tem a vantagem de englobar tudo isso e conter ainda, em seu 
campo de significações, a idéia de que o processo que envolve o 
desenvolvimento científico é um processo cultural, quer seja ele considerado 
do ponto de vista de sua produção, de sua difusão entre pares ou na dinâmica 
social do ensino e da educação, ou ainda do ponto de vista de sua divulgação 

                                                 
12 Rede-POP: Rede de Popularização da Ciência e da Tecnologia na América Latina e no Caribe. Pode ser 

acessada em: <http://www. redepop.org>.  
13 Texto informado no sítio do Ministério da Ciência e Tecnologia em: <http://www.mct.gov.br/index.php/ 

content/view/12926.html#tt>. Acesso em: 10 nov. 2009. 
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na sociedade, como um todo, para o estabelecimento das relações críticas 
necessárias entre o cidadão e os valores culturais de seu tempo e de sua 
história. (VOGT, 2003, Revista Com Ciência on-line), 

Para compreender melhor a dinâmica da cultura científica, Vogt (2003) propôs uma 

espiral: a Espiral da Cultura Científica. A ideia, segundo o autor, é propor uma representação 

de dimensões que vão evoluindo sobre dois eixos, um horizontal, o do tempo e um vertical, o 

do espaço. Para cada um dos quadrantes representados na espiral são apresentados os 

principais atores, que, em seu movimento em espiral, vão desenhando a cultura científica da 

sociedade. 

 

 

 

Figura 2: Espiral da Cultura Científica: VOGT (2003) 

Fonte: <http://www.comciencia.br/reportagens/cultura/cultura01.shtml>. Acesso em: 19 ago. 2009.  

 

O autor toma como ponto de partida da cultura científica a produção e circulação do 

conhecimento entre pares, isto é, a difusão científica, que, por uma evolução dinâmica, passa 

a um segundo quadrante, o ensino da Ciência e da formação dos cientistas, que, a partir daí, 

caminha para um terceiro quadrante, que configura o conjunto de ações do ensino para a 

Ciência. No quarto quadrante a espiral se completa com a divulgação científica. 

Vogt salienta que o resultado desse movimento em espiral não regressa ao ponto inicial 

(primeiro quadrante), mas ocorrerá um “alargamento” do conhecimento e da participação da 
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cidadania no processo da Ciência e das relações com a sociedade. Segundo Vogt, o resultado 

desse movimento representará o nascimento de instituições voltadas às questões da Ciência e 

da Tecnologia e o que representa em termos gerais esta espiral é “[...] a dinâmica constitutiva 

das relações inerentes e necessárias entre a ciência e cultura” (VOGT, 2003, op. cit.).  

As contribuições de Vogt para se pensar a Cultura Científica, sem dúvida nenhuma, são 

importantes no contexto geral de nossa pesquisa, mas quanto à definição e à utilização de 

termos, nossa opção é o termo divulgação da ciência ou divulgação científica (referência ao 

quarto quadrante da espiral), por ser ele um termo amplamente utilizados nos meios de 

comunicação da Ciência, especialmente no jornalismo científico, ao qual é fonte de análise do 

nosso trabalho: os jornais e as revistas impressas.   

Assim, neste trabalho optamos por utilizar o termo divulgação científica, que 

corresponde aos processos de transmissão da Ciência e da Tecnologia ao público em geral, 

termo que é equivalente, no nosso caso, à popularização da Ciência e à vulgarização da 

Ciência. Em relação ao termo alfabetização científica, entendemos ser este bem mais 

complexo, no sentido da necessidade do estabelecimento de conhecimentos mínimos que um 

cidadão deveria ter em Ciência e Tecnologia, e, portanto, não o consideraremos, aqui, como 

um termo equivalente à divulgação, ou à popularização ou à vulgarização da Ciência.  

Prosseguindo nossa discussão a respeito da divulgação da Ciência, no próximo capítulo 

aprofundaremos as questões referentes ao discurso da divulgação da Ciência como forma de 

caracterizá-lo e defini-lo no nosso estudo em particular.  
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3. O DISCURSO DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  

 

 

Os gêneros não são entidades naturais como as 
borboletas, as pedras, os rios e as estrelas, mas são 
artefatos culturais construídos historicamente pelo 
ser humano. 

Luiz Antônio Marcushi 
 

 

A influência da Mídia no nosso cotidiano parece-nos um fato inegável, pois ela compõe 

uma das esferas da nossa vida contemporânea. Entretanto essa relação, entre a Mídia e 

sociedade, não pode ser vista apenas como uma relação unilateral, pois, afinal, é o público que 

alimenta a Mídia e suas produções, num processo de constantes negociações. E, mais do que 

isso, é preciso superar a ideia do público como um conteúdo homogêneo e passivo. Assim, o 

jornalismo opera com componentes da sociedade que se encontram em constante relação com 

os sujeitos. Nesse sentido, esse é um campo fértil de discussão para estudos sobre a 

linguagem e interações socioculturais. 

No caso específico da divulgação da Ciência, também temos que considerar que a 

Ciência é uma prática social e, como tal, não pode ser vista como independente ou 

desvinculada do sujeito e das ideologias que constituem essa esfera de conhecimento. Do 

mesmo modo, a Ciência não surge ao acaso, pois ela é fruto de um processo cultural e 

histórico. Todos esses fatores têm reflexo na constituição e na estruturação dos discursos da 

Ciência, seja nos processos de disseminação do conhecimento da Ciência na academia, seja 

nos processos de popularização da Ciência (divulgação científica/vulgarização científica).  

Atualmente, têm-se discutido questões que envolvem o discurso da Ciência, 

especialmente aquelas que dizem respeito à neutralidade e à ausência do sujeito no discurso 

científico. Linguisticamente, nos textos científicos são utilizados elementos de construção que 

promovem o apagamento do sujeito no texto, enquanto ser ideologicamente constituído. 

Entretanto, esse apagamento é aparente, pois o sujeito-autor – histórica e ideologicamente 

constituído – deixa, no seu texto, “pistas” que refletem sua presença enquanto alguém que se 

inscreve no discurso.  

Quando nos referimos ao discurso de divulgação da Ciência, nos processos que tentam 

trazer ao grande público a informação sobre a Ciência e a Tecnologia, o apagamento do 

sujeito é relativizado, pois, na maioria das vezes, o trabalho de divulgar a Ciência é feito por 
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um divulgador e/ou jornalista que fala pela voz do outro – o cientista, ou pela voz da Ciência. 

Esse divulgador, ao transpor o conhecimento da Ciência para a Mídia, deixará impresso, no 

seu novo discurso, suas percepções e concepções de Ciência e Tecnologia, pois será um 

conhecimento interpretado à luz de um novo “leitor” (o divulgador). Além disso, o 

conhecimento proveniente da Ciência passa ser tratado, num segundo momento (texto de 

divulgação), como informação da Ciência e não mais como conhecimento primeiro.  

Considerando os aspectos que envolvem a divulgação da Ciência e suas interfaces, neste 

capítulo, nossa intenção é trazer reflexões sobre o funcionamento do discurso da divulgação 

da Ciência ao grande público para, posteriormente analisar esse discurso no contexto da 

escola. Uma de nossas intenções é mostrar que o discurso da divulgação científica é um 

discurso novo e não apenas uma reformulação do discurso científico, ou uma simplificação do 

discurso da Ciência, como apontam alguns autores. Esse caminho nos conduzirá a outras 

discussões importantes, que nos remeterão às questões da presença indispensável do 

interlocutor na constituição dos discursos. Trata-se de um interlocutor que dialoga o tempo 

todo com o discurso do seu cotidiano e com o discurso da Ciência. Mais uma vez aí estarão 

presentes as percepções e as concepções de interlocutores e de divulgadores, em constante 

negociação à procura de significados, todos eles com suas percepções e concepções de 

Ciência próprias e determinadas por seus contextos socioculturais. 

 

 

3.1.Posições Teóricas sobre a Constituição do Discurso da Divulgação da Ciência 

 

Existem diferentes posicionamentos a respeito da constituição e da análise do Discurso 

da Divulgação da Ciência (DDC) ao grande público. Alguns autores posicionam-se a favor da 

reformulação do Discurso da Ciência (DC), outros pela estruturação de um novo discurso e 

outros, ainda, por um discurso que se situa num espaço entre o DC e o DDC. Podemos 

encontrar, na literatura sobre o assunto, alguns autores que analisam a questão da estruturação 

do DDC. Os debates sobre a questão apontam diferentes posições e opiniões, pois, segundo 

Barros (1987), só o fato de divulgar já é um ato complexo. “Divulgar ciência não é 

simplesmente falar de forma simples conceitos abstratos. É preciso, antes, procurar uma 

linguagem, fazer uma escolha: o que divulgar?“ (Barros, 1987 apud MARANDINO, 2001, p. 

107). 
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Esse mesmo autor propõe cinco categorias de divulgação científica: 

1) Divulgação Utilitária: relacionada à aplicação da ciência, do resultado aplicado do 

trabalho científico; 

2) Divulgação do Método: que procura mostrar como determinados conceitos ou 

mesmo resultados foram obtidos, sem haver a preocupação com as implicações que 

podem ocorrer, não dando margem a uma discussão de caráter social ou político; 

3) Divulgação dos Impactos: relacionada com as possíveis aplicações das novas 

descobertas; 

4) Divulgação dos Avanços ou Evolutiva: na qual a ciência é apresentada como um 

processo de acúmulo de informações e de progressos contínuos, sendo os resultados 

agrupados de forma linear; 

5) Divulgação Cultural: seu objeto é a cultura enquanto sua linguagem é a ciência e, 

sendo assim, essa é um elemento inicial a partir do qual se aborda a cultura; 

preocupa-se com a forma como a Ciência se insere num contexto histórico-cultural, 

sendo ela uma expressão deste mesmo contexto14 (Barros, 1987 apud 

MARANDINO, 2001, p. 107). 

 

A respeito da constituição do DDC, Authier, importante pesquisadora francesa da 

análise do discurso, acredita que o DDC tem a missão de trazer, ao grande público, o 

resultado das pesquisas científicas de forma acessível, sendo a missão da divulgação 

científica o estabelecimento da comunicação ciência-público. Essa autora considera que o 

DDC é uma prática de reformulação discursiva que parte de um discurso fonte (D1) e resulta 

num discurso segundo (D2). Desse modo, para a autora, D2 é um produto que surge de D1 e 

pode ser comparado a uma tradução, pois a divulgação científica representa o contato entre 

dois discursos: o discurso da Ciência e o discurso da sua divulgação (AUTHIER, 1982, p. 

35). 

É interessante pensar a análise de reformulação do discurso pensada por Authier se 

considerarmos a “língua” da comunidade científica como uma língua própria ou, por 

analogia, uma “língua estrangeira”. Assim, haveria a necessidade de uma reformulação 

discursiva do DC para o DDC, pois o leitor é diferente do leitor do texto científico que tem 

uma compreensão diferente dessa “língua”. Nesse sentido, o DC ocupa o lugar principal na 

definição dos caminhos dos discursos de sua divulgação.    

                                                 
14 Texto de Barros, 1987, p. 61 (apud MARANDINO, 2001, p. 107) 
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Authier considera o DC não apenas como fonte ou gênero que dá início à reformulação 

discursiva, porque o D1 (Discurso da Ciência) é um objeto mencionado em D2 (Discurso da 

Divulgação da Ciência), por meio de citações e de traduções, tendo em vista um novo 

receptor. 

Por outro lado, Zamboni (2001), pesquisadora brasileira, em seu importante trabalho 

sobre o assunto, opõe-se à concepção de Authier. Para ela, o DDC é um trabalho de 

formulação de um discurso novo. Em seu trabalho, Zamboni apresenta elementos de análise 

que demonstram como o DDC se articula sob diferentes formas com o discurso da Ciência, 

posicionando-se a favor de um discurso de informação. Para Zamboni, considerar o DDC 

como um “outro” discurso que pretende ser equivalente ao discurso da Ciência, decorrente 

de uma reformulação discursiva, como propõe Authier, acarreta, para o DDC, uma posição 

“desfavorável” em relação ao discurso da Ciência, na medida em que incorpora uma 

imagem do discurso da Ciência “degradado” de uma representação insistentemente 

autoestabelecida como “aproximativa, heterogênea, dialógica” (ZAMBONI, 2001, p. 84). 

Entretanto, Zamboni também ressalta que essa degradação não aparece explicitamente nos 

textos de divulgação da Ciência, pois, neles, o discurso celebra o “verdadeiro” discurso, pois 

atribuem à Ciência representações dignas da verdade, de confiabilidade e garantem a 

credibilidade dos fatos. Assim, o discurso da divulgação da Ciência é “vivo, colorido e 

envolvente”. Toda essa transformação discursiva tem um objetivo: dar conta do seu 

destinatário. 

Desse modo, Zamboni trata a divulgação científica “[...] como um trabalho de efetiva 

formulação de um novo discurso” (ZAMBONI, 2001, p. 140) e complementa:  

O resultado do trabalho de formulação do discurso da vulgarização 
científica, que se dá a conhecer numa variedade e heterogeneidade 
extremamente vasta de textos de vulgarização, aponta para a instituição de 
um gênero de discurso específico, autônomo – tanto quanto possível em 
relação ao gênero do discurso científico, que compartilha das propriedades 
definidoras dos gêneros discursivos, nos moldes em que define o teórico 
russo Bakhtin (ZAMBONI, op. cit.).  

Em Orlandi podemos encontrar outro tipo de interpretação para o DDC. Essa autora 

considera o DDC um “jogo complexo de interpretação” e aposta em uma reformulação do 

discurso. Para ela, a divulgação científica é uma relação estabelecida entre duas formas de 

discurso, ou seja, o discurso da Ciência e o discurso jornalístico, pois o jornalista lê um 

discurso e transfere a sua leitura para o outro discurso. Entretanto, Orlandi deixa claro que 

não se trata de uma tradução, pois é uma relação entre discursos de uma mesma língua e não 
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entre línguas diferentes, por isso considera que ocorre um movimento interpretativo 

complexo entre os dois discursos (ORLANDI, 2001, p. 23). 

Para Orlandi, o DDC é um discurso sobre Ciência e não mais da Ciência, assim a 

divulgação científica é uma versão da Ciência (ORLANDI, 2008). O jornalista utiliza a 

metalinguagem do discurso e reformula o dizer da Ciência, numa tentativa de tornar o seu 

discurso mais próximo do leitor. Essa transferência implica a formulação de novos sentidos, 

pois o deslocamento de um discurso para o outro não ocasiona a soma de sentidos nem o 

transporte dos mesmos de um discurso para o outro.  

Grigoletto (2005) concorda com Orlandi quanto à heterogeneidade do discurso, mas 

inclui uma terceira forma de discurso – o discurso cotidiano, que é representado pela voz do 

senso comum, ou seja, pelo leitor da Divulgação Científica. Para Grigoletto, o 

funcionamento do DDC constituí-se num “espaço intervalar” que se encontra no 

entrecruzamento de diferentes ordens de saberes e de poderes presentes nas instituições da 

Ciência e da Mídia. Assim, o DDC é constitutivamente heterogêneo e novo. Entretanto, a 

autora posiciona-se a favor de um discurso na ordem do deslocamento e não do efetivo 

trabalho de formulação de um novo discurso, como aponta Zamboni (2001). Propõe que o 

discurso da divulgação científica seja visto como um discurso que se situa entre o discurso 

científico, o discurso jornalístico e o discurso cotidiano, operando com um deslocamento 

maior ou menor em relação à aproximação/deslocamento do discurso da Ciência. 

Além disso, Grigoletto constata que:  

[...] o problema da Divulgação Científica não esta só na linguagem, mas 
sobretudo no jogo de interesse que se encontra sob o efeito de qual 
linguagem deve ser utilizada. As relações de poder aí atravessadas, 
representadas tanto pela mídia e pelo jornalista, quanto pela instituição 
científica e pelo cientista, disputam entre si um lugar de destaque no discurso 
da Divulgação da Ciência, cada qual com o objetivo de sustentar, manter e 
legitimar o seu estatuto social, a sua imagem dominante (GRIGOLETTO, 
2005, p.38). 

Para essa mesma autora, o papel do jornalista científico é de intérprete do 

conhecimento científico e do cotidiano, e, ao interpretar os fatos da Ciência em torno do seu 

conhecimento da realidade, na tentativa de simplificar os termos técnicos e possibilitar um 

melhor entendimento por parte do leitor, produz diferentes tipos de interpretação, que, em 

alguns casos, podem ser considerados equivocados à luz de outro leitor. Isso acontece 

porque os sentidos atribuídos por um e pelo outro podem não coincidir, pois cada um tem 

um modo de perceber e de interpretar determinado fenômeno ou evento. 
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A partir dessas autoras, podemos perceber a existência de diferentes posições em 

relação ao discurso da divulgação científica e sua análise e a difícil tarefa dos divulgadores 

no processo de democratização do conhecimento científico. Por ser um discurso constituído 

por elementos de esferas diferentes (Ciência e Mídia), ele se torna complexo na sua análise e 

interpretação, assim como quanto à sua constituição e formulação. 

O discurso da Ciência e o discurso da sua divulgação ao grande público têm em 

comum o tema Ciência e Tecnologia e o suposto apagamento do sujeito/autor. Tanto o 

discurso da divulgação científica quanto o discurso científico são discursos relatados e 

utilizam-se da partícula se (de indeterminação do sujeito) e verbos na terceira pessoa do 

singular para demarcar a impessoalidade do autor. O fato torna-se o ponto central em ambos 

os discursos e a presença do autor aparece de forma disfarçada. Os fatos tomam forma e, 

muitas vezes, aparecem como vozes que falam dentro dos textos. Assim, eles ocupam uma 

posição de destaque ao produzirem ações, muitas vezes alçadas à categoria de sujeitos. 

Entretanto, nos textos de divulgação científica, o cientista aparece como um personagem que 

dá credibilidade ao fato apresentado. O papel do cientista, nesses textos, é o de 

“protagonista” da história, aquele que realizou a ação. A citação do cientista nos textos de 

divulgação científica formaliza as referências ao discurso da Ciência e legitima os conceitos 

apresentados. Essa elaboração discursiva, permeada por nomes dos cientistas, garante a 

“ancoragem científica”. Para Orlandi (2001), essa ancoragem científica é feita por meio da 

substituição da metalinguagem específica do conhecimento científico por uma linguagem 

que permita a circulação da Ciência para o público. A textualização do jornalismo “re-

configura” a Ciência, incorporando a Ciência à lógica midiática, trazendo recortes da 

suposta objetividade da Ciência para esse discurso. Assim, o discurso da divulgação da 

Ciência na mídia é um discurso de autoridade na medida em que impõe uma construção 

ideológica popular na qual está implícita a ideia de que, sob a presença dos fatos, não há 

outros argumentos.  

Diante do exposto acima, nota-se que a construção do discurso da divulgação da 

Ciência é constitutivamente uma construção permeada por práticas ideológicas, tanto no que 

se refere às ideologias que constituem as esferas onde circula o conhecimento (Ciência e 

Mídia), quanto no que se refere à posição dos interlocutores no discurso. Percebe-se que a 

esfera na qual o conhecimento circula, as ideologias que acompanham essa esfera e a 

presença do interlocutor como destinatário das mensagens é determinante para o 

entendimento do discurso da divulgação científica. 
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Desse modo, buscaremos nos estudos de Bakhtin referências ao entendimento do 

discurso da divulgação científica naquilo que nos parece determinante para o entendimento 

da questão. É no conceito de gênero discursivo, proposto por Bakhtin, que trilharemos 

nossas discussões a respeito do discurso da divulgação da Ciência. 

 

 

3.2. A Divulgação Científica: considerações sobre gênero de discurso em Bakhtin  

 

A obra de Bakhtin apoia-se no marxismo e nela encontram-se questões de ideologia e 

de psicologia. Bakhtin propõe, em sua teoria, a noção de signo linguístico como um signo 

social e ideológico, o qual é capaz de constituir o pensamento individual. 

Compreender Bakhtin requer a inserção em mundo permeado por relações dialógicas, 

em que o sujeito se constitui nas interações com o outro, histórica e socialmente situados. O 

outro é imprescindível na construção do sujeito e é na linguagem que ele se define nessa 

interação. Assim, Bakhtin tem importância fundamental nos estudos da educação e da 

comunicação, especialmente quando se pretende compreender e analisar os contextos 

socioculturais nos quais os sujeitos se encontram imersos.  

Uma das grandes contribuições da obra de Bakhtin para os estudos da linguagem é a 

noção de gênero. Buscar em Bakhtin a expressão de gênero discursivo é relacionar o 

discurso a uma característica fundamental, ou seja, o discurso do “eu”  marcado pela “voz 

do outro” numa constante interação verbal na qual as minhas palavras se encontram na voz 

do outro e as palavras do outro se encontram na minha voz. Isso não significa, entretanto, 

que desaparece a figura do locutor no processo da linguagem, denominado, por Bakhtin – 

interlocutor. Então, conceituar gênero é referir-se à organização das experiências de 

linguagem, isto é, caracterizar a organização das ações que os interlocutores produzem e as 

interações dialógicas que se realizam do eu com o outro.  

No caso da divulgação da Ciência, o eu refere-se ao divulgador, que utiliza uma 

linguagem discursiva para se aproximar do outro – o público (não especialista), a partir das 

informações de um outro – o especialista (o cientista/a Ciência). Assim, as ações de 

linguagem poderiam ser resumidas: o divulgador fala pelos outros para os outros. Constitui-

se, desse modo, uma articulação entre os seguintes elementos: a enunciação, o discurso da 

Ciência, o discurso do público e o discurso da divulgação científica. 

De início é importante ressaltar a distinção que Bakhtin faz entre oração e enunciado. 

A oração é uma unidade gramatical, como nós conhecemos, sendo seus limites demarcados 
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por pausas de natureza também gramaticais, nas quais se expressa um pensamento acabado. 

O enunciado é uma unidade real da comunicação verbal, uma unidade do discurso. Nele 

estão presentes os sujeitos falantes no diálogo. Assim, o enunciado é caracterizado não só 

pelos elos que o precedem, mas também pelos que o sucedem na cadeia da comunicação 

verbal. A alternância dos sujeitos falantes na unidade da comunicação verbal é a primeira 

característica de um enunciado. 

Para Bakhtin (1979), os gêneros são uma forma mais ou menos estabilizada de nossos 

enunciados, que refletem as condições específicas e as finalidades de cada esfera, na qual a 

linguagem é utilizada, por exemplo, a esfera científica, a esfera midiática, a esfera cotidiana, a 

esfera escolar, etc., pois “[...] os diversos campos da atividade humana estão ligados pela 

linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 261). 

Os gêneros, em todas as esferas, apresentam três elementos, de acordo com Bakhtin: o 

conteúdo temático, o estilo e a forma composicional. Será, porém, principalmente pela forma 

composicional que o enunciado refletirá as características da esfera. Cada esfera da 

comunicação social constrói seus gêneros discursivos tendo em vista suas finalidades e 

necessidades. Uma esfera da comunicação é concebida pelo conjunto de relações entre os 

enunciados que, por sua vez, são constituídos por um processo dialógico. Embora um gênero 

discursivo, em uma determinada esfera, tenha sua forma composicional própria (relativamente 

estável), ele se transforma e se adapta, renovando-se no contexto da comunicação social, pois 

o gênero discursivo acompanha as modificações e as adaptações ocorridas na esfera. 

Nesse ponto, Giordan (2008) destaca que o tema, para Bakhtin, é o sentido da 

enunciação completa e, para que este esteja de acordo com os princípios da teoria do 

enunciado, deve estar presente a sua própria realização em determinada situação histórica 

concreta. Desse modo, farão parte do tema não só as formas linguísticas, mas também 

elementos não verbais que se encontram presentes na situação concreta, ou seja, na esfera na 

qual se realiza a enunciação. Ainda para Giordan, a significação da palavra só pode ser 

realizada como um elemento do tema da enunciação (a partir de uma situação concreta e da 

sua relação com o todo da enunciação), o que implica privilegiar a significação “[...] 

contextualizada em detrimento da significação dicionarizada)” (GIORDAN, 2008, p. 70). 

Mesmo que considerando as variações e as adaptações dos gêneros em função dos 

contextos em que se situam, Bakhtin apresenta três aspectos: conteúdo temático, estilo e 

forma composicional como componentes essenciais para a constituição dos gêneros. Assim, 

tendo em vista que, neste texto, consideramos a divulgação científica um gênero discursivo 
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próprio, propomos, a seguir, uma identificação das características propostas para o gênero em 

Bakhtin, relacionando-as com a divulgação científica. 

1) Conteúdo temático ou tema: deve ser único, concreto e histórico, pois é a partir 

dele que podemos definir uma enunciação. Em relação ao tema da divulgação 

científica, podemos dizer que ele está relacionado a assuntos de Ciência e 

Tecnologia, e, portanto, constitui-se num tema único, concreto, histórico e que 

pode adaptar-se às condições do momento, conforme Bakhtin propõe para 

constituir um gênero discursivo. 

2) Estilo: é a seleção entre os recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua. 

Nesse ponto, nas condições em que os textos de divulgação científica são 

produzidos, observa-se o emprego de metáforas, de analogias, de comparações, de 

exemplificações, etc., que constituem os recursos lexicais que dão um estilo 

próprio ao DDC.  

3) Forma composicional: a maneira como o DDC é constituído, as interações 

dialógicas entre os interlocutores e põem em ação procedimentos discursivos 

variados, dentre eles: a recuperação de conhecimentos tácitos15, gancho frio16, 

conclusão no início do texto, etc. Todas essas formas dão à divulgação científica 

uma composição característica – entretanto não fixa – para constituir-se como um 

gênero de discurso. 

Bakhtin, em seus textos, não traz detalhes específicos a respeito do gênero da 

divulgação da Ciência, mas faz referência às pesquisas científicas e aos gêneros publicitários 

como gêneros de discurso secundários complexos, ou seja, nascem do convívio cultural mais 

complexo e relativamente mais organizado (BAKHTIN, 2003). O grande foco dos estudos de 

Bakhtin é o romance. Ele, entretanto, nos deixa uma importante contribuição para o 

entendimento da divulgação científica como um gênero de discurso, por meio de suas 

considerações a respeito do caráter dialógico e ideológico dos gêneros discursivos, sejam eles 

quais forem.  

Grillo considera a discussão dos gêneros discursivos na divulgação científica tendo em 

vista, sobretudo, o caráter criativo e crítico da ideologia do cotidiano estabelecida por 

Bakhtin. 

                                                 
15 Conhecimento tácito: é o conhecimento proveniente do convívio cotidiano proveniente dos significados que o 

indivíduo constrói ao longo da vida. 
16 Gancho frio: estratégia narrativa na qual se cria uma situação de suspense ou tensão inicial no texto, cuja 

intenção é prender a atenção do leitor até o final do texto. 
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Para Grillo, os enunciados da divulgação científica dialogam com o discurso científico, 

tendo em vista as instâncias de recepção.  

[...] os enunciados de divulgação dialogam, por um lado, com o 
discurso científico, assumindo a posição de mediadora competente e, 
por outro, com a presunção do universo de referências de seu 
destinatário, constituído por aquilo que o divulgador pressupõe que ele 
domina e, acima de tudo, não domina (GRILLO, 2008, p. 69). 

Grillo (2008) ressalta a importância de considerar o destinatário da divulgação 

científica e a compreensão da dialogia existente entre divulgadores e destinatário presumido. 

Entende esse destinatário como complexo, pois ele se desdobra entre um público “leigo-

ignorante e especialista-sábio”. 

O interlocutor é um ser individual e também um ser social e isto é determinante na 

constituição do discurso da divulgação da Ciência e na estruturação de um novo gênero de 

discurso. Além disso, no caso da divulgação da Ciência, o caráter informativo dado ao 

conhecimento científico também contribui para a mudança do discurso e a necessidade de 

um novo gênero discursivo, pois o caráter informativo da Ciência ou, como mais 

comumente chamamos, do “jornalismo científico”, altera o seu estilo, a sua composição e a 

sua forma ao tornar-se informação. 

No jornalismo científico, os divulgadores têm a necessidade de chamar a atenção do 

leitor, despertar-lhe interesse por determinado assunto ou tema, fazer com que ele se sinta 

envolvido pela questão e, principalmente, que esta questão tenha ligação com o cotidiano do 

público. Isso requer do discursos da divulgação científica (DDC) muito mais que adaptações 

de linguagem. Requer a constituição de um gênero específico, em que os recursos 

expressivos da língua desempenham um papel fundamental. E, mais do que isso, deve-se 

considerar que há uma variedade muito grande de público, bem como o tipo de veículo onde 

a notícia é apresentada. Esses fatores fazem da Divulgação da Ciência um gênero que se 

adapta com certa facilidade, mesmo que, em alguns casos, isso venha a se constituir em 

problemas de linguagem e em alterações mais ou menos profundas do conhecimento 

científico. 

Desse modo, o interlocutor é presença determinante na constituição do discurso da 

divulgação científica, mesmo que ele seja considerado como um “interlocutor médio” ou um 

“interlocutor padrão” de todo um contexto social, pois será em função dele que constituirão 

os discursos da Ciência na Mídia. É com base nesse interlocutor que serão escolhidos os 

componentes composicionais que farão parte do discurso, isto é, o estilo. 
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Ao falar, sempre levo em conta o fundo aperceptível da percepção do meu 
discurso pelo destinatário: até que ponto ele está a par da situação, dispõe de 
conhecimentos especiais de um dado campo cultural da comunicação; levo 
em conta as suas concepções e convicções, os seus preconceitos (do meu 
ponto de vista), as suas simpatias e antipatias – tudo isso irá determinar a 
ativa compreensão responsiva do meu enunciado por ele. (BAKHTIN, 2003, 
p. 302). 

Nesse ponto, Bakhtin cita o exemplo da divulgação da Ciência, a qual é denominada 

por ele “gênero da literatura popular científica”.  

Por exemplo, os gêneros da literatura popular científica são endereçados a 
um determinado círculo de leitores dotados de um determinado fundo 
aperceptível de compreensão responsiva; a outro leitor está endereçada uma 
literatura didática especial e a outro, inteiramente diferente, trabalhos 
especiais de pesquisa. (ibidem, p. 302). 

Além disso, vão existir, ainda dentro do mesmo gênero da divulgação da Ciência, 

variações nos interlocutores. Para exemplificar, podemos verificar as diferentes formas de 

compor os textos de divulgação científica, dependendo do veículo de divulgação e/ou do 

tipo de interlocutor que se deseja atingir com mais frequencia. Isso pode ser observado, por 

exemplo, em revistas como a Ciência Hoje ou Scientific American do Brasil, comparando-se 

com textos veiculados nas revistas Galileu ou na Super Interessante. Cada uma dessas 

revistas tem um público diferente, um interlocutor diferente, por isso cada uma delas tem 

também uma forma própria de compor o seu gênero discursivo relacionada aos seus 

propósitos. Isso não quer dizer, no entanto, que o gênero seja outro, seja diferente, mas o 

gênero sofre adaptações para dar conta dos seus interlocutores. Assim, podemos observar 

revistas que têm um estilo mais próximo da Ciência e, outras, que têm um estilo mais 

próximo do cotidiano das pessoas. 

As adaptações no gênero da divulgação científica podem ser feitas pela inclusão maior 

ou menor de elementos narrativos como gancho frio, linguagem coloquial, metáforas, 

comparações, exemplificações, juízos de valor. Todos esses elementos são definidos em 

função do interlocutor e têm a função de trazê-lo para o interior do texto, envolvendo-o no 

discurso da divulgação da Ciência por meio da aproximação do tema, estilo e composição, 

ou seja, fazê-los identificar-se com formas enunciativas típicas da divulgação científica. 

Podemos dizer, então, que o DDC está diretamente relacionado ao interlocutor e às 

ideologias que acompanham a esfera midiática. Esses dois elementos básicos tornam o DDC 

mais ou menos próximo do discurso científico, bem como ideologicamente constituído a fim 

de atingir determinados objetivos e finalidades. Para especificar melhor essa relação, entre 
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interlocutores e ideologias das esferas, trazemos aqui a análise realizada por Grillo (2008) 

do gênero reportagens de capa da Revista Pesquisa Fapesp entre os anos de 1995 e 2007.  

Nessa análise, a pesquisadora constatou que:  

Em razão das características da divulgação científica na Revista Pesquisa 
Fapesp, a recepção, incorporação e avaliação crítica dos saberes científicos 
pela cultura subjetiva dos leitores articula-se com a finalidade institucional 
de formação de uma opinião pública favorável a sua atividade com reflexos 
na continuidade de suas pesquisas. (GRILLO, 2008, p. 76). 

No caso da Revista Pesquisa Fapesp, a pesquisadora retrata a ideologia que constitui o 

veículo no qual as reportagens são divulgadas. A intencionalidade, nesse caso, é trazer ao 

interlocutor uma opinião de Ciência e Tecnologia positiva, permeada por avanços, 

especialmente no contexto das pesquisas realizadas pelo órgão financiador. Segundo a 

pesquisadora, “[...] o conteúdo temático é acompanhado por uma relação emocionalmente 

valorativa por parte do autor do enunciado: a instituição Fapesp representada pelos editores 

da revista” (GRILLO, 2008, p. 75).  

A mesma pesquisadora também conclui que o destinatário presumido da Revista 

Pesquisa Fapesp, além da comunidade científica, é composto por lideranças do setor 

produtivo e por administradores públicos e público escolarizado amplo, interessado por 

questões de meio ambiente. Para chegar a esses interlocutores, a pesquisadora observou a 

mudança no conteúdo temático do gênero da divulgação científica nessa revista, gênero o 

qual deve considerar a relação que existe entre conteúdo temático e interlocutor – segundo a 

teoria do Círculo de Bakhtin. Nesse caso, observa-se que o interlocutor influencia no 

conteúdo temático da revista, assim como pelo conteúdo temático de uma publicação é 

possível perceber o tipo de interlocutor ao qual se destina determinado texto. A partir do 

conteúdo temático serão incorporados diferentes estilos e diferentes formas composicionais, 

que farão com que a divulgação da Ciência tenha um gênero próprio de discurso, 

diferenciado do discurso científico. 

Diante do exemplo acima é possível perceber que existe uma estreita relação entre os 

interlocutores presumidos pelos editores das revistas e as ideologias que acompanham as 

esferas da comunicação e que eles são elementos definidores do gênero discursivo da 

divulgação científica. Assim, nossa posição teórica concorda com Zamboni e nos remete a 

confirmar que a divulgação da científica pode constituir-se um gênero próprio de discurso, 

pois guarda em si todas as características dos gêneros discursivos, segundo Bakhtin.  
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3.3. Os Processos Dialógicos em Bakhtin: implicações na Divulgação da Ciência 

 

Bakhtin ressalta a importância das relações dialógicas nos textos nos quais o sujeito se 

constitui nas relações com o outro. No dialogismo de Bakhtin é imprescindível reconhecer a 

presença do outro, daquele a quem se está falando. O sentido e o significado da enunciação, 

para serem compreendidos, necessitam do estabelecimento do dialogismo. 

Para Bakhtin (1979), as palavras não são neutras, elas carregam um sentido já 

constituído quando são inseridas em determinados discursos. Todo discurso está fundado em 

um lugar, pois há sempre um caráter responsivo na linguagem. Nossa consciência individual 

está contaminada da palavra do outro e a voz do outro está presente no nosso discurso.  

Os discursos estão sempre dirigidos a alguém – seus interlocutores – e eles não 

existem por si só, mas enquanto ato da enunciação. A condição de que um enunciado está 

sempre dirigido a alguém e espera deste uma atitude responsiva determina que, no interior 

do discurso daquele que o produz, sejam levados em consideração o grau de informação que 

o destinatário tem, seus conhecimentos especializados, suas opiniões, seus preconceitos, 

etc., pois isso determina, também, a sua compreensão responsiva ao enunciado. Entretanto, 

os divulgadores da Ciência (geralmente jornalistas) tomam como parâmetro uma “média” 

desse padrão de conhecimentos e não o indivíduo isoladamente. Esse parâmetro, em geral, é 

definido pelas pesquisas nacionais de Percepção da Ciência e da Tecnologia. Por outro lado, 

essa “média” de conhecimento da população traz consigo alguns problemas no que se refere 

à inserção da divulgação da Ciência em determinados contextos, como é o caso da escola, na 

qual se tem um público específico, com conhecimentos em Ciência e Tecnologia que 

interagem diretamente com os conhecimentos escolares. 

Nesse sentido, Bakhtin salienta que qualquer aspecto da enunciação é determinado pelas 

condições reais da enunciação, pela situação social mais imediata, pois: “Os limites de cada 

enunciado concreto como unidade da comunicação discursiva são definidos pela alternância 

dos sujeitos no discurso, ou seja, pela alternância dos falantes” (BAKHTIN, 2003, p. 275). O 

enunciado não é determinado por aspectos convencionais, ou seja, por um padrão geral de 

indivíduo, mas determinado pela situação real, pela alternância dos sujeitos no ato discursivo. 

Bakhtin considera que é por meio da linguagem que o homem interage com o outro e se 

constitui enquanto sujeito dialógico. Neste ponto, as proposições desse autor contribuem de 

forma significativa para os estudos da comunicação humana por considerar esse um processo 
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social no qual o que mais importa é a reação que o interlocutor produz no seu falante e não 

apenas a comunicação feita pelo locutor (processo unilateral de emissor para receptor). 

Assim, no processo da comunicação, não podemos considerar a figura do emissor-receptor, 

mas do interlocutor que passa a ser visto como ser social constituído pelas interações sociais 

das quais participa, em determinados contextos. “O discurso sempre está fundado em forma 

de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora dessa forma não pode 

existir” (BAKHTIN, 2003, p. 274). 

O discurso do locutor é orientado a um interlocutor que entra numa relação dialógica 

com o outro. Assim, se, por um lado, “as palavras dos outros” penetram nos discursos de 

forma interativa, pois elas não são neutras, por outro lado, acontece uma dialogicidade interna 

no discurso que reside no fato de todo discurso estar direcionado a um interlocutor, real ou 

não, e que espera uma resposta. Essa resposta, por sua vez, já está pressuposta pelo locutor, 

mesmo que no discurso midiático, ou seja, num discurso dirigido a um grande público. Desse 

modo, não há como o discurso não ser uma ação intencional.   

Além disso, todo o discurso pressupõe a existência de formações imaginárias tanto da 

imaginação criadora do indivíduo, quanto da utilização de signos que ele tem disponíveis. 

De tudo isso é importante salientar a presença de um sujeito ativo no discurso no qual 

inscreve sua subjetividade enquanto participa dele. Por isso não podemos negar a análise 

histórica, social, cultural e simbólica quando olhamos a divulgação científica. 

Desse modo, podemos entender o ato da comunicação entre os indivíduos como global e 

complexo e que deve ser entendido como um processo que se realiza por meio de práticas 

discursivas que são produzidas e compartilhadas por sujeitos situados e inscritos em 

determinados contextos que atuam e intervêm do início ao fim, produzindo e partilhando as 

suas percepções e concepções. 

Nesse sentido, ao destacar o papel do discurso na comunicação, também estamos 

salientando a importância de considerar a materialidade simbólica que envolve a interlocução 

entre sujeitos em determinados contextos. Como já dissemos, os discursos, sempre dirigidos a 

alguém – seus interlocutores –, não existem por si só, mas são atos enunciativos. Desse modo, 

Charaudeau salienta que: 

Comunicar, informar, tudo é escolha. Não somente escolha de conteúdos a 
transmitir, não somente escolha das formas adequadas para estar de acordo 
com as normas do bem falar e ter clareza, mas escolha de efeitos de sentido 
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para influenciar o outro, isto é, no fim das contas, escolha de estratégias 
discursivas. (CHARAUDEAU, 2006, p. 39). 

Todas essas escolhas definem a construção da dimensão simbólica do discurso, que, ao 

mesmo tempo, instalam significados que nos remetem a outros significados. Os símbolos 

constituídos pela imaginação simbólica dos homens têm uma existência sensível no mundo e 

promovem um grande leque de novos significados. Assim, tanto o locutor quanto o 

interlocutor, durante uma enunciação, estarão partilhando com o outro as suas percepções e 

concepções a respeito daquilo que está sendo enunciado. Ao compartilhar com o outro, novas 

percepções e concepções serão formadas, pois, como vimos anteriormente, elas constituem 

um sistema que está em constante transformação e interação, uma sobre a outra. 

Essas percepções e concepções, por sua vez, serão partilhadas e/ou compartilhadas com 

os outros membros da sociedade, pois cada sujeito existe tanto na sua individualidade quanto 

em relação aos outros. É na reciprocidade que as individualidades são constituídas e alteradas 

pela relação social. Dessa forma, tanto a sociedade quanto os indivíduos estão em permanente 

processo de constituição, de reconstrução de suas identidades e são esses mesmos indivíduos 

que, durante esse processo permanente de construção/reconstrução, produzem discursos, 

constroem sentidos e participam ativamente dos processos comunicativos. 

Dessa forma, não basta somente a compreensão das instâncias de construção e de 

emissão dos discursos. É preciso compreender os sujeitos que recebem, interpretam e 

ressignificam as mensagens. Entender a forma como o interlocutor percebe e concebe a 

informação é imprescindível para compreender não só as relações que se estabelecem desde a 

informação até o receptor da mensagem, mas também as manifestações dos indivíduos na 

sociedade. 

Situar a comunicação nesse campo de significação é concebê-la como realizada por 

sujeitos que leem e constroem o mundo, conferindo a ele novos significados. 

 

 

3.4. O Discurso Escrito e a Teoria Sociocultural 

 

Segundo Rojas (2005), Vigotski não realizou uma abordagem detalhada dos processos 

de compreensão e de composição dos textos, pois apenas expôs algumas ideias e pensamentos 

que foram estudados pelos seus seguidores.  
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Muitos dos seguidores da Teoria de Vigotski também incorporaram as ideias de Bakhtin 

para o entendimento da problemática do discurso escrito. Ainda segundo Rojas, devemos ter 

em conta que a linguagem escrita é uma função psicológica superior avançada e que a escrita 

é um poderoso instrumento sociocultural. Ambos os processos são dialógicos e têm uma 

origem social e só são possíveis de ser operados graças aos signos internos, ao pensamento 

interno que os sujeitos possuem – ou fala interna (segundo Vigotski), ao conhecimento dos 

gêneros que estão presentes nos seus grupos e nas suas comunidades, à participação de certas 

práticas e de certas comunidades culturais e ao desenvolvimento de modelos culturais gerados 

de forma progressiva pelos próprios sujeitos. 

Em Vigotski podemos encontrar, no livro “A Construção do Pensamento e da 

Linguagem”, a questão da escrita, quando ele aborda o estudo do desenvolvimento dos 

conceitos científicos pela criança. Para ele, a linguagem escrita não é simplesmente a tradução 

da linguagem falada para signos, nem tampouco a apreensão da linguagem escrita é apenas 

uma técnica. A linguagem escrita necessita de, pelo menos, um desenvolvimento mínimo de 

um alto grau de abstração, pois é uma linguagem de pensamento, de representação 

(VIGOTSKI, 2000). 

Nos estudos desenvolvidos por Vigotski, ele verificou que a linguagem escrita é mais 

abstrata que a linguagem falada. É uma linguagem sem interlocutor, embora, segundo 

Bakhtin, o interlocutor está sempre presente nos discursos, sejam eles orais ou escritos. Nesse 

caso, Vigotski refere-se a “[...] linguagem-monólogo, uma conversa com o papel” 

(VIGOTSKI, 2000, p. 313), em que o interlocutor é imaginário ou apenas representado, ao 

contrário do que acontece na linguagem falada, em que o interlocutor se encontra presente no 

ato da interlocução. 

Na linguagem escrita nós mesmos somos forçados a criar a situação, ou 
melhor, a representá-la no pensamento. Em certo sentido, o emprego da 
linguagem escrita pressupõe uma relação com a situação basicamente 
diversa daquela observada na linguagem falada, requer um tratamento mais 
independente, mais arbitrário e mais livre dessa situação (ibidem, p. 315). 

A diferenciação da linguagem escrita em relação à linguagem falada deve-se ao fato de a 

linguagem escrita ter uma relação diferente com a linguagem interior. A linguagem externa 

aparece na evolução antes da linguagem interna e a linguagem escrita aparece depois da 

linguagem interior, pressupondo a existência dela (VIGOTSKI, 2000). 
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O fator principal centra-se na característica de que a linguagem interna é uma linguagem 

reduzida ao máximo e a linguagem escrita é desenvolvida em seu mais alto grau, porque nela 

expressamos também nosso pensamento. Dessa forma, a linguagem escrita é mais “acabada” 

que a linguagem falada. Vigotski diz que a linguagem interior é cheia de elipses, ao passo 

que, na linguagem escrita, não existem essas elipses (VIGOTSKI, 2000). 

Na linguagem escrita é preciso que a pessoa que escreve apresente todos os detalhes, de 

forma que seu texto seja compreensível aos interlocutores. Por isso, esta é mais desenvolvida 

que a linguagem falada e mais compreensível que a linguagem interior. A passagem da 

linguagem interior (abreviada ao máximo) para a linguagem escrita (desenvolvida ao 

máximo) requer operações complexas de construção arbitrária da semântica. A linguagem 

escrita é intencional e consciente e os motivos são mais intelectuais e mais distanciados do 

seu emprego. A escrita é “[...] uma álgebra da fala, uma forma mais difícil e complexa da 

linguagem intencional e consciente” (ibidem, p. 318). 

Cabe, então, pergunta: Como se dão as significações no discurso escrito? Esse ponto é 

de fundamental importância no que se refere ao estudo da divulgação científica feita por meio 

da Mídia escrita. Se, para o processo de construção da escrita, Vigotski nos acena para uma 

série de relações entre a fala interior e a fala externa, qual será o processo de 

interpretação/significação dos leitores ao entrar em contato com um texto que pretende 

divulgar a Ciência?  

Percorrendo o mesmo caminho da linguagem falada, a linguagem escrita constrói a sua 

significação no contexto sociocultural onde ocorre, portanto os significados e os sentidos que 

construímos ao ler um texto provêm não só do discurso escrito, mas também da construção 

social estabelecida entre autor, leitor e contexto onde se realiza a interlocução. Seguindo os 

estudos de Vigotski e de Bakhtin, a compreensão de um texto dar-se-á a partir dos signos 

internos (percepções, concepções, etc.) que cada indivíduo possui e do contexto geral, que 

inclui o autor e a situação onde se realiza. O que é importante frisar, aqui, é que os signos do 

indivíduo direcionam uma parte da compreensão, mas não são responsáveis por todo o 

processo de interpretação/significação de um texto escrito. Além disso, Bakhtin salienta que, 

no ato da comunicação, a dialogicidade sempre estará presente. Ao escrever um texto, o autor 

pressupõe o seu interlocutor e dele espera uma resposta. Assim, o autor imprime, no seu texto, 

as marcas (possíveis percepções e concepções da sociedade) do seu suposto destinatário, que 

dele espera uma compreensão e uma resposta ao que foi dito/escrito. Por outro lado, como o 

texto é uma forma de expressão do nosso pensamento e deve conter um grau máximo de 
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desenvolvimento, nele o autor deixa também as suas próprias marcas de subjetividade, 

impressões de mundo, ideologias e, no caso dos divulgadores da Ciência, suas percepções e 

concepções a respeito da Ciência, da Tecnologia e dos conhecimentos científicos. 

Assim, é importante refletir sobre os processos de significação que ocorrem por meio 

das percepções e das concepções de cada um dos participantes que compõem cada etapa do 

processo de composição de um texto escrito que tem como objetivo divulgar a Ciência. Então, 

vejamos: Um texto de divulgação da Ciência é um texto proveniente da esfera científica, 

esfera em que, em sua grande maioria, os textos são redigidos por pesquisadores. Mesmo 

sendo um texto científico, e, portanto, técnico, não há como ser totalmente isento das marcas 

pessoais de quem o escreve (o pesquisador/cientista). Esse texto passa pela 

interpretação/significação do divulgador, que formará a sua percepção e/ou concepção sobre o 

assunto. Essa percepção/concepção será estruturada de acordo com as ideologias, as 

impressões de mundo, outras concepções e percepções, os conhecimentos, etc., que o 

divulgador possui, que, por sua vez, irá transmiti-la, da forma mais compreensível possível, 

ao seu interlocutor, até então imaginário, mas real, pois ele está pressuposto no seu discurso. 

O leitor/interlocutor, ao receber a informação por meio do texto, fará a leitura, percebendo o 

texto e interpretando/significando de acordo com o seu aporte de signos internos, 

anteriormente construídos. Entretanto, essa significação dar-se-á a partir de um texto 

anteriormente significado pelo divulgador e que nele já haviam sido impressas suas 

percepções e concepções de Ciência. Teremos, então, a formação de “novas percepções de 

Ciência” no interlocutor, percepções que são produto de percepções reformuladas a partir do 

divulgador, que, não tendo presenciado o fato ou fenômeno, retrata a “história” contada pelo 

pesquisador/cientista. 

Vejamos que os processos de formação de percepções e de concepções de Ciência 

encontram-se interligados também no elo da cadeia da comunicação verbal. Não há como 

fugirmos das interpretações e das significações de cada um dos participantes da cadeia 

discursiva ao entrar em contato com determinados discursos. Assim, nesse ponto há que se 

perguntar: Que percepções e significações de Ciência são produzidas a partir de um texto de 

divulgação científica? Qual a base constituinte dos processos de popularização da Ciência ao 

grande público? Por que divulgar a Ciência? Como integrar a educação informal (Mídia) – em 

nosso caso específico a divulgação da Ciência impressa – com a educação formal (escola), de 

modo a considerar as relações entre as esferas, as ideologias, a presença dos interlocutores e 
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as percepções e as concepções de Ciência que constituem o processo de construção dos 

textos? 

Para tentar responder a algumas dessas inquietações, no próximo capítulo passaremos a 

discutir a divulgação da Ciência e a Escola, no sentido de procurar estabelecer as relações 

possíveis para a intervenção pedagógica desses dois universos. Desde já deixamos claro que 

consideramos a divulgação da Ciência como elemento de formação de percepções e de 

concepções de Ciência que fazem parte do contexto sociocultural dos jovens estudantes e que 

essas percepções e concepções devem ser consideradas quando pretendemos trabalhar com a 

construção de conceitos científicos na escola. 

A nossa tentativa, aqui, é traçar um caminho que nos leve até a relação da educação 

informal (a Mídia) com a educação formal (a Escola), no sentido de pensar nas relações que 

podem ou devem ser estabelecidas entre a divulgação da Ciência e o Ensino de Ciências pelas 

vias formais. 
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4. A DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA E A ESCOLA 

 

 

A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim 
e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa 
extremidade, na outra apóia-se sobre o meu 
interlocutor. A palavra é um território comum do 
locutor e do interlocutor.  

Bakhtin  
 

 

Algumas propostas didáticas têm direcionado a Mídia para o interior da sala de aula. 

Dentre elas podemos citar as propostas de inclusão do jornal nas escolas, a inclusão da TV e 

das mídias digitais. No caso específico da divulgação da Ciência, as propostas didáticas 

concentram-se mais diretamente no trabalho com textos do jornalismo científico publicados 

em jornais e em revistas sobre assuntos atuais de Ciência e Tecnologia. Assim, este capítulo 

inicia com a apresentação do jornalismo científico e o posicionamento dos pesquisadores da 

área de comunicação sobre sua definição, a partir do qual estabeleceremos nossa posição 

enquanto pesquisadores da área de Ensino de Ciências. 

Posteriormente, apresentaremos um panorama geral da divulgação científica na área do 

Ensino de Ciências, para, na seqüência, trazermos algumas proposições a respeito da 

introdução da divulgação científica nas aulas de Ciências. 

 

 

4.1. O Jornalismo Científico como Veículo de Informação da Ciência e da Tecnologia 

 

Como já nos referimos anteriormente, a divulgação científica que tem por intuito 

favorecer a compreensão da Ciência e da Tecnologia por parte do público em geral difere 

dos processos de disseminação científica que se utilizam de uma linguagem especializada e 

se destinam a um público restrito – os especialistas. 

Para a Ciência poder ser divulgada ao grande público ocorrem transformações no 

gênero discursivo e então a dita “Ciência Acadêmica” passa ser uma “Ciência Informativa”, 

que tem por objetivo principal informar o público sobre Ciência e Tecnologia. 

Existem várias formas de divulgar a Ciência, dentre elas o jornalismo científico. 

Muitas vezes, o jornalismo científico é tido como sinônimo de divulgação científica, 
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entretanto é preciso lembrar que existem outras formas de divulgar a Ciência, sendo o 

jornalismo científico uma delas. 

José Reis, o nosso jornalista científico de maior expressão, fundador, juntamente com 

outros cientistas, em 1940, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

vinculava o conceito de jornalismo científico ao conceito de divulgação científica.  Segundo 

ele, por divulgação científica entende-se o trabalho de comunicar ao público, em linguagem 

acessível, os fatos e os princípios da Ciência, tendo como ponto central o fato jornalístico 

relevante como motivação para explicar os princípios científicos, os métodos e a evolução 

das ideias (Reis, 1999 apud DESTÁCIO, 2001). 

Também para Kreinz e Pavan (2002) não há diferenças entre as expressões jornalismo 

científico e divulgação científica, pois os dois conceitos remetem ao ato de explicar à 

comunidade interessada os avanços da Ciência e da Tecnologia. Esses autores preferem 

utilizar o termo divulgação científica, que é um termo mais abrangente dentro da teoria da 

comunicação. 

Segundo Bueno, o jornalismo científico é identificado como um gênero da divulgação 

científica, que se apropria de atributos do jornalismo e pode ser conceituado como “[...] um 

caso particular de divulgação científica e refere-se a processos, estratégias, técnicas e 

mecanismos para veiculação de fatos que se situam no campo da Ciência e da Tecnologia. 

Desempenha funções econômicas, político-ideológicas e sócio-culturais importantes e 

viabiliza-se, na prática, através de um conjunto diversificado de gêneros jornalísticos17” 

(Bueno, 1984 apud DESTÁCIO, 2001). Como características principais, o jornalismo 

científico adota: a atualidade dos fatos, periodicidade, universalidade, noticiabilidade e 

relevância social. 

A função do jornalista científico é estabelecer uma ponte entre o discurso do cientista e 

o público, entretanto o jornalista não trabalha com a densidade teórica do cientista. Trabalha, 

sim, com fatos recortados desse conhecimento. Em geral, esses fatos são questões 

consideradas “matérias de serviço”, ou seja, são matérias que estão diretamente ligadas ao 

interesse das pessoas em resolver as necessidades do seu dia a dia. As questões mais 

encontradas nas matérias jornalísticas sobre Ciência relacionam-se, principalmente, à 

sobrevivência, como: sexo, moradia, alimentação e saúde/medicina e educação e cultura 

(escola, novas tecnologias e meio ambiente). 

                                                 
17 Citação de Bueno, 1984, p. 11 extraída de DESTÁCIO, 2001, da Revista Espiral, versão eletrônica. 
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O nosso ponto de vista concorda com Bueno e considera o jornalismo científico como 

uma forma, um gênero de divulgar a Ciência e a Tecnologia nos meios de comunicação de 

massa, segundo os critérios do sistema de produção da esfera jornalística. O próprio termo 

jornalismo científico já nos atribui essa definição: uma atividade jornalística (seja por meio 

de textos, por artigos ou por reportagens), que é destinada ao tratamento não especializado 

de Ciência e da Tecnologia e é veiculada em mídias direcionadas à população em geral. É, 

entretanto, bom ressaltar que nem tudo que trata de Ciência e Tecnologia num jornal ou 

numa revista pode ser considerado jornalismo científico, pois existem materiais, artigos e 

textos que não se enquadram nos preceitos do jornalismo. Como exemplo, podemos citar: 

cadernos de resenhas publicados em jornais cuja fonte são universidades; coleções de 

fascículos encartados em jornais e em revistas sobre determinadas tecnologias ou história da 

Ciência e outros. Ou seja, para ser considerado um jornalismo científico, este deve carregar 

consigo as marcas presentes tanto da Ciência e Tecnologia quanto do jornalismo, que prima, 

principalmente, pela atualidade, pela novidade e pela informação de caráter mais geral. Para 

o jornalismo científico, o mais importante é a democratização do conhecimento ao maior 

número possível de pessoas. A intenção é mostrar à população como a Ciência e a 

Tecnologia estão presentes em suas vidas, trazendo para o interior do cotidiano delas as 

pesquisas científicas e os conceitos da Ciência e da Tecnologia que podem melhorar a sua 

qualidade de vida. 

Para Charaudeau existem os gêneros da informação que são o resultado do 

entrecruzamento das características de um dispositivo/suporte midiático (imprensa, rádio, 

televisão), do grau de engajamento do sujeito que informa e do modo como o discurso é 

organizado que se desdobram numa relação triangular entre: instância de informação, um 

mundo a comentar e uma instância consumidora. Além disso, existem três desafios que 

estão presentes na construção de qualquer gênero da informação: um desafio de visibilidade, 

um desafio de inteligibilidade e um desafio de espetacularização (CHARAUDEAU, 2006). 

O desafio da visibilidade tem por objetivo selecionar notícias que sejam percebidas o mais 

imediatamente possível, formar os consumidores de notícias; o desafio da inteligibilidade 

opera em dois níveis: no nível de hierarquizações do tratamento das notícias que podem ser 

tratadas ou como acontecimento relatado ou como acontecimento comentado ou provocado 

e no nível da encenação verbal (a escritura), visual (a montagem icônico-verbal) e auditiva 

(a fala e os sons) a tal ponto que dê a impressão de que o conteúdo da informação é 

acessível. O desafio de espetacularização trabalha as diferentes encenações para que no 
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mínimo possam despertar interesse e no máximo despertar emoção no interlocutor 

(CHARAUDEAU, 2006). 

Para esse autor, os três desafios presentes no gênero da informação coexistem e 

encontram-se intimamente misturados nos dispositivos – jornais, revistas, rádio, televisão, 

etc. –, entretanto alguns dispositivos estão mais ligados do que outros ao cumprimento 

desses desafios. 

Desse modo, vemos que o gênero da informação tem características próprias, que o 

definem enquanto tal. Assim, o jornalismo científico também carrega, em maior ou menor 

grau, as características do gênero da informação, dependendo do tipo de dispositivo, do grau 

de engajamento de quem informa e da organização discursiva. 

No caso das escolas, geralmente são levados, à sala de aula, trabalhos com o 

jornalismo científico, que é fonte de informação da Ciência e da Tecnologia e constitui-se 

uma ferramenta do jornalismo para integração do homem com a Ciência e a Tecnologia. 

Para tanto, é importante que percebamos a diferença entre a divulgação da Ciência em geral 

e as características do jornalismo científico, de modo que inserções na sala de aula de textos 

veiculados em jornais e em revistas sobre Ciência e Tecnologia levem em consideração o 

local de produção e as finalidades desse local. 

Além disso, quando nos referimos aos processos de divulgação da Ciência, de forma 

geral, estamos fazendo-o na condição de pensar a Ciência e a Tecnologia numa esfera mais 

ampla, na qual estão em jogo várias instituições e vários autores de discursos. No caso do 

jornalismo científico, é mais comum que os textos produzidos sejam provenientes de um 

jornalista que busca em outras fontes a informação da Ciência e da Tecnologia e, dessa 

informação, faz recortes sobre aquilo que considera mais relevante ou que pode, no caso, 

“vir a ser notícia”, pois nem tudo na Ciência interessa ao jornalista, nem tudo é uma “boa” 

fonte para uma matéria jornalística. Essa realidade acarreta o acúmulo por determinados 

temas em detrimento de outros. Também temos que considerar que o jornalismo científico 

não abrange somente as chamadas “Ciências duras ou exatas”, como a Química, a Física, a 

Biologia. O jornalismo científico inclui também as Ciências Humanas, como Educação, 

Sociologia, etc., embora o termo científico, por tradição, sempre nos remeta a pensar nas 

Ciências Exatas. 

Disso tudo, o mais importante é ressaltar que o jornalismo científico é caracterizado 

pela informação fragmentada da Ciência e da Tecnologia e que nem tudo o que acontece na 

área da Ciência e da Tecnologia é divulgado pelos jornais e pelas revistas. Existe uma 

grande margem de temas e de assuntos que ainda estão restritos aos especialistas e que 
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somente em algumas revistas podemos encontrar matérias sobre o assunto. De qualquer 

forma, não podemos considerar que os textos do jornalismo científico sejam capazes de 

“Ensinar Ciências”, como propunha o próprio José Reis, em um artigo publicado no ano de 

2006, no qual ele escreve: “Não podemos perder de vista nossas deficiências educacionais. 

A divulgação criteriosa feita em jornais e nas revistas serve para preencher lacunas de 

formação básica ou mesmo específica” (REIS, 2006, versão eletrônica). 

A função do jornalismo científico não é ensinar Ciências, pois se constitui uma fonte 

de informação de alguns fragmentos da Ciência e da Tecnologia e não como fonte de 

conhecimento da área. 

Para corroborar essa ideia é importante mencionar a fala do professor Baudouin 

Jurdant, da Universidade de Paris, em sua palestra no Brasil durante o “Seminário 

Estratégias para Divulgação Científica na Sociedade do Conhecimento”, realizado em São 

Paulo em outubro de 2006. Em sua fala, o referido professor deixa claro que “Aprender 

ciências por meio dos veículos de comunicação é um itinerário inconcebível. Ninguém se 

torna físico lendo uma revista de Física, por bem mais feita que seja”. E acrescenta: “Se há 

conhecimento, que é transmitido pela divulgação, trata-se de um conhecimento de cultura 

[...] A divulgação científica não é para suprir o déficit de conhecimento, mas para formar 

espíritos críticos”18. 

A grande questão que se põe em relação à informação e ao conhecimento é que ambos 

estão comprometidos com a tão propagada busca pela cidadania, que, segundo Orlandi, é 

“inatingível” nas nossas condições de sociedade, tendo se tornado um bem de mercado no 

qual o conhecimento adquiriu um sentido empresarial e não um bem social geral 

(ORLANDI, 2001). 

 

 

4.2. A divulgação Científica e o Ensino de Ciências 

 

Em um trabalho apresentado por Puiati et alii (2007), no Encontro Nacional de Ensino 

de Ciências (ENPEC), é possível observar o número de pesquisas que tratam de textos de 

divulgação científica como recurso para o Ensino de Ciências na escola. O referido trabalho 

baseou-se no levantamento de pesquisas que faziam referência ao uso de Textos de 

                                                 
18 As falas do professor Jurdant podem ser encontradas na reportagem “Formar Espíritos Críticos”, da Agência 

FAPESP, escrita por Fábio de Castro, em 20/10/2006. Disponível em: <http://www. 
agencia.fapesp.br/materia/6244/especiais/formar-espiritos-criticos.htm>. 
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Divulgação da Ciência (TDC) como recurso didático em cinco edições do ENPEC – de 1997 

a 2005. 

Os pesquisadores relatam que encontraram um total de 29 pesquisas que faziam 

alguma referência a textos de divulgação científica, sendo que praticamente 50% dessas 

pesquisas (14 pesquisas) tratavam da utilização de TDC em sala de aula, tendo como foco 

principal o professor e os alunos. As demais pesquisas abordavam a análise de TDC 

publicados em jornais e revistas e a possibilidade de seu uso como material didático. 

Em uma tabela apresentada neste trabalho é possível observar que, na primeira e 

segunda edições do ENPEC (1997 e 1999), havia poucos trabalhos sobre essa temática: 1 

trabalho em 1997 e 2 em 1999. Já no evento seguinte, em 2001, o número de trabalhos sobre 

TDC aumenta consideravelmente, sendo apresentado, nesse ano, 11 trabalhos sobre o 

assunto. Em 2003 e 2005 o número de trabalhos decresce um pouco. Foram apresentados 8 e 

7 trabalhos, respectivamente. 

Observar esses dados numéricos é interessante para se verificar o quanto a divulgação 

da Ciência, por meio da publicação de textos, vem sendo estudada por pesquisadores da área 

de Ensino de Ciências. A questão que mais nos interessa é, entretanto, saber o seguinte: 

Como esses textos são levados à sala de aula? Com que objetivo esses textos entram no 

contexto da sala de aula? Como esses textos são interpretados na sala de aula? Qual sua 

função? 

Pelas análises apresentadas pela pesquisa de Puiati et alii (2007), pode-se perceber que 

a grande maioria dos trabalhos concentra-se na área de Física e tem a intenção de “[...] 

ensinar conceitos de Física Moderna no Ensino Médio”. Salientam ainda que: “[...] pode-se 

dizer que há uma preocupação de que os alunos sintam-se atraídos/motivados em aprender 

Física, já que os TDC, geralmente, apresentam conceitos científicos numa linguagem mais 

clara do que a maioria dos livros didáticos” (PUIATI et alii, 2007). 

Ampliando um pouco mais a análise feita pelos pesquisadores acima citados, 

verificamos os trabalhos apresentados no ENPEC 200719, sendo possível constatar a 

apresentação de 14 trabalhos que envolviam a temática “Divulgação Científica”. Desses 

trabalhos, cinco são da área de Física, três da área de Biologia e apenas um da área de 

Química, sendo este último direcionado ao Ensino Superior de Química e realizado com o 

livro “Tio Tungstênio”, não sendo, portanto, um trabalho com textos do jornalismo 

                                                 
19 Anais do VI ENPEC realizado em Florianópolis de 26 de novembro a 01 de dezembro de 2007 estão 
disponíveis em: http://www.fae.ufmg.br/abrapec/viempec/index.html. 
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científico. Os demais trabalhos situam-se em análises de referenciais teóricos de conceitos 

de cultura científica, de pesquisas de divulgação científica nacionais, produções de trabalhos 

na área e análise de publicações em jornais e em revistas. 

Observa-se, no geral, que trabalhos com a preocupação de propor atividades e de 

discutir a inserção da divulgação científica na sala de aula são ainda bastante raros. Temos, 

nesse ENPEC de 2007, um trabalho de Biologia e dois trabalhos de Física. Na Química, não 

encontramos nenhum trabalho que discuta a inserção de textos ou propostas de atividades 

com a divulgação científica em sala de aula no Ensino Médio. 

Comparando com as análises realizadas pelos pesquisadores Puiati et alii (2007), 

podemos dizer que a proporção de trabalhos apresentados no ENPEC, que tratam da 

divulgação da Ciência em sala de aula, se mantém praticamente a mesma no último ano 

(2007) em relação aos cinco anos anteriores do evento (1997, 1999, 2001, 2003 e 2005), ou 

seja, em cinco (5) anos foram apresentados quatorze trabalhos, em um (1) ano foram 

apresentados três (3) trabalhos. Observamos ainda a prevalência de trabalhos na área de 

Física (2). 

É, entretanto, importante ressaltar que, nesse último ano do ENPEC, os trabalhos 

apresentados, mesmo em número reduzido, buscaram uma análise mais detalhada sobre a 

questão. Um deles propõe a utilização da divulgação científica feita por jornais como forma 

de promover discussões críticas e debates em sala de aula, tendo em vista o enfoque CTS 

nas aulas de Física; outro propõe a inclusão da divulgação científica nas aulas de Física 

numa abordagem investigativa, por meio de solução de problemas. O trabalho referente à 

Biologia propõe reelaborações discursivas de textos de divulgação da Ciência. Não 

encontramos, entretanto, nenhum trabalho que discuta a questão dos gêneros discursivos em 

sala de aula. 

Buscando uma análise mais específica, como é o caso da área de Química, na qual se 

encontram menos trabalhos em eventos mais amplos, como é o caso do ENPEC, podemos 

observar que, no Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ), realizado em 2008, foi 

possível encontrar somente quatro trabalhos que envolviam a temática “divulgação científica” 

dos 456 trabalhos apresentados no evento. Desses quatro trabalhos, dois deles relatavam a 

análise de textos de revistas de divulgação da Ciência, um relata um trabalho com jornais e 

revistas realizado durante uma oficina com graduandos e apenas um traz uma proposta de 

desenvolvimento de atividade com a divulgação Científica na sala de aula. Além disso, esses 

trabalhos foram apresentados em diferentes áreas temáticas: ensino-aprendizagem, educação e 

cultura, formação de professores e linguagem e cognição. Assim, observa-se que, tanto num 
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evento específico da área de Ensino de Química, quanto num evento da área de Ensino de 

Ciências, a Química tem-se ausentado desse tipo de discussão. 

Continuando nossa busca por trabalhos sobre a divulgação da Ciência, realizarmos um 

levantamento em algumas revistas da área de Educação, a respeito da publicação de artigos 

sobre a divulgação da Ciência e sua utilização na escola. Verificamos que, nas revistas e 

edições analisadas, não existem publicações a respeito do tema. Nessa análise buscamos 

publicações dos últimos cinco anos das revistas: Educação e Pesquisa, Ciência & Educação, 

Contexto e Educação, Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Educação e Realidade, 

Ensaio e Enseñansa de las Ciências. 

Assim, tomando como exemplo as pesquisas apresentadas no ENPEC (evento da área 

de Ensino de Ciências que reúne trabalhos da Química, da Física e da Biologia) e ENEQ 

(evento da área de Química), podemos perceber que a Divulgação da Ciência tem sido 

pouco pesquisada pela área de Ensino de Ciências e, na maioria dos trabalhos, a proposta é a 

utilização do jornalismo científico como uma opção para preencher a falta de materiais ou a 

substituição de materiais por algo mais acessível aos estudantes em termos de linguagem. 

Nesse ponto, consideramos, reside um dos problemas da inclusão da divulgação científica 

no espaço escolar, pois esta, ao entrar na sala de aula, passa ser vista como um produto 

didático, sem que seja feita uma análise dos gêneros discursivos de cada um dos contextos 

em que ela se fez ou se fazia presente. Lembremos novamente que, quando levamos um 

texto de divulgação científica para sala de aula, estamos fazendo uma mudança de esfera, ou 

seja, da esfera midiática para a esfera didática e isso exige também um repensar no gênero 

discursivo. 

Diante disso, vemos a necessidade urgente de se promoverem discussões a respeito 

da inclusão da divulgação científica na sala de aula de modo que se considerem, sobretudo, 

as discussões apresentadas neste trabalho de pesquisa sobre gênero discursivo, pois a 

divulgação científica no espaço escolar é um produto da Mídia atuando numa esfera 

didática. Para tanto, é necessário que se tenha sempre presente que a mudança de uma esfera 

para outra traz implicações diretas e indiretas no gênero da divulgação científica. 
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4.3. A Divulgação Científica na Sala de Aula 

 

As propostas de inclusão de textos de divulgação científica na sala de aula devem levar 

em conta, principalmente, a constituição da esfera em que os textos circulam e também que 

a mudança de uma esfera para outra exige um trabalho de análise crítica e discussão. 

Segundo Brait: “Não se pode falar de gêneros sem pensar na esfera de atividades em 

que eles se constituem e atuam, aí implicadas as condições de produção, de circulação e 

recepção” (BRAIT, 2000, p. 18). Para essa autora, Bakhtin dá mais importância às esferas 

de atividade e aos modos de circulação do que às sequências do texto, pois são as esferas 

que caracterizam a perspectiva sócio-histórica do gênero discursivo. Assim, pensemos sobre 

a mudança das esferas percorridas pela divulgação da Ciência até chegar ao contexto da sala 

de aula, para então tentarmos refletir sobre as consequências da “didatização” da divulgação 

científica sem considerar a questão dos gêneros discursivos. 

A divulgação científica, como já apresentamos anteriormente, pode ser considerada 

um gênero próprio de discurso que tem como referência a interpretação de um 

divulgador/jornalista a partir de outro gênero discursivo. Assim, o gênero científico sai da 

esfera da Ciência e passa para a esfera midiática, passando por um processo de mudança do 

gênero discursivo. Pois bem, ao ser inserida no contexto da sala de aula, a divulgação 

científica sofreará mais uma mudança de esfera, entretanto a constituição do texto continua 

inalterada. Observemos que não há alteração na constituição do texto, ou seja, no tema, na 

forma composicional e no estilo. Assim, o texto continua a ser um texto do gênero 

jornalístico. O que muda então? O que muda, nesse caso, é a esfera de circulação do texto e 

os seus interlocutores (professor e alunos). Bakhtin nos aponta, como reafirma Brait, que a 

mudança da esfera de atividade e de circulação é fator importante para que se promovam 

alterações no gênero discursivo. 

Vejamos um exemplo de mudança de esfera e suas consequências para o gênero 

discursivo. O poeta José Paulo Paes (1926-1998), em uma de suas obras, apresentou uma 

placa de trânsito na forma de poema visual. 
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Figura 3- Placa de trânsito 

Fonte da Imagem: <http://mesmopoemas.blogspot.com/2009/05/jose-paulo-paes.html>. 

 

Segundo Brait: “A placa de trânsito deve ser vista como texto característico de um 

gênero: código de trânsito, que está relacionado a uma atividade humana específica, ou seja, 

às normas de utilização de determinados espaços urbanos por pedestres e motoristas.” 

(BRAIT, 2000, p. 21). 

Essa placa tem um significado claro e objetivo no local onde está inserida, mas o poeta 

José Paulo Paes a fotografou e colocou no seu livro de poemas, mudando a forma de 

produção, as formas de circulação e as formas de recepção. Assim, a mesma placa de 

trânsito passou a pertencer a outro gênero: o poético. Nesse novo gênero serão outros 

leitores, outros significados, novos sentidos. Lembramos aqui que esse poema visual foi 

publicado em 1973, no período da ditadura militar, no qual essa placa, enquanto poema, 

passou a significar “a liberdade interditada leva ao paraíso e v. mariana” (sendo Mariana um 

adjetivo de Maria, ligada ao catolicismo, à pureza e visão do paraíso). Além disso, a placa é 

do DETRAN – órgão que organiza o trânsito e, portanto, um órgão estatal que representava 

também as forças da ditadura. 

A partir desse exemplo, podemos perceber que existe uma diferença entre texto e 

gênero discursivo. O texto é o mesmo, entretanto o gênero discursivo muda ao ser 

introduzido em outra esfera na qual estarão presentes outros interlocutores, que, por sua vez, 

lhe imprimirão outros sentidos e outros significados. 

O que queremos deixar claro é que um texto que divulga a Ciência, ao ser introduzido 

na sala de aula, toma novo significado, entretanto esse texto não passa a ser um texto 

didático, simplesmente por estar no espaço escolar, como é o caso de algumas propostas 

didáticas que tentam levar os textos de divulgação científica para sala de aula como 

substituto para a falta de material didático. 
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Orlandi nos aponta mais uma questão: “[...] se, de um lado, há uma didatização do 

discurso da ciência fora da Escola, por outro há a midiatização do discurso da ciência na 

Escola” (ORLANDI, 2008, p.160). Nesse sentido, Orlandi nos alerta para pensarmos que 

uma escola que pretende a transmissão do conhecimento em detrimento à construção do 

conhecimento estaria se igualando à Mídia (quando esta transmite uma informação 

científica), pois a Escola acaba passando um conhecimento também aproximativo, como o 

faz a Mídia. 

Se visualizássemos a escola como mera transmissora de conhecimento, então  não 

haveria a necessidade de distinguir a informação do conhecimento ou a Ciência da 

divulgação da Ciência, pois ambas cumpririam papéis semelhantes. Estamos, entretanto, 

pensando numa escola que propicia a construção do conhecimento em Ciências e uma 

escola formadora de opinião. Assim, a discussão da introdução do gênero da divulgação 

científica na sala de aula ganha força, pois não há como inseri-la sem considerar a questão 

do gênero discursivo que aí se encontra instituído pela Mídia, com todas as suas ideologias e 

consequências. 

Deste modo, a transposição dos textos de divulgação científica de forma direta para a 

sala de aula é, segundo nosso ponto de vista, um equívoco. Defendemos, entretanto, que os 

textos que divulgam a Ciência sejam levados à sala de aula com o objetivo de fomentar 

debates e discussões em torno dos assuntos abordados nesses textos, considerando o gênero 

da divulgação científica. Além disso, as discussões devem caminhar no sentido de envolver 

os estudantes em torno de debates que abarquem os processos de produção da Ciência e da 

Tecnologia, bem como discussões que desenvolvam uma visão crítica nos estudantes a 

respeito da Ciência e da própria Mídia. 

 

 

 

4.4. Atividades Didáticas com Textos do Jornalismo Científico 

 

Gostaríamos de frisar que defendemos a ideia da inclusão de textos do jornalismo 

científico na sala de aula levando em conta a constituição da esfera em que esses textos 

circulam e que qualquer mudança de esfera exige um trabalho de análise crítica e de 

discussão do gênero discursivo. Além disso, é imprescindível considerar a presença do 

nosso interlocutor que, na escola, passa a ser um interlocutor específico – o aluno e o 

professor, com suas características próprias, vivências, experiências e, sobretudo, com suas 
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percepções e concepções sobre Ciência e Tecnologia em constante interação com os 

conceitos científicos desenvolvidos na escola. 

Para García e Jiménez (2005), há diferenças entre ensino e divulgação em relação aos 

atores: os atores do ensino, os professores, são mediadores reconhecidos em sua 

competência, atuam em um lugar específico, com uma organização temporal e delimitada 

por áreas de um currículo que segue orientações e diretrizes oficiais. Utilizam materiais com 

formato e características de um discurso próprio e qualificado. Têm um público composto 

por uma população de idade definida, cumprindo uma etapa obrigatória de sua formação. Os 

conteúdos são gerais para todos naquela faixa etária e as possibilidades de alteração são 

pequenas. Já os divulgadores seriam os periodistas ou cientistas que passam o saber por 

meio da Mídia (escrita, audiovisual ou Museus). Seu público é constituído por ampla faixa 

etária, sem organização pedagógica, nem planejamento curricular, dando maior atenção à 

atualidade e à relação com o entorno social, cultural, sanitário ou meio ambiente e, portanto, 

político. 

Esses autores consideram, entretanto, que há uma relação entre ensino e divulgação: 

em ambos os casos acreditam que haja um processo de transposição didática buscando o 

mesmo objetivo – o exercício da cidadania. Além disso, consideram que o ensino e a 

divulgação são relações complementares, pois a educação informal está direcionada à 

maioria das pessoas, ao contrário da educação formal, que está restrita a um grupo menor. 

Os aspectos apontados pelos autores acima citados complementam as nossas questões 

a respeito da inclusão do jornalismo científico na sala de aula e devem ser levados em conta 

quando se propõem atividades de divulgação da Ciência com os estudantes. 

Lembremos, ainda, outro aspecto que não deve ser menosprezado – a questão da 

posição enunciativa determinada pelo lugar onde o autor do discurso fala. Nos discursos 

estão inscritos a visão de mundo do autor, seus valores, seus significados, seus sentidos. 

Essas marcas deixadas nos textos são elementos importantes para a discussão da divulgação 

científica/jornalismo científico na sala de aula, pois será por meio delas que o estudante 

poderá estabelecer uma leitura crítica a respeito daquilo que se divulga na mídia em geral. 

Gómez apresenta algumas formas de aproveitar melhor os meios de comunicação de 

massa (MCM) para a intervenção pedagógica. Cita, como exemplos: educação para recepção, 

alfabetização televisiva, leitura crítica, recepção ativa e educação para comunicação: 

1) educação para recepção: explora as múltiplas mediações entre a mensagem e a 

audiência; 
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2) alfabetização televisiva: enfatiza o ensino da linguagem videotecnológica; 

3) leitura crítica: prioriza a análise crítica do conteúdo das mensagens; 

4) recepção ativa: a capacidade dos receptores em dar um novo sentido às mensagens; 

5) educação para a comunicação: potenciar a capacidade comunicativa da audiência 

na construção de suas próprias mensagens (GÓMEZ, 1997, p. 66). 

A leitura crítica proposta por Gómez tem significado importante nas propostas que 

pretendem inserir a divulgação científica na sala de aula, pois, como já abordamos 

anteriormente, a divulgação da Ciência é de caráter informativo e interpretativo por parte dos 

veículos que fazem sua divulgação. Esse autor sugere que se utilizem estratégias que 

permitam analisar criticamente o conteúdo das mensagens e evidenciar, ante os receptores, o 

tipo de valores e as conotações com que foram elaborados. 

Gómez também salienta que o fato de discutirmos e analisarmos criticamente os MCM 

no contexto escolar proporciona aos estudantes a oportunidade de avaliar os meios de 

comunicação e, com isso, esses estudantes aprendem a fazer melhores escolhas em relação ao 

que assistem ou leem. 

Também os estudos sobre a linguagem na área de Ensino de Ciências são importantes 

ferramentas para se pensar a introdução da divulgação da Ciência na sala de aula, por meio 

dos estudos da dialogia e das interações. Estão cada vez mais presentes pesquisas que buscam 

entender os processos de significação que são resultado das interações entre os indivíduos que 

fazem uso da linguagem nas mais diversas formas de comunicação.  

Para Mortimer e Scott (2002), as interações discursivas são consideradas como 

constituintes do processo de construção dos significados, os quais são criados na interação 

social e a partir daí são internalizados pelo indivíduo. Todo o processo acontece por meio de 

um processo de negociação de novos significados que são constituídos por diferentes 

perspectivas culturais. 

Nesse campo, Bakhtin contribui com o conceito de dialogia – elemento importante para 

o entendimento do processo de interação de sala de aula e, sobretudo, com sua teoria da 

linguagem, que toma como unidade de análise não as sentenças gramaticais, mas o enunciado 

dialógico, compreendido como elo da cadeia dos atos da fala (BAKHTIN, 1979) e como a 

unidade real da comunicação verbal (BAKHTIN, 2003). 

Para Bakhtin, os enunciados são determinados pela alternância dos falantes e 

construídos como uma resposta a enunciações anteriores, ao mesmo tempo em que também 
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antecipam as reações de compreensão dos interlocutores. Assim, sempre está pressuposta, 

mesmo na forma escrita, a presença de duas ou mais vozes, o que caracteriza a enunciação 

como um ato de caráter polifônico e dialógico. O interlocutor apropria-se de um “certo 

discurso” que está presente no local em que ocorre a enunciação. Para cada esfera da 

atividade humana existirão enunciados relativamente estáveis, no que diz respeito ao tema, à 

composição e ao estilo, ou seja, para cada esfera existe um determinado gênero de discurso. A 

sala de aula é um exemplo disso, pois nela circulam determinado(s) gênero(s) de discurso. 

Ao entrar em contato com a Teoria da Linguagem, de Bakhtin e, fundamentalmente, da 

compreensão da concepção dialógica da linguagem, podemos perceber o importante papel das 

interações discursivas e dos processos de apropriação e de significação do discurso da 

divulgação científica desenvolvido pelos estudantes, pois compreender a enunciação de 

outrem significa encontrar o seu lugar no elo da cadeia da enunciação e, para compreender, é 

preciso que se estabeleçam relações de negociação entre os interlocutores. Sem o 

estabelecimento dessas negociações não é possível um processo de compreensão entre os 

interlocutores. Assim, as interações que se estabelecem numa sala de aula, sejam elas entre o 

professor/estudantes, entre os estudantes, ou mesmo entre o estudante e o texto de divulgação 

da Ciência, são fundamentais para que se estabeleçam as negociações. Consideramos que será 

a partir dessas negociações que os interlocutores encontrarão a significação.  

Para reforçar essa ideia, Bakhtin, ao estudar o diálogo, centra suas preocupações na 

forma como apreendemos o discurso de outrem, como esse discurso é absorvido pela 

consciência e qual a influência das palavras dos outros no nosso discurso. No nosso caso, ao 

levar a divulgação científica para sala de aula, é interessante que se discuta com os estudantes 

como o discurso da Ciência foi transposto para a sua divulgação, que ideologias perpassam 

aquela divulgação, como as palavras do outro – do cientista e do divulgador – aparecem 

nesses textos. Essas discussões são importantes, não somente para boa interpretação dos 

textos publicados pela divulgação da Ciência, como também para uma análise crítica dos 

veículos de comunicação em massa e para a formação de percepções e de concepções de 

Ciência e Tecnologia menos equivocadas. 

Assim, a divulgação científica na sala de aula deve lançar um olhar sobre as atividades 

de inserção de materiais de divulgação científica nesse contexto, considerando a relevância da 

negociação de significados que são compartilhados pelo grupo, pois consideramos que:  
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Toda a essência da apreensão apreciativa da enunciação de outrem, tudo o 
que pode ser ideologicamente significativo tem sua expressão no discurso 
interior. Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, 
privado da palavra, mas ao contrário, o que se pode chamar o “fundo 
perceptivo”, é mediatizado para ele pelo discurso interior e é por aí que se 
opera a junção com o discurso apreendido no exterior. A palavra vai à 
palavra (BAKHTIN, 1979, p. 133).  

Contribuindo também na questão da leitura de textos em aulas de Ciências, Almeida 

(2004) desenvolveu sua pesquisa com textos originais de cientistas. Em seu trabalho com 

estudantes de Ensino Médio (aulas de Física) e licenciados, a pesquisadora analisou como 

esses estudantes constroem seus significados, a partir da interpretação de seus formuladores. 

Para essa autora “[...] a ideologia não é nem ocultamento, nem visão de mundo, mas sim 

mecanismo estruturante do processo de significação, deixando o formulador de ser a origem 

única do universo (ALMEIDA, 2004, p.101)”. A pesquisadora considera que as diferentes 

histórias de cada um estarão presentes na interpretação opondo-se a visão da passagem do 

saber de um para os outros e recomenda: “[...] uma leitura posterior conjunta e uma discussão 

em classe, com mediações do professor e, eventualmente, de outros estudantes, não são 

desnecessárias se o objetivo for contribuir para a aprendizagem dos sentidos prováveis da 

posição do autor nesse texto (ALMEIDA, 2004, p.106)”. 

A partir das discussões teóricas apresentadas anteriormente, passaremos, no próximo 

capítulo, as questões referentes à metodologia que envolveu o desenvolvimento desta 

pesquisa desde a sua concepção inicial. Posteriormente, apresentaremos os resultados de 

nossa pesquisa para, no final, discutirmos as questões que envolvem as percepções de Ciência 

e Tecnologia dos estudantes e a divulgação da Ciência. 
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5. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

Contra o positivismo, que pára diante dos fenômenos 
e diz: “Há apenas fatos”, eu digo: “Ao contrário, 
fatos é o que não há, há apenas interpretações”. 

Nietzsche 
 

 

A função da pesquisa é buscar respostas a questões formuladas a partir da observação e 

da reflexão de problemas nos mais diversos campos do conhecimento humano. Os esforços 

dos pesquisadores centram-se na possibilidade de transformar uma determinada situação, criar 

novos objetos de estudo e concepções e elaborar novas ações e novas ideias que fornecerão 

elementos para novas pesquisas, dentre outras possibilidades.  

Toda pesquisa se baseia em um método para a sua realização, método que é definido a 

partir dos tipos de pesquisa. As análises comparativas entre os diferentes tipos de investigação 

assentam-se, usualmente, na comparação entre a pesquisa quantitativa e a pesquisa 

qualitativa, atualmente denominadas abordagem quantitativa e abordagem qualitativa. 

Guba e Lincoln (1994) propõem uma análise comparativa entre diferentes paradigmas 

de investigação. Segundo esses autores, para entender um paradigma de pesquisa é preciso 

que levemos em conta três questões fundamentais que se encontram interligadas: 1) a questão 

ontológica; 2) a questão epistemológica; e 3) a questão metodológica.  

A questão ontológica pode ser vista como sendo o modo como o pesquisador visualiza a 

realidade e como as coisas são e funcionam, sendo o seu ponto de vista.   

A questão epistemológica relaciona-se com a natureza que existe entre o pesquisador e 

aquilo que pode ser pesquisado. Essa segunda questão está reflexionada à primeira, porque só 

podemos saber o que pode ser pesquisado quando definimos como as coisas são e funcionam 

na realidade, ou seja, a questão ontológica. 

A questão metodológica está diretamente ligada ao modo como o pesquisador age diante 

do objeto de pesquisa, mas esta questão só pode ser resolvida quando estão esclarecidas a 

natureza da realidade e a natureza das relações com essa realidade (questão ontológica e 

questão epistemológica). 
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Guba e Lincoln (1994) apresentam quatro alternativas de paradigmas de investigação: o 

positivista, o pós-positivista, a teoria crítica e o construtivista ou interpretativo. Para eles, as 

questões relativas à pesquisa quantitativa e à pesquisa qualitativa são de ordem técnica, ou 

seja, estão assentadas na forma como tratamos os dados e isso é inferior à questão dos 

paradigmas. 

 

 

5.1. O Paradigma Interpretativo 

 

O paradigma interpretativo pressupõe uma perspectiva relativista da realidade. O mundo 

real vivido é uma construção de atores sociais que, a todo o momento, constroem seus 

significados a partir dos fenômenos e dos acontecimentos vividos, tendo em vista suas 

experiências passadas. Nessa perspectiva, fica difícil definir objetividade e subjetividade, já 

que a interpretação é uma atividade humana que permite ao indivíduo conhecer-se e conhecer 

aos outros. Nesse sentido também se aceita que o pesquisador não seja externo à realidade 

estudada, mas, ao contrário, participa dela e, por isso, deixa as suas marcas. O trabalho do 

pesquisador é de observador participante, envolvido diretamente no estudo da situação. Em 

termos metodológicos, o paradigma interpretativo está diretamente relacionado às questões de 

conteúdo, muito mais do que processo. O objetivo principal está no significado da vida social 

e na interpretação dada pelo pesquisador a partir do seu referencial. Assim valoriza a 

compreensão e a explicação do fenômeno, pois o paradigma interpretativo pretende 

desenvolver e aprofundar o conhecimento de uma determinada situação em um determinado 

contexto. Ao contrário de se ter em mãos um conjunto de hipóteses para serem testadas, 

procura-se compreender como todo o contexto funciona e interage entre si. 

No contexto do paradigma interpretativo, o objeto de análise é formulado em termos de 

ação, uma ação que abrange o comportamento físico e ainda os significados que lhe atribuem 

o ator e aqueles que interagem com ele (LESSARD-HÉBERT et alii, 2005). O investigador 

deve ainda considerar os significados em relação aos seus contextos sociais imediatos na sua 

forma espacial e na sua forma temporal. No que se refere ao plano espacial, os significados 

variam em função dos grupos específicos de indivíduos que, pelo conjunto de suas interações, 

partilham determinadas compreensões e tradições próprias desse meio, uma microcultura, que 

difere de um grupo-classe para o outro. No plano temporal, os significados são construídos 

incessantemente e reconstruídos em tempo real (LESSARD-HÉBERT et alii, 2005). Também 
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é preciso considerar que: “[...] os significados que os sujeitos criam podem, igualmente, ser 

influenciados pela sua percepção das vantagens ou dos obstáculos ligados a um contexto 

social mais vasto do que o das suas relações imediatas com os atores do mesmo grupo” 

(ibidem, p. 42). 

No paradigma interpretativo começa-se por um conjunto empírico de dados e procura-se 

uma teoria que se ajuste a esses dados. Por meio da análise dos dados e de fenômenos 

semelhantes e distintos, constrói-se uma teoria que dê uma explicação ao que vai sendo 

estudado. A partir da introdução de uma teoria, novas formas e novos paradigmas de pesquisa 

são introduzidos e a teoria passa, então, a ser problematizada. Considera-se que cada novo 

estudo contribui para acumular conhecimentos que, aos poucos, vão fortalecendo a teoria e a 

tornando mais consistente. O método indutivo está subjacente e dá a possibilidade de se 

estabelecerem comparações com diferentes estudos. 

Todo o trabalho de investigação no paradigma interpretativo, em primeiro lugar, deve 

ter o consentimento dos participantes do estudo. Esse consentimento deve ser resultado de 

uma informação clara dos objetivos da pesquisa por parte do pesquisador. Outro ponto de 

destaque refere-se ao cuidado na publicação dos resultados, por parte do pesquisador, em não 

atingir a privacidade do entrevistado. Os limites de acesso e de divulgação de resultados 

devem ser negociados, especialmente em situações que podem causar algum constrangimento, 

ou pode-se utilizar o recurso do anonimato por meio do uso de pseudônimos. 

Para Erickson (1986), a abordagem construtivista ou interpretativa tem interesse central 

conferido aos atores das ações, situação em que o significado é produto da interpretação e 

desempenha um papel-chave na vida social. Esse autor salienta a necessidade de centramos a 

preocupação na abordagem de pesquisa e não na técnica e defende que uma técnica 

qualitativa pode ser utilizada em contextos paradigmáticos diferentes. Desta forma ele se 

interessa, conforme Guba e Lincoln, pelo ponto de vista epistemológico e ontológico, já que 

os aspectos técnicos estão situados num segundo plano, ou seja, na operacionalização face ao 

objeto de pesquisa. 

Também devemos considerar que o conjunto do material captado na pesquisa de campo 

não é um conjunto de dados, como se podia pensar, mas é uma fonte de dados que devem ser 

agregados aos demais documentos e às anotações realizadas durante todo o processo de 

investigação. Mesmo as transcrições das entrevistas não são consideradas dados, mas fonte de 

dados da pesquisa. 
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Assim, centraremos nossa atenção nos pressupostos do paradigma interpretativo, 

utilizando, para construir nossa fonte de dados, as abordagens quantitativas e qualitativas, 

tendo em vista as suas peculiaridades e a intencionalidade da nossa pesquisa. 

 

 

5.1.1. Abordagem quantitativa e abordagem qualitativa 

 

A abordagem quantitativa busca quantificar os dados por meio de informações coletadas 

por meio de questionários, de entrevistas, de observações. Utiliza para análise dos dados, 

recursos e técnicas estatísticas que vão desde percentagens até técnicas estatísticas mais 

avançadas, como coeficiente de correlação e análise de regressão. Esse tipo de abordagem 

permite uma maior precisão quanto à explicação quantitativa do fenômeno em estudo, 

entretanto é um tipo de abordagem que distancia o fato do seu contexto, sendo esse o seu 

ponto de maior crítica entre os pesquisadores. 

Por outro lado, a abordagem qualitativa tem como pressuposto básico a reflexão e a 

análise da realidade e do contexto em que o fato se realiza. Utiliza-se de métodos e de 

técnicas que possam compreender detalhadamente o objeto em estudo no seu contexto 

histórico e cultural. O início de um processo em torno de uma abordagem qualitativa deve 

acontecer pela investigação detalhada da realidade a ser pesquisada, tendo em vista o tema a 

ser estudado. Nesse tipo de abordagem, todos os fatos e fenômenos são importantes e 

significativos e podem ser explorados utilizando-se diferentes técnicas, como: entrevistas, 

observações, estudo de caso, análise de conteúdo, estudos etnográficos, etc., pois a entrevista 

qualitativa tem como função principal buscar respostas às questões propostas, mesmo que elas 

sejam muitas. Por isso a entrevista pode ser utilizada como a única técnica de pesquisa, como 

uma técnica inicial ou como uma técnica associada a outras técnicas. 

Se, por um lado, as críticas à abordagem quantitativa centram-se no distanciamento dos 

fatos do contexto em que se realizam, por outro, as críticas em relação à abordagem 

qualitativa localizam-se na falta de precisão dos dados. Assim, adotar a combinação de ambas 

as abordagens tem sido opção de muitos pesquisadores. Para Duffy (1987 apud OLIVEIRA, 

2007), o emprego conjunto de técnicas qualitativas e quantitativas na análise dos dados 

apresenta os seguintes benefícios: 
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1) possibilidade de congregar controle dos vieses (pelos métodos quantitativos) com 

compreensão da perspectiva dos agentes envolvidos no fenômeno (pelos métodos 

qualitativos); 

2) possibilidade de congregar a identificação de variáveis específicas (pelos métodos 

quantitativos) com uma visão global do fenômeno (pelos métodos qualitativos); 

3) possibilidade de completar um conjunto de fatos e de causas associado ao emprego 

de metodologias quantitativas com uma visão da natureza dinâmica da realidade; 

4) possibilidade de enriquecer constatações obtidas sob condições controladas com 

dados obtidos dentro do contexto natural de sua ocorrência; 

5) possibilidade de reafirmar validade e confiabilidade das descobertas pelo emprego 

de técnicas diferenciadas (Duffy, 1987 apud OLIVEIRA, 2007, p. 39-40). 

A combinação das abordagens qualitativa e quantitativa leva em conta, sobretudo, a 

análise do ponto de vista epistemológico dessas metodologias e consiste num exame de como 

os investigadores se posicionam frente ao tipo de relação ou que pode existir entre as duas, 

isto é, alguns se posicionam pela separação entre ambas, outros se posicionam num 

continuum do quantitativo e do qualitativo. Interessa-nos, aqui, a segunda opção, por 

considerarmos que a utilização de ambas as abordagens possibilita uma avaliação mais 

integral do fenômeno em estudo. 

 

 

5.2. Panorama Geral da Pesquisa 

 

Para iniciar o nosso trabalho de pesquisa junto aos estudantes, consideramos que: 

1) a natureza das construções sociais implicam construções individuais e vice-versa; 

2) as construções coletivas ou individuais são partilhadas com um grupo; 

3) as interações no grupo produzem significações; 

4) as significações só emergem e podem ser refinadas e estudadas por meio da 

interação entre o pesquisador e o objeto de estudo. 

Iniciamos nosso estudo com uma análise quantitativa a partir dos resultados 

provenientes de um levantamento de dados sobre a percepção dos estudantes sobre Ciência e 

Tecnologia. As entrevistas foram organizadas por meio de um questionário constituído por 26 

questões de opinião que totalizaram 152 variáveis e o tratamento dos dados foi estatístico. 
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A partir desse estudo mais amplo, no qual foi possível caracterizar o grupo de 

estudantes, suas percepções sobre Ciência e Tecnologia e as suas relações com a Mídia, 

buscamos constituir um trabalho mais interpretativo de análise das interações em uma sala de 

aula. 

Nessa segunda etapa – interação na sala de aula – trabalhamos com uma turma da 

escola, selecionada a partir da fonte de dados na primeira pesquisa. A intenção foi focalizar o 

estudo na divulgação da Ciência feita por jornais e por revistas nacionais. Como já havíamos 

mencionado, iniciamos com uma amostra de duzentos e vinte e seis (226) estudantes de 

segunda série do Ensino Médio e passamos a analisar, no segundo trabalho, uma turma, 

também de segunda série, constituída de por trinta e quatro (34) estudantes. A intenção foi o 

refinamento dos estudos, caracterizando as particularidades que não envolveram o grupo 

maior. 

O próximo passo foi a realização de um estudo ainda mais individualizado, constituído 

por uma amostra de dez (10) estudantes que se dispuseram a participar de entrevistas 

individuais. Nessa última etapa de coleta de dados utilizamos a técnica de entrevista 

qualitativa (entrevista individual/semiestruturada), por entender que ela é um meio capaz de 

ajudar na busca de significados atribuídos pelos sujeitos enquanto partícipes do contexto 

social. 

Para participar das entrevistas individuais foram seguidos os seguintes critérios:  

• todos os participantes haviam participado das pesquisas anteriores;  

• todos os entrevistados foram convidados a participar (participação espontânea); 

• todos os participantes assinaram o termo de autorização de gravação de áudio. 

 

 

5.3. Técnicas Utilizadas para Coleta dos Dados 

 

5.3.1. Entrevistas: 

 

As entrevistas podem ser estruturadas, semiestruturadas e não estruturadas. As 

entrevistas estruturadas são mais utilizadas em pesquisas quantitativas, pois a principal 

característica é a limitação do número de respostas por parte do entrevistado e o tratamento 

estatístico dos dados. No nosso caso, iniciamos a pesquisa com esse tipo de entrevista 

(abordagem quantitativa). 
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As entrevistas, de modo geral, são vistas como uma forma de interação entre 

entrevistador e entrevistado e, mais do que isso, são formas de interação social que valorizam 

o uso da palavra e dos significados. No que se refere às vantagens das técnicas de entrevista 

qualitativa, podemos dizer que esse tipo de entrevista favorece fortemente a relação 

intersubjetiva entre entrevistador e entrevistado. Isso acontece por meio de trocas verbais e 

não verbais que se estabelecem no contexto da interação que é compartilhado por ambos. 

A técnica da entrevista na pesquisa qualitativa é apropriada para investigações que 

tenham como objetivo conhecer como as pessoas percebem o mundo, pois o meio de captação 

de informações são os discursos, o que permite a compreensão dos atores sociais por meio de 

suas falas. Dito de outra forma, a conversação que se estabelece durante a entrevista faz 

emergir opiniões, significados, valores, crenças do mundo que se fazem presentes na mente 

no momento da interação. Uma análise detalhada dos discursos pode trazer contribuições 

importantes para o entendimento das percepções dos estudantes. 

Por outro lado, é importante deixar claro que a entrevista, em uma pesquisa qualitativa, 

tem como objetivo a compreensão de uma parte da realidade em um tempo e contexto sócio-

histórico definidos. Entretanto, isto não significa dizer que as verdades são muitas e variadas, 

mas que elas são visões de mundo de grupos humanos situados e, portanto, precisam ser 

analisadas considerando os seus contextos. Desse modo, diferentes pesquisadores podem 

chegar a diferentes conclusões sobre o mesmo tema, o que não invalida a pesquisa de um ou 

de outro. Por isso é importante que o pesquisador, ao relatar a sua pesquisa, deixe bem claro 

em que contexto foi realizada determinada pesquisa, quais são os participantes da pesquisa, 

que instrumentos de coleta foram utilizados, quais as concepções e as visões do pesquisador 

sobre o assunto em questão. Isso propicia que alguém que não participou da pesquisa possa 

interpretá-la e refletir criticamente sobre o assunto, tendo em vista as condições em que ela foi 

realizada. No caso de pesquisas qualitativas, que buscam compreender discursos sociais, o 

mais importante não é o número de entrevistados, muito menos a busca aleatória dos fatos. O 

mais importante é trazer elementos significativos para a compreensão do tema de estudo. 

Em entrevistas qualitativas utilizam-se, mais comumente, as entrevistas 

semiestruturadas e as entrevistas não estruturadas, pois elas permitem uma maior liberdade de 

expressão ao entrevistado. A escolha, por uma delas, por parte do pesquisador, relaciona-se ao 

nível de diretividade que o pesquisador deseja. Esse nível pode variar desde uma forma mais 

aberta, em que o entrevistador introduz o tema da pesquisa e deixa o entrevistado falar 

livremente sobre ele, fazendo apenas algumas interferências pontuais, até uma entrevista que 
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segue tópicos, roteiro ou perguntas orais. As entrevistas não estruturadas são utilizadas, 

principalmente, em entrevistas clínicas do tipo entrevista psicanalítica. 

Na pesquisa científica do tipo social, as entrevistas não estruturadas são mais difíceis de 

serem realizadas, já que o foco não está somente no entrevistado, mas também no objeto da 

pesquisa (problema). A princípio, o objeto da pesquisa torna-se um fator limitante à livre 

expressão do entrevistado. Esse é um dos motivos que fazem as entrevistas semiestruturadas 

serem mais utilizadas do que as entrevistas não estruturadas, no caso das pesquisas 

qualitativas, pois elas permitem uma boa interação entre entrevistador e entrevistado, 

proporcionando liberdade de expressão ao entrevistado, sem se correr o risco de fugir do 

problema central que está sendo investigado. 

Nesse ponto é importante lembrar o papel do entrevistador na condução da entrevista. A 

sua postura deve proporcionar ao entrevistado a abertura da livre expressão de suas opiniões. 

O seu roteiro deve deixar espaços para o aprofundamento de aspectos que possam ser 

relevantes tanto para o seu objeto de estudo quanto para a livre expressão dos comentários do 

entrevistado. É importante que o pesquisador avalie os interesses da sua investigação e faça 

uma leitura crítica sobre o assunto, pois a elaboração dos tópicos pode ser útil na elaboração 

de categorias de análise (GASKELL, 2005). 

 

5.3.1.1. Entrevistas estruturadas 

 

A primeira etapa de pesquisa foi realizada por meio de uma entrevista estruturada, 

utilizando-se um questionário para a coleta de dados. O questionário foi organizado com 26 

questões adaptadas da pesquisa pública sobre Percepção da Ciência e Tecnologia por parte do 

povo brasileiro, realizada no ano de 2006 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil20 

e da terceira pesquisa nacional sobre Percepción Social de la Ciencia y la Tecnologia 

realizada em 2006 na Espanha pela Fundação Espanhola de Ciência e Tecnologia (FECYT) e 

Centro de Investigações Sociológicas (CIS)21.  

                                                 
20 As questões encontram-se disponíveis no relatório publicado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 

brasileiro do Departamento de Popularização e Difusão da C&T. Secretaria de Ciência e Tecnologia para 
Inclusão Social, 2007, cujo título é: Percepção Pública da Ciência e Tecnologia e encontra-se disponível 
em: <http://www.mct.gov.br/index.phd/content/view/50875.html>. Acesso em: 1º jun. 2007. 

21 As questões da pesquisa espanhola foram divulgadas pelo Ministério de Educación y Ciência, Fundación 
Española Cienia y Tecnologia e Centro de Investigações Sociológicas com o título: Avance de resultados de 
la tercera encuesta nacional sobre percepción social de la ciencia y la tecnologia, no não de 2006 e 
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A pesquisa, publicada em maio de 2007, coletou os dados nos meses de novembro e de 

dezembro de 2006 e foi realizada pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT), 

Acadêmica Brasileira de Ciências, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e contou com a 

colaboração do Laboratório de Jornalismo Científico da Universidade de Campinas 

(Lajor/Unicamp) e apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP). Nessa pesquisa foram consultadas 2.004 pessoas em todo o país, pessoas com 

idade média de 36 anos. Dos resultados dessa pesquisa foi possível perceber que o brasileiro 

gosta mais de Ciência do que de Política, mas os temas de maior interesse são Saúde e 

Medicina (60%) e Meio Ambiente (58%). Temas como Religião (57%), Economia (51%) e 

Esportes (47%) também são bastante preferidos pelos brasileiros. A mesma pesquisa também 

revelou que o acesso à informação científica varia em função da educação e da renda. O 

público da classe A entrevistado tinha frequentado museus de Ciência ou Arte, zoológicos, 

bibliotecas nos últimos 12 meses, mas o público da classe E tinha uma frequência a esses 

lugares muito próxima de zero. 

Outro dado surpreendente é que 90% dos entrevistados não souberam citar nenhuma 

instituição de pesquisa científica do nosso país. 

Diante desse quadro podemos perceber que os indicadores de C&T estão diretamente 

ligados à escolaridade da população e o seu nível social. Assim, esses indicadores mostram-se 

cada vez mais importantes não só para a elaboração e a implementação de políticas públicas 

de Ciência e Tecnologia, mas para que se possa pensar nos processos de divulgação da 

Ciência por meio da Mídia (educação informal) e na própria educação em Ciências realizada 

pelas vias formais de educação.  

No nosso estudo, foram de especial atenção os aspectos ligados à percepção da Ciência 

e da Tecnologia relacionados à opinião pública sobre a divulgação da Ciência feita pela Mídia 

e o papel da Mídia na construção da percepção da Ciência e Tecnologia presente em jovens 

do Ensino Médio. 

A nossa intenção foi levar à escola um instrumento de pesquisa previamente testado e 

avaliado (pesquisa nacional) e adaptá-lo à situação escolar no sentido de verificarmos como 

um determinado grupo, com características previamente definidas em situação de ambiente 

formal de ensino, responde a questões de percepção de Ciência e Tecnologia. Nossa 

                                                                                                                                                         
encontra-se disponível em: <http://www.madrimasd.org/empleo/documentos/doc/Resultados3encuesta 
CYT.pdf>. Acesso em: 1º jun. 2007.    
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expectativa inicial era que esse público mostrasse uma conduta diferenciada do restante da 

população brasileira, já que estávamos tratando de um grupo escolarizado, com uma faixa 

etária restrita (jovens) e alunos com situação econômica previamente determinada. 

Para a seleção das questões levamos em conta o ponto central de nossa questão de 

pesquisa: as percepções de Ciência e Tecnologia dos estudantes e as relações deles com a 

Mídia. Assim, selecionamos inicialmente, do questionário utilizado na pesquisa brasileira, 

todas as questões que estavam diretamente relacionadas à nossa questão de pesquisa. 

Posteriormente verificamos a estrutura dessas questões no que se refere à sua formatação, 

tendo em vista que, na pesquisa pública, são utilizados recenseadores que fazem diretamente 

as perguntas aos entrevistados e, no nosso caso, não seria possível estabelecer esse mesmo 

tipo de contato com o entrevistado, devido o grande número de entrevistados e à falta de 

pessoal para realizar esse trabalho. Nesse caso, optamos por constituir um questionário no 

qual as questões pudessem ser respondidas de forma individual, sem a presença direta de um 

entrevistador. Esse fato definiu a escolha de determinadas questões em detrimento de outras. 

Além disso, para complementar alguns aspectos que considerávamos interessantes e para 

abarcar nossas intenções de pesquisa, inserimos algumas questões que fizeram parte do 

questionário da percepção pública de Ciência e Tecnologia realizada na Espanha, no ano de 

2006. Vale lembrar que ambas as pesquisas – brasileira e espanhola – têm a mesma base 

conceitual, como já mencionamos no Capítulo 2 deste trabalho. 

 

 

5.3.1.2. Entrevistas semiestruturadas 

 

Para entrevistas individuais utilizamos a técnica de entrevistas semiestruturadas, pois 

estas estão particularmente indicadas ao estudo de temas de interesse público, como Mídia, 

Tecnologias e Meio Ambiente, nos quais o indivíduo é chamado a falar sobre um assunto que 

lhe exija a busca de significados internos, nem sempre muito familiares, mas não de caráter 

íntimo. 

Uma entrevista individual semiestruturada propicia o conhecimento dos significados 

individuais de cada entrevistado, por meio da proximidade entre 

entrevistador/entrevistado/tema e mantém um maior controle da situação global da entrevista, 

tendo em vista a redução da possibilidade de desvio do tema, especialmente quando 

comparamos essa técnica com as entrevistas em grupo. 
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Gaskell (2005) sugere que as entrevistas individuais tenham uma duração entre uma 

hora (60 minutos) e uma hora e meia (90 minutos) e o pesquisador deverá preparar 

anteriormente uma relação de tópicos guia que têm a função de cobrir os temas centrais e os 

problemas de pesquisa. Sugere também que o pesquisador/entrevistador deva ser aberto e 

descontraído durante a gravação da entrevista, de modo que se crie um clima favorável à 

liberdade de expressão. Deve-se iniciar com perguntas simples, interessantes e que não 

assustem o entrevistado. O entrevistador deve ficar atento ao que o entrevistado diz e 

demonstrar isso por meio de gestos de encorajamento e de reforço, como o olhar, balançar a 

cabeça, etc. 

Os tópicos-guia são um elemento de organização da entrevista e eles deverão ser 

estudados anteriormente, de modo que o entrevistador tenha em mente as perguntas que 

deseja fazer, pois, à medida que a entrevista avança, nem sempre é possível seguir 

rigorosamente o planejado, necessitando, muitas vezes, a introdução ou a restrição de algum 

dos tópicos presentes no planejamento prévio. Isso, aliás, é uma das características das 

entrevistas qualitativas: a adaptação ao contexto em que são realizadas. Além disso, é preciso 

que o entrevistador dê tempo para o entrevistado pensar, sendo que esse momento não deve 

ser preenchido por outras perguntas, a não ser que o entrevistador perceba que o entrevistado 

já esgotou o assunto. 

Flick (2005) sugere alguns passos para uma entrevista episódica que podem orientar um 

entrevistar quando ele busca analisar narrativas e respostas. Resumidamente, apresentaremos 

os passos sugeridos por Flick (2005): 

1) Prepare um guia de entrevista baseado em uma pré-análise do campo de estudo. 

2) Prepare uma boa apresentação para o entrevistado e preste atenção para que ela 

fique clara ao entrevistado. 

3) Prepare perguntas para definições subjetivas de conceitos relevantes. Prepare 

perguntas que cubram os passos relevantes da história pessoal do entrevistado 

relacionadas ao tema ou ao campo de estudo. 

4) Tente abranger áreas relevantes da vida cotidiana do entrevistado. 

5) Tente conseguir com detalhes as partes centrais do tema em estudo. Tente 

aprofundar e enriquecer as respostas do entrevistado com perguntas adicionais. 

6) Tente evitar raciocínios muito gerais sem nenhuma referência pessoal ou situacional 

sobre as respostas do entrevistado. 
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7) Avaliação e conversa informal: abra espaço para alguma conversação, para crítica e 

outros aspectos adicionais. 

8) Use a folha de documentação, faça uma boa gravação e uma detalhada transcrição. 

9) Escolha um método apropriado para codificação e interpretação das narrativas e 

respostas (FLICK, 2005. p. 133-134). 

Assim, para a estruturação dos tópicos-guia da nossa entrevista individual, utilizamos os 

seguintes pressupostos:  

1) os dados já coletados nas pesquisas anteriores realizados neste trabalho; 

2) as dimensões teóricas da pesquisa; 

3) as sugestões de Flick (2005), apresentadas acima. 

O nosso objetivo principal, ao propor a entrevista individual, foi procurar na fala 

individualizada de um grupo restrito de alunos (10 estudantes) as percepções de Ciência e 

Tecnologia que os mesmos tinham e a relação deles com a Mídia, mais especificamente com a 

divulgação da Ciência feita pela Mídia escrita. Assim, para tentar construir um guia que fosse 

suficientemente completo e, ao mesmo tempo, aberto para permitir que fossem introduzidas 

questões que viessem à tona durante a entrevista, buscamos estruturá-lo em duas partes: a 

primeira foi uma tentativa de abarcar os aspectos mais gerais da vida cotidiana dos estudantes 

e a relação deles com a Ciência e com a Tecnologia (suas percepções mais imediatas); a 

segunda, foi buscar a relação da Ciência e da Tecnologia com a Mídia e sua divulgação, vista 

por parte dos estudantes entrevistados. 

Na primeira parte, o roteiro seguiu uma sequência de tópicos que nos permitisse avaliar, 

pela fala dos estudantes, quais eram e como se formaram as percepções de Ciência e 

Tecnologia, tendo em vista os pressupostos teóricos de Vigotski e de Bakhtin. Assim, o 

roteiro foi constituído por indagações ao entrevistado que partem da percepção de Ciência e 

Tecnologia que, segundo Vigotski, representam os signos externos e os signos internos e 

caminham para as representações mentais que constituem não somente as percepções de 

Ciência e Tecnologia, mas também as concepções de Ciência e Tecnologia, pois, segundo 

Vigotski, todos esses elementos se encontram interligados no nosso pensamento e dão origem 

às generalizações/conceitos. 

A segunda parte da entrevista teve a intenção de buscar a opinião dos entrevistados 

sobre seus hábitos de leitura e contato deles com a divulgação científica feita por revistas que 

trazem a divulgação da Ciência de forma mais popularizada no Brasil, pois, na primeira 
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pesquisa que realizamos, já tivemos fortes indícios de que os estudantes têm pouco interesse 

nesse tipo de leitura (dados coletados na primeira pesquisa sobre percepção da Ciência e 

Tecnologia/ano de 2007) e, portanto, interessava-nos saber, mais detalhadamente, os motivos 

desse desinteresse, bem como conhecer seus hábitos em relação à divulgação da Ciência.  

A seguir apresentamos o roteiro elaborado para a condução das entrevistas individuais 

semiestruturadas. 

 

Roteiro: Parte 1 

1) Você lembra qual foi a primeira vez que ouviu falar em Ciência? E Tecnologia? 

2) Qual foi a sua experiência ou contato mais importante com a Ciência? Poderia me 

falar um pouco sobre isso? 

3) Quando você pensa em Ciência, o que primeiro vem à sua mente?  

4) Quando você pensa em Tecnologia, o que primeiro vem à sua mente? 

5) Você poderia me contar como foi o seu dia de ontem e onde e quando a Ciência e a 

Tecnologia estiveram presentes?   

6) O que mais o/a encanta na Ciência? 

7) O que mais o/a encanta na Tecnologia? 

8) Você tem medo do poder da Ciência e da Tecnologia? Fale-me sobre isso?  

9) Em sua opinião, quem é responsável pelos destinos da Ciência? Quem deve 

assumir a responsabilidade pelos eventuais erros da Ciência? 

10)  O que significa a Ciência para você?  

11)  O que significa a Tecnologia para você? 

 

Roteiro: Parte 2 

1) Você acha importante que as pessoas entendam ou conheçam a Ciência? E a quem 

cabe o papel de informá-las? 

2) Você lê revistas de divulgação científica? Com que frequência? Fale-me sobre 

algo interessante que você tenha lido. 

3) O que você acha das publicações de Ciência para o público em geral disponíveis 

no Brasil? Você conhece todas estas revistas? (mostrou-se um exemplar de cada 

revista ao entrevistado). 
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4) Se você olhasse para estas revistas numa banca, qual você compraria para ler? No 

que baseou sua escolha?  

5)  Se, na biblioteca da sua escola, estivessem todas essas revistas disponíveis para 

você ler, você tiraria um tempo do seu dia para esse tipo de leitura? Quanto tempo 

normalmente você ocupa para atividades de cultura em geral?  Que meios de 

informação você mais utiliza? Por quê?  

6) Fechamento: Até agora você falou coisas muito interessantes. Você teria algo mais 

para falar? 

 

Em conjunto com o roteiro da entrevista foi elaborado um protocolo da entrevista que 

teve como finalidade contextualizar as entrevistas e as respostas recebidas pelo entrevistado. 

Flick (2005) sugere que se crie um protocolo desse tipo que deve ser preenchido pelo 

entrevistador imediatamente após cada entrevista. Esse autor salienta que o mais importante 

nessa ficha são as anotações referentes às impressões do entrevistador sobre o contexto da 

entrevista e do entrevistado em particular. Deve-se anotar tudo o que foi inusitado e o que foi 

dito depois da gravação. Essas anotações são importantes para a constituição de todo o 

contexto situacional da pesquisa, contexto que deve ser detalhado em conjunto com os 

resultados. 

 

Quadro 2 – Protocolo de entrevista individual 

Data da entrevista:   

Local da entrevista:  

Duração da entrevista: Início:                                                    Término: 

Entrevistador:  

Entrevistado:  

Idade do entrevistado:  

Sexo do entrevistado:  

Profissão:  

Onde reside: (bairro)  

Peculiaridades da entrevista:  

 

Comentários:  
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5.3.1.3. Questionário sociocultural 

 

Tendo em vista os estudos socioculturais nos quais esta pesquisa se baseia e a 

necessidade de conhecermos melhor nossos interlocutores e seus contextos mais próximos, 

realizamos um levantamento de dados junto aos entrevistados para constituir o que vamos 

chamar, neste trabalho, de perfil dos entrevistados. Para constituir esse perfil, utilizamos 

dados provenientes dos instrumentos utilizados durante a entrevista individual e os dados de 

um questionário sociocultural que elaboramos para esse fim. 

Consideramos que, numa abordagem de pesquisa interpretativa, muitos elementos 

devem fazer parte da fonte de dados da mesma pesquisa. Assim, os dados provenientes de um 

questionário sociocultural passam a fazer parte do leque de possibilidades de análises e de 

relações que podem ser estabelecidas com outros dados. A intenção do questionário 

sociocultural foi traçar um perfil mais amplo de cada entrevistado para, posteriormente, ser 

utilizado e relacionado com o discurso obtido nas entrevistas individuais. Por meio de um 

questionário sociocultural é possível perceber em cada entrevistado qual a origem familiar, os 

principais hábitos, interesses, nível social, aspirações, envolvimento social, dentre outros. 

Acreditamos que o questionário sociocultural deva ser visto como uma técnica ampla de 

coleta de dados, cuja finalidade é trazer ao pesquisador um número maior de informações a 

respeito do seu entrevistado. Além disso, acreditamos que tal técnica nos auxilia muito na 

análise das entrevistas individuais e deve ser utilizada como complementar dela. 

Assim, o questionário que elaboramos foi composto por vinte e cinco questões, sendo 

todas elas objetivas (ANEXO A). As questões buscaram traçar um perfil do entrevistado nos 

seguintes pontos: 1) contexto familiar próximo: número de residentes na família, profissão e 

nível de escolaridade do pai e da mãe; 2) aspectos referentes ao entrevistado: tipo de escola 

onde estudou, local de nascimento, trabalho, meio de transporte, meios de comunicação, 

preferências culturais, esportes, interesse por um curso superior e outros. 
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5.3.1.4. Registro das atividades em sala de aula 

 

Para complementar nossa investigação a respeito da percepção dos estudantes em 

Ciência e Tecnologia e da interação deles com a divulgação da Ciência, feita em jornais e em 

revistas brasileiras, realizamos um trabalho de acompanhamento de atividades em sala de 

aula. Esse acompanhamento aconteceu nas aulas de Química, durante o desenvolvimento de 

conteúdos de Termoquímica que estavam sendo abordados pelo professor da disciplina. 

Realizamos o registro do trabalho do professor com seus estudantes durante todo o 

desenvolvimento do conteúdo, elaborado pelo próprio professor e, dentro desse contexto, 

foram inseridas atividades com textos de divulgação científica relacionados ao tema 

“combustíveis”. 

Para o registro das atividades em sala de aula utilizamos meios magnéticos e digitais. A 

utilização de meios magnéticos e digitais tem ampliado e aprimorado as pesquisas na área de 

Educação, especialmente no que se refere ao registro e à análise de episódios em sala de aula. 

As contribuições nesse sentido são inegáveis e vão desde a qualidade do registro dos dados 

até a facilidade de acesso a esses dados, o que permite idas e vindas de um ou mais 

pesquisadores lançando um olhar crítico e detalhado sobre os mesmos. Outro fator de 

destaque nesse tipo de coleta de dados é, sobretudo, a possibilidade de acesso do pesquisador 

à natureza multimodal das interações, isto é, a possibilidade de o pesquisador analisar as 

linguagens verbais e não verbais que se estabelecem durante as interações discursivas. É, 

justamente, na possibilidade de análise das linguagens não verbais, como as ações, os gestos e 

as atitudes, que se têm um grande de diferencial em relação aos dados coletados em relação a 

outras técnicas de coleta de dados. 

O processo de videogração também tem evoluído bastante nos últimos anos. Se, 

anteriormente, o registro feito por meios magnéticos já era considerado um avanço para o 

registro de interações em sala de aula, atualmente dispomos de ferramentas ainda mais 

interessantes, que nos auxiliam e melhoram a qualidade do material coletado. O meio digital 

tem ampliado o leque de possibilidades de registro de atividades em sala de aula. É cada vez 

mais comum a utilização de vários recursos combinados para que se produza um registro de 

boa qualidade e de fácil manipulação por parte do pesquisador ou pesquisadores. 

Giordan (2008), ao analisar algumas questões técnicas e metodológicas sobre o registro 

da ação em sala de aula, aponta vantagens da utilização do registro audiovisual no formato 



 124 

digital. A primeira delas diz respeito ao acesso direto ao trecho que se deseja analisar. Isso é 

feito por meio de marcações prévias das cenas ou saltando diretamente para o próximo trecho. 

A segunda vantagem, apontada por esse autor, refere-se aos fundamentos da rede mundial de 

computadores, ou seja, o registro das ações de pesquisa em situações de acesso à internet. O 

acesso à internet permite ampliar a aquisição de informações sobre determinados eventos e 

fenômenos, bem como será na rede e não mais no computador que se depositará o registro 

final dos dados. Isso facilita, sobretudo, o correlacionamento de dados e o estabelecimento de 

relações entre outros dados. 

Para o registro das atividades em sala de aula e, considerando a experiência já 

desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisa em Ensino de Química e Tecnologias Educativas 

(Lapeq/USP), utilizamos em nossa pesquisa os seguintes equipamentos: 

 

Para filmagem:  

Captura do vídeo: Filmadora digital Sony 8mm - DCR-TRV110 

Captura do áudio: Microfones de lapela, Mesa de som - Wattson AMW 8  

 

Para edição dos vídeos:  

1. Produção do VCD 

Windows Movie Maker®  

2. Produção do DVD 

Placa de captura: Pinnacle®; 

Programa de edição: Studio9®  

 

Após a captação e o armazenamento das cenas, a etapa seguinte consistiu em demarcar 

os episódios para analisar. Para tanto, iniciou-se o trabalho assistindo aos vídeos produzidos 

de todas as aulas e, a partir de um primeiro olhar, iniciou-se a minutagem e a demarcação dos 

possíveis episódios que foram posteriormente analisados. Feito isso, a etapa seguinte consistiu 

na revisão da primeira seleção e na edição dos episódios selecionados, classificando-os de 

acordo com a atividade desenvolvida e/ou a intencionalidade da análise em questão. Na 

última etapa produziram-se clipes que foram identificados, por uma tela de abertura, de 

acordo com as características de cada um dos episódios selecionados. 

Para organização dos episódios, Martins (2006) recomenda a construção de mapas de 

eventos, mapas que têm a finalidade de delimitar as fronteiras de um episódio. A vantagem de 

construir os mapas para essa pesquisadora reside em:  
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1) representar como o tempo é gasto e como o espaço intencional é utilizado pelos 

participantes;  

2) contar a história de ações e das interações realizadas por determinado grupo numa 

atividade;  

3) relacionar eventos mais pontuais com contextos mais gerais de sua produção;  

4) auxiliar na identificação de relações intertextuais que são construídas no transcorrer 

do tempo (MARTINS, 2006, p. 309). 

Ainda, para a pesquisadora, temos que considerar que os eventos não emergem 

naturalmente, mas são fruto de um ato interpretativo que é construído pelo pesquisador em 

contato com o material empírico, a partir dos seus critérios, dos seus objetivos de pesquisa e 

dos seus referenciais teóricos.  

Para construção do mapa, a sugestão é construir uma tabela na qual em uma coluna 

coloca-se a classificação funcional dos diferentes momentos da aula, como: introdução, 

revisão, apresentação de um tópico, desenvolvimento e fechamento. Para cada uma dessas 

etapas se identificam as atividades que se distinguem pela natureza conceitual ou gerencial, 

por exemplo: fazer chamada, distribuir materiais, pedir silêncio, etc. As atividades de caráter 

conceitual são aquelas relativas à leitura de um texto, a discussões e à troca de ideias, 

anotações no caderno, etc. A tabela ainda comporta outra coluna em que aparecem os “modos 

semióticos”, verbais, visuais, gestos/ações que se apresentam durante o registro das atividades 

de interação na sala de aula. Abaixo apresentamos o esquema do quadro para a seleção de 

episódios, proposta por Martins (2006, p. 310 - 311) 

 

Quadro 3 – Esquema de quadro para seleção de episódios 

 

Classificação Funcional 

 

Atividade 

 

Modos Semióticos 

  Verbal Visual Gestual/Ação 
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5.4.Características das Análises Realizadas 

 

5.4.1. Na entrevista estruturada 

 

A entrevista estruturada foi realizada com estudantes do 2a série do Ensino Médio de 

uma escola pública da Zona Oeste da cidade de São Paulo/SP no ano de 2007 sobre questões 

que envolvem a Ciência e a Mídia. Foram entrevistados 226 estudantes com idades entre 14 e 

18 anos (4%, 14 anos; 12.4%, 15 anos; 75,7%, 16 anos; 8,0% ,17 anos; 1,8%, 18 anos; 2,2%, 

NR). A maioria dos entrevistados pertencia à classe média, sendo que apenas 10% deles são 

estudantes que residiam nas proximidades da escola. Na época em que foi realizada a pesquisa 

na escola, esta tinha uma boa estrutura física e dispunha de profissionais qualificados. 

Também não apresentava problemas graves de indisciplina escolar ou violência. 

Esta pesquisa foi realizada na própria escola e contou com apoio da Direção, do 

professor da disciplina de Química e do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Química e 

Tecnologias Educativas (LAPEQ/USP). 

Os questionários (ANEXO B) foram aplicados em oito (8) turmas de segunda série do 

Ensino Médio da mencionada uma escola pública da cidade de São Paulo, durante o ano 

letivo de 2006. A aplicação aconteceu durante o período de uma semana, no final do mês de 

junho, ao término do segundo bimestre letivo do ano escolar. 

Para apresentar a pesquisa, o professor da disciplina de Química fez uma breve 

apresentação e motivou os alunos a responder ao referido questionário. Posteriormente, a 

pesquisadora explicou aos estudantes a organização do questionário, a origem das questões, a 

importância de os países conhecerem a opinião do povo sobre Ciência e Tecnologia e o 

objetivo da nossa pesquisa. Também foi informado aos estudantes o sítio do Ministério da 

Ciência e Tecnologia onde eles poderiam consultar os resultados da pesquisa nacional sobre 

percepção da Ciência e Tecnologia do povo brasileiro, caso tivessem interesse. 

O passo seguinte foi a distribuição dos questionários aos estudantes e as orientações 

gerais para o preenchimento do mesmo. Como algumas questões demandavam maior atenção 

para o seu preenchimento em função de respostas posteriores conexas (fato esse constatado no 

piloto realizado em uma turma de terceira série do Ensino Médio da Cidade de Toledo/PR), 

pedimos aos estudantes que fizessem o preenchimento acompanhando a leitura das questões 

que eram feitas pela pesquisadora, especialmente as questões da primeira página. Após a 
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primeira página dávamos aos estudantes a liberdade de prosseguir o preenchimento sozinhos, 

sendo que eles poderiam solicitar explicações, caso necessitassem. Lembramos que a leitura 

foi feita com a intenção de orientar o preenchimento da questão, nunca com a finalidade de 

explicar a questão de modo a interferir na resposta do entrevistado. 

De modo geral, as turmas levavaram de 40 a 50 minutos (mesmo tempo previsto no 

piloto) para completar todo o questionário. Tiveram poucas dúvidas para preenchê-lo e 

mostraram-se entusiasmados pelo trabalho proposto. 

Ao final, agradecíamos a participação de todos e informávamos que os resultados, 

depois de analisados, seriam trazidos ao conhecimento de todos. 

As análises das respostas foram feitas considerando-se que: 

1) os valores são percentuais, obtidos do banco de dados e da análise estatística 

através do programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 

11.0; 

2) em questões nas quais as respostas permitiram expressar mais do que uma única 

resposta, o total ultrapassou 100%; 

3)  foi utilizada a abreviatura NR (não respondeu) para expressar as situações nas 

quais os estudantes (entrevistados) não se consideraram aptos a responder às 

questões, seja por desconhecimento, seja por omissão; 

4) a utilização do termo “Não se aplica” refere-se às questões onde o entrevistado 

tinha opção por responder a uma ou a outra questão em função de sua resposta 

anterior; 

5) em questões para as quais se oferecia ao entrevistado a opção de registrar o item 

“Outros”, que não havíamos previsto nas opções, as respostas foram incluídas como 

itens nas tabelas de respostas.   

 

5.4.2. Nas entrevistas individuais  

 

As entrevistas individuais foram gravadas em áudio com uma duração que variou de 20 

a 50 minutos em função dos diálogos estabelecidos com cada entrevistado. Deixamos que o 

entrevistado ficasse livre para opinar e expor seus pontos de vista, ou mesmo contar suas 

histórias de vida, sempre que o mesmo julgasse necessário. Desse modo, alguns entrevistados 

estenderam-se mais que outros, fato esse que justifica a diferença apresentada no tempo de 

cada entrevista. 
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As entrevistas foram transcritas (ANEXO F) pela pesquisadora e os dados foram 

trabalhados levando-se em conta a análise do enunciado. 

Todas as entrevistas foram realizadas no período de 5 a 8 de agosto de 2008. Optamos 

pela realização das mesmas no interior da escola, isso para possibilitar um melhor acesso dos 

estudantes e por considerar uma abordagem de pesquisa focalizada no interior do seu contexto 

– a escola. 

Os nomes reais dos estudantes entrevistados foram substituídos por símbolos de 

elementos químicos da Tabela Periódica, como forma de marcar a presença da Química neste 

trabalho. Para os alunos que estavam, no ano de 2007, na turma do segundo E, utilizamos 

como simbologia os elementos do grupo dos Gases Nobres (Helio, Neônio, Argônio, 

Criptônio e Radônio). Para os demais, utilizamos símbolos dos elementos da família dos 

Halogênios (Flúor, Cloro, Bromo e Iodo). A diferenciação aqui estabelecida deve-se ao fato 

de a turma anteriormente citada – segundo ano E, no ano de 2007 – ter sido acompanhada 

mais de perto pela pesquisadora, sendo feito o registro formal de todas as atividades ligadas à 

pesquisa. Para as demais turmas de segundo ano da escola, foram realizadas as mesmas 

atividades, porém não foram feitos necessariamente todos os registros das atividades em 

função do grande número de alunos. 

 

 

5.4.2.1. Transcrição das entrevistas: 

 

As transcrições das entrevistas provêm de um material empírico produzido a partir de 

conversações reais e considera não só os aspectos verbais, mas também os aspectos 

paralinguísticos e entonacionais. Assim, no resultado do material transcrito, é comum 

aparecerem algumas informações adicionais, considerando a sua relevância no contexto da 

análise da referida atividade conversacional. 

Segundo Marcuschi (2001), “Não existe a melhor transcrição. Todas são mais ou menos 

boas”. Esse mesmo autor recomenda que uma transcrição deva ser limpa e legível, sem 

sobrecarga de símbolos complicados. 

Para as transcrições realizadas neste trabalho utilizamos o seguinte código: 

1) ... suspensão da ideia (quando há continuidade do pensamento); 

2) /.../ indicação de transcrição parcial, eliminação ou quando continua o enunciado; 

3) (+) pausas, (algumas pausas de pontuação {./,/;/:} e silêncios); 
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4) (incompreensível), incompreensão de palavras ou segmentos; 

5) (hipótese), dúvidas e suposições do que se ouviu; 

6) eh, oh,ah, ahã, hum, hum e aí: pausa preenchida, hesitação ou sinais de atenção; 

7) (( minúsculo)), comentários descritivos do transcritor (analista); 

8) palavras pronunciadas de modo diferente do padrão como: né, pra, tava, tô, tá...; 

9) eliminação de morfemas finais, como: qué (quer). 

 

Os sinais utilizados na transcrição foram selecionados a partir de sugestões de 

Marcuschi (2001), no seu livro “Da Fala à Escrita”. As operações realizadas foram: 

1) negrito: indicativo de ênfase; 

2)  "   ": citação literal ou trecho de terceiros inseridos na entrevista, por exemplo, 

minha mãe disse: "vá dormir"; 

3) ?/! : pontuações que permanecem, o ponto de interrogação e o de exclamação, 

seguindo a sua entonação; 

4) iniciais maiúsculas: nomes próprios, nos casos após as pontuações do item 3 e 

retomada de turno (em início de pergunta);  

5) SIGLAS: todas as letras em maiúsculo; 

6) números por extenso; 

7) nomes estrangeiros em itálico; 

8) não houve divisão de parágrafos. 

 

Indicação dos falantes, pessoas citadas e lugar onde foi realizada a pesquisa: 

1) Para indicar a pesquisadora, utilizamos P:. 

2) Para os entrevistados, utilizamos símbolos de elementos químicos: os alunos que 

pertenciam à turma do segundo ano E, no ano de 2007 (ano em que foi realizado o 

registro formal das atividades em sala de aula) foram representados pelos Gases 

Nobres: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn; os entrevistados, que eram alunos da escola, mas 

não pertenciam à turma segundo E, no ano de 2007, foram representados pelos 

Halogênios: F, Cl, Br e I. 

3) O professor da disciplina de Química que participou das atividades foi denominado 

Professor D; e outros, por uma consoante maiúscula;  

4) A escola foi indicada por Z. 
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5.4.2.2. Análise do conteúdo das entrevistas individuais 

 

Para a análise do conteúdo das entrevistas, depois de realizadas as transcrições, 

utilizamos a metodologia de análise da enunciação proposta por Laurence Bardin (2009), no 

seu livro “Análise do Conteúdo”. A escolha por esse tipo de análise deve-se ao fato de que o 

princípio básico da análise da enunciação considera a comunicação como processo e não 

como dado. Esse fato vem a favor dos nossos objetivos de pesquisa, que seguem uma 

abordagem interpretativa do fenômeno em questão. Além disso, o método da análise da 

enunciação não é hermético e propicia ajustes e adaptações a materiais diferentes, podendo, 

dessa forma, ser utilizado em conjunto com pesquisas de cunho qualitativo e quantitativo. 

Na análise da enunciação, o discurso é tido como ato, como um processo, ou seja, são 

analisados não somente os aspectos ligados à palavra, mas um nível superior: a frase – em 

forma de proposições, enunciados, sequências, etc. Assim, o discurso não é um produto 

acabado (um dado), mas um processo de elaboração que comporta contradições, incoerências, 

contradições e erros. 

Nesse tipo de análise, devemos considerar que, para a produção da palavra no discurso, 

existem três polos: o locutor, o objeto de discurso ou de referência e o entrevistador 

(BARDIN, 2009). Desse modo, um locutor exprime sua fala, na presença de um entrevistador, 

em meio a um contexto, tendo que respeitar uma lógica socializada. Assim: “[...] o discurso é, 

por um lado, ‘uma atualização parcial de processos na sua parte inconscientes’ e, por outro, a 

estruturação e as transformações provocadas pela passagem pelo ‘fluxo’ da linguagem e pelo 

‘outro’” (BARDIN, 2009, p. 216). 

Para a preparação do material, deve-se considerar que cada entrevista (cada discurso) é 

uma unidade base A que deve ser transcrita exaustivamente. Após a transcrição, Bauer sugere 

que se deixe reservada uma margem na esquerda e na direita para que se possam fazer 

anotações. A transcrição deverá conter o máximo de informações, tanto no que se refere às 

características linguísticas quanto no que se refere à paralinguística (silêncios, entonações, 

risos, etc.). 

Na análise da enunciação, a validade é dada pela coerência interna entre os diversos 

traços significativos do discurso, ou seja, são realizados diferentes níveis de análise e o 

resultado é dado pelos indicadores de cada nível analisado. Assim, temos: 

1) Análise temática: é uma análise transversal, feita em todas as entrevistas a fim de 

determinar uma categoria de temas a serem analisados;  
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2) Análise da enunciação: é realizada em cada entrevista, de forma individual, como 

um estudo de caso. Ao contrário da análise temática, a análise da enunciação deve 

ser realizada no material de forma a lançar um olhar “virgem de hipóteses” na 

tentativa de observar os seguintes aspectos do discurso:  

2.1) alinhamento e a dinâmica do discurso: a) análise lógica: o objetivo é encontrar 

a lógica que se encontra presente em cada discurso. Essa lógica pode ser 

observada por meio do encadeamento das proposições, ou seja, por meio das 

afirmações, declarações, juízos (unidade lógica) que se encontrem presentes no 

discurso; b) análise sequencial: verificar no discurso uma nova sequência cada 

vez ou se existe uma passagem da narração à descrição, à explicação, etc.; 2.2) 

o estilo: como a expressão e o pensamento progridem lado a lado, buscam-se 

no discurso indicadores de: sobriedade – testemunhar um compromisso real 

numa situação real, lirismo – manifestar a força de um investimento no tema 

abordado e a necessidade de mantê-lo, litanias – é a cumulação de repetições 

aproximadas, a ausência de progressão (isso pode manifestar paixão no 

interlocutor, mas também a necessidade de falar para diminuir sua tensão), 

interpolações – são os silêncios, as lacunas que retardam a progressão (podem 

indicar inibição ou cortes no que vem no pensamento).  

2.3) elementos atípicos e as figuras de retórica: as recorrências: são repetições de 

um mesmo tema ou de uma mesma palavra em contextos diferentes. Essas 

recorrências podem indicar: importância, ambivalência, denegação, presença 

indiscutível da ideia recusada, os jogos de palavras, as figuras de retórica (a 

conjunção e a redução); os lapsos: são ideias ou palavras involuntárias que 

passam involuntariamente; os ilogismos ou falhas lógicas: é a tentativa de 

raciocínio que não prossegue na argumentação; os álibis: é a justificação das 

próprias afirmações; os lugares comuns: são os resumos sociais (noções 

partilhadas culturalmente) que os interlocutores usam nos discursos e têm 

papel justificador; os jogos de palavras: como jogo de palavras entende-se um 

sinal de descontração, um desvio de um problema ou um processo de controle 

sofisticado pela descontração do outro. 

 

As figuras de retórica jogam com o raciocínio ou com o sentido das palavras, e podem 

ser: a conjunção: duas ideias ou fatos incompatíveis (o paradoxo), ou o aumento e a 



 132 

diminuição excessiva das coisas (a hipérbole); A redução, outra figura de retórica que pode 

ser a metonímia e a metáfora: a metonímia é quando o interlocutor tenta chamar a atenção 

apegando-se a apenas um aspecto, desviando sua atenção em relação aos outros e a metáfora é 

uma figura do tipo associativo, na qual se designa qualquer coisa por uma outra (passagem do 

plano denotativo para o plano conotativo) (BARDIN, 2009, p. 220-229). 

A análise da enunciação pode ser assim representada: 

 

1. Alinhamento e a análise lógica   

   dinâmica do discurso análise sequencial 

 

   sobriedadde 

   lirismo 

2. O estilo  litanias  

   interpolações 

        importância 

      as recorrências 
      podem indicar  ambivalência  

        denegação  

 presença indiscutível        
da ideia recusada 

 3. Elementos atípicos  

    e figuras de retórica    os lapsos 

       os ilogismos ou falhas lógicas 

       os álibis 

        os lugares comuns              do paradoxo 

    a conjunção       

       os jogos de palavras              da hipérbole 

       as figuras de retórica                a metonímia   

redução     a metáfora 
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5.4.3. A divulgação da Ciência em sala de aula: análise dos episódios 

 

A divulgação da Ciência foi levada à sala de aula por meio do tema 

Energia/Termoquímica, tema que já fazia parte do planejamento do professor de Química da 

escola. Para o desenvolvimento desse tema, o professor utilizava um material elaborado por 

ele no ano de 2006 durante um curso de que o mesmo havia participado na Universidade de 

São Paulo (ANEXO C) e foi disponibilizado aos estudantes previamente, via correio 

eletrônico (pelo professor) e/ou na forma impressa, para que os estudantes pudessem fazer 

fotocópias. 

A referida apostila encontra-se dividida em cinco partes: 

Parte 1: Introdução: contexto histórico e conceito de energia; 

Parte 2: Experimento: determinação do poder calorífico de vários combustíveis; 

Parte 3: Energia de Ligação: atividade: montagem de modelos de moléculas; 

Parte 4: Cálculo da Variação de Entalpia através da Energia de Ligação; 

Parte 5: Classificação das Fontes de Energia. 

 

Diante desse material, já elaborado pelo professor, buscamos, em jornais e revistas 

brasileiras, textos que abordavam assuntos referentes aos combustíveis, tendo em vista o 

desenvolvimento do tema Energia/Termoquímica e os aspectos ambientais referentes à 

discussão sobre combustíveis alternativos. Assim, selecionamos os seguintes textos, que 

podem se consultados no ANEXO D. 

 

1) “O mundo é dos flexíveis” – Revista Galileu/julho 2006. 

2) “Óleo de fritura é transformado em diesel” – Folha de São Paulo/Ciência/ 

13/3/1999. 

3) “O carro movido a água” – Revista SUPER INTERESSANTE/novembro 2006. 

4) “O primeiro carro nacional movido a célula de combustível” – Ciência Hoje, de 

1º/4/2003. 

5) “Perspectivas do combustível limpo” – Scientific American Brasil/junho 2002. 

6) “E SE... todos os carros do mundo fossem movidos a álcool?” – Revista SUPER 

INTERESSANTE/maio 2006;  
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Organizamos cópias desses artigos e as colocamos em seis envelopes separados. Cada 

envelope continha seis cópias do mesmo artigo, de forma que cada estudante teve disponível 

uma cópia para sua leitura individual.  

Pedimos aos estudantes que se organizassem em grupos, sendo que cada grupo deveria 

pegar um envelope. Os grupos não tinham liberdade para escolher o texto, apenas o envelope. 

Para cada aluno distribuíamos também um questionário contendo nove perguntas (ANEXO E) 

que deveriam ser respondidas individualmente após a leitura do texto. Nessa mesma folha 

encontrava-se também a orientação para o trabalho em grupo, que consistia na preparação do 

grupo para uma discussão no grande grupo (toda turma). Resumidamente a atividade pode ser 

assim descrita: 

1) distribuição dos envelopes com os textos; 

2) leitura individual dos textos; 

3) responder às questões individualmente e entregar ao professor; 

4) discussão do texto em grupo; 

5) organização da apresentação/defesa do combustível; 

6) apresentação de cada grupo do “seu” combustível; 

7) questionamento/debate entre os grupos e entre o professor e os grupos a respeito do 

combustível apresentado.  

8) fechamento: definir qual o combustível melhor a ser adotado por todos os países 

para reduzir a poluição do planeta. 

Os estudantes fizeram a leitura individual do texto contido no envelope e responderam 

às questões propostas. Cada estudante deveria indicar, no início das respostas, qual o 

artigo/reportagem que ele havia feito a leitura, para que fosse possível que nós fizéssemos a 

identificação. Essa atividade foi realizada por 31 estudantes no dia 24 de setembro de 2007. 

Para a segunda etapa do trabalho, o professor passou as orientações e solicitou que os 

estudantes se preparassem para o debate. 

Como auxílio para as discussões no grupo, os estudantes receberam a seguinte 

orientação para o debate: 

 

“Imagine que você e seu grupo são representantes de seu país em uma reunião da ONU 

que tem como foco principal definir o uso mundial de combustíveis alternativos e menos 

poluentes. A tarefa de vocês é defender o combustível que foi apresentado no texto que vocês 
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leram. Lembrem-se de que vocês devem “convencer” os outros que seu combustível é melhor, 

mais eficiente, menos poluente, economicamente viável, etc. 

Como orientação, tente organizar os itens: 

– Benefícios ao meio ambiente 

– Produção do combustível (custos, viabilidade, etc.) 

– Quantidade de energia fornecida/rendimento 

– Viabilidade econômica (custos do veículo, adaptações, etc.) 

– Vantagens em relação ao petróleo 

– Benefícios para o país 

– Possíveis problemas que pode apresentar o seu combustível e as soluções para tais 

problemas”. 

De posse das orientações, os estudantes tiveram, na aula seguinte, aproximadamente 

oitenta (80) minutos para organizar internamente o grupo. O registro das interações nos 

grupos foi realizado por meio de vídeo, sendo possível à pesquisadora reunir algumas falas 

para a análise das percepções dos estudantes a respeito dos textos com os quais eles 

interagiram. 

Posteriormente, selecionamos alguns episódios para que pudéssemos analisar as 

interações dos estudantes com os textos de divulgação científica, bem como as interações que 

ocorreram nas discussões em grupo, com ou sem intervenção do professor. A análise das 

interações nos permitiu compreender melhor como se constituem os processos de percepção 

dos estudantes com os textos trabalhados e suas percepções de Ciência e Tecnologia, assim 

como a forma como estes estudantes constroem seus significados. 

Para análise tomamos por base os padrões I-R-F, I-R-A utilizados em trabalhos de 

Mortimer e Machado (1997), Mortimer e Scott (2002) e Giordan (2008) em suas análises de 

interação em sala de aula. O esquema I-R-F representa: I: iniciação do professor; R: resposta 

do aluno; F: feedback do professor. Também se pode utilizar a sequência I-R-A, na qual I: 

iniciação do professor; R: resposta do aluno e A: avaliação do professor. A diferenciação 

entre feedback e avaliação, pode ser descrita desta forma: feedback quando o enunciado dá 

origem a uma cadeia de interação e avaliação quando o enunciado é usado para fechar uma 

sequência de falas (cadeia fechada). 

A partir da análise das seqüências pode-se classificar a ocorrência ou não de interações, 

bem como a quantidade, a intensidade e o tipo de interação. Entretanto, no trabalho que 

desenvolvemos nossa intenção não foi analisar o papel do professor na interação, mas como 
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as interações ocorrem entre os estudantes dentro do grupo e destes com os textos de 

divulgação científica, bem como entre o grupo e o professor ou entre os grupos. Neste 

sentido, utilizamos os padrões I-R-F e I-R-A apenas como base para discutir essas interações. 

 

Como uma síntese de nossa metodologia, podemos dizer que esta buscou o paradigma 

interpretativo no que se refere ao caráter epistemológico e ontológico deste tipo de pesquisa e 

utilizou técnicas provenientes tanto das abordagens qualitativas quanto das abordagens 

quantitativas para interpretação dos dados coletados em três momentos da pesquisa. 

• Percepção da Ciência e Tecnologia dos estudantes: 226 entrevistados; análise 

quantitativa; entrevista estruturada; análise estatística dos dados; 

• Interação na sala de aula: Trabalho com textos de divulgação científica: 34 

estudantes; análise qualitativa dos episódios; 

• Entrevistas individuais: Percepções de Ciência e Tecnologia dos estudantes e 

divulgação da Ciência: 10 estudantes; análise qualitativa; entrevista semiestruturada; 

análise da enunciação. 

 

A seguir apresentamos um esquema para representar toda metodologia utilizada durante 

esta pesquisa. 
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Esquematicamente, podemos assim representar: 

 

 

PARADIGMA INTERPRETATIVO 

 

 

 

Abordagem Quantitativa    Abordagem Qualitativa 

 

 

 

Entrevista Estruturada    Entrevista Semiestruturada 

   

 

 

 

 Questionário        Análise do enunciado          Análise dos episódios 
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6. RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 

Como um bom jogador de rugby sabe para onde vai 
a bola e se põe lá onde a bola vai cair, o bom 
cientista jogador é aquele que, sem ter necessidade 
de calcular, de ser cínico, faz escolhas que 
compensam. 

Pierre Bourdieu 
 

 

 

6.1. Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Percepção da Ciência e Tecnologia dos 

Estudantes 

 
Os resultados da pesquisa sobre percepção da Ciência e Tecnologia serão aqui 

apresentados divididos por temas, assim como foi organizado o questionário destinado aos 

estudantes. 

 

 

6.1.1.Temas de interesse 

 

O tema de maior interesse por parte dos estudantes é o Meio Ambiente (com 66,4%), 

seguido por Arte e Cultura (com 56,2%) e esportes (com 50,4%). Ciência e Tecnologia 

aparecem como o quarto tema de maior interesse (com 47,8%). Vejamos o quadro completo a 

seguir, que foi organizado em ordem crescente de muito interesse. 

 

Quadro 4 - Temas de interesse 

Temas de interesse Muito 

interesse 

Pouco 

Interesse 

Nenhum 

Interesse 

NR 

Meio Ambiente 66,4 30,1 0,9 2,7 

Arte e Cultura 56,2 39,4 2,7 1,8 

Esportes 50,2 36,3 11,9 1,3 

Ciência e Tecnologia 47,8 47,8 3,1 1,3 

Medicina e Saúde 46,9 45,6 4,9 2,7 

Moda 35,4 44,7 18,1 1,8 

Religião 32,3 50,0 15,5 2,2 
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Economia 21,2 60,2 16,8 1,8 

Política 18,6 64,6 15,5 1,3 

 

 

 

6.1.2.Razões para falta de interesse em Ciência e Tecnologia 

 

Do total de 54,9 % dos estudantes que, na questão anterior, responderam ter pouco ou 

nenhum interesse por Ciência e Tecnologia (45,1% não responderam a essa questão), as 

opiniões se dividem entre “não entende” (14,6%), não tem tempo (11,5%), “nunca pensou 

nisso” (11,1%), “não gosta” (7,5%) e outros. 

 

Quadro 5 – Razões para falta de interesse em Ciência e Tecnologia 

Razões Percentual 

Não entende 14,6 

Não tem tempo 11,5 

Nunca pensou nisso 11,1 

Não gosta 7,5 

Não liga 4,0 

Não sabe 2,7 

Não se aplica 45.1 

NR 3,5 

 

 

6.1.3.Temas sobre os quais se informam 

 

A respeito dos temas sobre os quais os estudantes mais se informam, observamos a 

mesma ordem percentual da questão 1 (temas de interesse). O tema sobre o qual os estudantes 

mais se informam é Meio Ambiente (com 47,8%). Arte e Cultura e Esportes apresentam o 

mesmo percentual (46%). Ciência e Tecnologia ficou com o percentual de 36,7%, entretanto é 

importante salientar que o tema Meio Ambiente, mesmo sendo o tema sobre o qual os 

estudantes dizem que mais se informam, apresentava-se como o tema de maior interesse, com 
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um percentual bem mais elevado (66,4%). Assim, ocorreu uma redução de 28%, o que pode 

indicar-nos que, mesmo os estudantes tendo interesse por determinados temas, no entanto, na 

hora de buscar informação sobre eles, os seus interesses diminuem. Se observarmos o quadro 

a seguir, podemos verificar essa redução em todos os temas, porém em índices menores que o 

tema Meio Ambiente. 

 

Quadro 6 - Temas sobre os quais se informam 

Temas sobre os quais se informa Muito Pouco Nada NR 

Meio Ambiente 47,8 45,6 5,3 1,3 

Arte e Cultura 46,0 46,9 4,0 2,2 

Esportes 46,0 38,9 14,2 0,9 

Ciência e Tecnologia 36,7 53,5 8,4 1,3 

Medicina e Saúde 31,0 57,1 9,7 22, 

Moda 31,0 47,8 19,9 1,3 

Religião 29,6 51,3 17,7 1,3 

Economia 12,8 61,1 24,3 1,8 

Política 12,4 72,6 13,7 1,3 

 O quadro foi organizado em ordem decrescente de “Se Informa Muito” 

 

6.1.4.Razões da pouca informação em Ciência e Tecnologia 

 
A razão principal para pouca informação em Ciência e Tecnologia (dos 60,2% dos 

estudantes que responderam à questão) é a falta de tempo (17,7%), seguido por 13,7 %, que 

colocam como razão a dificuldade de entender Ciência e Tecnologia. Outros 7,5% não gostam 

e 9,3% nunca pensaram nisso.  

 
Quadro 7 – Razões da pouca informação em Ciência e Tecnologia 

Razões Percentual 

Não tem tempo 17,7 

Não entende 13,7 

Não gosta 7,5 

Nunca pensou nisso 9,3 

Não liga 7,1 

Não sabe 0,4 

Não se aplica 4,4 

NR 3,5 
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6.1.5.Assuntos de interesse em Ciência e Tecnologia 

 

Para os estudantes que responderam ter muito interesse sobre Ciência e Tecnologia, a 

eles perguntamos qual(is) o(s) assunto(s) de maior interesse. Podemos observar que o assunto 

de maior interesse está relacionado à Informática e Computação. As Ciências Físicas e 

Naturais (9,7%) apresentam-se como um tema de muito pouco interesse por parte dos 

estudantes pesquisados. Essa constatação nos indica que o interesse em Ciência e Tecnologia 

apresentado na primeira questão relaciona-se muito mais à Tecnologia (Informática e 

Computação) do que à Ciência (Físicas e Naturais). 

 

Quadro 8 – Assuntos de interesse em Ciência e Tecnologia 

Assunto Percentual 

Informática e Computação 38,9 

Novas tecnologias 38,1 

Novas descobertas da ciência 23,9 

Astronomia e Espaço 19,6 

Ciências Humanas e Sociais 15,7 

Ciências da vida 13,7 

Engenharia 10,6 

Ciências Físicas e Naturais 9,7 

Agricultura 4,0 

 

6.1.6.Assuntos sobre os quais se informa em Ciência e Tecnologia 

 

Os estudantes afirmam que se informam mais sobre Informática e Computação (58,4%). 

É interessante observar que, na questão anterior, sobre assuntos em Ciência e Tecnologia, 

Informática e Computação aparecem com um percentual de 38,9%. Decorre disso que, muitas 

vezes, a informação sobre determinado assunto é uma necessidade e não somente uma opção 

do indivíduo. Por outro lado, observamos que o assunto Ciências Físicas e Naturais – que 

apresentava um percentual baixo de interesse – reduz ainda mais (em torno de 22,7%) quando 

se refere ao assunto sobre o qual os estudantes se informam. São apenas 7,5% dos estudantes, 

cerca de 16 estudantes (do total de 226) que se informam sobre Ciências Físicas e Naturais. 
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Quadro 9 – Assuntos sobre os quais se informa em Ciência e Tecnologia 

Assunto Percentual 

Informática e Computação 58,4 

Novas tecnologias 38,9 

Novas descobertas da ciência 23,9 

Astronomia e Espaço 15,5 

Ciências Humanas e Sociais 16,8 

Ciências da vida 12,4 

Engenharia 7,5 

Ciências Físicas e Naturais 7,5 

Agricultura 3,1 

 

 

6.1.7.Meios de informação para assuntos em Ciência e Tecnologia  

 

Podemos observar que o meio mais utilizado pelos estudantes é a internet, entretanto 

este percentual (9,7%) de estudantes que utilizam a internet com frequência para buscar 

informação sobre Ciência e Tecnologia é extremamente pequeno, considerando-se o nível 

tecnológico atual de nossa sociedade, o nível social dos estudantes da escola pesquisada e 

considerando também que, no Brasil, somos mais de 40 milhões de usuários da internet e que 

o tempo de navegação na internet do brasileiro é o maior de todo mundo, ou seja, 23 horas e 

48 minutos (ultrapassa a Alemanha, em que é de 20 horas e 11 minutos)22. Os percentuais 

também são baixos se observadas outras mídias (como TV, jornais e revistas), indicando que 

os jovens não buscam informação em Ciência e Tecnologia com frequência, indiferentemente 

do meio utilizado. Esporadicamente, observamos que os índices aumentam bastante. 

Nessa mesma questão, perguntamos aos entrevistados seu posicionamento quanto a 

atitudes em relação às questões de Ciência e Tecnologia. A pergunta era: “Assina manifesto 

ou participa de protestos em questões da Ciência e Tecnologia”. Como respostas obtivemos: 

“Sim, com frequência” (1,8%), “Sim, de vez em quando” (5,8%), “Não, nunca” (89,8%) e não 

responderam (2,7%). Esses percentuais demonstram que os estudantes entrevistados, 

praticamente 90%, não participam ou nunca participaram de ações que exijam uma 

                                                 
22 Dados do IBOPE/NetRatings, junho de 2008, disponível em: <http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI 

3028126-EI4802,00.html>. 
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intervenção maior na sociedade, ou seja, o exercício de cidadania parece não fazer parte da 

prática desses jovens. 

Também fizemos outra pergunta aos estudantes: se eles conversavam com os amigos 

sobre assuntos de Ciência e Tecnologia. Sobre isso, 12,8% dos entrevistados afirmaram que 

“conversam com frequência”, 51,8% que “de vez em quando” e 33,2% afirmaram que “nunca 

conversam”. 

No quadro abaixo apresentamos os meios utilizados pelos estudantes para obter 

informação em Ciência e Tecnologia. 

 

Quadro 10 – Meios de informação para assuntos em Ciência e Tecnologia 

Meios de informação Com frequência De vez em quando Nunca NR 

Internet 9,7 52,2 35,8 2,2 

TV 8,4 68,6 21,7 1,3 

Jornais 8,4 54,9 35,0 1,8 

Revistas 8,4 56,6 32,7 2,2 

Rádio 2,7 21,7 73,9 1,8 

 

 

6.1.8.Credibilidade das fontes de informação 

 

A internet é o meio de maior credibilidade dos estudantes entrevistados (24,3%), 

seguida pelos telejornais (13,3%) e pelos programas científicos ou técnicos em TV ou rádio e 

pelas revistas de divulgação científica (12,8%). Observa-se que a escola é, junto com os 

museus, considerada o meio de menor credibilidade quanto às informações sobre Ciência e 

Tecnologia. Esse fato demandaria um estudo mais aprofundado no sentido de investigar se os 

estudantes não confiam na escola por não ser dela o objetivo de informar sobre Ciência e 

Tecnologia, mas formar conhecimento sobre Ciência e Tecnologia, ou se existe uma falta de 

credibilidade dos estudantes em relação à instituição escolar, ou, ainda, se eles não confiam 

nas informações trazidas pelos seus professores. 
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Quadro 11 – Credibilidade das fontes de informação 

  Meio de informação em CT Percentual 

Internet 24,3 

Telejornais 13,3 

Programas científicos ou técnicos em TV e rádio 12,8 

Revistas de divulgação científica 12,8 

Revistas semanais de informação geral 9,3 

Livros especializados 8,0 

Não respondo 4,9 

Jornais 3,5 

Visitas a museus de Ciência e Tecnologia  2,7 

Não sei 2,7 

Exposições e feiras de ciências 1,8 

Escola 1,8 

NR 1,8 

Notícias de rádio 0,4 

 

 

6.1.9.Leitura 

 

Perguntamos aos estudantes que tipo de revistas eles costumam ler com mais frequência 

e que tipo de livros eles gostam de ler. Quanto às revistas, o maior percentual de respostas 

ficou para as revistas de esportes (19,5%), seguido por vida de famosos (10,2%). Outros 

10,2% dos estudantes afirmaram que não costumam ler revistas. As revistas de divulgação 

científica aparecem com um percentual de leitura muito pequeno, apenas 1,3% 

(aproximadamente 3 entrevistados). 

Quanto ao tipo de livros que eles gostam de ler, temos: 36,7% leem literatura, 12,4% 

não costumam ler livros e 8,0% leem biografias. Os livros de Ciência fazem parte do gosto de 

apenas 3,1 % dos entrevistados (7 entrevistados). 

Nessa questão é interessante também apontar o percentual de estudantes que leem 

revistas de Ecologia/Meio Ambiente/Natureza, percentual que é de apenas 4,0% e de livros de 

Ecologia/Meio Ambiente, percentual que é de apenas 2,7%, pois os estudantes afirmaram, em 

questões anteriores, que o tema Meio Ambiente lhes interessava muito (66,4%) e que esse era 
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um tema sobre o qual eles mais se informavam (47,8%). Desse modo, podemos dizer que não 

é por meio de revistas e de livros que esses estudantes se informam sobre temas ambientais. 

 

 

6.1.10. Satisfação em relação à divulgação científica feita pela TV, pelos jornais e 

pelas revistas  

 

Aos entrevistados foi perguntado se a TV, os jornais e as revistas noticiavam, de 

maneira satisfatória, as novas descobertas científicas e tecnológicas. Como opções de resposta 

eram dadas: “sim”, “não”, “não sabe” para cada uma da mídias citadas anteriormente. Os 

estudantes responderam que as revistas noticiam melhor (66,8%), seguido dos jornais (62,4%) 

e da TV (50,4%). Todos os percentuais estão acima de 50% do total de entrevistados, o que 

demonstra um bom nível de satisfação por parte dos estudantes em relação à divulgação da 

Ciência feita por esses meios. 

 

 

6.1.11. Razões da satisfação da divulgação científica feita pela TV, jornais e revistas 

 

Para aqueles que responderam estar satisfeitos com a divulgação científica feita pela 

TV, pelos jornais e pelas revistas foi solicitado que apontassem qual(is) a(s) razão(ões) dessa 

satisfação. Essa questão dava-lhes seis opções de resposta, sendo a última “outras razões”, na 

qual o entrevistado tinha liberdade de escrever a sua própria opção de resposta. 

Como maior motivo de satisfação, os entrevistados consideraram que as matérias podem 

ser entendidas e são de boa qualidade para as três mídias pesquisadas (TV, jornais e revistas). 

 

Quadro 12 – Razões da satisfação da divulgação científica feita pela TV, pelos jornais 

e pelas revistas 

Razões TV Jornais Revistas 

As matérias são de boa qualidade 21,2 33,6 43,4 

Em geral as matérias podem ser entendidas 38,9 38,9 40,3 

O número de matérias é suficiente 5,8 7,5 10,6 

São discutidos os riscos e os problemas 22,1 24,3 27,4 
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A cobertura da mídia é isenta e equilibrada 6,6 8,0 8,0 

Outras razões 4,9 2,7 4,0 

 

 

6.1.12. Razões da insatisfação da divulgação científica feita pela TV, pelos jornais e 

pelas revistas 

 

Para aqueles que demonstraram estar insatisfeitos com da divulgação feita pela Mídia 

perguntamos as razões dessa insatisfação. Como na questão anterior, foram oferecidas seis 

opções de resposta. A maior insatisfação refere-se ao número pequeno de matérias nas três 

mídias consultadas e ao fato de a Mídia ser tendenciosa quando divulga a Ciência. Essa 

resposta esteve mais presente quando se referiu a atuação da divulgação científica na TV. 

 

Quadro 13 – Razões da insatisfação da divulgação científica feita pela TV, pelos 

jornais e pelas revistas 

Razões TV Jornais Revistas 

O número de matérias é pequeno 28,3 19,9 13,3 

São ignorados os riscos e os problemas 18,1 10,2 6,6 

A cobertura da mídia é tendenciosa 24,8 10,2 8,4 

Em geral, as matérias são difíceis de serem entendidas 12,4 9,3 7,5 

As matérias são de má qualidade 10,2 5,8 4,0 

Outras razões 0,0 0,0 0,0 

 

Nessa questão, poucos colocaram outras respostas. Desse modo não foi necessário 

computar isso em separado, pois as respostas eram muito semelhantes às opções oferecidas no 

questionário. 

 

6.1.13. Fonte de maior confiança para informação 

 

Os estudantes confiam mais nos cientistas (36,7%) e nos jornalistas (31,0%) como fonte 

de informação para assuntos importantes para eles e para sociedade. Vejamos a relação no 

quadro abaixo. 
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Quadro 14 – Fonte de maior confiança para informação 

 
Fonte Percentual 

Cientistas das universidades 36,8 

Jornalistas 31,0 

Médicos 8,5 

Escritores 6,2 

Religiosos 5,8 

Representantes de órgãos de defesa do 

consumidor 

4,0 

Cientistas de empresas 3,5 

NR 2,3 

Militares 1,5 

Não se aplica 0,4 

 

 

6.2.Discussão dos Dados apresentados nas Percepções dos Estudantes sobre Ciência e 

Tecnologia e a Divulgação da Ciência  

 

Alguns aspectos da nossa análise mereceram um detalhamento, dentre eles: os 

estudantes confiam nos cientistas e nos jornalistas praticamente na mesma proporção na hora 

de falar sobre um assunto importante para sociedade, mas a confiabilidade em relação aos 

jornalistas na hora de tratar sobre assuntos de Ciência e Tecnologia não se confirma em outras 

questões, pois os mesmos estudantes afirmam, em outra questão, que um dos problemas da 

Mídia é ser tendenciosa no momento em que divulga a Ciência. Além disso, somente 3,5% 

dos entrevistados confiam nos jornais como fonte de informação em Ciência e Tecnologia, 

embora 62,4% dos estudantes acreditam que os jornais noticiam bem a Ciência e a 

Tecnologia. Em relação à TV, 13,3% dos estudantes confiam nos telejornais como fonte de 

informação sobre Ciência e Tecnologia e 50,4% acham que a TV noticia bem a Ciência e 

Tecnologia. 

Abaixo, apresentamos um comparativo com os percentuais de confiabilidade dos 

estudantes em relação às fontes de informação em Ciência e Tecnologia. A seguir 

apresentaremos comparativos que foram elaborados a partir das respostas dadas pelos 

estudantes na primeira pesquisa. Essas análises, mais detalhadas, serviram de subsídio para 
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que se o estabelecimento de indicativos das percepções e dos hábitos dos estudantes em 

relação à Ciência e Tecnologia. 

 

Fonte de maior confiança para Informação
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Figura 4: Fonte de maior confiança dos estudantes para informação sobre assuntos 

importantes 

 

 

Análises comparativas das respostas em questões de interesse e busca de informações em 

Ciência e Tecnologia 

Tendo em vista a amostra de 226 estudantes, podemos observar, no na figura 5 abaixo, 

que 47,8% dos entrevistados demonstram muito interesse em Ciência e Tecnologia, mas, 

desse total, temos 36,7% dos estudantes entrevistados que afirmam buscar informações a 

respeito da Ciência e da Tecnologia. Assim, observa-se a redução de 11,1% dos entrevistados 

na relação interesse e busca da informação. Entretanto, ao analisarmos as respostas da questão 

7 do questionário, na qual o entrevistado tinha que opinar sobre o seu comportamento em 

relação aos meios de comunicação (TV, internet, rádio, jornais, revistas), bem como nas 

relações sociais, como uma conversa entre amigos, a busca de informação sobre Ciência e 

Tecnologia, nesses meios, reduz-se ainda mais, se consideramos a média de todos os meios 

consultados. Somente 8,3% (figura 6) dos estudantes, que demonstraram interesse, 

efetivamente procuram a informação sobre Ciência e Tecnologia (com frequência). 
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Lembramos, aqui, que o interesse dos estudantes por Ciência e Tecnologia era na ordem de 

47,8% (muito interesse). 

Para estabelecer a média de 8,3% consideramos todos os entrevistados que optaram pela 

opção “sim, com freqüência” quando perguntados a respeito do seu comportamento em 

relação à utilização das mídias (TV, internet, rádio, jornais, revistas e, ainda, conversa com 

amigos) como fonte de informação da Ciência e da Tecnologia. Nesse ponto, é importante 

acrescentar que, se a opinião inicial era que tinham “muito interesse”, supõe-se que também 

se obtenha, numa resposta posterior, uma procura pela informação “com frequência”. 
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Figura 5: Interesse em Ciência e Tecnologia e se informa em Ciência e Tecnologia 

 

 

MÉDIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
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Figura 6: Média da utilização dos meios de comunicação (TV, internet, rádio, revistas, jornais 

e conversa com amigos) na busca de informações sobre Ciência e Tecnologia  

 



 150 

Com a finalidade de aprofundarmos mais a questão, abaixo apresentamos cada um dos 

meios pesquisados e a frequência de utilização desses meios pelos estudantes para buscar 

informações em Ciência e Tecnologia. 
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Figura 7: Utilização dos meios para informação em Ciência e Tecnologia, com frequência  
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Figura 8: Utilização dos meios para informação em Ciência e Tecnologia, de vez em quando 
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Figura 9: Nunca utilizam os meios para informação em Ciência e Tecnologia 

 

 

Observando os comparativos acima, podemos perceber que os estudantes têm um 

comportamento diferenciado quando se trata de buscar informação com amigos e no rádio. A 

TV, a internet, as revistas, os jornais têm uma acessibilidade mais homogênea por parte dos 

estudantes, acessibilidade que varia de 17,0% a 19,0%. 

Se verificarmos esses mesmos meios quanto ao acesso não frequente, ou seja, de vez em 

quando, a variação será entre 17,0% e 22,0%, sendo que este último percentual (22,0%) é 

referente à utilização da TV como meio de informação esporádico para informações da 

Ciência e da Tecnologia.  

Um dado que nos chama atenção é o percentual de 26,0% de estudantes que afirmaram 

que têm a conversa com os amigos como fonte de informação da Ciência e da Tecnologia. 

Esse percentual é maior que o percentual referente ao uso da própria internet (19,0%), o meio 

considerado mais prático e popular entre os jovens. Se considerarmos, ainda, a conversa 

eventual com os amigos (de vez em quando) como um dado importante, já que estamos 

falando somente de assuntos de Ciência e Tecnologia, teríamos mais 17,0% dos estudantes 

que fizeram essa opção. Deste modo o total de passaria para 43,0% dos estudantes que, com 

frequência ou de vez em quando, conversam com os amigos sobre assuntos de Ciência e 

Tecnologia. Esse percentual (43,0%) é bastante expressivo, considerando-se que a TV 

somaria 30,0%, a internet 36,0%, as revistas e os jornais ficariam com 35,0%, cada um. Desse 

modo, a conversa com os amigos é uma questão a ser considerada quando pensamos em 

divulgar a Ciência e Tecnologia ou quando queremos propor trabalhos e discussões sobre o 

tema. Parece-nos, nesse caso, que acoplar um ou mais meios, como a TV, a internet, os 
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jornais ou as revistas com discussões e debates entre os jovens é um caminho a ser explorado, 

especialmente pela escola. 

Para complementar esta análise, apresentamos, na figura 10, a confiança dos estudantes 

nos meios de comunicação e, nesse ponto, percebe-se que a internet encontra-se acima dos 

demais. O interessante é observar o quanto o jornal não é apontado como um meio de 

confiança pelos estudantes. Apenas 3,5% dos estudantes confiam nos jornais como fonte de 

informação da Ciência e Tecnologia. Se compararmos esse percentual com os dados 

analisados anteriormente (utilização dos meios), veremos que o jornal se encontrava na 

mesma proporção das revistas quanto ao seu acesso, entretanto esse dado não se mantém 

quanto ao nível de confiança dos estudantes. 
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Nesta questão, o entrevistado tinha a opção “não respondo”, como uma possibilidade de 
resposta. Assim, na figura, aparecem dois percentuais: uma para os que efetivamente optaram 
pela questão e outro para os que deixaram a questão sem resposta. 
 

Figura 10: Meio de maior confiança para informação sobre Ciência e Tecnologia 
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Análises das respostas em questões de interesse e busca de informações em Meio 

Ambiente/ Ecologia 

Outro dado interessante, que merece uma análise, refere-se ao tema Meio Ambiente. 

Esse tema apresenta um elevado percentual de interesse por parte dos estudantes (66,4%), mas 

essa percentagem reduz-se para 47,8%, quando os estudantes tiveram que responder sobre 

qual assunto eles mais se informam (figura 11). Além disso, observamos pela pesquisa com os 

estudantes que o percentual dos que leem revistas de Ecologia/Meio Ambiente/Natureza é de 

apenas 4,0% e de livros de Ecologia/Meio Ambiente é menor ainda, de 2,7%. 
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Figura 11: Interesse e informação sobre o tema Meio Ambiente 

 

Observa-se que, dos 226 estudantes entrevistados, 66,4% deles (coluna 1/categoria 1) 

têm muito interesse em assuntos de Meio Ambiente e 30,1% (coluna 1/categoria 2) deles têm 

um interesse menor, pois optaram em assinalar a opção “pouco interesse” em assuntos de 

Meio Ambiente. Se, entretanto, considerarmos aqueles que têm muito interesse e aqueles que 

têm pouco interesse, ou seja, todos aqueles que têm algum interesse e/ou conhecimento do 

tema, temos um percentual de 96,0% dos entrevistados que, de uma forma ou de outra, se 

interessam pelo tema Meio Ambiente (Figura 12). 

Comparando-se a primeira coluna da categoria 1, coluna em que estão relacionados os 

entrevistados com muito interesse em Meio Ambiente, com a coluna 2 dessa mesma 

categoria, em que estão os dados percentuais dos entrevistados que se informam muito sobre o 

tema Meio Ambiente, verificamos uma redução na ordem de 18,6% dos entrevistados. Essa 

redução, a princípio, pode nos parecer elevada, mas nesse caso não podemos deixar de 

relacionar também aqueles que têm pouco interesse no tema Meio Ambiente e que se 

informam pouco, pois eles também, mesmo que de maneira reduzida, se interessam pelo tema 
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e se informam sobre ele. Além disso, alguns estudantes que afirmaram ter muito interesse 

pelo tema Meio Ambiente podem ter migrado para a opção “se informam pouco”. Isso pode 

ser constatado se fizermos uma soma dos estudantes que têm muito interesse com os 

estudantes que têm pouco interesse (66,4% + 30,1%), figura 12 e compararmos com a soma 

dos estudantes que têm pouco interesse pelo tema com os estudantes que procuram pouco a 

informação (47,8% + 45,0%), figura 13. Observa-se que a redução de 18,6% inicial não se 

mantém no somatório das categorias, pois a diferença, agora, entre os percentuais, cai para 

aproximadamente 3,0%. Desse modo, podemos concluir que a relação entre interesse pelo 

tema Meio Ambiente com a busca de informação sobre o tema mantém-se praticamente a 

mesma. 
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Figura 12: Somatória da relação muito e pouco interesse pelo tema Meio Ambiente 
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Figura 13: Somatória da relação muito e pouca busca de informação do tema Meio Ambiente 
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Ocorre, entretanto, que a questão 9 e a 10 do questionário perguntamos ao entrevistado 

qual o tipo de revista e de livro que ele costumava mais ler e dentre as opções, Ecologia/Meio 

Ambiente. Observando as respostas a essas questões, verifica-se que esse percentual é 

bastante pequeno 6,7% (15 estudantes do total de 226). Comparando-se esse percentual com 

os estudantes que têm muito interesse e se informam muito ou comparando-se esse percentual 

com os estudantes que têm pouco interesse e se informam pouco (Figura 13), percebe-se que, 

em ambos os casos, esse número é extremamente pequeno, mesmo considerando que esses 

estudantes podem se interessar também por outras leituras. Assim, a relação interesse/busca 

de informação e leitura a respeito do assunto nos leva a concluir que esses estudantes 

conhecem o tema Meio Ambiente, reconhecem sua importância, mas essas informações não 

são obtidas por meio da leitura. Apontamos aqui que outros meios (como TV, internet, etc.) 

não foram analisados e, desse modo, a informação a respeito do tema Meio Ambiente pode 

ser proveniente de outros meios, ou até mesmo dos processos de educação formal. 
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Figura 14: Interesse, informação e leitura em assuntos de Meio Ambiente 
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Relação dos Estudantes que Lêem

Não lêem
93,30%

Lêem
6,70%

Não lêem

Lêem

 

Figura 15: Relação entre os que leem sobre Ecologia/Meio Ambiente e os que não leem sobre 

Ecologia/Meio Ambiente 

 

Indicadores  

A partir do conjunto de dados do questionário e das análises aqui realizadas, podemos 

traçar alguns indicadores sobre percepções e hábitos dos estudantes em relação ao assunto 

Ciência e Tecnologia: 

1) leem muito pouco sobre Ciência e Tecnologia, seja nos jornais, seja nas revistas, 

seja nos livros; 

2) demonstram falta de hábito em buscar informações sobre Ciência e Tecnologia na 

Mídia em geral, mesmo na internet, que é o meio em que eles mais confiam; 

3) têm uma imagem de Ciência relacionada à Tecnologia; 

4) demonstram superficialidade quando emitem uma informação a respeito de suas 

opiniões sobre a Ciência, a Tecnologia e a Mídia; 

5) apresentam informações fragmentadas e dispersas sobre assuntos de Ciência, 

Tecnologia e Meio ambiente; 

6) as opiniões dos estudantes encontram-se muito mais sedimentadas a partir do 

conhecimento cotidiano (contexto sociocultural) do que do contexto escolar;  

7) têm pouco conhecimento sobre Ciência e Tecnologia; 

8) as percepções dos estudantes fazem parte do que podemos chamar de “lugares 

comuns”, pois são percepções compartilhadas pela maioria da sociedade; 

9) o interesse por assuntos de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente faz parte de um 

discurso coletivo, mas não de uma prática dos estudantes; 

10)  os estudantes encontram-se passivos frente ao universo de informação. 
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6.3. Conhecendo o Interlocutor Entrevistado: fonte de dados  

 

A partir do conhecimento geral dos estudantes, sentimos a necessidade de um estudo 

mais detalhado a respeito das percepções dos estudantes e do modo como eles se relacionam 

com as informações da Ciência e da Tecnologia trazidas pela Mídia. Desse modo, realizamos 

um estudo com um grupo de dez (10) estudantes no sentido de buscar, nesse grupo menor, 

particularidades que não são observáveis em pesquisas estruturadas do tipo que realizamos na 

primeira etapa. As pesquisas, nesse ponto, caminharam no sentido de constituir uma fonte de 

dados, que serviram de suporte para análises mais pontuais e específicas. 

Gostaríamos de salientar que a pesquisa aqui realizada, com o grupo de estudantes, 

constitui um estudo particular, localizado no tempo e no espaço, com características próprias 

desta população e, sendo assim, deve ser olhada e analisada sob esta ótica. 

Esta pesquisa aconteceu na forma de entrevistas individuais, nas quais, previamente, os 

entrevistados responderam a um questionário sociocultural, a fim de que pudéssemos 

conhecer um pouco do contexto cotidiano no qual esses estudantes estavam inseridos. As 

entrevistas individuais, bem como o questionário sociocultural, foram realizados com um 

grupo de alunos no ano letivo de 2008, ano em que eles se encontravam frequentando a 

terceira série do Ensino Médio. Lembramos, aqui, que todos os estudantes que participaram 

da entrevista individual haviam participado das atividades de pesquisa no ano anterior (2007), 

quando eles frequentavam o segundo ano do Ensino Médio. 

 

 

6.3.1.Perfil dos entrevistados 

 

Apresentaremos, inicialmente, o que denominamos, aqui, de perfil dos entrevistados. A 

referência para constituir esse perfil provém de um questionário sociocultural que os 

estudantes preencheram antes da entrevista e do protocolo das entrevistas, realizado pela 

pesquisadora logo após o término de cada entrevista individual. 
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Entrevistado 1: He 

Idade: 18 anos 

Sexo: masculino 

Data da entrevista: 05/08/2008 

Perfil sociocultural: O entrevistado denominado He é solteiro, nasceu no Estado de 

Pernambuco, frequentou o Ensino Fundamental e Médio em escola pública, sendo que a 

maior parte do seu Ensino Médio ele frequentou no período diurno. Não frequenta nem 

frequentou cursinho pré-vestibular devido a dificuldades financeiras. Em sua residência 

moram quatro pessoas, incluindo ele. A renda total da família é em torno de um a três salários 

mínimos. Seu pai e sua mãe têm Ensino Fundamental incompleto, sendo sua mãe a principal 

responsável pelo sustento da família. O entrevistado começou a trabalhar na idade entre 14 e 

16 anos e pretende fazer vestibular para Educação Física. O meio de comunicação que ele 

mais utiliza para manter-se informado é a internet, tendo em sua residência computador com 

acesso à rede. O entrevistado utiliza o computador para trabalhos escolares e/ou profissionais. 

Como meio de transporte utiliza o ônibus e gosta de esporte.  Estuda na escola Z, mas gostaria 

de estudar em outra escola. 

A entrevista: O estudante He foi quem, em conjunto com o professor D, mobilizou o 

grupo para participar das entrevistas. Demonstrou iniciativa e responsabilidade tanto nas aulas 

de Química quanto nas atividades extraclasse que lhe foram propostas. É um aluno que 

sempre questiona o professor e cumpre suas atividades em sala de alua. Comunica-se muito 

bem, tanto com seus colegas, quanto com o professor. O estudante He frequentou o segundo 

ano do Ensino Médio, em 2007, na turma E nesta mesma escola, participando ativamente de 

todas as etapas de nossa pesquisa. 

A entrevista foi realizada após o término das aulas do turno matutino e o estudante He 

pareceu muito à vontade em expor seus pontos de vista. Sua entrevista durou 50 minutos e, 

após o término, ficou conversando com a pesquisadora por aproximadamente mais 20 

minutos, comentando suas escolhas e seu futuro profissional. É um estudante de origem 

simples e que tem bem presente que é pelo estudo que ele vai atingir seus objetivos. 

 

Entrevistado 2: Ne 

Idade: 17 anos 
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Sexo: masculino 

Data da entrevista: 08/08/2008 

Perfil sociocultural: O entrevistado denominado Ne é solteiro, nascido no Estado de 

São Paulo. Frequentou todo o seu Ensino Fundamental e Médio no período diurno em escola 

pública. Não frequenta nem frequentou cursinho pré-vestibular, porque julgou que poderia 

estudar sozinho para o vestibular. Pretende fazer vestibular para Direito e espera que o curso 

escolhido lhe propicie uma formação voltada para o futuro campo de atuação. Em sua 

residência moram três pessoas e a renda familiar é de três a cinco salários mínimos. Seu pai e 

sua mãe possuem nível de escolaridade Superior completo, sendo que sua mãe trabalha numa 

empresa privada e é a principal responsável pelo sustento da família. O entrevistado Ne nunca 

trabalhou e escolheu a escola Z porque nela há bons professores e boa estrutura física. O meio 

de comunicação que ele mais utiliza para informar-se sobre acontecimentos atuais é a 

televisão. O entrevistado também tem computador em casa com acesso à rede mundial de 

computadores, que utiliza para a realização de trabalhos escolares. O seu principal meio de 

transporte é o ônibus e também gosta de cinema e de vídeo. 

A entrevista: O estudante Ne participou da entrevista no último dia, demonstrando 

clareza e segurança na exposição das suas opiniões. Ne é um estudante que demonstra ter um 

padrão de vida razoável, tendo acesso a diversos meios de informação e de cultura. É um 

estudante dedicado, tem boas notas na disciplina de Química e mostrou bastante interessado 

tanto nas aulas de Química como nas demais atividades que lhe foram propostas. Sempre tem 

uma opinião bem segura a respeito dos assuntos em que é solicitado a opinar. O estudante Ne 

pertencia à turma do segundo ano E no ano letivo de 2007. 

 

Entrevistado 3: Ar 

Idade: 17 anos 

Sexo: feminino 

Data da entrevista: 07/08/2008 

Perfil sociocultural: A entrevistada denominada Ar é solteira, nascida no Estado de São 

Paulo. Frequentou o Ensino Fundamental e Médio no turno diurno em escola pública. Não 

frequenta nem frequentou cursinho preparatório para o vestibular, isso por conta de 

dificuldades econômicas. Gosta da área de Artes Plásticas e Artesanato e pretende fazer um 
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curso superior nessa área. Espera que o curso superior lhe dê formação voltada para o futuro 

emprego. Em sua residência moram três pessoas e a renda familiar é de cinco a sete salários 

mínimos. Seu pai e sua mãe têm Ensino Fundamental incompleto, sendo que ambos são 

responsáveis pelo sustento da família (profissionais liberais). A entrevistada começou a 

trabalhar com a idade de 16 e 18 anos, utiliza a internet como seu principal meio de 

comunicação para se manter informada sobre acontecimentos atuais, tendo computador em 

sua residência com acesso à rede de computadores. Utiliza o computador para trabalhos 

escolares e/ou profissionais. O seu principal meio de transporte é o ônibus e escolheu estudar 

na escola Z, porque ela dispõe de bons professores e de boa estrutura física. 

A entrevista: A estudante Ar é uma boa aluna, tem boas notas na disciplina de Química 

e participa das atividades que lhe são propostas. Faz vários elogios às aulas do professor D, 

pois, segundo ela, foram suas aulas que lhe despertaram o gosto para a Ciência, desde o ano 

anterior (2007). A estudante Ar pertencia à turma do segundo ano E no ano letivo de 2007. A 

sua entrevista durou cerca de 30 minutos e a entrevistada demonstrou estar à vontade para 

expor as suas opiniões. 

 

Entrevistado 4: Kr  

Idade: 17 anos 

Sexo: feminino 

Data da entrevista: 07/08/2008 

Perfil sociocultural: A entrevistada denominada Kr é solteira, nascida no Estado de São 

Paulo. Fez a maior parte do seu Ensino Fundamental em escola pública. O seu Ensino Médio 

foi feito todo em escola pública no turno diurno. Não frequenta nem frequentou cursos 

preparatórios para o vestibular devido a dificuldades econômicas. Ainda não decidiu qual é o 

curso superior que vai fazer, mas, provavelmente, Arquitetura e Urbanismo, o qual espera que 

lhe propicie uma formação voltada para o futuro emprego. Na sua residência moram três 

pessoas e a renda é de três a cinco salários mínimos. Seu pai tem Ensino Médio incompleto e 

sua mãe tem Ensino Fundamental incompleto. O sustento da família é oriundo da renda de seu 

pai e de sua mãe, que são profissionais liberais. O seu principal meio de informação é a 

televisão, tendo também computador em sua residência, com acesso à internet. Utiliza o 

computador para a realização de trabalhos escolares. O seu meio de transporte principal é o 
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ônibus e escolheu a escola Z porque dispõe de bons professores e de boa estrutura física.  A 

entrevistada Kr gosta também de dança. 

A entrevista: A estudante Kr pertencia à turma do segundo ano E no ano letivo de 

2007 e demonstrou tranquilidade para responder às questões. Tentou justificar todas as 

questões propostas. A sua entrevista durou aproximadamente 30 minutos. 

 

Entrevistado 5: Xe 

Idade: 17 anos 

Sexo: feminino 

Data da entrevista: 08/08/2008 

Perfil sociocultural: A entrevistada aqui denominada Xe é solteira, nascida no Estado 

de São Paulo. Frequentou a maior parte do seu Ensino Fundamental em escola pública. O seu 

Ensino Médio foi todo realizado em escola pública durante o período diurno. A entrevistada 

Xe não frequenta nem frequentou cursinhos pré-vestibulares, porque julgou que poderia 

estudar para o vestibular sozinha. Pretende fazer vestibular para o curso de Odontologia e 

espera que esse curso que lhe dê uma formação voltada para o futuro emprego. Em sua 

residência moram quatro pessoas e a renda familiar é de três a cinco salários mínimos. Seu pai 

tem nível de escolaridade Superior completo e sua mãe tem Ensino Médio completo. O 

principal responsável pelo sustento da família é o seu pai. A entrevistada Xe nunca trabalhou. 

Para manter-se informada utiliza a televisão como seu principal meio de comunicação. Tem 

computador em sua casa com acesso à rede. Usa o computador para a realização de trabalhos 

escolares. O seu principal meio de transporte é o ônibus. Gosta de música e escolheu a escola 

Z porque ela dispõe de bons professores e de boa estrutura física. 

A entrevista: A estudante Xe pertencia à turma do segundo ano E no ano de 2007 e 

participou da última etapa da pesquisa com sua entrevista individual, que foi realizada em 

aproximadamente 30 minutos. Demonstrou tranquilidade em sua forma de falar e de expor 

suas opiniões. Fazia pequenas pausas para pensar antes de expor a sua opinião. 

 

Entrevistado 6: Rn 

Idade: 17 anos 
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Sexo: feminino 

Data da entrevista: 07/08/2008 

Perfil sociocultural: A entrevistada denominada Rn é solteira, nascida no Estado de 

São Paulo.  Cursou o seu Ensino Fundamental em escola Comunitária e seu Ensino Médio em 

escola pública, no período diurno. Não frequenta nem frequentou cursos preparatórios para o 

vestibular, porque tem dificuldades econômicas. Pretende fazer o curso de Engenharia e 

espera que o curso superior lhe dê uma formação voltada para o futuro emprego. Em sua 

residência moram cinco pessoas e a renda total é de um a três salários mínimos. Seu pai e sua 

mãe têm Ensino Médio incompleto e ambos são responsáveis pelo sustento da família 

(profissionais liberais). A entrevistada começou a trabalhar com idade entre 14 e 16 anos. 

Utiliza a internet como meio de comunicação para manter-se informada, tendo computador 

em casa com acesso à rede. Utiliza o computador para realizar trabalhos escolares e/ou 

profissionais. Gosta de esporte, utiliza o ônibus como o seu principal meio de transporte e 

escolheu a escola Z, porque ela dispõe de bons professores e de boa estrutura física. 

A entrevista: A estudante Rn havia marcado sua entrevista para o dia anterior, mas não 

compareceu. Demonstrou apreensão em responder às questões e não pareceu estar muito à 

vontade. Respondeu a todas as questões de forma breve e não fez muitos comentários. A sua 

entrevista durou 20 minutos. A estudante Rn pertencia à turma da segunda série E no ano de 

2007. 

 

 

Entrevistado 7: F 

Idade: 17 anos 

Sexo: masculino 

Data da entrevista: 070/8/2008 

Perfil sociocultural: O entrevistado denominado aqui de F não pertencia à turma do 

segundo ano E no ano letivo de 2007, mas era aluno da escola Z e participou também da 

pesquisa, entretanto não foram realizados todos os registros formais com a turma à qual ele 

pertencia. O entrevistado F é solteiro, nascido no Estado de São Paulo. Frequentou todo o seu 

Ensino Fundamental e Médio no período diurno em escola pública. Não frequenta nem 

frequentou cursos preparatórios para o vestibular, porque julgou que poderia estudar sozinho. 
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Não declarou que curso pretende fazer, mas espera que um curso superior lhe dê uma 

formação voltada para o futuro emprego. Em sua residência moram quatro pessoas e a renda é 

de dez a vinte salários mínimos. O seu pai e a sua mãe possuem Ensino Médio completo, 

sendo o seu pai o principal responsável pelo sustento da família (empregado de empresa 

privada). O entrevistado começou a trabalhar na idade entre 16 e 18 anos. A televisão é o 

principal meio para manter-se informado, tendo também computador em sua residência, com 

acesso à rede. Utiliza o computador para realizar trabalhos escolares. Gosta de teatro e 

escolheu a escola Z porque ela oferece uma melhor formação. O meio de transporte que mais 

utiliza é o carro próprio da família. 

A entrevista: o estudante F demonstrou grande descontração desde o início da 

entrevista. É uma pessoa extremamente simpática e extrovertida. No final comentou que 

gostou muito da conversa que tivemos e ficou comentando sobre filmes e livros de ficção 

científica de que gosta e pelos quais tem grande interesse. A sua entrevista durou cerca de 40 

minutos. 

 

Entrevistado 8: Cl  

Idade: 17 anos 

Sexo: feminino 

Data da entrevista: 07/08/2008 

Perfil sociocultural: A entrevistada denominada Cl é solteira, nascida no Estado de São 

Paulo. Frequentou todo o seu ensino Fundamental e Médio em escola pública no período 

diurno. Não frequenta nem frequentou cursinhos pré-vestibulares devido às dificuldades 

econômicas. Pretende fazer vestibular para o curso de Engenharia e espera que o curso 

superior lhe propicie uma formação profissional voltada para o futuro emprego. Em sua 

residência moram três pessoas e a renda total é de um a três salários mínimos. Seu pai tem 

Ensino fundamental incompleto e sua mãe tem Ensino Médio completo. A principal 

responsável pelo sustento da família é sua mãe. A entrevistada começou a exercer uma 

atividade remunerada entre 16 e 18 anos. Utiliza a televisão como principal meio para manter-

se informada sobre acontecimentos atuais. Não dispõe de computador em sua residência, mas 

usa computador para fazer trabalhos escolares e/ou profissionais. Utiliza o ônibus como 

principal meio de transporte, gosta de cinema e de vídeo e estuda na escola Z, mas gostaria de 

estudar em outra escola. 
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A entrevista: A estudante pareceu bem à vontade para responder às questões. Tem uma 

maneira bem simples de se posicionar e de falar. Fala em vários momentos que a sua família 

não tem poder financeiro para ter acesso a alguns tipos de cultura. Interessa-se por Ciências e 

comentou que esse interesse também está presente em sua família (mãe e irmão). A entrevista 

durou aproximadamente 42 minutos e, ao final, a estudante fez comentários como forma de 

“apelo” à Mídia para melhorar a divulgação da Ciência e reduzir os preços de revistas e de 

livros. A estudante estudou na escola Z durante o ano letivo de 2007, mas não pertencia à 

turma do segundo ano E. 

 

Entrevistado 9: Br 

Idade: 17 anos 

Sexo: feminino 

Data da entrevista: 07/08/2008 

Perfil sociocultural: A entrevistada Br é solteira, nascida no Estado de São Paulo. 

Frequentou todo o Ensino Fundamental e Médio no período diurno em escola pública. Não 

frequenta nem frequentou cursos preparatórios para o vestibular, porque tem dificuldades 

econômicas para tal. Pretende fazer vestibular para Medicina e espera que o curso superior lhe 

dê formação voltada para o futuro emprego. Em sua residência moram quatro pessoas e a 

renda familiar é de um a três salários mínimos. Seu pai e sua mãe têm Ensino Fundamental 

incompleto, sendo sua mãe a principal responsável pelo sustento da família (profissional 

liberal). A entrevistada nunca trabalhou e utiliza a televisão como meio para manter-se 

informada sobre assuntos atuais. Não tem computador em sua residência e também não utiliza 

computador. O meio de transporte mais utilizado por ela é o ônibus. Gosta de teatro e estuda 

na escola Z, mas gostaria de estudar em outra escola.  

A entrevista: A estudante Br, no início da entrevista, demonstrou estar um pouco 

apreensiva, mas, no decorrer da conversa, foi estabelecendo um diálogo tranquilo e expôs 

livremente a sua opinião. Foi bastante clara nas suas colocações e tentou explicar o seu 

posicionamento. A entrevista durou aproximadamente 30 minutos. A estudante Br frequentou 

a segunda série do Ensino Médio no ano de 2007 na escola Z, mas não pertencia à turma do 

segundo ano E. 
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Entrevistado 10: I 

Idade: 18 anos 

Sexo: masculino 

Data da entrevista: 07/08/2008 

Perfil sociocultural: O entrevistado denominado aqui de I é solteiro, nascido no Estado 

do Paraná.  Frequentou o Ensino Fundamental e Médio durante o período diurno em escola 

pública. Não frequenta nem freqüentou cursinhos pré-vestibulares, devido a dificuldades 

econômicas. Pretende fazer vestibular para Ciências Biológicas e espera do curso superior 

uma formação voltada para o futuro emprego. Em sua residência moram três pessoas com 

renda de até um salário mínimo. Seu pai não é alfabetizado e sua mãe tem Ensino 

Fundamental incompleto. O principal responsável pelo sustento da família é seu pai, que é 

empregado de uma empresa privada. O entrevistado nunca trabalhou e usa a internet em local 

público e gratuito como meio de comunicação para manter-se informado, pois, mesmo tendo 

computador em sua residência, não tem acesso à rede. O meio de transporte mais utilizado, 

por ele, é o ônibus. Estuda na escola Z e o faz porque a escola dispõe de bons professores e de 

boa estrutura física. 

A entrevista: O estudante I utiliza-se de gestos com as mãos para falar e dirige o olhar 

para o alto quando para para pensar, como se buscasse a inspiração longe para responder às 

questões. Diz ter grande interesse pela Ciência, mas, em sua fala, percebem-se elementos 

bastante fortes de uma imagem de Ciência constituída por filmes e desenhos animados. Sua 

entrevista durou cerca de 40 minutos. O estudante I não pertencia à turma do segundo ano E, 

mas estudava na escola Z no ano de 2007, participando das atividades de nossa pesquisa. 

 

 

6.3.2. As Entrevistas 

 

A partir das transcrições das entrevistas, realizamos a análise das entrevistas, utilizando 

a proposta metodológica de Bardin (2009), proposta denominada, por ele mesmo, de “análise 

da enunciação”, que passaremos a apresentar a seguir: 

 

 

6.3.2.1.  Análise temática: 
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De acordo com o roteiro proposto para a condução das entrevistas e após a realização da 

transcrição e da leitura de todas as entrevistas, delimitamos uma categoria de temas que 

serviram como referência para análise cada uma das entrevistas. Abaixo apresentamos a 

categoria de temas, que estarão presentes nas próximas análises: 

• Origem das percepções 

• Contato mais importante com a Ciência 

• Imagem de Ciência e Tecnologia 

• A Ciência e a Tecnologia no dia a dia dos estudantes 

• Os destinos da Ciência e seu poder 

• O conceito de Ciência e Tecnologia 

• Importância da informação 

• Hábito de leitura em divulgação científica 

• Critérios para a escolha de revistas de divulgação científica 

• Principal meio de informação. 

 

 

6.3.2.2.  Análise da enunciação: 

A partir da leitura das entrevistas buscamos observar nos discursos os seguintes 

aspectos: 

Análise Lógica: na análise lógica buscamos, em cada entrevista, trechos que 

exprimissem afirmações, declarações e juízos relacionados aos temas anteriormente 

escolhidos para a análise. 

Análise sequencial: na análise sequencial procuramos verificar qual o estilo do discurso 

do entrevistado, como seu pensamento progride e, a partir disso, traçar alguns indicadores 

desses discursos. 

 

A seguir apresentaremos as análises realizadas em cada uma das entrevistas, nas quais 

estarão presentes, em forma de quadro, as categorias de análise e algumas 

proposições/afirmações que consideramos relevantes na fala dos entrevistados e que estão 

relacionadas às categorias selecionadas. As transcrições completas das entrevistas podem ser 

encontradas no ANEXO F. 

Na sequência da apresentação de cada quadro, referente às categorias de análise e às 

proposições/afirmações dos entrevistados, apresentamos os aspectos da análise lógica e da 
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análise sequencial de cada entrevista. Entre parênteses colocamos a linha do enunciado, 

correspondente a transcrição. 

 
 
Quadro 15 – Análise temática do entrevistado He 
 
Data da entrevista: 05/08/2008  Início: 12:20 h  Término: 13:10 h 

Temas Enunciados 
Origem das Percepções 
 

Ciência: Não (+) sinceramente foi no ano passado /.../ (2) 
 
 Tecnologia: /.../ desde quando eu tenho memória; (22) 
 
/.../ sempre escutava falar na mídia /.../;                                                                                                               
/.../ eu sempre ouvi falar em tecnologia (+) foi bem mais 
cedo do que a ciência (+). (26–27) 

Contato mais importante 
com a Ciência  
 

/.../ eu nem sabia do DNA do morango (+) falei caramba! 
Morango tem DNA?. (55-56) 
 
Ai foi ele (+) mostrou (+) provou e aí tá guardado na 
minha cabeça em foto que eu tenho.(59-60) 

Imagem de Ciência e 
Tecnologia 
 

/.../ ai eles fabricaram eu sei lá (+) a máquina (+) ai eu 
ouvi falar da tecnologia (+) foi bem mais cedo que a 
ciência (+) que apesar deles ter muita ligação é acho que 
tecnologia tá mais (+) no nosso alcance que a ciência. 
(25-29) 
 
A ciência é encantadora porque consegue fazer coisas 
quase inacreditáveis (+) consegue levar a gente à Lua (+) 
consegue criar coisas em lugar que nossa ali é um deserto 
(+) (114-116) 
 
/.../ sem ciência a humanidade não é nada /.../ (117) 

Ciência e Tecnologia no 
dia a dia do entrevistado 
 

Em relação à tecnologia é fácil (+) quando acordei o 
celular despertou. (94-95) 
 
Agora ciência é um conceito que eu (+) o que é ciência 
(+) né? Tem que saber o que é ciência (+) sem saber o 
que é ciência exatamente fica difícil /.../ (97-99) 
 
A tecnologia já tá no meu cotidiano (+) mas a ciência tá 
ainda no livro. (107) 

Destinos da Ciência e seu 
poder 

(+) tenho muito medo/.../ (182) 
 
Mais todo conhecimento também assusta (+) né? Todo 
esse conhecimento da ciência e tecnologia assusta a 
gente. (195-196) 
 
/.../ quem é o responsável é quem teve oportunidade de 
estar em contato com ela (+) tem muita gente que, tipo 
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assim, não tem oportunidade de estudar /.../ (223-225) 
Conceito de Ciência Ciência é a base da vida (+) é a base do ser humano (+) a 

base do mundo. (282-283) 
 

Conceito de Tecnologia /.../ a tecnologia (+) vamos dizer que é uma ramificação 
da ciência (+) a ciência é mais importante porque é assim 
no meu entender a partir dela que você cria uma 
tecnologia /.../ (298-300) 
 
/.../ acho difícil você estudar ciência e não gerar 
tecnologia /.../. (323) 

Importância da 
informação 

Sim! Eu acho (+) eu acho muito importante porque é (+) 
é muito melhor você estar assim num grupo de pessoas 
que... que tenham conhecimento (+) eu acho que fica 
mais fácil de você conviver do que pra ficar (+) pra ficar 
uma balança igual (+) do que um grupo tem mais 
conhecimento e outro tem menos (+). (338-341) 

Hábito de leitura em 
divulgação científica 

Não! Não leio (+) não leio assim (+) eh!... de divulgação 
científica não (+) mas que leio notícias (+) por exemplo, 
a sonda encontrou água em Marte (+), claramente 
científico (+) mais não é assim uma coisa (+) por 
exemplo... É na Terra (+) eles não escrevem uma coisa 
extremamente científica (+), eles escrevem uma coisa 
para todos entenderem. (395-399) 

Critérios para escolha de 
revistas de divulgação 
científica 

É assim porque é uma revista que não fala só de ciência 
(+) né? (+) às vezes ela fala de vários assuntos (+) às 
vezes muito (+) como posso dizer (+) muito igual ela 
falou (+) às vezes dá... pega alguns assuntos (+) 
derrubam algumas teorias (+) igual ela falou da Bíblia 
(+) teve uma Super Interessante da Bíblia falando que 
nem tudo na Bíblia é verdade (+) entendeu? Aí (+) São 
matérias chamativas (+) oh! Só pelo nome aqui” Hither e 
o Papa” já interessa “ Google Phone” (+) já interessa 
entendeu? Eu acho que são (+) oh! “o começo do fim dos 
anglicanos” (+) sei lá são assuntos que (+) sei lá eles 
pegam (+) acha que são assuntos mais do cotidiano (+) 
acho que, na minha opinião, é essa (+) são assuntos não 
do cotidiano (+) são mais ligado a história (+) também 
não mais assim científicos (+) não tem muita base 
científica. (559-569) 

Principal meio de 
informação 

Veículos (+) primeiro assim de informação mesmo 
internet (+) ai vamos colocar segundo a escola (+) assim 
na escola (+) porque eu coloquei primeiro a internet (+) 
porque assim na internet você vê tudo (+) de tudo (+) de 
tudo (+) na escola você não consegue ver tudo (+) 
entendeu? (+) acho que é isso primeiro internet (+) 
segundo a escola (+) para você (+) ter informação (+) 
agora para você aprender aí é o contrário (+) primeiro a 
escola (+) segundo a internet (+) ai depois vem a TV (+) 
e só. (612-618) 
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Análise sequencial do entrevistado He: 

O entrevistado He utilizou uma sequência de discurso de narração dos fatos, dentro do 

tema proposto no roteiro. O entrevistado também utilizou exemplos para justificar os fatos 

narrados. 

 

Indicadores: 

1) Sobriedade: buscou sempre na sua realidade um testemunho para justificar suas 

afirmações. 

2) Álibis: o entrevistado justificou suas próprias afirmações por meio de exemplos do 

seu convívio sociocultural. 

  

Relação da entrevista individual com o questionário sociocultural: O entrevistado 

He provém de uma família com pouca instrução escolar. No seu discurso foi possível perceber 

a valorização que ele atribui ao conhecimento e à escola. Também ficou presente a sua 

percepção sobre a desigualdade social e cultural que existe no Brasil. Seu discurso foi 

marcado por exemplos que ora estão ligados à escola, ora estão ligados ao seu cotidiano 

(familiar e trabalho). 

 

Quadro 16 – Análise temática do entrevistado Ne 
 
Data da entrevista: 08/08/2008 Início:  9:55 h              Término:10:17 h 
Origem das Percepções 
 

No ensino fundamental. (3) 
 
Não assim como ciência que a gente vê agora no colegial 
(+) a matéria ciência tal que estuda (+) parte Biologia (+) 
Química (+) Física /.../ (5-6) 
 
Tecnologia? Ne: não, aí eu não lembro. (16) 

Contato mais importante 
com a Ciência  

Eu acho que é o trabalho de ano passado com 
espectroscopia (+) foi muito importante pra gente (+) a 
gente trabalhou com aula prática e teórica (+). (18-19) 

Imagem de Ciência e 
Tecnologia 
 

Ciência? O professor D. (27) 
 
/.../ todos os aparelhos eletrônicos de hoje em dia /.../ 
(30) 
 
/.../ as descobertas (+) a gente consegue entender as 
coisas através da ciência /.../. (47) 
 
Ah! o conforto que ela dá pra gente hoje em dia /.../. (54) 



 170 

Ciência e Tecnologia no 
dia a dia do entrevistado 
 

Ciência basicamente nos exercícios que faço (+) de tarde 
na academia /.../ meu instrutor (+) ele (+) /.../ explica (+) 
às vezes as coisas que acontece /.../ (39) 

Destinos da Ciência e seu 
poder 

Medo? Ne: /.../ acho que não tem quem não tenha (+) 
né? não existe /.../. (63) 
 
Eu acho que o governo influencia muito (+) por mais que 
tenham cientistas (+) eles não vão conseguir nada se não 
tiverem fundos e se não tiverem autorização 
governamental /.../ (68-70) 

Conceito de Ciência Eu vejo como uma maneira de explicar as coisas (+) não 
mais aquela Mitologia (+) ah! Se acontece porque tem 
um Deus que faz (+) eu vejo a ciência como já disse (+) 
ela... nos dá o entendimento melhor de como acontece as 
coisas /.../. (80-83) 
 

Conceito de Tecnologia /.../ é o avanço do homem em relação à ciência e se 
aproveitando da ciência para gerar um conforto a mais 
para ele (+) é... mais esse conforto gerando muitos 
problemas, como é o caso do aquecimento global. (86-
88)   
 

Importância da 
informação 

Sim! Quanto menos leigo a gente for mais poderemos 
enfrentar problemas políticos até mesmo (+) a gente não 
vai ser enganado facilmente (+) hã pelos políticos 
corruptos (+) a gente vai ter informação (+) se o político 
falar que 1 mais 1 é 3 a gente vai saber que é 2 (+) hã! 
para aí! (103-106) 
 

Hábito de leitura em 
divulgação científica 

Eu (+) jornais eu leio (+) sim leio bastante (+) eu vejo as 
manchetes (+) eu vejo a parte da Folha que eu recebo em 
casa (+) tem a parte de ciência. (130-131) 
 
Pela manhã de final de semana que eu leio devo levar 
umas 2 ou 3 horas pra... eu acordo já vou tomando café e 
vou lendo lendo o jornal. (239-240) 
 

Critérios para escolha de 
revistas de divulgação 
científica 

Que eu já conheço! (184) 

Principal meio de 
informação 

Internet (259) 
 
É mais fácil! né! A gente tem como (+) eu disse antes da 
facilidade da tecnologia (+) com um clique a gente viaja 
já...(261-262) 
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Análise sequencial do entrevistado Ne:  

O entrevistado Ne utilizou uma sequência de discurso na qual se deteve em responder as 

questões do roteiro da entrevista. Não utilizou exemplos, apenas fez uma descrição dos fatos, 

segundo seu ponto de vista. 

 

Indicadores: 

1) Lirismo: o entrevistado manifestou, no seu discurso, força e necessidade de manter-

se no tema abordado. 

2) Álibis: o entrevistado justificou suas próprias afirmações por meio de seus 

argumentos, a partir do seu ponto de vista, sempre dentro do contexto. 

 

Relação da entrevista individual com o questionário sociocultural: O entrevistado 

Ne tem um nível sociocultural elevado tanto no que diz respeito à sua origem familiar quanto 

aos meios de informação e cultura a que tem acesso. Os seus pais têm nível Superior completo 

e um padrão econômico bom. Em sua entrevista demonstrou muita firmeza e segurança a 

respeito das opiniões emitidas. Também demonstrou que é bem informado, pois suas ideias 

são fundamentadas em aspectos econômicos, sociais e políticos. 

 

 

Quadro 17 – Análise temática da entrevistada Ar 
 

Data da entrevista: 08/08/2008 Início:  8:45 h     Término: 9:15 h 
Origem das Percepções 
 

/.../ lembro vagamente que tive contato com a ciência 
assim de maneira geral (+) foi no Ensino Fundamental. 
(2-3) 
 
/.../ mais no dia a dia também adquire computador (+) 
esse tipo de coisa (+) internet /.../ (10-11) 

Contato mais importante 
com a Ciência  

O artigo científico (+) espectroscópio  (+) todos os 
relatórios também (+) com o processo experimental 
prático. (25-26)  

Imagem de Ciência e 
Tecnologia 
 

Bem (+) diversas matérias relacionadas química (+) 
física (+) tecnologia vem também esse tipo de matéria 
(+) assim o dia a dia que vem a tecnologia (+) o contato 
que tenho com ela no dia a dia. (63-38) 
 
Na ciência? A parte de tecnologia que mais me encanta é 
a química (+) eu gosto muito de química no mundo da 
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ciência. (61-62) 
 
/.../ a praticidade das novas invenções /.../ tudo que 
facilita. (64) 

Ciência e Tecnologia no 
dia a dia do entrevistado 

Com ciência (+) hum! Contato fica quase que fica quase 
que praticamente o dia inteiro no computador que eu 
trabalho com ensino e curso e fico relacionada a 
tecnologia e ciência também (+) acho que somente isso 
no dia de ontem. (51-54) 

Destinos da Ciência e seu 
poder 

De certo modo tenho sim (+) não apoio (+) por exemplo 
(+) a internet que eu utilizo muito (+) pode ser fonte mal 
(+) ruim /.../. (69-70) 
 
 Eu sinto insegurança ao utilizar a internet e outros tipos 
de tecnologia /.../ (73) 
 
/.../ nós tanto podemos fazer para o bem (+) ou para o 
mal (+) sem saber. (94) 
 

Conceito de Ciência /.../ ciência para mim é... é difícil definir de uma maneira 
(+) com uma frase assim (+) eu vejo uma coisa muito 
aberta (+) muito ampla (+) ciência é um estudo que 
abrange várias matérias ou até coisas no dia a dia da 
gente /.../. (106-108) 
 

Conceito de Tecnologia Tecnologia para mim significa... o estudo de ... das 
maneiras (+) das novas maneiras ... como posso dizer ... 
tudo que é novo (+) que abrange ciência também (+) 
acho que é isso. (116-118) 

Importância da 
informação 

Sim! Facilita muito na vida das pessoas de diversas 
formas (+) tanto para o estudo (+) para o trabalho como 
em casa também (+) acho interessante (+) por exemplo 
(+) eu prestava atenção em muitas coisas (+) por 
exemplo (+) na funcionalidade da panela de pressão que 
eu tive conhecimento com o professor D (+) de certa 
forma eu utilizo em casa este conceito (+) em casa (+) 
utilizo este conceito no curso (+) então acho que a 
ciência é necessária! (138-143) 
 

Hábito de leitura em 
divulgação científica 

Revista não! mas eu tenho o costume de entrar na 
internet e procurar sites como o SciELO (+) 
(incompreensível) tanto Educarede até com os artigos 
que eu vejo (+) ou revistas Veja que tem alguns artigos 
também (+) costumo ler revista Super Interessante 
também que tem uns artigos bem interessantes e jornal 
(+) e o próprio jornal. (160-164) 

Critérios para escolha de 
revistas de divulgação 
científica 

Pelo assunto da capa. (225) 

 Principal meio de Acessar a internet. (252) 
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informação 
Análise sequencial da entrevistada Ar:  

A entrevistada Ar utiliza uma sequência de discurso narrando os fatos. Seu discurso 

ficou centrado na figura do Eu. 

 

Indicadores: 

1) Lirismo: a entrevistada manifesta, no seu discurso, a necessidade de manter-se no 

tema abordado. 

2) Recorrências: a entrevistada repete várias vezes a presença dela como agente da 

ação e de outras pessoas como responsáveis pelas ações. Podemos dizer que a 

entrevistada utilizou uma recorrência de denegação, pois, ao reafirmar a presença 

do Eu no discurso, expressou a necessidade de convencer-se a si mesma e os 

outros de uma ideia.  

 

Relação da entrevista individual com o questionário sociocultural: A entrevistada 

Ar provém de uma família na qual seus pais têm o Ensino Fundamental incompleto. A renda 

familiar é pequena e ela própria trabalha e estuda. Pela sua entrevista foi possível perceber 

que a entrevistada tem pouco acesso à informação, provavelmente devido às condições 

econômicas e ao pouco tempo disponível. Suas opiniões são centradas em opiniões 

particulares, sem aprofundar a discussão. 

 

 

Quadro 18 – Análise temática do entrevistada Kr 
 

Data da entrevista: 07/08/2008  Início:  11:45 h Término: 12:14 h 
Origem das Percepções 
 

Acho que foi na terceira série (+) que a professora 
começou a mostrar o meio ambiente /.../. (2-3) 
 
/.../ quando a gente começou a ter mais acesso ao mundo 
(+) da informação mesmo.24-25) 

Contato mais importante 
com a Ciência 

Ah! (+) eu sempre tive assim (+) boas referências assim 
(+) até então (+) nos trabalhos da escola /.../ (29-30) 

Imagem de Ciência e 
Tecnologia 
 

Ah! Ciências (+) vêm mais coisas relacionadas assim 
com o meio ambiente (+) poluição (+) ao verde (+) aos 
animais /.../ (54-55) 
 
A área de tecnologia (+) que é mais ligada à informática 
mesmo (+) computação... (62) 
 



 174 

/.../ você poder conhecer (+) além daquilo que, às vezes, 
a gente ta vendo. (90-91) 
 
Ah! na tecnologia (+) é saber que eles (+) conseguem 
colocar em coisas tão pequenas (+) assim(+) eles fazem 
um chip (+) uma coisa que tem milhões de informações 
(+) uma coisa tão pequena (+) (102-104) 

Ciência e Tecnologia no 
dia a dia do entrevistado 

No meu dia? Ciência? (+) ((pausa longa )) ah! Ontem foi 
um dia que eu num (+) fiquei mais (+) assim (+) com as 
gente teve a prova de manhã (+) aí eu voltei pra casa (+) 
eu fiquei assistindo bastante televisão ontem (+). (71-73) 
 

Destinos da Ciência e seu 
poder 

Eu tenho (+) porque eu acho que a gente tá ficando cada 
vez mais dependente desse tipo de coisa /.../ (113-114)  
 
Ah! Eu acho que as pessoas que se dedicam ao estudo 
sabe (+) pessoas que às vezes abrem mão de muitas 
coisas pra estudar (+) a ciência (+) pra descobrir sabe? 
(156-158) 

Conceito de Ciência /.../ ciências é um conjunto muito grande de coisas vai 
des (+) da natureza em que a gente vive (+) até as 
transformações que ocorrem no meio /.../. (215-217) 
 

Conceito de Tecnologia Tecnologia são as coisas que eles criam pra (+) tentar 
melhorar (+) a (+) vida das pessoas (+) pra ter 
comodidade (+) pra ter bem-estar /.../. (230-232) 
 

Importância da 
informação 

Eu acho (+) porque a partir do momento que a gente 
conhece a ciência conhece (+) igual eu falei começa a 
ver o mundo de outra forma sabe? (+) e também as 
(coisas) que acontecem as pessoas poderiam evitar sabe? 
(+) que nem quando você conhece a ciência (+) você 
começa a conhecer (+) que nem um remédio (+) ele num 
é só aquilo simplesmente (+) ah! eu vou tomar sabe? (+) 
ele é mais coisa (+) acho que tudo isso faz você conhecer 
a ciência (+) você saber como aquilo (acontece) (+) você 
saber que aquilo não é simplesmente (+) ah! ele não vai 
me fazer nada (+) sabe? (242-249) 

Hábito de leitura em 
divulgação científica 

Leio (+) mas não com tanta freqüência (+) leio (+) mas 
assim ah! dizer eu tenho porque tô comprando não (+) 
quando eu tenho (+) ou alguém fala ah! eu tenho essa 
revista (+) eu procuro lê (+) procuro dá uma olhada no 
que tá acontecendo (+) ou paro e vejo uma matéria 
interessante (+) compro mas /.../ (272-275) 

Critérios para escolha de 
revistas de divulgação 
científica 

É a manchete dela fala alguma coisa que parece me 
interessante (+) que eu gostaria de saber. (323-324) 
 

Principal meio de 
informação 

Buscar informação? (+) ah! (+) às vezes eu procuro a 
internet (+) e jornal revista (+) ah! Eu quero saber de um 
assunto que tá acontecendo (+) se é alguma coisa mais 
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específica assim eu vou na internet (+) pego uma matéria 
num jornal ou numa revista (+) ou, às vezes, eu sei de 
um programa (+) um documentário que vai ter na 
televisão que vai falar sobre um assunto (+) eu procuro 
assistir. (360-365) 

 

Análise sequencial da entrevistada Kr:  

A entrevistada Kr utiliza uma sequência de discurso narrando os fatos em torno dos 

temas do roteiro da entrevista. 

 

Indicadores: 

1) Litanias: a entrevistada relaciona os temas abordados na entrevista com Meio 

Ambiente e Natureza. As constantes repetições indicam uma ausência de 

progressão no discurso, mas podem, também, manifestar certa paixão da 

interlocutora pelo tema, no caso: Meio Ambiente/Natureza que passa justificar suas 

declarações incorporando essas expressões. 

2) Recorrências: a entrevistada, como já mencionado anteriormente, repete duas 

expressões em contextos diferentes. Essas recorrências ao Meio Ambiente e 

Natureza indicam a importância dada pela interlocutora a esses temas, entretanto, 

ao se referir a esses temas, a entrevistada também utiliza, no seu discurso, de uma 

outra figura de retórica: os lugares comuns. Os lugares comuns, nesse caso, são 

noções partilhadas culturalmente, que os interlocutores utilizam para justificar seus 

discursos. 

 

Relação da entrevista individual com o questionário sociocultural: A entrevistada 

Kr tem seus pais com escolaridade de Ensino Fundamental incompleto e Ensino Médio 

incompleto. A renda familiar é baixa, mas possui acesso à rede de computadores em sua 

residência. Entretanto, segundo ela, não utiliza a internet com muita frequência para buscar 

informação. Durante a entrevista não demonstrou ter um nível de informação geral que 

pudesse dar conta de abarcar as questões propostas, nem tão pouco demonstrou uma opinião 

coesa sobre Ciência e Tecnologia. 

 

 
Quadro 19 – Análise temática da entrevistada Xe 
 
Data da entrevista: 08/08/2008 Início:  9:20 h   Término: 9:50 h 
Origem das Percepções Ciências (+) foi (+) quando eu tava na  (+) quinta série 
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 né? Que eu num (+) assim na quarta séria pra falar a 
verdade (+) que passava (+) falava sobre corpo humano 
/.../ (2-4) 
 
Ah! tecnologia foi mais (+) foi mais (+) foi mais pra 
frente (+) porque (+) sempre (+) na televisão e no 
noticiário (+) às vezes eu assistia o jornal com o meu pai 
(+) aí eu via lá ah! não (+) porque o avanço da 
tecnologia (+) eu ficava assim me perguntando o que que 
é tecnologia né? (15-18) 
 

Contato mais importante 
com a Ciência  

Eu acho que de (+) saber (+) mais sobre as coisas 
entendeu? (+) é saber que (+) acho que é isso que (+) que 
nem (+) em relação à escola (+) eh (+) sabe? você 
conhece mais (+) sobre (+) porque a ciência assim não é 
só (+) matéria né? (+) também tem outras coisas mas o 
que me (+) assim que eu lembro bem (+) é quando a 
gente começa a aprender (+) sobre o corpo (+) sobre (+) 
as plantas (+) acho que é isso é o que me marcou mais 
assim (+) em relação a essas coisas assim. (38-44) 
 

Imagem de Ciência e 
Tecnologia 

Penso em tecnologia (+) primeira coisa (+) que eu 
penso.(57) 
 
Que cada dia surge uma coisa nova ((riso)) (+) que nem 
(+) você compra um celular hoje (+) e amanhã tem outro 
muito mais moderno (+) e bem melhor do que o seu. 
(105-107) 
 

Ciência e Tecnologia no 
dia a dia do entrevistado 

Ontem? (+) ((risos)) ah! deixa eu ver (+) tecnologia (+) 
quando eu assisto TV assim eu (+) se dá pra ficar em 
casa (+) porque (não ajuda) a ficar no celular assim (+) 
eu digo poxa  nossa! Você tá lá no... tá lá longe e eu tô 
aqui falando por um aparelhinho via satélite acho que é 
isso aí (+) ontem ((ruído)) é que nem me lembro...(+) é 
que eu não fiz muita coisa porque eu fiquei mais 
estudando né?(+) mais...(75-80) 
 

Destinos da Ciência e seu 
poder 

Medo? Xe: tenho (+) porque a tecnologia principalmente 
porque (+) eu (+) fico pensando se hoje em dia (+) tá 
assim a tecnologia tá (+) avançando rapidamente (+) 
imagine daqui a trinta anos (+) como vai tá (+) será que 
(+) vai existir (+) aqueles carros que voam (+) será que 
vai? (+) será que (+) vai existir um (+) combustível pros 
carros que não polui (+) será que (+) será que vai ter 
alguma coisa que possa prejudicar (+) será que vai? (+) 
entendeu? (111-116) 
 
eu acho que (+) a gente assim (+) a gente deve (+) 
colaborar (+) a gente colabora também (+) 
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principalmente com a tecnologia (+) porque essas 
pessoas (+) elas estudam pra (+) fazer com que a 
tecnologia (+) seja mais avançada (+) é porque a gente 
ajuda a eles (+) se a gente compra (+) é porque eles estão 
(+) eles estão vendo que isso tá dando certo (+) então 
eles querem aprimorar (+) para a gente poder comprar e 
eles estão aprendendo com isso (+) só que eu acho que a 
gente deve (+) prestar atenção (+) será que toda essa 
tecnologia é necessário? (+) será que é necessário ter 
várias coisas dentro da tua casa (+) será que é necessário 
ter vários celulares? (+) tem pessoa que andam com  
quatro cinco celulares (de empresas) assim no bolso (+) 
não é necessário só um (+) um pode ser (+) a pessoa não 
vai falar com duas pessoa ao mesmo tempo (+) eu acho 
(+) se a gente não (+) a gente pode ajudar. (139-150) 
 

Conceito de Ciência Ciência para mim é tudo (+) em relação a natureza (+) 
em relação ao ser humano (+) à tecnologia (+) para  mim 
(+) eu não sei explicar (+) mas assim (+) os dois estão 
ligados /.../. (225-227) 
 

Conceito de Tecnologia Tecnologia é (+) o meio do homem ser mais moderno 
(+) eh o jeito das pessoas se sentirem mais (+) ricas em 
(+) modernidade /.../.(231-232) 
 

Importância da 
informação 

É importante (+) eu acho importante porque (+) é que 
nem (+) a mídia ela num (+) eu acho que ela num 
divulga certo (+) o que é a ciência de tal (+) ah! a 
tecnologia (+) num sei do quê (+) a ciência do quê (+) 
mas eles não falam exatamente (+) eu acho que (+) eles 
deveriam (+) que  eu acho importante porque (+) é um 
conhecimento sabe? (+) as pessoas (+) eu acho que 
devem saber (+) ao mesmo tempo que (+) vai cientistas 
(+) as pessoas (+) querem (+) que avancem (+) eu acho 
legal (+) as pessoas saberem porque que eles estão 
fazendo isso (+) porque que eles querem que o mundo 
seja assim (+) entendeu? (+) porque que a ciência ela tá 
assim (+) eu acho importante. (238-246) 
 
Ah! (+) eu acho que (+) na escola eu acho legal (+) os 
professores (+) falarem assim pras pessoas que nem (+) 
as pessoa mais idosas que num (+) que não estudam mais 
(+) chegar a TV (+) o rádio (+) principalmente o rádio 
(+) eu acho muito interessante a TV (+) e o rádio (+) 
fazerem isso (+) aí (+) sei lá (+) eu acho que sim (+) a 
mídia né? (249-253) 
 

Hábito de leitura em 
divulgação científica 

Não (+) normalmente num leio (+) eu leio assim quando 
(+) é que minha tia (+) ela compra muito (essa revistas) 
(+) às vezes eu pego (+) e leio algumas reportagens. 
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(257-259) 
Critérios para escolha de 
revistas de divulgação 
científica 

Porque eu já conheço como que é né? (+) eu conheço e 
eu gostei assim do estilo dela (+) eu acho ela bem...(307-
308) 

Principal meio de 
informação 

Internet (+) eu não tenho muito acesso (+) mas porque  
não tenho internet em casa (+) então eu (+) vou na casa 
dos meus avós (+) mas às vezes eu tenho acesso (+) 
assim o que eu mais utilizo é a TV (+) biblioteca eu não 
curto muito.(343-345) 

 

Análise sequencial da entrevistada Xe:  

A entrevistada Xe utilizou uma sequência de discurso na qual ela tenta narrar os fatos, 

entretanto, por muitos momentos se perde na sequência do assunto e muda de contexto, ou faz 

uma associação confusa. 

 

Indicadores: 

1) Interpolações: a entrevistada apresentou, durante seu discurso, cortes que 

demonstraram lacuna no seu pensamento. Em alguns momentos esses cortes 

também apareceram na forma de risos, indicando insegurança na exposição do 

assunto ou inibição para falar.  

2) Ilogismos ou falhas lógicas: a entrevistada, ao expor suas ideias, tentou elaborar um 

raciocínio a respeito do tema, entretanto sua argumentação não progrediu. 

 

Relação da entrevista individual com o questionário sociocultural: O perfil 

sociocultural da entrevistada nos mostrou que ela tem seus pais com uma boa escolaridade, 

nível Superior completo e nível Médio completo. Tem condições familiares propícias para 

uma formação mais consistente em relação a essa apresentada na entrevista. Entretanto 

observou-se que a entrevistada não tem um nível de informação bom a respeito dos temas e 

dos assuntos tratados na entrevista. A estrutura do seu pensamento é confusa, não 

conseguindo formular uma ideia completa e coesa. 

 

 

Quadro 20 – Análise temática da entrevistada Rn 
 
Data da entrevista: 07/08/2008  Início:  8:55 h                  Término: 9:15 h 
Origem das Percepções 
 

Ah! (+) Eu tava (+) na quinta série mais ou menos né? 
(+) pequenininha (+) começando (+) ciências ensinava 
bastante coisa (+) mas eu sabia (+) a maioria química do 



 179 

meu pai (+) que ele me ensinava (+) TV (+) também (+) 
revista (+) daí ele comprava aquelas revistas que tinha 
experiências (+) só! (2-5) 
  

Contato mais importante 
com a Ciência  

Ah! nesses três últimos anos assim (+) teve química (+) 
essas coisas.... aí deu uma aprofundada mais (+) daí eu 
pensei as dúvidas que eu tinha (+) mas isso... (22-24) 
 

Imagem de Ciência e 
Tecnologia 
 

Tecnologia (+) o homem (+) sem o homem não teria 
tecnologia. (41) 
 
Origem de tudo (+) como o mundo é formado. (52) 
 

Ciência e Tecnologia no 
dia a dia do entrevistado 

Tecnologia no esporte (+) por causa do tênis (+) tênis (+) 
é muito importante (+) deixa eu ver (+) televisão assisti 
(+) computador (assisti) (+) ciência coca-cola que eu 
tomei (+). (47-49) 
 

Destinos da Ciência e seu 
poder 

Medo? Rn: eu tenho (+) bastante, porque (+) você num 
sabe o que é que você tá criando né? (62-63) 
 
Você deve fazer sua própria ciência (+) né? Nós mesmo 
temos limites. (76) 
 
Eh! os erros: /.../ acho que se você fez (+) você tem que 
assumir o que fez /.../. (80) 
 

Conceito de Ciência Ciência (+) é a vida é tudo (+) sem ela (+) o que a gente 
faz das coisas não teria (+) sentido. (87-88) 
  

Conceito de Tecnologia Tecnologia (+) é uma coisa criada né? Então... então... 
esqueci o que ia falar... Tecnologia é uma coisa que a 
gente tá desenvolvendo né? Ela é importante...(95-96) 
 

Importância da 
informação 

Eu acho importante! mas que tem (+) tem pessoas que 
não se interessam é (+) ou porque não teve? na infância 
incentivo (+) ou porque (+) não conhece mesmo (+) 
acho que todo mundo deveria conhecer (+) alguma coi 
(+) um pouquinho que seja. (109-112) 
 

Hábito de leitura em 
divulgação científica 

Eu leio mais na internet (+) quando sai um artigo (+) 
essas coisas (+) aí eu procuro saber o que é. (128-129) 
 

Critérios para escolha de 
revistas de divulgação 
científica 

Por causa da capa (+) que tá me chamando atenção. 
(170) 
 
As letras né? (+) e a foto...(172) 
 

Principal meio de 
informação 

Internet. (220) 
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Dá pra você buscar muita informação (+) muito tempo 
(+) muito mais coisas (+) num lugar só. (222-223) 
 

 

 

Análise sequencial da entrevistada Rn:  

A entrevistada Rn utilizou uma sequência de discurso na qual se deteve em responder às 

questões propostas no roteiro da entrevista. As suas respostas não apresentaram um 

embasamento argumentativo para as suas proposições. Utilizou palavras e expressões gerais 

para justificar a sua fala, como: mundo, homem, vida, coisa. 

 

Indicadores: 

1) Litanias: a entrevistada apresentou, durante seu discurso, uma ausência de 

progressão no discurso em função da falta de opinião sobre o tema da entrevista.  

2) Jogos de palavras: a entrevistada utilizou algumas palavras gerais para expor e 

justificar as suas respostas. Esse jogo de palavras sugere uma fuga do entrevistado 

ao problema, pois as palavras e as expressões gerais são mais facilmente aceitas 

pelo entrevistador, porque, se o entrevistador as contestar, o entrevistado volta ao 

lugar comum, ou seja, às expressões gerais. 

 

Relação da entrevista individual com o questionário sociocultural: A entrevistada 

Rn trabalha e estuda. Seus pais têm formação a nível Médio de ensino.  Pelo seu perfil, a 

entrevistada demonstrou não estar muito à vontade durante a entrevista. Foi sucinta nas suas 

respostas, não demonstrando interesse pelo tema. Também a entrevistada tinha marcado sua 

entrevista para o dia anterior e esqueceu de comparecer. 

 

 

Quadro 21 – Análise temática do entrevistado F 
 
Data da entrevista: 07/08/2008  Início:  9:15 h  Término: 9:50 h 
Origem das Percepções 
 

Logo que eu me conheço por gente (+) se assim posso 
dizer (+) já conhecia ciência e porque na escola tinha a 
matéria de ciência. (4-5) 
 
Mais pra frente (+) uns doze (+) doze anos que eu tive 
uma noção boa sobre tecnologia. (15-16) 
 

Contato mais importante /.../ eu adorava aula de ciências (+) lembro que a 
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com a Ciência  
 

professora trazia um sapo (+) a gente e ela dessecou ele e 
o coração ficou batendo (+) que tinha dado uns negócio 
para ele dormir /.../. (21-23) 
 

Imagem de Ciência e 
Tecnologia 

É! os aparelhos (+) os computadores (+) os notebooks 
(+) todas essas coisas (+) eu gosto bastante. (70-71) 

Ciência e Tecnologia no 
dia a dia do entrevistado 

Computador (+) é praticamente todos os dias (+) ciências 
eu (+) não sei (+) mais tecnologia (+) o computador (+) a 
internet sempre. (56-57) 
 
Isso com certeza (+) eu tenho mais contato com a 
tecnologia do que com a ciência. (60-61) 
 

Destinos da Ciência e seu 
poder 

 Medo? F: /.../ da ciência (+) da tecnologia também (+) 
dos dois (+) é por um lado (+) se for usada pro mal  (+)  
por exemplo (+)  a tipo a tecnologia criar (se matar) as 
pessoas não tem... inocentes (+)  por exemplo (+)  a 
ciência fazer modificações nas pessoas (+) fazer mutação 
(+)  que isso é uma coisa que pode acontecer (+)  se você 
brincar  (+) entre aspas de mudar os genes das pessoas 
você pode criar um monstro (+) você cria uma coisa 
boas (+) mas pode prejudicar várias pessoas pra tentar 
chegar nisso. (73-79) 
 

Conceito de Ciência Estudo! Estudo! Desenvolvimento (+) conhecimento (+) 
se descobrir as coisas (+) você criar novas coisas (+) 
basicamente isso! (146-147) 
 

Conceito de Tecnologia Difícil (+) mas acho que praticamente tudo (+) tudo que 
envolve (+) talvez o bem (+) o desenvolvimento (+) a 
tecnologia ajuda os médicos (+) tudo ajuda muito a 
tecnologia (+) seria um bem (+) uma coisa muito boa (+) 
por um lado (+) por outro lado uma coisa muito ruim (+) 
tipo as armas (+) já na medicina totalmente diferente (+) 
tem coisas boas e coisas ruins (+) acho que significa uma 
coisa boa (+) significa um avanço da humanidade. (149-
154) 
 

Importância da 
informação 

Porque assim se você quer ser alguém na vida você tem 
que conhecer um pouco de ciências (+) tem que saber da 
onde veio (+) como veio (+) porque pra que que serve 
ciências se você não souber nada de ciências (+) você 
você não é nada (+) não vai saber nada! (161-164) 
 

Hábito de leitura em 
divulgação científica 

Depende! Se... eu não compro(+) se tiver num lugar e 
tiver a revista (+)  tiver várias edições e tiver a de 
ciência, com certeza eu vou ler a de ciência e tecnologia. 
(170-172) 
 

Critérios para escolha de Porque eu já conheço (+) porque eu nunca tinha ouvido 
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revistas de divulgação 
científica 

falar sinceramente nessas aqui! (228-229) 
 

 Principal meio de 
informação 

Internet e televisão (+) faço os dois ao mesmo tempo, 
computador e televisão. (260) 
 

 

 

Análise sequencial do entrevistado F:  

O entrevistado F utiliza uma sequência de discurso narrando os fatos, trazendo exemplos 

e emitindo opiniões particulares. 

 

Indicadores: 

1) Lirismo: o entrevistado utilizou exemplos e argumentos para justificar sua posição 

dentro do tema abordado. 

2) Álibis: o entrevistado justifica as suas próprias afirmações, por meio de exemplos e 

opiniões pessoais.  

 

Relação da entrevista individual com o questionário sociocultural: O entrevistado F 

tem seus pais com nível Médio de educação e uma boa renda familiar e, apesar disso, estava 

trabalhando (até pouco antes da entrevista), além de estudar. Tem facilidade de comunicar-se 

e gosta de fazer leituras de ficção científica. Além disso, durante a entrevista comentou de 

atividades culturais que frequenta e de exposições de Ciência e Tecnologia a que gosta de ir. 

Utiliza bastante a internet e assiste TV. 

 

 

Quadro 22 – Análise temática da entrevistada Cl 
 

Data da entrevista: 07/08/2008  Início:  10:00 h  Término: 10:35 h 
Origem das Percepções 
 

Ciência? (+) ah! (+) eu lembro que assim (+) quando a 
água tava fervendo assim (+) minha mãe me falava ah as 
moléculas né? (+) aí eu perguntava o que é que é isso 
né? (2-4) 
 
Ah! Tecnologia (+) eu acho foi assim (+) mais pela 
televisão (+) quando eu assistia alguma coisa assim (+) 
falava tecnologia (+) aí eu percebi assim que tecnologia 
e informática assim que essas (+) que a gente só ouve 
falar nisso né? (+) tecnologia e informática (+) só isso 
mesmo. (18-21) 
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Contato mais importante 
com a Ciência  

Ah! eu gostei muito aqui na escola sabe (+) eu gosto 
muito de biologia né? (+) aí quando a nossa professora 
fala de célula assim sabe? Aí eu comecei (+) comecei a 
me interessar (+) a pesquisa (+) aí eu gostei mesmo (+) 
eu comecei a mais me inteirar né?(+) biotecnologia (+) 
por eu gosto de biotecnologia. (35-39) 
 

Imagem de Tecnologia 
 

Tecnologia o que que vem primeiro na minha cabeça (+) 
é (+) a biotecnologia agora né?(54-55) 
 
É (+) aqueles aparelhos (+) quer dizer (+) sabe aqueles é 
(+)  base nitrogenada né? (57-58) 
 
Ah! que ela é muito abrangente né? (+) não é uma coisa 
isolada né? (+) que só fica naquilo (+) eh um eh (+) 
parece assim que (+) num tem fim né? (+) parece assim 
que é (+) é uma coisa que não tem fim mesmo é (+) essas 
descobertas (+) e o que podem descobrir (+) sempre 
pesquisando e pesquisando e, às vezes, não chega num 
(+) numa resposta e naquilo que a pessoa descobriu (+) 
e, às vezes, chega em outra através de outra coisa que 
queria descobrir né? (89-94) 
 
Ah! essas descobertas né? (+) que o homem tá fazendo 
(+) ao mesmo tempo que encanta às vezes não encanta 
muito né? (+) por causa dos (+) dos problemas (+) 
sociais que tem no mundo né?” 
“porque não é todo mundo que tem tecnologia né? (+) o 
acesso né?...(104-106) 
 

Ciência e Tecnologia no 
dia a dia do entrevistado 

ontem (+) ah! ontem (+) eh ontem não dá (+) pra 
falar...(69)  
 
não (+), às vezes, eu assisto na televisão né? (+) aquele 
ciência e tecnologia né?(+) mas como era muito cedo eh 
(+) meio difícil de acordar né? (+) aí vejo que tem 
alguma relação né? (+) será que a ciência e ou a 
tecnologia pra descobrir né? (+). (71-74) 
 

Destinos da Ciência e seu 
poder 

Ah! eu tenho (+) eu tenho medo sim (+) que quando 
passou um dia na televisão falando que (+) inventaram 
um produto (+) já inventaram que tem vários produtos aí 
no mercado eh (+) daqueles produtos de nova tecnologia 
sabe? (+) e aí falaram que ele é tão pequenininho que 
entra na pele (+) e vai pro sangue (+) pra corrente 
sanguínea (+) e eles não sabem qual a consequência que 
isso pode causar né? No corpo da pessoa (+) aí isso me 
assusta um pouco (+) mas também não me assusta muito 
né? (+) mas já (+) já fico meio assim (+) encucada... 
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(116-123) 
 
Ah! (+) quem deve determinar? (+) bom (+) é a pesquisa 
(+) ((riso)) é porque como a ciência é investimento (+) 
né? (+) essa tecnologia é tudo investimento privado, né? 
(+) então a população não tem voz nisso (+) mesmo que 
fosse público a população já não tem voz (+) num chega 
(+) a opinar fala assim oh (+) eu acho certo vocês parar 
por aí (+) ou eu acho errado vocês parar por aí (+) num 
(+) eu acho assim que (+) a população não pode opinar 
em nada (+) porque não é acessível a ela (+) mas que 
nem os problemas de células tronco que a igreja (+) 
influencia (+) ah! Eu acho ridículo (+) eu acho ridículo 
porque num é assim também né? (+) Tem que pensar (+) 
eu acho assim que (+) falta de definição também né? (+) 
que (+) a pessoa não tem (paciência) (+) eh! as células 
troncos né? (+) As células tronco (+) você vai salvando 
uma célula (+) vai (+) é para salvar (+) pode salvar uma 
vida futuramente (+) o problema também você também 
não pode nem se machucar porque você vai perder célula 
(+) aí eu não concordo (+) aí eu tenho uma opinião mais 
assim... (160-173) 
 

Conceito de Ciência Ciência (+) ah! ciência para mim (+) significa (+) o 
estudo da vida (+) eh (+) você pensar em tudo sabe? É 
você pensar assim (+) como que fizeram aqueles 
azulejos (+) é você pensar assim (+) nos planetas na 
movimentação da Terra (+) tudo assim é a ciência (+) 
ciência é um estudo assim (+) muito (+) abrangente (+) 
muito mesmo... (234-238) 

Conceito de Tecnologia Tecnologia? (+) ah! significa (+) ah! Assim (+) é o que 
eu acho né? (242) 
 
/.../ não é não é aquela coisa certa... (244) 
 
Tecnologia pra mim é uma inovação que nunca termina 
(+) que pode causar danos (+) pode causar soluções (+) 
mas é uma coisa assim interminável... (246-265) 
 

Importância da 
informação 

Sem conhecimento a (+) a gente não chega a lugar 
nenhum (+) fica assim sempre aquela coisa primitiva (+) 
né? (264-265) 
 

Hábito de leitura em 
divulgação científica 

Num leio (+) num leio porque é muito caro pra mim (+) 
se pudesse eu compraria...(297-298) 
 

Critérios para escolha de 
revistas de divulgação 
científica 

ah! Eu acho porque ela é mais divulgada (+) aí logo vem 
a ideia (+) se é mais divulgada é porque deve ser a 
melhor né? (+) e, às vezes, nem sempre é mas (+) é essa 
a ideia que vem primeiro. (352-354) 
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Principal meio de 
informação 

Internet eu não tenho em casa (+) aí é só televisão (+) 
nos canais de cultura (+) e globo (+) mas nesses eu 
nunca vi passando (+) nada sobre ciências e tecnologia 
assim (+)  se passar eu não vejo (+) quando eu tinha 
aquela (+) TV cabo (+) né que se fala (+) aí tinha aqueles 
canais National Geographic Chanel (+) até 
(incompreensível) sabe? Descovery (+) aí (+) eu assistia 
bastante sobre aquecimento global (+) eu não me 
cansava né? (+) mas colocavam uma reportagem que era 
de manhã (+) nesses canais (+) e às vezes passava na 
escola pra assistir né? (+) que eu acho que aprende mais 
em casa do que na escola (+) ((riso)) hoje em dia a gente 
aprende mais na televisão (+) mas só que é muito caro 
também né? (395-404) 
 

 

 

Análise sequencial da entrevistada Cl:  

A entrevistada Cl utiliza uma sequência de discurso explicativo e crítico. 

 

Indicadores: 

1) Sobriedade: a entrevistada expôs suas opiniões embasadas numa situação real, ao 

mesmo tempo em que dá sua opinião crítica sobre o assunto. 

2) Recorrências: a entrevistada recorre às questões políticas em diferentes contextos 

para justificar suas críticas e seus argumentos, significando a importância que a 

interlocutora dá para a política como agente de mudança social.  

 

Relação da entrevista individual com o questionário sociocultural: A entrevistada Cl 

vem de uma família com baixo poder aquisitivo, que, segundo ela, dificulta o acesso a alguns 

bens culturais. Seu pai e sua mãe têm nível de escolaridade Fundamental incompleto e nível 

Médio completo. A entrevistada trabalha e estuda. Fez críticas ao preço dos livros e das 

revistas e à dificuldade para adquirir para quem não tem um poder aquisitivo elevado. 

Também criticou o horário dos programas de Ciência da TV no Brasil, que dificultam a 

audiência. 

 

 

Quadro 23 – Análise temática do entrevistado Br 
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Data da entrevista: 07/08/2008  Início: 8:25 h  Término: 8:50 h 
Origem das Percepções 
 

Na escola do meu bairro (+) que era de primeira a oitava 
série (+) antigamente (+) era uma escola assim um pouco 
mais rígida do que hoje (+) hoje não tá muito (+) então 
eles começavam a ensinar (+) ciência (+) que era 
conjunto com (incompreensível) (+) que era um (+) do 
lado praticamente (+) então eles começavam desde o 
(incompreensível) falando que a gente tinha que plantar 
sementinha (+) eu lembro (+) que a gente plantava 
sementinha (+) daí regava (+) aí no dia a professora 
mandava a gente vê (+) foi daí que ela começou a falar 
um pouco (+) aí na primeira série (+) falou um 
pouquinho como é que a árvore crescia (+) aí falava da 
fotossíntese (+) processo que a planta levava pra crescer 
(+) mas daí quando (+) foi mesmo se aprofundar mais 
assim (+) de falar sobre (+) elementos (+) como é que se 
faz a fotossíntese e a respiração (+) aí foi mesmo na 
quinta série que teve umas fórmulas químicas (+) mas e 
se aprofundou mais... (5-17) 
 
Tecnologia? (+) Foi mais ou menos na sétima (+) na 
sétima (+) que a professora ((ruído)) começou a falar 
assim (+) por cima (+) que foi (+) que tava poluindo 
muito (+) aí que tava vindo novas fontes (+) que iam 
substituir a energia, né? Ela começou a falar que (+) 
agora a biomedici bio bio (+) aí que veio as novas 
ciências (+) que é a biomedicina (+) biomédicas (+) aí eu 
aprendi mais no primeiro ano (+) aí foi envolvendo a 
tecnologia. (24-31) 
 

Contato mais importante 
com a Ciência  

Foi no segundo ano (+) no ano passado (+) que eu 
comecei a ter aulas com o professor D (+) porque eu 
nunca tinha tido aula no laboratório. (42-43) 
 
Aí ele começou a mostrar (+) como que é (+) fazer uma 
experiência (+) né? (+) começou a falar do método 
científico (+) daí eu me interessei mais. (45-46) 
 

Imagem de tecnologia 
 

Quando eu penso em tecnologia? Eu penso na mudança 
(+) numa transformação né? Então assim (+) eu penso 
que a tecnologia (+) ela vai trazer algo novo (+) ela vai 
tirar o antigo pra substituir. (59-61) 
 
né? (+) então eu penso nela como algo (+) que tá vindo 
substituir (+) que vai ser melhor (+) vai mais prático. 
(63-64)  
 
Acho que as novas descobertas (+) né? porque (+) aquilo 
que eu te falei (+) acho legal na ciência comparar o 
antigo (+) com o atual (+) de hoje né? Que esse poder 
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questionar (+) como era (+) antigamente e hoje tu pode 
debater o que mudou (+) eu acho muito interessante (+) 
eu acho que ciência num (+) o legal dela mesmo (+) é 
questionar o ontem e o hoje (+) o que mudou (+) o que 
transformou... (82-86) 
 
Ah! Eu acho que o que mais me encanta (+) é saber 
como é que as coisas funcionam (+) porque (+) às vezes 
é uma pecinha tão pequena (+) que faz tanta coisa (+) 
que eu acho que isso me impressiona muito porque (+) 
sabe? Fazer uma pecinha daquelas (+) tem que (+) saber 
muita coisa que (+) então eu acho que a fonte de 
pesquisa que eles usam pra (+) sempre fazer coisas novas 
(+) é muito legal. (89-94) 
 

Ciência e Tecnologia no 
dia a dia do entrevistado 

Ontem (+) ontem eu me acordei aí (+) fui pro curso de 
informática (+) né? Aí o computador (+) a tecnologia 
porque (+) ele fala sobre as placas do computador (+) aí 
eu chego em casa (+) eu tenho (+) o meu vídeo game (+) 
que também (+) eu acho que tem tecnologia (+) né? (+) 
tem o meu celular (+) que eu utilizo ele diariamente (+) 
tenho ipod que eu uso bastante (+) então eu acho que 
isso daí (+) tem tecnologia pra mim que eu uso 
diariamente... (69-79)  
 
Hum (+) ciência (+) não acho que não...(77) 
 

Destinos da Ciência e seu 
poder 

Medo? Br: muito (+) muito (+) porque eu acho assim (+) 
tá evoluindo muito (+) a tecnologia (+) a ciência tá junto 
com ela eu acho as duas caminham juntas (+) então 
assim (+) eu acho que (+) chega uma hora (+) que a 
tecnologia (+) vai acabar (+) eu acho assim que o 
homem (+) ele (+) ele avança tanto (+) eu acho que 
chega uma hora (+) a própria tecnologia que ele mesmo 
inventou pode acabar com ele (+) o que eu que as coisas 
estão muito aceleradas (+) tá evoluindo muito 
rapidamente (+) mas eu acho que futuramente 
poderemos ter grandes consequências (+) né? assim oh 
(+) eu me assusto porque (+) é muita coisa né? Que tão 
descobrindo (+) que nem assim (+) eu não sabia que 
existia vírus de laboratório (+) e aí (+) foi notificado (+) 
eu vi numa reportagem que um homem né? mandava 
pelo correio (+) o vírus (+) que foi descoberto (+) isso 
assim (+) isso me assustou muito (+) eu fiquei 
impressionada... (100-111) 
 

Conceito de Ciência No meu (conceito) eu acho que é tudo relacionado à vida 
ou não (+) não vida né? Acho pra mim (+) eu acho que 
ciência é tudo (+) acho que também ciência é o 
conversar (+) porque também conversar tem uma ciência 
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(+) pra mim poder conversar (+) falar corretamente (+) 
acho que até no nosso dia a dia assim (+) tudo a ciência 
tá presente porque assim (+) eu ando na rua (+) quando 
na rua tá asfaltada (+) eu acho que (+) tem uma 
composição naquela (+) naquele asfalto (+) eu acho que 
tudo é ciência (+) o medicamento que eu compro (+) 
acho que tudo (+) a gente falar que não existe ciência em 
nada (+) tem em praticamente (que é tudo que foi fonte 
de pesquisa) (+) é muita pesquisa, né? (+) eu acho que 
ciência é tudo. (157-166) 
 

Conceito de Tecnologia Olha (+) pra mim tecnologia é um (+) algo novo (+) 
então é desenvolver algo novo né? (+) eu acho que a 
tecnologia (+) tá aí pra avançar (+) então (+) é difícil 
definir tecnologia eu nunca pensei aí (+) é difícil (+) 
acho que eu não saberia definir tecnologia (+) difícil... 
(169-172) 
 
(+) é difícil (+) não consigo definir assim (+) ciência 
ainda (+) ciência porque pra mim as duas estão sempre 
assim do lado né? (+) tecnologia difícil (+) não consigo 
definir. (175-177) 
 

Importância da 
informação 

Eu acho que sim (+) porque conhecer ciência (+), às 
vezes, as pessoas vivem a ciência e não conhecem (+) aí 
acham que quando passa assim (+) alguma coisa que os 
cientistas erraram aí (+) tudo joga a culpa na ciência (+) 
só que eles não entendem que ciência (+) é tudo no dia a 
dia deles (+) eu acho importante, sim. (194-198) 
 

Hábito de leitura em 
divulgação científica 

Olha (+) eu leio aquela (+) a Veja... (222) 
 

Critérios para escolha de 
revistas de divulgação 
científica 

É (+) pelo título dela.(278) 

Principal meio de 
informação 

Internet pra pesquisar alguma coisa nova (+) que eu 
quero saber né? (+) que às vezes jogam uma (+) a mídia 
apresenta uma coisa (+) mas daí eu fico em dúvida (+) 
não confio muito na mídia (+) eu sempre vou em busca. 
(332-334) 
 

 

 

Análise sequencial do entrevistado Br:  

A entrevistada Br utiliza uma sequência de discurso narrando os fatos e argumenta 

com base no seu contexto sociocultural e suas leituras. 
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Indicadores: 

1) Lirismo: a entrevistada utilizou argumentos do seu cotidiano e de suas leituras para 

justificar sua posição frente ao tema tratado.  

2) Recorrências: a entrevistada recorre ao seu contexto sociocultural no qual estão 

presentes as suas leituras, a escola, os meios de comunicação, suas atividades 

diárias para justificar sua fala. As suas recorrências podem ser classificadas como 

recorrências de importância, pois revela o quanto as suas experiências cotidianas 

estão presentes no seu discurso.  

 

 

Relação da entrevista individual com o questionário sociocultural: A entrevistada Br 

tem seus pais com Ensino Fundamental incompleto, não tem computador em casa e utiliza a 

TV para se manter informada. Percebe-se, na sua entrevista e como ela mesma cita, que faz 

leituras em revistas de informação geral e apresenta um bom nível de informação. 

 
 
Quadro 24 – Análise temática do entrevistado I 

 

Data da entrevista: 07/08/2008  Início: 12:20 h  Término: 12:55 h 
Origem das Percepções 
 

A primeira vez que eu vi falar de ciência foi na quinta 
série pra sexta (+) só que não chegou a especificar nem 
Química nem Física nem Biologia (+) só que foi tudo 
(interado) os três temas num só (+) aí a professora (+) a 
professora tinha comentado que lá pra oitava série ou 
primeiro ano a gente ia aprender mais Física (+) um poço 
de Química (+) mais só ia especificar mesmo do 
primeiro ao terceiro ano (+) que aí ia ver se ia despertar 
o interesse ou não. (3-8) 
  

Contato mais importante 
com a Ciência  

Bem vem os animais (+) o que mais fácil em ciências é 
Biologia sem ser Química (+) porque pretendo fazer 
Veterinária e tudo (+) e me relaciona mais com a 
Biologia (+) a primeira coisa que vem assim quando 
penso em ciência (+) antídoto (+) animal (+) floresta (+) 
assim... (41-44) 
 

Imagem de Ciência e 
Tecnologia 
 

As mutações genéticas (+) o que mais me fascina (+) 
mutações assim (+) aquelas plantas que você mistura 
uma com a outra e forma aquela mais resistente e produz 
mais oxigênio (+) esse negócio (+) assim (+) e outra 
coisa assim em particular é as moléculas as partículas (+) 
as moléculas assim! (62-65) 
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Os avanços (+) assim a computação por exemplo (+) era 
coisas... bem antigamente mesmo o máximo de contas 
era múltiplo de dois agora já dá pra fazer múltiplos de 
mil dois mil e assim ainda aumentando (+) fora os 
avanços assim da própria internet que antes você tinha 
aqueles sites prontos tipo do Google que você 
pesquisava uma série de coisas (+) agora dentro do 
próprio Google tem outros sites que você pode entrar (+) 
então isso pra mim também já faz parte do avanço. (67-
73) 
 

Ciência e Tecnologia no 
dia a dia do entrevistado 

Internet que eu usei (+) depois que eu saí do Z eu parei 
na Lapa no meu curso (incompreensível) e aí eu mexi na 
internet para pesquisas trabalho (+) aproveitei pra olhar a 
página da uol e ver a página da Folha de São Paulo (+) 
pra ver o que tinha acontecido (+) assim tal... depois fui 
pra casa almocei (+) aí assisti televisão (+) aí depois 
disso acho que saí pra ajudar minha mãe em casa (+) 
mais tecnologia mesmo foi só a televisão e o computador 
mesmo. (50-55) 
 
Aí de ciência? de ciência foi (+) a parte de organizar os 
lixos para poder colocar em frente de casa (+) os 
animais que foram lá e minha mãe estava expulsando 
eles e eu não deixei (+) ela expulsou ele e acabei levando 
eles (+) e acho que o tema que passou na televisão a 
noite que foram “As florestas”. (57-60) 
 

Destinos da Ciência e seu 
poder 

Medo? I: um pouco (+) né? Porque as vezes o antídoto 
que agora ta curando futuramente pode matá-lo também 
(+) muito (+) muitas vacinas assim por hora você pensa 
que tá protegido assim  ah é um antibiótico você vai 
ficar bom e tal (+) mais as vezes pra algumas pessoas (+) 
pra alguns organismos as reações são diferentes o que 
era pra ajudar pode acabar atrapalhando (+) na 
respiração (+) fisicamente (+) assim.(76-81) 
 
Nós mesmos também (+) porque os cientistas (+) os 
Químicos (+) os Físicos assim eles tão fazendo assim 
tudo o que podem pra tentar avançar a tecnologia 
científica para ajudar a humanidade só que às vezes o 
erro deles consiste no nosso próprio erro porque a gente 
pensa que aquela doença vai ser curada só porque aquele 
antídoto curou uma que é aparecida (+) só que a gente 
não pode culpá-los por isso (+) a gente acredita neles 
mas tem que acreditar desacreditando um pouco, né? 
Porque nem tudo é certo (+) porque eles fazem o que 
eles podem (+) mas as vezes em tudo que eles fazem vai 
acabar ajudando a gente (+) beneficiando a gente de 
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alguma maneira. (95-103) 
 

Conceito de Ciência Bem! Ciência significa (+) vida (+) avanços progresso 
(+) e descoberta porque a cada dia se descobre alguma 
coisa né? (+) tabela periódica tá todos aqueles elemento 
ali (+) mas amanhã ou depois você pode descobrir um 
novo elemento (+) ou você pode transformar um 
elemento (+) você pode juntar um elemento com o outro 
então a ciência significa progresso (+) vida (+) esperança 
(+) só assim. (108-113) 
 

Conceito de Tecnologia Tecnologia? (+) é progresso também né? Só que 
progressos (+) que podem ser contestados assim como se 
eles são progressos bons ou benéficos ou maléficos (+) 
mais (+) com a aquela coisa assim que nem sempre você 
vai descobrir uma coisa assim futura que vai poder te 
ajudar assim (+) mas também se você tentar através da 
tecnologia voltar um pouco o tempo pra encontrar 
alguma coisa dali que possa te ajudar agora é melhor (+) 
então você pode usar a tecnologia para avanços (+) bem 
a frente do limite ou você pode usar técnicas que você já 
usava antes pra tentar fazer um progresso maior do que 
só tentar avançar normalmente. (115-123) 
 

Importância da 
informação 

Ah! eu acho (+) porque se as pessoas não compreende e 
entende a ciência elas não podem julgar (+) porque você 
só pode julgar uma coisa a partir do momento que você 
entende  e compreende aquilo que está sendo discutido 
(+) se você não sabe o que ... não entende o que o 
cientista o que acabou de descobrir ... uma fórmula pra 
rejuvenescer (+) coisa assim  você não vai poder dizer 
“ta errado!” (+) você não conhece! Você não 
entende!(131-136)  
 

Hábito de leitura em 
divulgação científica 

É um pouco difícil assim de eu ler porque em casa acho 
que só eu mesmo gosto assim desta parte de Física 
Química assim (+) desta parte de ciência assim (+) como 
eu ainda não trabalho tem dificuldade de comprar as 
revistas ou então não encontro as revistas assim com os 
amigos assim (+) aqui na escola quando eu encontro ou 
quando um amigo meu tem eu sempre peço leio junto (+) 
discuto. (152-157) 
 

Critérios para escolha de 
revistas de divulgação 
científica 

Ah! pra interar mais os assuntos que acontecidos hoje (+) 
temas como aquecimento global (+) avanço do 
computador hoje (+) há os antídotos das poções já feitas 
pelos médicos hoje coisa assim e pra saber mais assim 
porque por mais que você veja na internet (+) livros já 
escritos tudo (+) você ainda não sabe tudo que tem hoje 
(+) eu acho que eu pegava a revista ciência hoje eu ia me 
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interar mais no assunto (+) mas as outras também seria 
interessante (+) mais pra comprar hoje eu compraria esta. 
(206-212) 
 

Principal meio de 
informação 

A internet! (232) 
 
Eu procuro normalmente (+) quando tem trabalho de 
escola a gente especifica mais né? Porque você tem 
trabalho de escola e não pode viajar muito além (+) mais 
normalmente eu entro nos sites assim das revistas 
científicas (+) entro no próprio site do Professor D (+) 
leio as coisas que ele deixa lá (+) entro na comunidade 
pra ver se tem alguma /.../ (240-244) 
 

 

 

Análise sequencial do entrevistado I:  

O entrevistado I fez o seu discurso utilizando uma série de expressões desconexas e sem 

sentido. Percebe-se, na sua fala, a presença de elementos mágicos relacionados a Ciência, por 

exemplo fala em fórmula secreta e poções que remontam, possivelmente, a imagem de 

Ciência de sua infância. 

 

Indicadores: 

1) Litanias: o entrevistado fez uso de repetições do termo “antídoto” em diferentes 

contextos e de forma confusa. Essas repetições podem indicar a falta de domínio 

em Ciências ou a utilização de termos que fazem parte do imaginário do 

entrevistado, como se a expressão tivesse, para ele, um grande significado no 

contexto da Ciência. 

2) Figuras de retórica: o entrevistado utilizou figuras de retórica no seu discurso, pois 

jogou com o sentido das palavras. Nesse caso, o entrevistado utilizou como figura 

de retórica a conjunção. A conjunção opera num discurso dissonante procurando 

restabelecer certa harmonia. O entrevistado fez essa conjunção por meio de um 

processo mágico, na tentativa de dominar a contradição. 

 

Relação da entrevista individual com o questionário sociocultural: O entrevistado I 

provém de um contexto no qual seu pai não é alfabetizado e sua mãe tem nível de ensino 

Fundamental incompleto. A renda familiar é baixa, mas o entrevistado afirmou que acessa a 

internet com frequência, em local público e gratuito próximo da sua residência. As suas 
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opiniões demonstram pouco convívio com a cultura e informações da Ciência. Por outro lado, 

de todos entrevistados, foi ele que conseguiu relacionar a Ciência com o seu dia a dia, pois 

citou o processo de separação do lixo que é feito em sua residência. 

 

6.3.3. Considerações sobre as entrevistas individuais 

 

As entrevistas individuais foram elementos importantes para a constituição da nossa 

fonte de dados, pois foi a partir da proximidade que tivemos com os estudantes que 

constatamos fatos, percepções, visões e hábitos dos estudantes que não tinham sido detectados 

no contexto geral devido à diversidade da amostra, ou não tinham sido suficientemente 

exploradas, devido ao formato da pesquisa (pesquisa estruturada/questionário). 

As percepções de Ciência e Tecnologia apresentadas pelos dez estudantes entrevistados 

estão, na maior parte, relacionadas ao contexto sociocultural desses jovens. Percebe-se que os 

mesmos têm percepções de Ciência e Tecnologia que variam de acordo com os meios de 

informação disponíveis, cultura familiar, visão de mundo e perspectivas futuras desses jovens. 

Percebe-se que alguns deles veem no conhecimento e na informação a ponte para a ascensão 

social, especialmente aqueles que são oriundos de famílias com pais que tiveram menos 

instrução escolar. 

Outro fato interessante que ficou bem marcado durante as entrevistas é o temor que os 

estudantes têm da Ciência e da Tecnologia. Em geral, esse temor/medo está mais diretamente 

ligado aos avanços da Ciência. A Tecnologia, durante toda a entrevista, é sempre vista sob um 

aspecto bem mais positivo e benéfico que a Ciência, embora os estudantes reconheçam que 

ambas andam juntas, ou seja, uma depende da outra, segundo eles. 

Nesse sentido, também observamos a dificuldade que os estudantes têm em dar um 

conceito ou definir o que seja Tecnologia. A todo o momento são capazes de citar várias 

tecnologias que fazem parte de suas vidas e estão presentes no seu cotidiano, entretanto não 

conseguem dizer o que a Tecnologia representa. Alguns nunca pensaram a respeito disso. 

Por outro lado, para Ciência os estudantes tentam dar um conceito, as vezes não muito 

bem estruturado ou bastante formal (produto da escola). Isso não acontece quando em relação 

à Tecnologia. Percebe-se, também, nesse caso, que a Ciência tem como referência o contexto 

escolar, enquanto que a Tecnologia tem como referência o cotidiano. 
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Quanto à informação em Ciência e Tecnologia, todos os entrevistados concordam que é 

importante esse conhecimento. As justificativas para essa necessidade centram-se, 

especialmente, no conhecimento como fonte de poder. Fica bem presente, na fala dos 

entrevistados, que as pessoas que não têm conhecimento são mais facilmente manipuladas por 

aquelas que detêm um conhecimento maior e, por isso, são, muitas vezes, enganadas. Alguns 

entrevistados também apresentam o conhecimento em Ciência como uma maneira de “ver o 

mundo de outra forma”; outros: “é importante saber a origem das coisas”, “ as pessoas vivem 

a ciência e não conhecem”, “ conhecimento é tudo”. 

Ainda em relação à informação, perguntamos aos entrevistados a quem cabe o papel de 

informar as pessoas? Aqui encontramos alguns posicionamentos interessantes. Alguns 

entrevistados atribuem o papel de informar sobre Ciência e Tecnologia ao professor, outros 

aos cientistas e outros à Mídia. O que nos chamou mais a atenção, nesse caso, é o papel 

atribuído ao professor enquanto elemento responsável pela informação em Ciência e 

Tecnologia, quando se esperava que os estudantes, ao final do Ensino Médio, já tivessem 

compreendido que o papel principal da escola e da educação formal não é o de informar sobre 

Ciência, mas de formar uma base científica mais sólida que lhes dê condições de entender a 

Ciência, inclusive a informação veiculada pela Mídia. 

Referente aos hábitos de leitura dos estudantes, no primeiro levantamento já havíamos 

observado que a grande maioria deles não têm o hábito de ler artigos e/ou reportagens sobre 

divulgação da Ciência e quando o fazem é por via digital. Em geral, as publicações na forma 

impressa são muito pouco utilizadas pelos estudantes. Durante as entrevistas individuais, 

perguntamos aos estudantes se eles costumavam ler revistas de divulgação científica. Nossa 

pergunta foi específica em relação às revistas, pois o foco de nossa investigação estava, nesse 

momento, centrada nessa questão: a divulgação da Ciência feita pelas revistas. Como 

respostas, encontramos o mesmo padrão já apresentado na primeira pesquisa, ou seja, os 

estudantes entrevistados não têm o hábito de ler revistas que divulgam a Ciência e a 

Tecnologia. Apenas um dos estudantes entrevistados diz ler revistas de divulgação científica 

e, mesmo assim, lê somente a SUPER INTERESSANTE. Em relação aos resultados 

apresentados na primeira pesquisa, esses dados não nos causam estranheza, entretanto existe 

outro dado apresentado durante as entrevistas individuais (que não havia sido questionado 

anteriormente) que nos impressiona: o fato de os estudantes praticamente não conhecerem ou 

apenas terem ouvido falar o nome de revistas que divulgam Ciência e Tecnologia e que são 

normalmente encontradas nas bancas e nas livrarias da cidade de São Paulo. A maioria dos 
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entrevistados sequer ouviu falar no nome de certas revistas como: Ciência Hoje, Scientific 

American e Pesquisa FAPESP ou, até mesmo, as mais conhecidas, como Galileu e a SUPER 

INTERESSANTE. 

Outro fato que aparece muito na fala dos entrevistados é a forte presença da internet 

como fonte de informação em Ciência e Tecnologia, entretanto, mais uma vez, o que poderia 

ser um fator positivo, ou seja, os estudantes utilizarem esse meio para buscar informação 

sobre Ciência e Tecnologia, apareceu, aqui, em nossa pesquisa, como um elemento que requer 

uma análise mais aprofundada sobre o assunto. Em primeiro lugar apontamos que os 

estudantes não vão à internet “buscar a informação”; a informação, para a maioria dos 

estudantes, “chega até eles”, sem que eles tenham que ir à busca dela. Sob esse aspecto 

poderíamos dizer que não há nenhum problema, muito pelo contrário. A informação está 

disponível, de fácil acesso e para todos aqueles que dispõem do recurso do computador e da 

internet. Ocorre, porém, que, como essas informações veiculadas na internet são 

extremamente reduzidas, devido ao formato visual da composição das páginas, os estudantes 

ficam satisfeitos somente com a manchete e não acessam a reportagem ou o artigo completo. 

Desse modo, tudo o que os estudantes conhecem sobre Ciência e Tecnologia atual constitui-se 

em um “amontoado” de informações superficiais com pouco ou nenhum aprofundamento 

sobre o assunto. Foi possível constatar essa realidade quando solicitamos, àqueles 

entrevistados que afirmaram que leem algo sobre Ciência e Tecnologia em algum meio de 

comunicação (seja internet, revistas ou jornais), que nos contassem algo que tivessem lido nos 

últimos dias a respeito de Ciência e Tecnologia. A maior parte dá apenas informações 

fragmentadas e outros não lembram de nada, embora afirmem que leram alguma coisa. 

Um dos entrevistados nos chamou a atenção quando afirmou que lê todo jornal Folha de 

São Paulo aos domingos. Nesse sentido, percebemos que esse estudante tem um contexto 

familiar que lhe propicia esse tipo de atitude. Sua família tem assinatura desse jornal e seus 

pais têm formação Superior e um nível social econômico diferenciado dos demais 

entrevistados. Outros estudantes entrevistados dizem não ter o hábito de leitura de revistas de 

divulgação científica, justamente por não terem poder aquisitivo para adquiri-las. 

Quando perguntamos aos estudantes sobre que critérios eles teriam para determinar a 

escolha de revistas de divulgação cientifica, caso fossem comprá-las numa banca, muitos 

adotaram o critério visual. Para outros, o critério foi o fato de já conhecerem determinada 

revista e, por isso, a comprariam. Somente um dos entrevistados faria sua escolha observando 

o tema da capa que seria abordado no interior da revista. Novamente os critérios reforçam a 

discussão acima apresentada a respeito de os estudantes não conhecerem determinadas 
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publicações que são encontradas no contexto brasileiro, pois muitos deles comprariam 

revistas que já conhecem ou comprariam revistas que têm um apelo visual maior. É 

importante lembrar, aqui, que os entrevistados tinham as revistas em suas mãos e podiam 

manuseá-las, entretanto nenhum deles fez isso, apenas olhou a capa. A questão que se coloca 

aqui e que merece uma reflexão é o fato de os estudantes não se interessarem por procurar 

revistas tendo como critério o conteúdo das mesmas. Isso demanda repensar os processos não 

só de conhecimento de vários veículos de comunicação e de divulgação da Ciência e da 

Tecnologia, assim como uma necessidade de se construir uma leitura mais crítica em relação a 

esses meios, bem como de suas escolhas. Esse parece, sim, ser um papel importante dos 

professores de Ciências e da escola em geral. 

Para analisar um pouco mais a questão, propomos outra situação: E se você tivesse 

acesso, na biblioteca da sua escola, a todas essas revistas mensalmente, você tiraria um tempo 

para fazer uma leitura? A ideia, aqui, foi tentar prever uma situação em que o entrevistado não 

tivesse que escolher por uma ou outra revista, nem que tivesse que comprá-las, mas que as 

revistas estivessem disponibilizadas em um local que ele frequenta todos os dias. Nesse tipo 

de condição somente um dos entrevistados disse que dificilmente iria fazer esse tipo de 

leitura, porque gosta de fazer outro tipo de leitura. Alguns disseram que dariam uma “olhada”, 

outros afirmaram que iriam, com certeza, procurar essas revistas para fazer uma leitura. Esses 

últimos justificam sua opção pelo interesse particular que eles têm pela Ciência – afirmam 

que gostam de Ciência e/ou Química. De modo geral, o quadro muda um pouco em relação à 

situação anterior – a compra de revistas na banca –, mas não é possível verificar, pela fala dos 

entrevistados, uma mudança muito diferente da apresentada na situação anterior. O que se 

observa é a manutenção do desinteresse por parte daqueles que tinham pouco de 

conhecimento sobre a divulgação da Ciência em revistas, pois eles continuam desinteressados 

tanto na situação de compra de uma revista quanto na situação da disponibilidade dessas 

revistas na biblioteca da escola. Apenas dois dos entrevistados que haviam afirmado, em 

questões anteriores, não ter condições financeiras para adquirir revistas para leitura, na 

situação proposta para o acesso de revistas na biblioteca da escola, mostraram-se 

extremamente motivados com a ideia, demonstrando que o seu desinteresse atual parece 

mesmo estar ligado ao fator econômico. 

Quanto à questão referente aos meios de informação mais utilizados pelos 

entrevistados, o computador e a internet aparecem não só no fechamento da entrevista, mas na 

fala dos entrevistados durante toda a entrevista, pois os estudantes citam, a todo momento, o 

computador e as maravilhas da internet como exemplos reais da tecnologia. Sem dúvida 
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nenhuma, o jovem atual encontra-se imerso no mundo da computação e de todos os recursos 

que envolvem esse contexto. O envolvimento deles é tão grande que, em vários momentos, 

eles nem se lembram de outras tecnologias tão ou mais importantes que o computador e a 

internet para o mundo moderno. 

De todos os entrevistados, somente um não coloca a internet como a forma principal 

de acesso à informação, pois não dispõe de internet em casa. Nesse caso, o entrevistado 

coloca a TV como a principal fonte de informação. Os demais afirmam que a internet é o 

meio de informação mais utilizado por eles. A justificativa está centrada, principalmente, no 

fato da facilidade de acesso à informação e em função do número elevado de informações que 

podem ser encontradas num mesmo lugar. Vale lembrar que essa questão também havia sido 

feita no primeiro questionário sobre percepção da Ciência e Tecnologia e o resultado geral já 

indicava o interesse pela internet como fonte para a busca da informação. 

Em relação à forma como os entrevistados buscam a informação na internet, observa-

se que a maioria deles não tem o hábito de buscar a informação pela necessidade de melhorar 

a sua cultura científica. A informação, na maioria dos casos, não é uma opção dos estudantes, 

mas uma situação que é colocada à sua frente pela Tecnologia e, dessa forma, passa a fazer 

parte de suas vidas. A busca pela informação em Ciência e Tecnologia, mesmo na internet, é 

feita, pela maioria dos estudantes, quanto há solicitação de um trabalho escolar, pois poucos 

estudantes procuram a internet para aprofundar assuntos de Ciência e Tecnologia ou para 

tentar atualizar-se nessas questões. 

Por outro lado, uma das entrevistadas afirmou não confiar muito na Mídia e, por isso, 

busca informações em sítios de universidades como: USP, PUC e Mackenzie. Somente nesse 

caso observamos uma preocupação com a qualidade daquilo que se está consultando na 

internet. Além disso, essa estudante afirma que gosta muito de ler livros e, quando vê alguma 

coisa de Ciência que é mais polêmica na Mídia e que lhe desperta interesse, ela busca mais 

informações sobre o assunto e, em geral, essa busca é feita na internet. 

 

 

6.4. Descrição das Atividades em Sala de Aula com Textos de Divulgação da Ciência 

 

As atividades em sala de aula com textos de divulgação científica foram realizadas no 

segundo semestre do ano letivo de 2007, em conjunto com o desenvolvimento do módulo 
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temático de Termoquímica, que havia sido elaborado, no ano anterior, pelo professor de 

Química. 

Para as atividades com textos de divulgação científica foram utilizados textos do 

jornalismo científico publicados em jornais e em revistas de circulação no território brasileiro. 

Os textos selecionados versavam sobre o tema “combustível”, tendo em vista sua relação com 

os conteúdos científicos desenvolvidos na Termoquímica. 

O trabalho com os textos foi realizado de duas maneiras: uma atividade individual e uma 

atividade em grupo com posterior discussão no grande grupo. 

 

 

6.4.1.A atividade individual 

 

Os estudantes fizeram a leitura individual do texto contido em um envelope que foi 

distribuído pelo professor para o desenvolvimento da atividade em sala de aula. Os textos 

eram instrumentos para que os estudantes respondessem a algumas questões que lhes foram 

propostas pela pesquisadora sobre análise dos mesmos (ANEXO E) e também para um 

trabalho de discussão em grupo sobre o conteúdo dos mesmos. Cada estudante deveria 

indicar, no início da folha de respostas, de qual o artigo/reportagem ele havia feito a leitura e 

análise, para que fosse possível a nossa identificação. 

Esta atividade foi realizada no dia 24 de setembro de 2007 por 31 estudantes que 

estavam presentes na sala de aula naquele momento. 

Abaixo apresentamos o mapa da aula, no qual essa atividade foi realizada. Para o mapa 

utilizamos: P: professor; E: estudante; Es: estudantes; Pq: pesquisadora; TDC: textos de 

divulgação científica. 

 

 Quadro 25 – Trabalho individual com textos de divulgação científica 

 
Data da aula: 24/09/2007, segundo período. 

CLASSIFICAÇÃO   MODOS SEMIÓTICOS 

FUNCIONAL  ATIVIDADE  Verbal 
 

Visual Gestual/Ação 

Apresentação da 
atividade 

Leitura individual 
dos TDC 

P explica a 
atividade 
aos Es 

  

 Organização da 
turma para 

 P mostra o 
material aos 

Distribuição 
dos TDC aos 
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atividade Es Es 
Desenvolvimento Leitura dos TDC 

pelos Es 
Conversas 
entre os Es  

Pq observa a 
sala de aula 

P chama 
atenção de Es 

Trabalho 
individual 

Questionamentos 
dos estudantes 

E pergunta a 
P sobre a 
questão 6 

 P movimenta 
na sala 

Trabalho 
individual  

Explicação P explica a 
questão 6 
(extrato 1) 

  

Trabalho em 
grupo 

Organização dos 
grupos 

P explica o 
trabalho em 
grupo 

 Pq distribui 
os microfones 
nos grupos 

Trabalho em 
grupo 

Discussão Es discutem 
os textos no 
grupo 

E leem em 
conjunto os 
TDC/fazem 
anotações 

 

Fechamento Avisos P orienta Es  
para leitura 
dos TDC 
em casa e 
para o 
trabalho da 
aula 
seguinte 

 Pq registra os 
momentos da 
sala de aula 
por meio de 
vídeo e som 

 Questionamento Es 
perguntam a 
P sobre o 
local onde 
eles poderão 
fazer cópia 
dos TDC 

  

Finalização  P responde   
 

 

Quadro 26 – Extrato 1: Atividade individual com texto de divulgação científica 

 
Assunto: Um estudante pergunta ao professor sobre a questão 6: Como a Ciência é 

apresentada no texto? 
Data: 24/9/2007 

 Atores Enunciados Interações 

1 E Como a Ciência é apresentada no texto?  I 

2 P Você tem que identificar o seguinte: Fala de ciência aqui 
no texto?  

R 

3 E É mais tecnologia! A 
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4 P Então, porque se não falar de ciência, não fala de ciência. R 

5 P Tecnologia é assim ou assado! R 

6 E Tipo assim, por exemplo, cana-de-açúcar que absorve CO2 
isso é ciência. 

A 

7 P Não entendi? R 

8 E Combustíveis, tipo cana-de-açúcar que absorve CO2 isso é 
ciência? 

P 

 

9 

 

P 

Como o texto, certo! Aborda a questão da ciência. Olha! a 
ciência produz tal coisa... é boa? é ruim? Isso é bom para a 
humanidade, é ruim para a humanidade? Isso ajuda, 
prejudica? Segundo o texto. Tá, pessoal! A nossa base é 
sempre o texto, por favor! 

A 

 

10 

 

P 

Então, se você acha que o texto não fala na ciência, ele não 
disse absolutamente nada, então, olha, o texto não se refere 
ao assunto. Como são textos variados pode ser, pode... 
que... acho difícil porque são textos de divulgação 
científica não toque no assunto de ciência. Às vezes alguns 
são mais de tecnologia do que ciência propriamente dita. 
Tudo bem? 

A 

 

Na sequência de enunciados, apresentadas no extrato 1, a interação inicia com uma pergunta 

do estudante a respeito de uma questão de interpretação do texto de divulgação científica que 

ele estava lendo. O professor responde a pergunta do estudante questionando-o, fazendo-o 

pensar sobre o assunto. O estudante responde o professor em forma de enunciado fechado. O 

professor novamente tenta fazer o estudante pensar, chegar às suas próprias conclusões. Mas 

ao ser questionado, pelo professor, o estudante fica em dúvida a respeito da presença da 

Ciência no texto, pois ele vê no texto a fórmula CO2 e relaciona essa fórmula à Ciência. O 

professor responde dizendo que não entendeu, e o estudante então muda a afirmação 

anteriormente transformando-a em pergunta. O professor encerra a interação com dois 

enunciados fechados e, por fim, acaba por responder a questão feita no início da interação. 

No caso dessa interação pode-se observar que o estudante inicialmente percebe o texto de 

divulgação científica como um texto que apresenta somente aspectos da Tecnologia e, ao se 

deparar com a questão que perguntava sobre a forma como a Ciência estava representada no 

texto ele não consegue emitir uma opinião e solicita ajuda do professor. O professor ao 

questioná-lo institui a dúvida. O estudante percebe a presença de uma fórmula química, que o 

leva a induzir que a Ciência encontra-se presente no texto. Podemos relacionar esta percepção 
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de Ciência à uma percepção proveniente do contexto escolar, no qual a Ciência, em geral é 

expressa por meio de fórmulas e representações.   

 

 

Respostas dos estudantes a partir da leitura dos textos 

Como forma de organizar as respostas que os estudantes deram no trabalho individual, 

faremos a apresentação delas, classificando-as de acordo com o texto lido (ANEXO D) por 

cada um dos estudantes. As questões propostas para a análise dos textos encontram-se no 

ANEXO E. 

 

1. “O mundo é dos flexíveis”: Revista Galileu/julho 2006 

O texto “O mundo é dos flexíveis” foi lido e interpretado por cinco estudantes e as 

respostas foram agrupadas de acordo com o assunto da questão.  

 

1) Assunto: Os estudantes, de forma geral, conseguiram identificar o assunto 

principal: a busca de combustíveis menos poluentes. 

2) Palavras-chave: dois estudantes apresentaram várias palavras (7 e 9); dois alunos 

escreveram frases e um aluno apresentou três palavras-chave. 

3) Linguagem utilizada: Quatro estudantes consideraram fáceis e um regular. 

4) Nível de compreensão: Quatro estudantes consideraram fáceis e um regular. 

5) Termos, conceitos ou assuntos não compreendidos no texto: quilometragem, 

ressabiados. 

6) Como a Ciência é apresentada no texto? Boa, experimento como busca de soluções, 

estudos que as pessoas estão fazendo para descobrir um combustível que não atinja 

o Meio Ambiente. 

7) Como a Tecnologia é apresentada no texto? Melhoria da vida e do meio ambiente, a 

tecnologia ajuda a Ciência.  

8) Qual é a imagem que você faz do cientista/pesquisador apresentada no texto? Boa, 

bem inteligente, muita dedicação, bem integrado no assunto, preocupado com o 

Meio Ambiente. 

9)  O texto que você leu é um texto científico? Por quê? Quatro alunos responderam 

sim e um respondeu “em parte sim porque o assunto exige um pouco de ciência”.  
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Considerações: O texto lido por esses estudantes é um texto que traz a tecnologia como 

o foco principal da discussão. Apresenta-se com muitas imagens, fotos e caixas de destaque 

de textos, recursos gráficos que facilitam a leitura e o acesso s informações. Entretanto, os 

estudantes o identificaram como um texto científico, apesar de terem trabalho com o professor 

da disciplina de Química, durante quase um semestre inteiro, com os aspectos, às 

características e até a elaboração de textos científicos em um projeto que era desenvolvido 

com eles sobre a construção de um espectroscópio23. Além disso, o texto comenta os aspectos 

que envolvem a indústria automobilística, deixando de lado os aspectos que envolvem a 

Ciência e a pesquisa e, mesmo assim, os estudantes trazem uma imagem de 

cientista/pesquisador que não aparece no texto. Lembramos que a questão era: Qual a imagem 

que você faz do cientista/pesquisador apresentada no texto? Também o texto não apresenta os 

aspectos que envolvem experimentos da Ciência, como aparece nas respostas dadas para 

questão 6. 

 

2. “Óleo de fritura é transformado em diesel”: Folha de São Paulo/Ciência/ 
 13/3/1999. 

 
O texto sobre o mundo dos flexíveis foi lido e interpretado por cinco estudantes e as 

respostas foram agrupadas de acordo com o assunto da questão.  

 

1) Assunto: Apenas um dos estudantes não identificou o assunto. 

2) Palavras-chave: Os estudantes têm dificuldade em selecionar as palavras-chave. 

3) Linguagem utilizada: Três estudantes consideram a linguagem fácil e dois alunos 

consideram a linguagem regular. 

4) Nível de compreensão: Três estudantes consideram fáceis e dois alunos consideram 

regular. 

5) Termos, conceitos ou assuntos que não compreendeu no texto: o solvente que faz a 

reação química sem participar dela. 

6) Como a Ciência é apresentada no texto? Como maneira de ajudar o homem e o 

Meio Ambiente, “algo exageradamente necessário para que haja a tecnologia”, 

“como algo que se aperfeiçoa na busca de novas tecnologias”. 

                                                 
23 O projeto da construção do espectroscópio foi desenvolvido pelo professor D nas turmas de segundo ano do 

Ensino Médio no ano de 2007. No referido projeto, os estudantes construíram um espectroscópio e 
apresentaram os relatórios sobre sua elaboração, os quais geram a construção de um texto científico a respeito 
do trabalho realizado.  
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7) Como a Tecnologia é apresentada no texto? Melhora a condição de vida dos seres 

humanos, algo que traz mais benefícios e não problemas, “algo que trata benefícios 

futuros”; como uma maneira de potencializar a Ciência. 

8) Qual a imagem que você faz do cientista/pesquisador apresentada no texto? Um 

explorador de uma tecnologia pioneira, pessoas que procuram soluções para 

problemas existentes e problemas futuros, pessoa bem inteligente com capacidade 

de transformar as coisas. 

9) O texto que você leu é um texto científico? Por quê? Os estudantes afirmaram que o 

texto é científico, porque trata de assuntos de Ciência e Tecnologia. Um aluno não 

respondeu coerentemente. 

 

Considerações: “Óleo de fritura é transformado em diesel” é um texto curto do jornal 

Folha de São Paulo, da sua seção Ciência. Não apresenta imagens e está dividido em duas 

partes: uma introdução que tenta situar o tema a partir de referencias à pesquisas e 

pesquisadores e uma segunda parte, que tem o subtítulo de “novos processos”, no qual o 

jornalista fala sobre bicombustível  e a utilização de óleos vegetais. Nessa segunda parte, o 

jornalista introduz, no texto, alguns termos provenientes da Ciência, de forma superficial e 

sem sua devida explicação. Nesse sentido, observa-se que metade dos estudantes que leram o 

texto o consideraram regular e outra metade fácil, quanto ao seu nível de compreensão e 

linguagem utilizada. Os estudantes também tiveram dificuldade em selecionar as palavras-

chave, embora, nesse sentido, o texto não apresente dificuldade. Quanto à característica do 

texto, os estudantes também o classificaram como um texto científico, pelo fato de o texto 

tratar de assuntos de Ciência e Tecnologia. As nossas considerações a esse respeito são as 

mesmas apontadas para o texto anterior. 

 

 

3. “O carro movido a água”: Revista SUPER INTERESSANTE/nov. 2006 
O texto sobre o mundo dos flexíveis foi lido e interpretado por quatro estudantes e as 

respostas foram agrupadas de acordo com o assunto da questão. 

 

1) Assunto: Os estudantes conseguiram identificar o assunto.  

2) Palavras-chave: Os estudantes têm dificuldade em selecionar palavras-chave. 

3) Linguagem utilizada: Todos acharam a linguagem fácil. 
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4) Nível de compreensão: Dois estudantes consideraram o texto de fácil compreensão 

e dois consideram regular.  

5) Termos, conceitos ou assuntos que não compreendeu no texto: Os estudantes não 

registraram nenhum termo. 

6) Como a Ciência é apresentada no texto? Boa, Inovação. 

7) Como a Tecnologia é apresentada no texto? Ótima; Boa. 

8) Qual a imagem que você faz do cientista/pesquisador apresentada no texto? Pessoa 

muito inteligente, capaz de descobrir uma maneira de melhorar a vida das pessoas. 

9) O texto que você leu é um texto científico? Por quê? Três estudantes afirmaram que 

é um texto científico, um acredita que seja um texto em “parte científico e em parte 

tecnológico”. 

 

Considerações: O texto “O carro movido a água” foi extraído da seção “Supernovas” 

da Revista Super Interessante. É uma reportagem de uma página, na qual a sua metade é 

utilizada para apresentação de um esquema visual composto por um carro e caixas de texto 

que indicam o funcionamento de um carro movido a água. Esse texto é bastante superficial e 

traz informações fragmentadas, utilizando o sensacionalismo para cativar o leitor. Desse 

modo, os estudantes acharam o texto fácil quanto à sua linguagem, mas nem todos o 

consideraram de fácil compreensão. Apesar de o texto ser aparentemente fácil por conta da 

sua linguagem, ele deixa vácuos para que o leitor realmente compreenda o processo de um 

carro movido a água. Como o texto é bastante sensacionalista e apresenta a tecnologia como 

uma grande inovação, os estudantes identificam a Ciência e a Tecnologia como boa e o 

pesquisador como inteligente. Nesse caso, os estudantes fizeram a leitura desse texto de forma 

acrítica, sem considerar que, no texto, estavam impressas os valores e as percepções do 

jornalista. Quando, entretanto, o texto vai ser discutido no grupo e os estudantes têm que 

procurar um entendimento melhor sobre o assunto, eles percebem a incompletude do texto. 

Esse fato pode ser observado mais adiante, no extrato 6, que apresentaremos no trabalho de 

discussão em grupo. Aqui também nos chama atenção o fato de os estudantes classificarem o 

texto como um texto científico e, mais ainda, a afirmação de dois estudantes, que afirmaram 

que o texto é, em parte, científico e, em parte, tecnológico. Nesse caso nos parece que esses 

estudantes não compreenderam o trabalho desenvolvido com o professor D a respeito de 

textos científicos. 
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4. “O primeiro carro nacional movido a célula de combustível”: Ciência Hoje, de 

1º/4/2003 

O texto sobre o mundo dos flexíveis foi lido e interpretado por sete estudantes e as 

respostas foram agrupadas de acordo com o assunto da questão. 

 

1) Assunto: A maioria dos estudantes conseguiu identificar o assunto do texto. 

2) Palavras-chave: Poucos estudantes conseguem selecionar palavras-chave, 

3) Linguagem utilizada: Quatro alunos consideraram a linguagem fácil, três 

consideraram regular. 

4) Nível de compreensão: Quatro estudantes consideram o nível do texto fácil, dois 

regular e um não respondeu. 

5) Termos, conceitos ou assuntos que não compreendeu no texto: Célula combustível, 

o uso dos combustíveis permite romper a dependência de combustíveis fósseis, 

reformador de etanol. 

6) Como a Ciência é apresentada no texto? A maioria dos alunos respondeu a questão 

de forma incoerente com a pergunta. Alguns citaram: Auxilia o ser humano, 

relacionada às inovações tecnológicas. 

7) Como a Tecnologia é apresentada no texto? Muitos estudantes deram respostas 

incoerentes. Alguns citaram: Preocupada com o meio ambiente, desenvolvimento, 

boa. 

8) Qual a imagem que você faz do cientista/pesquisador apresentada no texto? Uma 

pessoa que se preocupa com a poluição, inteligente. 

9) O texto que você leu é um texto científico? Por quê? Todos acreditam ter lido um 

texto científico, porque fala de elemento químico, trata de assuntos científicos. 

 

Considerações: O texto “Primeiro carro movido a célula de combustível” tem como 

subtítulo (lide) “O uso do hidrogênio como fonte de energia diminui poluição e dependência 

do petróleo”. É um texto composto por uma página e apresenta uma foto de um carro, que, 

segundo a legenda, é um protótipo de um carro movido a célula de combustível. O texto traz a 

notícia de uma pesquisa brasileira desenvolvida na Universidade de Campinas. É um texto 

curto, que apresenta alguns termos científicos, mas traz explicação e exemplos para melhor 

compreensão do leitor. Mesmo utilizando alguns termos científicos, o jornalista utiliza uma 

linguagem clara e podemos dizer que o texto permite uma boa compreensão por parte dos 

estudantes. Mesmo assim, alguns estudantes consideram a linguagem e a compreensão do 
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texto regular. Todos os estudantes responderam que o texto lido é um texto científico, porque 

fala de assuntos relacionados à Ciência e apresenta elementos químicos. Mais uma vez 

percebe-se que os estudantes não conseguem identificar um texto científico, nem diferenciá-lo 

de um texto de divulgação científica. 

 

5. “Perspectivas do combustível limpo: nova empresa estuda carros não-

poluentes que usam ingredientes do sabão”: Revista Scientific American Brasil/junho 

2002. 

O texto sobre o mundo dos flexíveis foi lido e interpretado por cinco estudantes e as 

respostas foram agrupadas de acordo com o assunto da questão. 

 

1) Assunto: Os estudantes tiveram dificuldade para identificar o assunto. Alguns citam 

apenas “criação de um combustível limpo”, outros, “combustível que não seja 

poluente” e outros, ainda, “carros não poluentes que usam ingredientes do sabão”. 

2) Palavras-chave: Os estudantes citaram poucas palavras e nem todas podem ser 

consideradas como palavras-chave como, por exemplo: borohidreto de sódio, 

experiência, avanços, baratos, etc. 

3) Linguagem utilizada: Todos consideraram uma linguagem regular. 

4) Nível de compreensão: Somente um dos alunos estudantes considerou o nível de 

compreensão fácil, os demais consideraram regular. 

5) Termos, conceitos ou assuntos que não compreendeu no texto: um estudante 

apontou que não entendeu como o novo combustível funciona e quais são os seus 

problemas; outro citou vários termos: câmbio hidramático na posição drive, bórax, 

célula combustível, minivan híbrida, borohidreto de sódio, família dos boranos, 

borato de sódio, nanotubos de carbono. 

6) Como a Ciência é apresentada no texto?  Boa, “como algo que está ajudando a 

salvar o mundo da poluição”. 

7) Como a Tecnologia é apresentada no texto? “De forma simples e aberta”, “a 

tecnologia é uma consequência da ciência”, “um grande avanço da tecnologia pode 

ser a chave para salvar o mundo”. 

8) Qual a imagem que você faz do cientista/pesquisador apresentada no texto? “Ele é 

um cara bom, pois ele está tentando combater o efeito estufa, lógico que ele está se 

aproveitando da situação para ganhar dinheiro, mas esse é o sistema capitalista”, 
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“uma imagem boa, pois o cientista/pesquisador traz uma solução para os 

combustíveis poluentes...”. 

9) O texto que você leu é um texto científico? Por quê? Todos afirmaram ter lido um 

texto científico, porque traz assuntos de Ciência e Tecnologia e faz uso de uma 

pergunta e dá resposta para essa pergunta. 

 

Considerações: O texto “Perspectivas do combustível limpo: nova empresa estuda 

carros não-poluentes que usam ingredientes do sabão” inicia como se contasse uma história da 

descoberta de uma nova tecnologia por parte de pesquisadores de uma grande empresa 

americana. É um texto apresentado em duas páginas, com uma foto no seu início, 

aparentemente retratando a alegria dos pesquisadores com a nova tecnologia. O texto traz 

vários termos técnicos e científicos, sobre os quais o jornalista dá uma explicação breve. Isso 

fez com que a maioria dos estudantes considerasse o texto como de regular compreensão e 

linguagem também regular. Os estudantes também tiveram dificuldade em extrair as palavras-

chave e registraram vários termos e conceitos que não compreenderam. A imagem da Ciência 

e do Cientista é tida, pelos estudantes, como boa e salvadora do mundo. Nesse ponto é 

importante registrar que essa vem sendo uma característica dos textos atuais de divulgação da 

Ciência e da Tecnologia, o que tem contribuído para consolidar uma imagem comum ou, 

como podemos chamar, “um imaginário social de Ciência e Tecnologia”. Mais uma vez, os 

estudantes afirmam que o texto é científico, porque aborda assuntos da Ciência e da 

Tecnologia, entretanto, aqui, aparece uma particularidade, a de que os estudantes afirmam que 

o texto é científico porque faz uma pergunta e dá uma resposta. Lembramos, nesse caso, que 

esta é uma das principais características dos textos de divulgação científica. 

 

6. “E SE... todos os carros do mundo fossem movidos a álcool?” Revista SUPER 

INTERESSANTE / maio 2006. 

O texto sobre o mundo dos flexíveis foi lido e interpretado por cinco estudantes e as 

respostas foram agrupadas de acordo com o assunto da questão. 

 

1) Assunto: Nem todos os estudantes identificam o assunto da reportagem, embora, neste 

caso, o assunto estivesse bem claro já no título. 

2) Palavras-chave: Os estudantes têm dificuldade em apresentar palavras-chave, em geral 

citam várias palavras. 



 208 

3) Linguagem utilizada: A linguagem foi considerada fácil por três estudantes e regular 

por dois estudantes. 

4) Nível de compreensão: Dois estudantes consideraram o nível de compreensão fácil, 

dois consideraram regular e um estudante considerou muito fácil. 

5) Termos, conceitos ou assuntos que não compreendeu no texto: plantas oleaginosas, 

6) Como a Ciência é apresentada no texto? “Ajuda, mas também atrapalha os habitantes 

do nosso país”, “a ciência é apresentada de forma positiva e negativa, porque trata tanto 

dos carros com combustível alternativo como também o desmatamento, ganância, etc.”, “a 

ciência é apresentada no texto como uma fonte de pesquisa para resolução de muitos 

problemas e para complicação de outros problemas”, “como fonte de soluções, mas 

também como fonte de complicações”. 

7) Como a Tecnologia é apresentada no texto? “Como fonte de soluções, mas também 

como fonte de complicações”, “é apresentada como um recurso para o desenvolvimento 

de muitas pesquisas”, “como uma fonte que possa nos ajudar e também nos atrapalhar, 

porque tudo que ajuda demais pode nos atrapalhar um pouco”. 

8. Qual a imagem que você faz do cientista/pesquisador apresentada no texto? “O 

cientista/pesquisador está representado como orientado para ajudar a vida da 

humanidade”, “imagem que pode ser boa ou ruim”. 

9. O texto que você leu é um texto científico? Por quê? Todos os estudantes acreditam que 

o texto é um texto científico, porque está escrito na terceira pessoa. 

 

Considerações: O texto “E SE... todos os carros do mundo fossem movidos a álcool?” é 

composto por duas páginas, mas, como é comum e característico dessa revista (Super 

Interessante), ela traz muitas imagens e caixas de texto. O jornalista propõe no texto uma 

discussão sobre o que aconteceria se todos os carros da Terra (termo utilizado pelo jornalista) 

fossem movidos com álcool. É um texto que utiliza uma linguagem fácil e sua compreensão 

não apresenta dificuldades. Nas caixas de textos, o jornalista dá explicação sobre o 

combustível (álcool), sobre os custos, poluição, alimentos, etc., entretanto nem todos os 

estudantes consideraram o texto de fácil compreensão, porém um dos estudantes afirmou que 

a compreensão do texto é “muito fácil”. Quanto à linguagem utilizada pelo jornalista no texto, 

nem todos os estudantes a consideram fácil. Os estudantes também tiveram dificuldade de 

extrair palavras-chave. Quanto à imagem de Ciência e do Cientista, as opiniões dos estudantes 

põem em dúvida a Ciência e a Tecnologia apresentados no texto, quando a intenção do 

jornalista foi de propor uma discussão hipotética a respeito da utilização de um único 
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combustível. Os estudantes tomam o fato apresentado como o representante legítimo da 

Ciência e da Tecnologia. Essa também é uma característica presente no gênero da divulgação 

científica, ou seja, os fatos se tomam forma como se fossem entidades. Mais uma vez, aqui os 

estudantes afirmam que esse texto é um texto científico. A justificativa, agora, é porque o 

texto é escrito na terceira pessoa. 

 

 

6.4.2. O trabalho em grupo: Discussão dos textos de Divulgação Científica  

 

Mapa da aula: P: professor; E: estudante; Es: estudantes; Pq: pesquisadora; G1, G2; 

G3...: grupos, TDC: textos de divulgação científica 

 

Quadro 27 – Mapa da aula: Revisão de conteúdos de Termoquímica 

 

Data: 1º/10/2007, primeiro período 

 
CLASSIFICAÇÃO 

  
MODOS SEMIÓTICOS 

FUNCIONAL  ATIVIDADE  Verbal 
 

Visual Gestual/Ação 

Retomada das 
aulas anteriores 

Revisão de 
conceitos 

P explica P escreve no 
quadro  

P 
movimenta-
se  

Desenvolvimento Conceito de 
Entalpia 

P explica   Es fazem 
anotações 

 

 Explicação da 
aula 
experimental  

P descreve as 
etapas da aula 
experimental; 
Es perguntam 

P escreve no 
quadro;  
Es fazem 
anotações 

P 
movimenta-
se na sala 

 Relação entre 
conceitos 
teóricos e os 
dados obtidos 
na experiência 

Es perguntam 
ao professor 
suas dúvidas 
sobre o relatório 

  

Fechamento Relatório P solicita aos Es 
o relatório da 
aula 
experimental 

 Es saem 
para o 
intervalo 

 

 

Quadro 28 – Mapa da aula: Atividade em grupo com textos de divulgação 

científica 
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Data: 1º/10/2007, segundo período 

 
CLASSIFICAÇÃO 

  
MODOS SEMIÓTICOS 

FUNCIONAL  ATIVIDADE  Verbal 
 

Visual Gestual/Ação 

Trabalho em 
grupo 

Discussão dos 
TDC no grupo 

P solicita que os 
Es se reúnam 
em grupo 

Es 
organizam-
se na sala 

P e Es 
movimentam-
se na sala;  

Desenvolvimento Discussão dos 
TDC no grupo 

 Es reúnem-
se em 
grupos 

P distribui os 
textos, Pq 
distribui os 
microfones 
nos grupos 

Intervenção Explicação P relembra os 
Es sobre 
conceitos 
importantes 
para avaliação 

P anota no 
quadro 

 

Intervenção Questionamento E diz que não 
entendeu Mol 

  

Intervenção Avisos P lembra os Es 
sobre datas de 
trabalhos e 
solicita pesquisa 
sobre Nox e 
reações de 
oxidação-
redução 

P escreve as 
datas no 
quadro 

 

Trabalho em 
grupo 

Retorno à 
atividade com 
textos 

P solicita que os 
Es façam o 
trabalho em 
grupo 

  

Intervenção Questionamento E volta a 
perguntar sobre 
o conceito de 
Mol e 
quantidade de 
matéria; P 
explica o 
conceito de Mol 
à E 

  

Intervenção Explicação P fala sobre oxi-
redução 

P escreve no 
quadro 

P solicita 
atenção da 
turma 

Intervenção Questionamento E pergunta 
como será a 
prova; 
P explica  
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Trabalho em 
grupo 

Questionamento E/G1 chama P e 
faz uma 
pergunta sobre 
o texto (extrato 
2) 

 P direciona-
se a G1 

Trabalho em 
grupo 

 E/G1 muda de 
assunto e faz 
outra pergunta 
(extrato 3) 

 P direciona-
se a outro 
grupo 

Trabalho em 
grupo 

Questionamento E faz pergunta 
aos integrantes 
do G1 (extrato 
4) 

  

Trabalho em 
grupo 

Discussão E discute em 
G2 o texto 
(extrato 5 e 6); 
Es de G2 
chamam P para 
tirar dúvida 

 P dirige-se a 
G2 

Finalização  P solicita os 
TDC aos Es 

Os Es 
entregam os 
TDC a P 

P e Es 
movimentam-
se na sala 

 

 

Quadro 29 - Extrato 2: Atividade em grupo com texto de divulgação científica 

Assunto: Pergunta do grupo G1 ao professor a respeito do texto 

Data: 1º/10/2007 

 
Atores 

 
Enunciados 

 
Interações 

 
1 E1 

Não lembro, eu já fiz um trabalho sobre isso, mas não sei 
qual a diferença entre ciência e tecnologia? 

I 
 

2 E1 Eu esqueci, eu fiz um trabalho. I 
3 P Qual a diferença entre ciência e tecnologia? R 
4 E1 Eu tenho em casa tudo isso, mas agora eu não lembro. R 
5 E2 Mesma coisa... Qual que é a ciência do microscópio? A 

microscopia? 
P 

 
6 

P Olha... vamos tentar... Você não me fez uma pergunta 
simples. É uma pergunta difícil pra sair... vamos tentar... 

F 

 
7 

 
P 

Ciência podemos chamar de uma maneira genérica de um 
conjunto de situações ou conjunto de atividades que 
obedecem um determinado padrão. Tá, ou determinado 
requisito, ou determinadas condições, tá, tudo bem? 

 
A 

8 P Tecnologia é quando utiliza o resultado desta ciência para 
uma aplicação qualquer. 

A 

9 E Ah! Lembrei é isso mesmo! R 
 

10 
 

P 
Se nós tomarmos o espectroscópio como exemplo ou o 
nosso projeto como exemplo, eu posso dizer que a ciência é 

 
A 
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o conjunto de atividades que eu posso definir  
11 E1 O espectroscópio. R 
 

12 
P As bases do modelo de átomo, espalhamento, da produção 

do fóton e a tecnologia 
A 

13 E1 É o aparelho R 
 

14 
 

P 
Que essa ciência pode ser aplicada, né ou desenvolvida é 
uma lâmpada. A partir destes conceitos básicos científicos, 
deste conjunto de conceitos, deste conjunto de informações 
obtidas a partir de um conjunto de atividades adequadas da 
lâmpada, por exemplo, ou um conjunto de lâmpada.  

 
A 

15 E1 Entendi. R 
16 P Não existe ciência aplicada, existe aplicação da ciência. A 

 
17 E1 Entendi. R 

 

Na interação acima um grupo pergunta ao professor sobre a diferença entre Ciência e 

Tecnologia. O fluxo do discurso acontece por meio das falas do professor e de dois estudantes 

do grupo. O estudante E1 inicia a interação fazendo a pergunta ao professor e justificando-se 

que havia feito um trabalho sobre o assunto, mas não lembrava mais. O professor responde 

repetindo a pergunta feita pelo estudante e este se justifica novamente. Como os estudantes 

percebem que a intenção do professor não é dar-lhes uma resposta direta, um outro colega do 

grupo E2 faz uma pergunta (P) na forma de exemplificação. O professor responde dando um 

conceito de Ciência e Tecnologia e, posteriormente, aplica estes conceitos a um exemplo já 

conhecido por eles, pois tinham realizado um trabalho de construção de um espectroscópio. A 

partir daí, a interação segue numa seqüência de enunciados entre o professor e o estudante E1, 

o qual finaliza concluindo que entendeu. Mais uma vez vemos nesta sequência a presença do 

contexto escolar na fala dos estudantes. A questão posta aos estudantes era estabelecer uma 

relação entre a Ciência e a Tecnologia apresentada no texto tanto no que se refere aos 

aspectos comuns quanto às particularidades de cada uma. No entanto os estudantes tentam 

buscar um conceito formal para Ciência e Tecnologia, afirmando que fizeram um trabalho na 

escola sobre isso e que não lembram mais. Neste caso o que se observa é que mesmo tendo 

sido trabalhado na escola os conceitos de Ciência e Tecnologia o estudante não consegue 

lembrar e muito menos generalizar. 

 

 

Quadro 30 - Extrato 3: Atividade em grupo com texto de divulgação científica 

Assunto: Pergunta do grupo G1 ao professor a respeito do texto 

Data: 1º/10/2007 
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Atores 

 
Enunciados 

 
Interações 

1 E1 Como eu faço a identificação de um texto científico? I 
2 E1 Tipo eu sei quando é, mas não sei... R 
3 P Ah! Você só me faz pergunta difícil! R 
 
4 

 
P 

Texto científico possui linguajar específico. É o que vocês 
estão fazendo, por exemplo. Ele trata de assuntos 
específicos. 

 
A 

5 E1 Não é um poema. R 
 
6 

 
P 

É. Tem características próprias. Um conjunto de 
características que o definem com texto científico. Uma 
linguagem apropriada, um tema adequado e assim 
sucessivamente. 

 
A 

 

A interação anterior apresenta a dúvida de um estudante em relação à identificação do texto 

que estava lendo, mas ele faz a pergunta em relação ao texto científico e não em relação ao 

texto de divulgação da Ciência. O estudante inicia a interação com a pergunta ao professor e, 

logo em seguida, tenta justificar-se, pois o trabalho com textos científicos tinha sido 

desenvolvido naquela classe em aulas anteriores. O professor responde dando algumas 

características da linguagem e tenta lembra-lo do trabalho que eles estão realizando, mas o 

estudante não dialoga sobre o texto com o professor que encerra a discussão indicando mais 

algumas características do texto científico. 

 

 

Quadro 31 - Extrato 4: Atividade em grupo com texto de divulgação científica 

Assunto: Um estudante fala para o grupo após terem feito as perguntas ao professor. 

Data: 1º/10/2007 

 
Atores 

 
Enunciados 

 
Interações 

 
1 E1 

Pelo que entendi a ciência é apresentada como uma coisa 
que tá tentando agora se desculpar de mal que ela já fez. 
Isso? 

 
I 

 
2 

 
E1 

A ciência agora tá tentando se desculpar. Assim tentando 
achar coisas que não prejudiquem o mundo, porque seria a 
forma dela se desculpar com o mundo.  

 
R 

3 E1 Como que a tecnologia é apresentada? Não entendi? P 
4  

E1 
Bom! A tecnologia é só resultado da ciência. Se a ciência é 
boa, a tecnologia também vai ser boa. É um pensamento 
meio lógico né? 

 
R 
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O extrato 4 acontece no grupo, entretanto não ocorre interação, pois o estudante tenta 

estabelecer um diálogo com o grupo e não obtém resposta de seus colegas. Ele inicia a 

interação e responde, depois novamente faz uma pergunta que também é respondida por ele 

mesmo. Neste extrato é interessante observar a percepção do estudante em relação à Ciência e 

a Tecnologia. O estudante entende que o texto, por ele lido, passou a ideia de uma Ciência 

que tenta se redimir com o mundo e neste sentido, a Tecnologia caminha junto. Mas no final 

conclui: se a Ciência é boa a Tecnologia também é boa como um pensamento lógico, sem 

contestação. 

 

 

Quadro 32 - Extrato 5: Atividade em grupo com texto de divulgação científica 

 

Assunto: Discussão de G2 sobre as informações do texto 

Data: 1º/10/2007 

 
Atores 

 
Enunciados 

 
Interações 

1 
E2 

Custos do veículo. Não está escrito aqui. Custo seria o quê? 
Pagar a conta de água? 

I 

2 E1 Não. Vai ter que ter um motor diferente. Tem que trocar 
tudo.  

R 

3 E2 Mas aqui não fala nada. O tanque tem que ser exatamente... 
carregado de água... 

F 

4 E2 O texto não informa. Não informa! R 
5 P É o carro movido a água? P 
6 E1 Isso! R 
7 P Será que é viável economicamente? P 
8 E2 Cê tá falando do quê? De... P 
9 E1 Não fala como vai ser o motor. R 
10 P É um problema, mas não dá nenhuma dica ai no texto? Se é 

um negócio mais barato?  
P 

11 E3 Lógico que é mais barato, porque é com água. Mas quanto 
você gasta para mudar tudo no seu carro não fala. É que 
nem colocar o carro a gás fica mais barato depois. 

R 

12 E2 Aqui não fala que é mais barato você encher com água que 
gasolina. Aqui não informa. 

R 

13 P Cadê o restante do texto? P 

14 E2 É só isso! R 

 

A interação acima acontece em um grupo com a participação do professor. Essa inicia com 

um estudante que tenta procurar no texto de divulgação da Ciência, que está lendo, formas de 

justificar a utilização da água como combustível, entretanto não consegue encontrar nesse 
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texto elementos para sanar suas dúvidas. Nessa interação participam três estudantes do grupo 

e o professor, que ao presenciar o grupo discutindo passa a fazer parte do diálogo. O texto que 

o grupo está trabalhando é um texto bastante informativo e simplificado e não dá detalhes 

sobre o funcionamento do carro ou dos custos da utilização da água como combustível. Neste 

caso, o que chama a atenção é o fato da discussão encerrar no grupo sem que os estudantes 

proponham buscar em outras fontes de informação sobre a questão tratada e um dos 

estudantes ainda conclui: Claro que é mais barato, porque é água. Fica também marcada a 

forte presença do senso comum influenciando na opinião dos estudantes. 

 

 

Quadro 33 - Extrato 6: Atividade em grupo com texto de divulgação científica 

 

Assunto: Três estudantes do grupo G2 tentam fazer um cálculo de energia gasta num 

veículo movido a água com os dados fornecidos pelo TDC 

Data: 1º/10/2007 

 
Atores 

 
Enunciados 

 
Interações 

1 E1 Gasta energia na separação de energia na separação dos 
elementos químicos? 

I 

2 E1 Aqui também não tá informando quanto gasta de energia. 
Quanto tempo o carro fica andando com 45 litros. 

R 

3 E2 Então tá, então vou colocar que não gasta nenhuma 
energia. 

A 

4 E3 Não. R 
5 E2 Não. Eu não vi o que vocês falaram. R 
6 E2 Tá. Tá pode colocar... R 
7 E3 20 litros de gasolina ele anda tantos quilômetros? P 
8 E2 E com água? A gente não sabe. P 
9 E1 Aqui sabe mais ou menos. R 
10 E2 40 litros anda o quê? P 
11 E1 Depende do carro! R 
12 E2 Depende do uso também. R 
13 E2 Então coloca... Gasta-se bastante energia, mas no texto não 

informa o ... a quantidade exata de ... 
A 

14 E3 O texto na verdade não diz nada. Gasta energia pra quê? P 
15 E2 Pra locomoção do carro.  R 

 

A interação acima acontece com estudantes do mesmo grupo apresentado anteriormente no 

extrato 5. Neste extrato, eles tentam, a partir dos dados do texto de divulgação, estabelecer 

cálculos de energia gasta por um veículo que utiliza água como combustível. Novamente se 
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vêem diante de um texto que não trás informações suficientes para realização de cálculos e 

comparações. Neste caso é interessante observar a sequência de perguntas e respostas entre os 

elementos do grupo e isso só acontece porque o grupo tem um problema para resolver, ou 

seja, justificar perante o grupo maior que seu combustível é melhor que os demais. Entretanto 

mesmo não encontrando elementos no texto de divulgação para responder as dúvidas que 

surgiram, estes, aparentemente, deixam as questões em aberto. Além disso, esses estudantes 

durante a primeira leitura feita no texto individualmente consideraram este texto bastante fácil 

e só perceberam a falta de informação no momento que tiveram que pensar a respeito do 

assunto que era tratado no texto. 

 

 

Quadro 34 – Mapa da aula teórica 

 

Data: 08/10/2007, primeiro período 

 
CLASSIFICAÇÃO 

 
ATIVIDADE 

 
MODOS SEMIÓTICOS 

  FUNCIONAL   Verbal 
 

Visual Gestual/Ação 

Retomada das 
aulas anteriores 

Revisão de 
conceitos 

P explica P faz 
demonstrações 
no quadro aos 
Es 

P 
movimenta-
se na sala 

Desenvolvimento Conceito de Mol P explica o 
conceito   

P escreve no 
quadro;  
Es fazem 
anotações 

 

Desenvolvimento Exemplificação P faz 
analogia do 
Mol com os 
Es 

P demonstra a 
analogia 

P solicita um 
E para 
analogia 

Desenvolvimento Resolução de 
problemas 

P resolve 
problemas no 
quadro 

  

 

 

Quadro 35 - Mapa da aula: debate no grande grupo sobre os textos de divulgação 

científica 

 

Data: 08/10/2007, segundo período 
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CLASSIFICAÇÃO 

 
ATIVIDADE 

 
MODOS SEMIÓTICOS 

  FUNCIONAL   Verbal 
 

Visual Gestual/Ação 

Trabalho no 
grande grupo 

Debate P solicita que os 
Es se organizem  

Es 
organizam-
se na sala 

P e Es 
movimentam-
se na sala 

Desenvolvimento   Es entram 
atrasados na 
sala 

P distribui os 
textos 

Intervenção  P chama 
atenção dos Es 
sobre o horário 

 Pq distribui 
microfones 
nos grupos 

Revisão Leitura dos 
TDC 

P dá 5 minutos 
para uma 
releitura dos 
TDC 

Es lêem P observa 

Intervenção Questionamento E pergunta a P 
sobre uma 
questão da lista 
de exercícios 

  

Intervenção Avisos P dá um aviso 
sobre a 
comunidade 
virtual que ele 
está 
organizando 

  

Intervenção  E diz a P que 
nem todos 
terminaram a 
parte escrita 
com TDC; 
P diz que agora 
é hora do debate 

Mais Es 
entram 
atrasados na 
sala de aula 

Es fazem 
leitura dos 
textos 

 Chamada P faz a chamada   
Desenvolvimento Discussão Es conversam 

sobre o texto 
com colegas do 
grupo  

  

Intervenção Questionamento E pergunta a P 
sobre problema 
da lista de 
exercícios 

 E levanta e 
vai em 
direção a P 

Debate Discussão no 
grande grupo  

P inicia a 
discussão 
explicando o 
que é um TDC 

 Es prestam 
atenção 

Debate Questionamento P chama os Es 
para falarem o 
TDC lido 
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Debate Discussão G3 discute com 
G2 (extrato 8) 

 G3 dirige 
atenção a G2 

Finalização Resumo do 
debate 

P resume os 
combustíveis 
apresentados 

  

  Es falam juntos  Es agitam-se 
Finalização Agradecimentos P encera o 

debate, 
agradece a 
turma e solicita 
que organizem 
a sala 

Os Es 
entregam os 
TDC para P 

P e Es 
movimentam-
se na sala 

 

 

 

Quadro 36 - Extrato 7: Atividade em grupo com texto de divulgação científica 

 

Assunto: Discussão de G3 e G2 a respeito do uso da água como combustível  

Data: 08/10/2007 

 
Atores 

 
Enunciados 

 
Interações 

1 P Água? A água é uma boa como combustível? I 
2 E1/G2 Água não! Na verdade só o hidrogênio... não o oxigênio R 
3 E2/G2 Não é poluente! R 
4 E1/G3 Como? Vocês estão falando do hidrogênio? P 
5 E1/G2 Sim! R 
6 E1/G3 Aqui no nosso ele diz que é poluente sim, porque utiliza 

boro. Eles usam boro, esse boro que separa o hidrogênio do 
Oxigênio. 

R 

7 P Como vamos obter boro? P 
8 E1/G3 Não sei! R 
9 P Boa pergunta. A 
10 E1/G3 Aqui na reportagem... não diz! R 
11 E1 É mineral! R 
12 P È mineral! Muito bem lembrado! Hoje se explora o 

petróleo e nós achamos boro como? O boro tem 
disponível? 

P 

13 P Uma hora vai... A 
14 Es acabar R 
15 P E outra...??? A 
16 E É caro! R 
 

No extrato 7 e 8 apresentamos as interações que ocorrem entre o professor e os estudantes 

durante o encerramento das atividades com textos de divulgação científica. Observamos, no 
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extrato 7 a sequência de perguntas que o professor fazia para os grupos, chamando-os a 

interação. Nesse extrato o professor pergunta ao grupo que fez a leitura sobre a utilização da 

água como combustível. Os estudantes do grupo dão a resposta ao professor, entretanto um 

outro grupo, que no seu texto tratava de várias opções de combustíveis, interage na discussão, 

pois discorda da opinião emitida pelo primeiro grupo. O professor muda a discussão por meio 

de uma pergunta que desvia o foco da questão que os grupos estavam discutindo, se o 

combustível era ou não poluente. Neste sentido perde-se um importante espaço de discussão e 

elaboração de significados por parte dos estudantes. 

 

Quadro 37- Extrato 8: Atividade em grupo com texto de divulgação científica 

 

Assunto: Fechamento  

Data: 08/10/2007 

 
Atores 

 
Enunciados 

 
Interações 

1 P E o óleo de fritura? Tem pra todo mundo? I 
2 E Tem R 
3 E Tem, porque todo mundo usa, todo mundo frita! R 
4 P A questão é: o óleo de cozinha é um bom combustível? P 
5 E É menos poluente e biodegradável. R 
6 P A pergunta é: Onde vamos obter o óleo? Se todos vão 

utilizar o óleo de cozinha vai ter para todo mundo? 
P 

7 E Na minha casa a minha mãe faz sabão. R 
8 E É a mesma coisa que a água. Se a gente tivesse um carro 

movido a água hoje... a gente estaria sem água.  
R 

9 E Mas tem uma certa desvantagem em todos. F 
10 P Em qual? P 
11 E Em todos! R 
12 P Em todos? P 
13 E Sim! A vantagem de todos é meio óbvia! A vantagem de 

todos é assim direto com o meio ambiente, diminui a 
poluição.. tudo, mas pelo outro... 

 
R 

14 P Parece cobertor de pobre, né? A 
15 P  Todos concordam? P 
16 P  O debate atual é... F 
17 E Andar de bicicleta. R 
18 P Andar de bicicleta, né? A 

 

O extrato 8 continua a interação entre o professor e os grupos. Neste momento o professor 

busca a interação com o grupo que leu sobre a utilização do óleo de fritura como combustível, 

mas a discussão não progride ficando somente no discurso comum. Lembramos que estes dois 
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últimos extratos demonstram o fechamento da atividade com os textos de divulgação 

científica na sala de aula e, por uma série de fatores, inclusive tempo disponível para 

atividade, época de avaliações escolares, etc., não foi bem aproveitado, nem por parte dos 

estudantes, nem por parte do professor para construção de significados e discussão da própria 

divulgação científica. Neste sentido vemos a necessidade do professor também estar 

preparado para promover uma boa interação com os textos, no sentido de proporcionar 

discussões mais frutíferas na sala de aula. 

 

 
6.4.3. Considerações sobre a Divulgação da Ciência na sala de aula 

 

A interpretação, por parte dos estudantes, dos textos é um aspecto a ser discutido quando 

pretendemos a inserção de temáticas e de textos de DC na sala de aula. De maneira geral, 

podemos dizer que os estudantes apresentam dificuldade em interpretar os textos e em 

formular suas próprias conclusões. Na maioria das vezes, eles esperam um texto pronto, 

acabado, que lhes permita ampla compreensão do assunto em um pequeno espaço (textos 

curtos). 

Os estudantes leem os textos de divulgação científica, publicados em jornais e revistas, 

de forma totalmente acrítica, aceitando o que é dito/escrito como se fossem verdades 

absolutas. Nesse sentido, a discussão sobre a interpretação do gênero da divulgação científica 

com os estudantes, seja nas aulas de Ciências, seja nas aulas de Língua Portuguesa, nos parece 

ser uma constatação evidente a partir deste nosso trabalho. 

Os estudantes, de modo geral, classificam os textos de divulgação científica como 

“fáceis”, entretanto, ao interpretá-los e/ou as discuti-los com seus colegas, percebem que esses 

textos deixam a desejar no sentido de lhes dar as informações prontas como são os textos dos 

livros didáticos. Assim, quando solicitamos um trabalho de interpretação e análise com esses 

textos, os estudantes tentam, de alguma forma, buscar no próprio texto as informações 

necessárias para solucionar as questões. Os estudantes desconhecem totalmente a constituição 

de um texto de divulgação científica e qual a função desses textos, ou seja, informar. 

Esse fato pôde ser observado durante a discussão no grande grupo, pois os grupos não 

conseguiram extrair dos textos de divulgação científica lidos os necessários argumentos para 

“defender” o “seu combustível”, nem tampouco estabelecer as relações dos textos lidos com o 

conteúdo teórico que estava sendo estudado naquele momento - Termoquímica. O caráter 

informativo dos textos não garantiu o embasamento conceitual e teórico para construir uma 
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discussão mais coesa. Além disso, os estudantes não relacionaram os textos lidos com os 

conteúdos teóricos desenvolvidos nas aulas de Química pelo professor. 

A discussão no grande grupo ficou no nível das impressões e das percepções gerais 

daquilo que foi lido nos textos e das percepções que são compartilhadas culturalmente pela 

sociedade em geral. Muitas das opiniões expressas pelos estudantes são formadas de 

conhecimentos cotidianos ou do senso comum. Esse fato pode ter ocasionado a formulação de 

ideias errôneas, incompletas ou equivocadas sobre o tema em discussão e, até mesmo, sobre 

os métodos utilizados pela Ciência. 

Além disso, observa-se que os alunos “absorvem” a ideia que é transmitida nos textos 

pelo divulgador a respeito da Ciência e da Tecnologia, pois nos grupos não houve nenhum 

tipo de oposição às ideias apresentadas, apenas alguns estudantes fizeram críticas à falta de 

dados e de informações do texto. Essa visão vem corroborar a ideia que vem sendo difundida 

na sociedade de que as tecnologias são para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e, 

portanto, são indiscutíveis. 
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7. DISCUSSÃO 

 

 

Uma palavra que não representa uma ideia é uma 
coisa morta, da mesma forma que uma ideia não 
incorporada em palavra não passa de uma sombra. 

Vigotski 
 
 
 

 

Pretendemos, neste capítulo, aprofundar nossas análises e discutir, mais detalhadamente, 

os aspectos que envolvem as percepções de Ciência e Tecnologia e a divulgação da Ciência 

no que se refere às interações e às implicações da educação informal na educação formal e 

vice-versa. 

Nesta perspectiva, as análises e as discussões que são aqui apresentadas estão 

relacionadas aos suportes teóricos que serviram de base para esta pesquisa, sobretudo as 

posições teóricas de Vigotski em relação à percepção e os estudos de Bakhtin sobre análise do 

discurso. 

Vale a pena lembrar que as análises que foram realizadas neste trabalho não são as 

únicas possíveis, e que a fonte de dados aqui apresentada pode ser analisada por outros 

pesquisadores, em outros contextos e com base em outras perspectivas teóricas e 

metodológicas. 

Uma análise interessante, que pode ser realizada, é um estudo comparativo com outras 

escolas, em contextos diferenciados, nos quais os estudantes tenham interações sociais 

diferentes das focadas por nossos estudos. Além disso, podem ser realizados outros 

cruzamentos de dados dentro da própria pesquisa, comparando alguns dos resultados sobre os 

quais não nos detivemos neste trabalho. 

Apesar de se manter sempre certa cautela, em qualquer tipo de comparação de dados, é 

importante salientar que os resultados que obtivemos nos dão fortes indícios de que estudos 

sobre a cultura científica da população escolar devem ser realizados com maior frequência, 

tanto por pesquisadores da área da Educação quanto pelos órgãos públicos oficiais que 

conduzem a educação em nosso país. 
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Podemos dizer que os múltiplos e diversos resultados por nós obtidos são um reflexo 

das diferentes escalas de atitudes praticadas diariamente pelos jovens em seus contextos 

socioculturais, nos quais estão presentes a escola, a família, os amigos, a Mídia, dentre outros. 

Todos esses elementos compõem um espectro de atitudes e de percepções de Ciência e 

Tecnologia que esses jovens têm e compartilham com seus pares. 

A fala dos estudantes em relação à percepção da Ciência e da Tecnologia e a divulgação 

científica nos encaminha a pensar nos aspectos que envolvem o ensino de Ciências na escola e 

os processos de divulgação da Ciência para o público em geral. 

A percepção da Ciência, de modo geral, é tida, pelos estudantes entrevistados, não 

exatamente como uma Ciência negativa, mas tampouco podemos afirmar que ela é vista como 

positiva. Nesse contexto, vários fatores contribuem para algumas discordâncias dos estudantes 

em relação à Ciência. Fica bastante evidente, em diferentes momentos de nossa pesquisa, que 

os estudantes temem a Ciência e as suas consequências. Aparecem também, nesse sentido, de 

forma bastante forte, os assuntos que hoje estão relacionados ao avanço da Ciência e da 

Tecnologia e as questões referentes aos desastres ambientais. Sabemos, sim, que essas 

questões estão presentes no dia a dia das pessoas e a Mídia é a grande responsável por fazer 

vincular tais informações, mas o que nos chama atenção, no caso de nossa pesquisa, é a falta 

de visão crítica dos estudantes em relação ao que é apresentado pela Mídia. Além disso, os 

estudantes apresentam conhecimentos parciais e fragmentados sobre as informações que 

recebem dos diferentes meios de comunicação. Sem dúvida estamos diante da criação de um 

novo sujeito, proveniente da familiaridade crescente com as novas tecnologias da informação 

e da utilização maciça dos recursos audiovisuais. A cultura anteriormente letrada e linear 

passa a ser fragmentada e multifacetada. As múltiplas possibilidades de se interpretarem as 

diversas linguagens atuais, trazidas pelos vários suportes midiáticos, provocam uma nova 

forma de construção do conhecimento. Entretanto, essas mudanças têm repercutido 

diretamente na escola, com implicações igualmente diretas nos processos de significação dos 

conceitos científicos. 

Em relação à Tecnologia, os estudantes demonstram uma valoração bem mais positiva 

do que aquela atribuída à Ciência. São raras as falas que contestam a Tecnologia. Em geral, os 

estudantes “idolatram” a Tecnologia e suas conquistas e, embora reconheçam que esta está 

intimamente ligada à Ciência, eles a analisam de modo separado. Os estudantes têm grande 

encantamento pela Tecnologia, entretanto essa posição não os leva a entender e a buscar um 
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melhor conhecimento sobre o seu funcionamento. Existe um fator de aceitação passiva da 

Tecnologia, dispensando qualquer tipo de informação adicional. 

Os fatos apontados anteriormente têm consonância com o que propusemos em capítulos 

anteriores desta tese, nos quais trazemos as discussões referentes aos processos de divulgação 

da Ciência e da Tecnologia e de suas influências na constituição de uma imagem comum de 

Ciência e Tecnologia por parte do público em geral. 

Sabemos que o discurso é atravessado por muitos outros discursos e, dessa forma, é um 

discurso heterogêneo e instável, estando aberto a influências tanto do ser humano quanto das 

instituições que compõem a sociedade. É a partir das influências discursivas que surgem os 

processos de dominação praticados especialmente pela Mídia. O sujeito é dominado pela 

Mídia, ficando subordinado ao espetáculo da informação. Nesse processo, o sujeito aceita a 

informação como verdades, sem perceber que essas verdades são parciais, fragmentadas, 

ideológicas e construídas a partir de uma visão de Ciência e Tecnologia que se pretende 

formar e manter. 

Mesmo considerando o ponto de vista da conduta individual, cada situação provoca no 

sujeito comportamentos, ainda que distintos e individuais, devido às significações internas 

formadas, essas significações podem ser associadas a comportamentos que são 

compartilhados socialmente. A própria situação de significação individual dar-se-á pela 

interação social e o percebido e o significado se traduzirão em comportamentos dotados de 

certa estabilidade social. Isso significa dizer que o que percebemos ao nosso redor, no mundo 

exterior, é muito mais do que impressões visuais, mas percepções que se constituem em ação 

efetiva do sujeito sobre o seu próprio ambiente. Assim, quando falamos da construção dos 

significados das percepções, provenientes dos diversos meios de comunicação com os quais 

interagimos, devemos, necessariamente, refletir sobre o papel da linguagem enquanto meio de 

construção desses significados. É por meio da linguagem que são criados espaços para a 

significação das nossas percepções e das nossas ações frente ao contexto sociocultural no qual 

vivemos. 

O ato de refletir e de atuar sobre o ambiente só se realiza por meio da linguagem e 

mediante a utilização de signos. Será nessa efetiva ação que o sujeito processará as 

informações recebidas por diferentes fontes. Essas informações, em conjunto com as 

percepções, serão utilizadas pelo nosso sistema cognitivo para formular generalizações, ou 

seja, conceitos, na nomenclatura de Vigotski. Entretanto, as percepções de Ciência e 

Tecnologia apresentadas pelos estudantes entrevistados são percepções provenientes de um 
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contexto midiático muito próximo e superficial, sem um aprofundamento dos temas que são 

apresentados pela Mídia. Desse modo, não há como essas percepções se tornarem 

generalizações e formarem conceitos, pois existe um conjunto de informações que são 

transmitidas tanto pela Mídia quanto pela escola que permanece ao nível das percepções 

elementares. Possuem um significado, conforme afirma Vigotski, mas não se transformam 

num conjunto coeso e estruturado de pensamento possível de formular um conceito. 

Se, por um lado, a Mídia traz diariamente uma grande quantidade de informação sobre 

Ciência e Tecnologia e os jovens não aprofundam essas informações, por outro, a escola 

trabalha com conceitos prontos e fechados, o que dificulta a sua transposição para um 

contexto mais próximo do dia a dia dos estudantes. Essa separação entre o contexto escolar e 

o cotidiano dos estudantes foi verificada quando perguntamos, durante a entrevista individual, 

em que momento do dia anterior eles tinham tido contato com a Ciência e a Tecnologia. A 

Ciência aparece, para esses estudantes, como um conceito formal e, enquanto conceito formal, 

encontra-se distanciada das atividades diárias desses estudantes. Por outro lado, a Tecnologia, 

muito mais presente na Mídia e pouco na escola, pode ser facilmente relacionada pelos 

estudantes às suas atividades diárias. Entretanto, quando se solicita um conceito de Ciência, 

esses estudantes tentam elaborar/apresentar um conceito com base em conhecimentos 

adquiridos na escola, mas, em relação à Tecnologia, a conceituação, simplesmente, não existe. 

Os estudantes não têm um conceito formado em relação à Tecnologia. 

Os estudantes entrevistados apresentam suas percepções fortemente ligadas ao contexto 

em que estão inseridos, seja ele escolar ou cotidiano, inclusive no sentido da utilização de 

uma fala apropriada para cada contexto. Verificamos que os estudantes procuraram dar 

respostas, ou fornecer informações, de acordo com o contexto em que se situam (no caso, a 

escola - local da entrevista) e em função do seu interlocutor (no caso, a pesquisadora). Essa 

postura foi possível ser constatada especialmente durante as entrevistas individuais, nas quais 

os estudantes buscavam palavras e formas de expressão que pudessem dar conta do assunto 

tratado, mesmo que essas expressões e palavras fizessem parte de um contexto compartilhado 

socialmente pela maioria da população. Isso fica muito evidente quanto se trata de questões de 

cunho ambiental ou da importância do conhecimento em Ciência e Tecnologia para a 

população. O discurso que prevalece entre os estudantes entrevistados é um discurso 

característico de uma cultura geral e, em muitos casos, podemos caracterizar como um lugar 

comum ou discurso coletivo. Outros autores, como Diaz (1996), utilizam o termo “imaginário 

social da Ciência”, que tem como significado a construção de modelos sociais concebidos 
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padronizadamente, constituído por uma complexa rede de relações entre discursos e práticas 

sociais. Esse imaginário social está presente nas distintas instituições que compõem a 

sociedade e atuam sobre os sujeitos no sentido de constituir formas mais ou menos 

determinadas de pensamento sobre determinados assuntos. 

Assim, podemos dizer que informação que é veiculada na Mídia passa a instituir um 

discurso coletivo sobre Ciência e da Tecnologia, que acaba por formar um padrão geral de 

pensamento. Esse discurso coletivo é constituído, ao mesmo tempo, coletivamente e por cada 

indivíduo, no momento em que cada sujeito se identifica com ele e o toma como seu discurso. 

Neste ponto percebe-se que a divulgação da Ciência contribui em grande parte para constituir 

um provável imaginário de Ciência e Tecnologia, pois ela alimenta um modelo de Ciência e 

Tecnologia que leva o sujeito a valorizar alguns aspectos ou determinadas áreas em 

detrimento de outras. 

Podemos verificar esses fatos quando observamos as manchetes e as publicações de 

revistas, de jornais ou mesmo em sítios da internet. Mesmo considerando revistas que têm um 

apelo menor ao sensacionalismo, como é o caso da revista Ciência Hoje, podemos observar, 

por exemplo, em uma de suas capas (edição de agosto de 2008, volume 42), na qual aparece 

como manchete principal: “A energia do exercício: os combustíveis dos músculos”. Nesse 

caso, a manchete faz uma relação entre energia e combustíveis, por meio da utilização de uma 

linguagem que leva um interlocutor menos experiente e com pouco conhecimento em 

Ciências, como demonstraram os estudantes entrevistados, a fortalecer alguns aspectos, 

especialmente aqueles ligados à tecnologia, deixando em segundo plano os aspectos ligados à 

Ciência. Ainda nessa mesma capa aparecem mais duas outras manchetes que também podem 

levar o interlocutor a valorizar os benefícios da Tecnologia: “Elastografia: nova técnica utiliza 

elasticidade dos tecidos para localizar tumores” e “Baço Reativado: autotransplante preserva 

órgão vital na defesa contra doenças”. 

Lembramos, ainda, que a maioria dos estudantes entrevistados faz suas escolhas por 

revistas apenas visualizando a sua capa, sem a preocupação com o conteúdo do texto e 

partilhando de um discurso coletivo no qual a Tecnologia é a mola propulsora do progresso da 

humanidade, enquanto que a Ciência faz parte do pano de fundo dessa Tecnologia. Esses 

fatores podem muito bem estar atrelados à forma como a Ciência e a Tecnologia são 

transpostas ao grande público pelos meios de comunicação de massa. Além disso, os dados 

obtidos desde a nossa pesquisa com o grupo de 226 estudamtes e que se confirmou nas 

entrevistas individuais, demonstrou que eles leem muito pouco sobre Ciência e Tecnologia na 
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Mídia em geral, deixando evidente a falta de hábito em buscar esse tipo de informação. 

Nossas entrevistas indicaram que os estudantes detêm parcelas muito pequenas de informação 

da Ciência e da Tecnologia, pois a grande maioria, além de ler pouco sobre Ciência e 

Tecnologia, quando o faz, lê os lides e os pequenos resumos que são apresentados na 

introdução dos assuntos, dispensando a leitura dos artigos e das reportagens na sua íntegra. 

Observamos esse fato quando solicitamos aos 10 entrevistados que nos contassem a respeito 

de algo que haviam lido sobre Ciência e/ou Tecnologia recentemente. Nenhum dos 

entrevistados foi capaz de falar sobre um assunto qualquer, pois no máximo se lembravam de 

pequenos recortes, de fragmentos, como uma espécie de manchete, sem aprofundar sobre o 

assunto que era tratado. Nesse ponto reside mais de um problema, que vai além da falta de 

leitura, ou seja, a falta de interação dos estudantes com aquilo que é divulgado em Ciência e 

Tecnologia. 

Outro problema, ainda, há que ser considerado nessa questão: a informação que é 

transposta para a divulgação científica já é um “recorte” de conhecimentos e de dados da 

Ciência e da Tecnologia e, portanto, não reflete a totalidade do contexto, da pesquisa ou do 

assunto tratado. Assim, passa-se na divulgação da Ciência um extrato de um conjunto bem 

mais amplo que, em geral, conduz a uma percepção de Ciência e Tecnologia inquestionável. 

No exemplo anteriormente citado, em uma das manchetes da revista Ciência Hoje, temos: 

“Elastografia: nova técnica utiliza elasticidade dos tecidos para localizar tumores”. Essa 

manchete, vista por si só, sem a leitura de todo o contexto, passa a ideia de uma nova 

tecnologia como solucionadora dos problemas de detecção de tumores. Essas formas de 

conduzir a divulgação científica e a leitura superficial dos assuntos têm marcado o 

pensamento do público quanto à formação de uma ideia comum, na qual a Tecnologia veio 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

Nesse sentido, os meios de comunicação exercem um poder significativo no que se 

refere à construção de discursos coletivos de Ciência e Tecnologia e fazem emergir, nos seus 

interlocutores, crenças, teorias, verdades inquestionáveis e até medos e receios em relação a 

determinados aspectos da Ciência. Nesse caso, o mais preocupante, sob nosso ponto de vista, 

é que essas informações parcializadas do real passam a ser consideradas a totalidade dos fatos 

e dos fenômenos. Passamos, desse modo, a fazer parte do rol de consumidores de informação 

e, nesse ponto, questiona-se: Como transformar esse grande número de jovens estudantes, que 

são consumidores de informação, em sujeitos críticos e capazes de interpretar a divulgação da 

Ciência como um meio e não um fim para constituir seu conhecimento em Ciência e 
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Tecnologia? Parece-nos que um dos caminhos é levar para a sala de aula essas divulgações e 

analisá-las de forma crítica e criteriosa junto aos estudantes. A interação em sala de aula com 

textos de divulgação da Ciência é possível desde que seja levado em consideração que a sala 

de aula é uma esfera diferente da esfera onde circula a divulgação científica e, portanto, 

requer um tratamento diferenciado. Além disso, é preciso que os estudantes percebam que a 

divulgação científica atua numa esfera distinta da esfera científica, com finalidades e 

objetivos diferenciados. 

Nossa análise em relação ao discurso da divulgação científica mostrou que ela pode ser 

considerada um gênero próprio de discurso, requerendo, dessa forma, uma análise particular 

no que se refere ao seu caráter de interação com o interlocutor. Assim, a inserção da 

divulgação científica na sala de aula necessita de um tratamento também distinto no sentido 

de sua prática. É, entretanto, importante que a escola trabalhe com as questões apresentadas 

pela Mídia no sentido de possibilitar aos estudantes uma análise crítica daquilo que a Mídia 

divulga e toma como verdade, especialmente quando se refere à Ciência e à Tecnologia, pois 

é preciso ter em mente que os discursos são produtos ideológicos e estão direcionados ao 

interlocutor. Lembremos também que os discursos não existem por si sós, mas ganham 

materialidade no ato da sua enunciação. Nesse ponto é importante a compreensão da 

dimensão simbólica do discurso como um elemento que se encontra presente no sujeito, mas 

que, ao ser inscrito no produto, ganha uma dimensão característica dele. Além disso, todo 

objeto de análise é um recorte de um universo maior no qual estão presentes outras imagens e 

outros significados, mas que também podem abrir um novo leque de imagens e de 

significados. Esses significados são dados pelos sujeitos que constroem e que conduzem o 

processo da comunicação. 

Situar a divulgação científica no terreno de uma experiência compartilhada de 

significados e de percepções é entendê-la sob dois aspectos: o aspecto dos símbolos que a 

constituem e sob o aspecto das representações que se estabelecem. Todo esse processo é 

realizado por meio da ação do sujeito sobre o objeto, num contexto sociocultural determinado. 

Assim, ao levar a divulgação científica para a sala de aula, devemos ter em mente os 

processos que se instituem durante a leitura e/ou a discussão com esses textos, pois eles são 

processos que envolvem elementos de análise do discurso nos quais participam esferas 

diferentes: a esfera científica, a midiática e a didática. E, mais do que isso, os processos que 

envolvem a sala de aula são processos que têm o objetivo de construir conhecimento e 

ocorrem em uma dinâmica de interação na qual se instituem os significados. Dessa dinâmica 
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podemos considerar alguns elementos essenciais: o estudante, os conteúdos e o professor. O 

estudante é o sujeito do conhecimento, o conteúdo é o componente que possibilitará a geração 

de significados e o professor, o elemento de interação entre o conteúdo e o estudante. 

Para Vigotski, os processos de construção de conceitos são processos de formação e não 

de soma ou de substituição por algo que já existia anteriormente na mente do sujeito. Na visão 

de Vigotski, o sujeito é um ser biológico e social, inserido num determinado contexto 

histórico. Desse modo, o ambiente atua na formação do sujeito e um ambiente pobre de 

significados reduz as possibilidades de interações e as possibilidades de formação de 

significados. Assim, a linguagem, as percepções, as imagens e as ações são transformadas em 

representações mentais que, por sua vez, se inserem na rede de construção dos 

conhecimentos. 

No primeiro capítulo deste trabalho apresentamos um esquema que pudesse representar 

esse complexo jogo de interações mentais que ocorrem no sujeito para a construção dos 

conceitos, esquema que trazemos aqui novamente. 

 

  Modifica as 

generalizações 

   Modifica a percepção 

Estímulo     Percepção       Sistema         

Psicológico 

 Generalizações/conceitos 

       

  Modifica o 

estímulo 

   Modifica o Sistema 

Psicológico e a percepção 

 

O esquema acima representado é uma tentativa de resumir as interações que 

acontecem no nosso sistema cognitivo desde o momento em que recebemos um estímulo 

externo até a formação dos conceitos, que Vigotski denominou “generalização”. Lembremos 

que, para Vigotski, um conceito é um sistema de apreciações reduzidas a uma conexão regular 

e só se consegue chegar aos conceitos na adolescência. Antes dessa fase da vida as nossas 

operações mentais estão ligadas ao concreto e, dessa forma, os processos de abstração ficam 

prejudicados. Além disso, existe uma fase de transição que pode ser chamada de 
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pseudoconceitos, fase localizada numa faixa intermediária entre as operações dependentes do 

concreto e as abstrações.  

Os pseudoconceitos podem ser formados tanto pela escola quanto pela vivência 

cotidiana de cada um. No esquema representado acima, essa faixa estaria localizada nas 

percepções, pois consideramos que as percepções têm significado. Temos, entretanto, que 

considerar, ainda, que existem percepções que são incipientes, ou seja, que estão muito 

próximas do concreto. Nesse caso, essas percepções são consideradas percepções elementares 

e devem ser desenvolvidas para se tornarem pseudoconceitos ou generalizações. Por exemplo, 

uma criança pode dominar traços comuns entre objetos que ela conhece e isso não implica, 

necessariamente, que ela tenha atingido uma generalização. O mesmo acontece com a simples 

memorização de palavras e associações com objetos e exemplificações. Essas não podem ser 

consideradas generalizações/conceitos e, nesse ponto, entendemos que os estudantes 

pesquisados têm grande dificuldade em generalizar/conceituar. Verificamos, pelas entrevistas 

realizadas, que os estudantes não conseguem expressar um conceito ou definição para 

expressar o que eles entendem por Ciência e Tecnologia. Para Ciência, a tentativa feita por 

eles é buscar na lembrança um conceito formal, memorizado. Já para Tecnologia nem isso é 

possível, tendo em vista que este não é um conceito trabalhado na escola. Nesse sentido, fica, 

mais uma vez, a nossa constatação da existência de um conhecimento extremamente 

fragmentado, por parte dos estudantes entrevistados, e, mais do que isso, um conhecimento 

muito próximo das suas experiências cotidianas, fazendo ainda parte do concreto. Fatos como 

esses são preocupantes, especialmente quando estamos falando de estudantes que 

participaram de uma pesquisa no momento em que estavam frequentando o último ano do 

Ensino Médio. 

Lembremos que, nos estudos de Lúria, com indivíduos que tinham diferentes tipos de 

formação e em diferentes contextos culturais, os resultados mostraram que os indivíduos 

analfabetos relacionam suas experiências diretamente ao cotidiano em que vivem, já os 

indivíduos com certo grau de escolarização conseguem estabelecer outros tipos de relação 

com os objetos apresentados, por exemplo, estabelecer classificações abstratas.    

Outro aspecto apontado por Vigotski, que vem ao encontro de nossas preocupações, é o 

fato de a adolescência ser a idade na qual as abstrações e, consequentemente, as 

generalizações são comuns. Nessa fase, o adolescente deveria operar muito mais por meio de 

generalizações do que por operações concretas e ligadas diretamente ao objeto, entretanto 

nossa pesquisa com percepções de Ciência e Tecnologia não demonstrou isso, pelo contrário. 
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Lembremos, aqui, que o nosso estudo não explorou os detalhes das generalizações e, para tal, 

seria necessário um trabalho mais aprofundado e detalhado. Entretanto, pela fonte de dados 

que obtivemos durante toda a nossa pesquisa, foi possível verificar que esses estudantes têm 

percepções elementares de Ciência e Tecnologia e, portanto, estão ainda distantes de um 

processo de generalização/conceito. 

Certamente o que se observa, no caso estudado, é um insuficiente desenvolvimento da 

atividade de abstração. Os estudantes apresentam apenas aspectos gerais daquilo que está à 

sua volta e tomam isso como o significado do objeto, dispensando os processos de interação 

entre as diferentes fases do pensamento (estímulo, percepção e generalização). Muitas vezes, 

esse processo aparece ligado à presença de certas expressões e palavras de uso comum, das 

quais os estudantes se apropriam sem buscarem uma compreensão mais detalhada, por 

fazerem parte de um contexto cultural já estabelecido. 

Também é importante lembrar que a formação dos conceitos/generalizações não é o 

ponto final da aquisição do conhecimento, pois os conceitos formados atuam diretamente no 

nosso sistema psicológico, modificando as percepções. Assim, dependendo do suporte 

conceitual de que dispomos, tal suporte definirá as percepções a respeito de determinado 

fenômeno, fato, evento, situação, etc. Nesse trajeto, também as percepções que temos já 

formadas modificarão os futuros estímulos externos que receberemos. Fazemos isso por meio 

da seleção de alguns estímulos em detrimento de outros. 

Sabemos, também, que a educação tem papel importante na atividade intelectual e na 

construção dos significados. Nos trabalhos com textos de divulgação científica na sala de aula 

foi possível observar a forma pela qual os estudantes interagem com textos que divulgam a 

Ciência e a Tecnologia e, nesse contexto, é possível verificar que algumas das percepções que 

os estudantes apresentam a respeito da Ciência e Tecnologia também se fazem presentes no 

momento em que eles interagem com esses textos. Salientamos que nosso trabalho procurou 

muito mais observar a sala de aula e as interações que envolviam aquele contexto do que 

promover intervenções no contexto estudado. 

Observamos que os estudantes leem os textos de divulgação científica de forma acrítica, 

sem a preocupação com o contexto no qual cada texto é produzido, ou seja, a esfera de 

produção, tampouco esses estudantes relacionam o que estão lendo com os assuntos e os 

conceitos teóricos desenvolvidos pelo professor nas suas aulas teóricas. Veem o texto de 

divulgação científica como um texto completo e verídico e dele esperam obter respostas 

prontas e não apenas informação. Também é importante lembrar, aqui, que os estudantes 

pesquisados não conseguiram distinguir o texto de divulgação científica de um texto 
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científico, mesmo depois de mais de um semestre de trabalho realizado pelo professor de 

Química na discussão e na elaboração de textos científicos. Salientamos, aqui, que o professor 

de Química havia trabalhado com os estudantes os aspectos que envolvem a estrutura de um 

texto científico, não entrando em detalhes a respeito dos textos de divulgação científica. 

Entretanto, todo esse trabalho do professor com os textos científicos deveria ter resultado a 

formação de uma percepção nos estudantes, percepção que lhes permitisse observar que a 

estrutura do texto de divulgação da Ciência era diferente daquela trabalhada anteriormente 

com o texto científico. Essa percepção, porém, não aconteceu. Nenhum dos estudantes 

percebeu que o texto de divulgação científica era um texto diferente do texto científico, ou 

seja, nenhum deles percebeu que era outro gênero. 

Também os estudantes, ao interagirem com os textos de divulgação da Ciência, embora 

os considerando textos fáceis, sentem dificuldade em identificar palavras-chave e o assunto 

principal do texto, etc. A dificuldade situa-se na interpretação do que é dito/escrito nesses 

textos, mesmo que as formas utilizadas pelos divulgadores sejam as mais simples possíveis e, 

em alguns casos, extremamente simplificadas. Verificamos que o trabalho com textos de 

divulgação científica na sala de aula enfrenta as mesmas dificuldades de outras propostas de 

atividades didáticas, se estas não forem bem conduzidas pelo professor da classe. O interesse 

dos estudantes por este tipo de trabalho pode ser comparado a outros que o professor realizou 

com a mesma turma. Assim, vemos que a divulgação científica deve ser levada à sala de aula 

a partir de um trabalho mais amplo, no qual os estudantes tenham a oportunidade de não só 

discutir os textos, mas discutir o gênero da divulgação científica, com todas as suas 

implicações. Uma proposta, nesse sentido, parece-nos que dará conta de construir uma 

percepção diferenciada não só da divulgação da Ciência, mas também de uma percepção de 

Ciência e Tecnologia. Além disso, as interações que são estabelecidas entre os estudantes 

durante as discussões, entre os textos de divulgação científica e os estudantes, entre os 

estudantes e o professor promovem a negociação de significados, a partir de diferentes 

perspectivas socioculturais. As negociações resultam no estabelecimento de significados, 

sejam eles significados-percepções ou significados-conceitos. 

A partir desta pesquisa foi possível estabelecer alguns indicativos para se pensar numa 

intervenção na sala de aula, tendo em vista as percepções de Ciência e Tecnologia dos 

estudantes e a influência dessas percepções nos processos de significação e de formação de 

conceitos, bem como instituir a necessidade de uma leitura crítica da divulgação da Ciência 

por parte dos estudantes. 

Como principais indicativos apontamos: 
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1) As percepções são processos que têm significação e, portanto, devem ser 

consideradas pelos professores de Ciência quando eles pretendem construir conhecimentos 

científicos com seus estudantes. 

2) As percepções dos estudantes, que estão fortemente relacionadas ao concreto, 

dificultam os processos de abstração, sendo necessário, dessa forma, que os estudantes 

construam seus próprios significados e busquem processos de generalização. 

3) A divulgação da Ciência deve ser levada à sala de aula como ferramenta para discutir 

não apenas os textos e as informações da Ciência e da Tecnologia, mas, sobretudo, para o 

desenvolvimento de atividades que envolvam o entendimento desse gênero discursivo e sua 

constituição, tendo em vista os valores e as ideologias que permeiam a esfera midiática. 

4) A sala de aula deve ser considerada um ambiente de interação entre estudantes, 

professor e propostas didáticas, que, por meio de constantes negociações, devem instituir 

novos significados. 

 

Além das questões apresentadas anteriormente neste trabalho, também queremos 

apontar a questão referente às concepções dos estudantes enquanto ato de conceber/entender o 

objeto concebido por meio de um conceito, que pretendemos analisar em trabalhos futuros. 

Essa discussão nos parece necessária para a área de Ensino de Ciências, principalmente pelo 

grande número de pesquisas que têm por objetivo “mapear” as concepções dos estudantes 

sobre um determinado tema ou assunto. Nesse ponto fica a questão: Qual seria a diferenciação 

a ser dada em pesquisas de mapeamento de percepções e concepções de Ciências? Em que 

referenciais teóricos se baseiam tais pesquisas? Essas e outras questões, nós as pretendemos 

explorar em trabalhos futuros, pois os estudos atuais nos permitiram uma nova leitura da 

percepção e da concepção considerando os trabalhos de Vigotski e os estudos de Bakhtin. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

É como o sujeito disse – Na Itália, durante trinta 
anos sob os Bórgias, houve guerras, terror, 
assassinatos e derramamento de sangue, mas 
produziram Michelangelo, Leonardo da Vinci e a 
Renascença. Na Suíça, houve o amor fraterno. 
Tiveram quinhentos anos de democracia e paz, e o 
que produziram? O relógio cuco. 

Skinner 
 
 
 

Finalizar uma tese com “Considerações Finais” é uma forma um pouco mais branda do 

que apresentar uma conclusão. Mesmo assim, sinto-me com receio de deixar aqui algo 

definitivo, acabado. Não acredito no definitivo! Prefiro ser uma metamorfose ambulante – 

como diria o nosso inesquecível Raul Seixas – “do que ter aquela velha opinião formada sobre 

tudo...”. 

Assim, minhas “Considerações Finais” não serão conclusivas, mas devem ser vistas 

como um trabalho de pesquisa localizado no tempo, no espaço e, especialmente, em um 

contexto sociocultural determinado pelas condições estabelecidas não só pelo contexto físico, 

mas também pelas relações em que os indivíduos se encontram imersos. 

Dessa maneira, estas “Considerações Finais” pretendem ser apenas um caminho (não o 

único), uma orientação para que outros e outras possam olhá-lo como uma possibilidade para 

a busca de novas formas de pensar as relações entre as percepções da Ciência e da Tecnologia 

e a divulgação da Ciência. 

Este trabalho, inscrito numa proposta metodológica de pesquisa interpretativa, 

buscamos, ao desenvolvê-lo, um estudo que desse conta, ao mesmo tempo, de uma análise 

quantitativa e de uma análise qualitativa, no qual os dados coletados pudessem ser olhados 

por outros pesquisadores como fonte de dados, sendo passíveis de outras análises, tanto para o 

contexto no qual foi realizada esta coleta, quanto para a comparação em outros contextos. 

Durante a trajetória deste trabalho, verificamos que as percepções de Ciência e 

Tecnologia, bem como os processos de compreensão de divulgação científica, por parte dos 

estudantes, constituem objeto de estudo instigante, diverso e complexo. Desse modo, temos 

plena convicção de que nossas pesquisas não esgotam o assunto, nem mesmo esgotam todas 
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as possibilidades iniciais desta pesquisa, pois muitos outros pontos poderiam ser analisados 

para esse mesmo contexto de pesquisa. 

De qualquer forma, nesta pesquisa percorremos um longo caminho, que gostaríamos de 

retomar agora, no sentido de apontar alguns pontos essenciais. 

Nosso trajeto de pesquisa iniciou com a busca por uma definição para o que chamamos 

de PERCEPÇÃO, tendo em vista que o termo é bastante utilizado em diferentes contextos, 

inclusive no nosso cotidiano, sem que se tenha clareza da sua origem e do seu significado. 

Nessa busca, foi possível encontrar definições para percepção em diferentes campos do 

conhecimento humano, dos quais destacamos, neste nosso trabalho, algumas definições 

provenientes da Filosofia, da Psicologia e do Marketing. Este último, em especial, foi 

pesquisado, porque é uma área na qual o termo teve sua maior aplicabilidade, principalmente 

em estudos e em pesquisas de opinião sobre o comportamento do público consumidor. 

Entretanto, nossa pesquisa, desde seu projeto inicial, teve como suporte os estudos da 

teoria sociocultural e, sendo assim, fomos buscar em Vigotski a definição de percepção. 

Para Vigotski, a percepção não pode ser vista como um elemento à parte do nosso 

pensamento, pois ela faz parte dele, na forma de imagens e de significações. Nesse sentido, 

também é importante lembrar que as percepções, como parte integrante da consciência 

humana, participam da formação dos conceitos e, sendo assim, devemos considerá-las quando 

pretendemos desenvolver conceitos científicos na escola. 

Desse modo, um conceito novo ao ser elaborado, seja por vias formais de ensino, seja 

por vias informais, será afetado pelas percepções que se encontram presentes no nosso 

sistema cognitivo, assim como os conceitos que já formamos anteriormente influenciam no 

modo como percebemos as coisas e os fenômenos. 

Além disso, outro aspecto importante da Teoria Sociocultural é a relação das percepções 

com nosso ambiente sociocultural e com as experiências individuais. Nessa questão, as 

pesquisas realizadas por Lúria, com grupos culturais diferentes, contribuíram para mostrar a 

influência do contexto sociocultural e da educação na percepção. 

Em nossa pesquisa, com estudantes do Ensino Médio, foi possível verificar que as 

percepções se encontram fortemente ligadas ao ambiente sociocultural desses estudantes, bem 

como, o fato, apontado por Vigotski, no qual ele afirma que as percepções são partes do nosso 

pensamento. Verificamos que as percepções se encontram entrelaçadas, fundidas com outras 

percepções e com conceitos, sendo difícil separá-las e, em muitos casos, os estudantes têm 

dificuldade de expressá-las verbalmente. 
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Assim, as percepções fazem parte de um jogo complexo de interações, jogo no qual 

fazem parte a escola, a família, a Mídia, as relações sociais, entre outros. Nesse amplo 

contexto, as percepções vão se formando e se modificando, influenciadas por mecanismos 

mais ou menos persuasivos. Nesse sentido, a Mídia influencia fortemente na formação de um 

“discurso coletivo” de Ciência e Tecnologia, quando constrói/reconstrói, constitui/reconstitui 

significados para uma Ciência e Tecnologia a ser divulgada. 

Ao mesmo tempo em que a Mídia busca conhecer seu interlocutor para construir seu 

discurso de divulgação da Ciência e da Tecnologia, por meio de pesquisas de opinião, ela 

constrói um discurso que molda essa Ciência e essa Tecnologia de acordo com os seus 

interesses e as suas ideologias. 

Sabemos que o interlocutor é a base para a construção dos processos dialógicos 

(BAKHTIN, 1979, 2003) que se instituem entre quem escreve e quem recebe a informação. 

Assim, as pesquisas de percepção pública da Ciência e da Tecnologia traçam indicadores que 

fomentam as pesquisas na área da Ciência e da Tecnologia e os processos de divulgação da 

Ciência para o público em geral. É a partir dos indicadores, ou seja, da forma como a 

população de um determinado país percebe e interage com a Ciência e a Tecnologia que são 

elaborados planos e projetos de incentivo aos processos de popularização da Ciência. 

Dessa forma, buscamos, neste trabalho, também compreender como ocorrem as 

pesquisas de percepção pública da Ciência e da Tecnologia e quais são os seus objetos de 

estudo e de análise. Esse caminho nos levou ao conceito de cultura científica e de participação 

dos cidadãos, pois o conceito de percepção pública da Ciência e da Tecnologia está associado 

a esses dois, segundo Vogt e Polino (2003). 

Mesmo sendo o conceito de cultura científica e de participação dos cidadãos extremante 

complexo, em função da sua matriz social, podemos dizer que a sua vertente principal é 

considerar não somente quantidade de conhecimento acumulado pelo indivíduo, mas também 

a forma como o indivíduo interage com essa cultura científica no seu contexto sociocultural. 

Assim, vemos que o conceito de cultura científica constitui-se como um elemento básico de 

formação das sociedades atuais. Entretanto, para a constituição de uma cultura científica, 

mesmo considerando uma cultura científica básica, vários elementos farão parte dessa 

constituição. Um deles é a divulgação da Ciência, sob as suas diferentes formas. Nesse ponto 

direcionamos nosso olhar para a divulgação da Ciência realizada pela Mídia escrita, em 

revistas e em jornais, tendo em vista que muitos professores se utilizam dessas publicações 

como fonte de informação de Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento de suas atividades 
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didáticas. Além disso, a divulgação científica, nesses meios, tem crescido de forma 

significativa no Brasil nos últimos anos. 

Desse modo, tomamos a divulgação científica escrita em revistas e em jornais como 

uma prática social, que se constitui como elemento de formação da cultura científica de uma 

população e, sendo assim, foi importante fazer uma análise mais próxima da constituição do 

discurso da Ciência. Para tal, buscamos algumas autoras da análise do discurso para 

compreender como a divulgação da Ciência se constitui enquanto um discurso que se situa 

entre a Ciência e a Mídia. 

As reflexões realizadas pelas autoras Authier (1982), Zamboni (2001), Orlandi (2001 e 

2005) e Grigoletto (2005), que apresentamos neste trabalho, são diversas e interessantes, pois 

cada uma delas contribui para o entendimento de um discurso proveniente de uma esfera – a 

científica e que atua em outra esfera – a midiática. Embora cada uma das autoras mencionadas 

traga uma interpretação diferente, alguns pontos podem ser considerados essenciais e nos 

ajudaram a pensar a divulgação científica como um gênero de discurso. Dentre esses pontos, 

podemos citar: Orlandi (2005), quando se refere ao discurso da divulgação científica como 

um discurso sobre Ciência e não da Ciência; Grigoletto (2005), quando situa o discurso da 

divulgação científica no entrecruzamento de saberes e de poderes presentes entre a Ciência e 

Mídia, ou seja, é um novo saber; Zamboni (2001), quando propõe que o discurso da 

divulgação científica seja visto como um novo discurso, situado entre o discurso científico, o 

discurso jornalístico e o discurso cotidiano. 

Dessa forma, observamos que a Ciência é vista como uma esfera de origem e a Mídia 

como uma esfera de chegada e podemos verificar que a posição do autor/divulgador é uma 

posição de sujeito que “interpreta” um discurso (o da Ciência) a partir do qual devem operar 

movimentos mais ou menos próximos do conhecimento de origem, dependendo do 

interlocutor e das ideologias que constituem a esfera midiática. 

Nessa formulação discursiva institui-se a possibilidade da constituição de um gênero de 

discurso próprio, assim como propõe Bakhtin, um discurso próprio que se materializa na 

prática social, estando presente o discurso do outro que é inerente a tal prática, tendo em vista 

que o divulgador constitui os seus textos em função do leitor/interlocutor, ao mesmo tempo 

em que influencia o seu interlocutor por meio das suas percepções, das suas concepções, das 

suas ideologias e dos seus valores. 

A divulgação científica, considerada como um gênero discursivo, tem implicações 

diretas nos contextos em que ela atua, como, por exemplo, na sala de aula, pois o texto de 

divulgação científica que é publicado em uma revista ou em um jornal não se modifica ao 
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entrar na sala de aula, entretanto o seu gênero, sim. Sob esse aspecto, é indispensável pensar 

nas implicações das mudanças de gênero de esferas diferentes e, neste caso, é importante 

assumir que a introdução da divulgação científica na sala de aula necessita ser melhor 

analisada por parte dos professores de Ciências. 

A “didatização” dos textos de divulgação científica de forma direta é, sem uma análise 

prévia e sem o entendimento de gênero discursivo, segundo nosso ponto de vista, um 

equívoco. Defendemos, entretanto, que os textos que divulgam a Ciência sejam levados à 

sala de aula pelo professor com o objetivo de fomentar debates e discussões em torno dos 

assuntos abordados nesses textos. A indicação é que as discussões devem caminhar no 

sentido de envolver os estudantes acerca de debates que envolvam os processos de produção 

da Ciência e da Tecnologia, bem como discussões que desenvolvam uma visão crítica dos 

estudantes a respeito da Ciência e da própria Mídia. A grande importância do tratamento de 

textos de divulgação científica em sala de aula reside no fato de possibilitar aos estudantes 

um contato com aquilo que se tem de mais recente na Ciência e na Tecnologia, mas, acima 

de tudo, na possibilidade de criar espaços para discussões críticas e ideológicas tanto no que 

diz respeito à produção científica e tecnológica atual, quanto no que diz respeito ao que é 

veiculado pela Mídia. 

Além disso, os professores de Ciência devem estar atentos às percepções de Ciência e 

Tecnologia que são impostas pela Mídia, pois elas têm constituído uma espécie de “discurso 

comum ou discurso coletivo” sobre Ciência e Tecnologia do qual toda sociedade tem 

compartilhado, especialmente nossos jovens, que, por um motivo ou por outro, não têm feito 

uma leitura crítica a respeito daquilo que leem ou assistem. Devemos levar em conta que 

essas percepções de Ciência e Tecnologia não só formam uma opinião generalizada e 

superficial da Ciência e da Tecnologia, assim como elas influenciam diretamente no modo 

como os estudantes interagem com os conceitos científicos desenvolvidos na escola. Devemos 

ter presente, também, que a Mídia e as suas influências persuasivas são bem mais 

convincentes que nossas propostas didáticas possam pretender. Nesse sentido, o papel de nós, 

professores de Ciências, não está simplesmente numa crítica sem sentido ou infundada a 

respeito da Mídia, pois temos boas e más publicações nessa esfera, mas o nosso papel reside 

na formação de estudantes com capacidade de distinguir entre uma e outra publicação, entre 

saber olhar a divulgação científica e aquilo que a sociedade tem de representações para 

Ciência e Tecnologia de forma crítica e, sobretudo, criteriosa. Este, sim, é o verdadeiro papel 

dos professores de Ciências numa escola formadora e transformadora de uma sociedade muito 

mais de informação do que de conhecimento. 
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ANEXO A: Questionário sociocultural 
 

Caro Estudante, 
 
 Este questionário objetiva traçar o perfil dos entrevistados e as informações prestadas são de caráter 
confidencial, servindo, tão somente, para a análise dos dados  da pesquisa da qual vocês estão 
colaborando. Preencha com responsabilidade e exatidão.. 
 

 Você deverá: 
- optar por apenas uma resposta para cada pergunta; 
- marcar com um x em cima do número da opção escolhida; 
- verificar se nenhuma pergunta deixou de ser respondida.  

1. Estado civil 
CÓD. OPÇÃO 
1  Solteiro 
2  Casado  
3  Viúvo  
4  Desquitado 
5  Divorciado 
6  Outros 

2. local de nascimento  
CÓD. OPÇÃO 
01  Acre  
02  Alagoas 
03  Amapá 
04  Amazonas 
05  Bahia 
06  Ceará 
07  Distrito Federal 
08  Espírito Santo 
09  Goiás 
10  Maranhão  
11  Mato Grosso  
12  Mato Grosso do Sul 
13  Minas Gerais  
14  Pará 
15  Paraíba  
16  Paraná 
17  Pernambuco 
18  Piauí 
19  Rio Grande do Norte 
20  Rio Grande do Sul 
21  Rio de Janeiro 
22  Rondônia  
23  Roraima 
24  Santa Catarina  
25  São Paulo 
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26  Sergipe  
27  Tocantins 
28  Outros países 

4. Tipo de Estabelecimento onde você cursou o Ensino Fundamental 
CÓD. OPÇÃO 
1  Todo em Escola Pública 
2  Todo em Escola Particular 
3  Maior parte em Escola Pública 
4  Maior parte em Escola Particular 
5  Escolas Comunitárias 
6  Outros 

6. Tipo de estabelecimento onde você cursa ou fez parte do seu Ensino Médio 
CÓD. OPÇÃO 
1  Todo nesta Escola Pública 
2  Parte em Escola Particular 
3  Parte em outra Escola Pública 
4  Parte em outra  Escola Comunitária 
5  Outros 

7. Turno em que você cursa ou cursou o Ensino Médio 
CÓD. OPÇÃO 
1  Todo diurno 
2  Todo noturno 
3  Maior parte no diurno 
4  Maior parte no noturno 

8. Freqüentou ou freqüenta Curso Pré-Vestibular  
CÓD. OPÇÃO 
1  Não 
2  Sim, por menos de 1 semestre 
3  Sim, por 1 semestre 
4  Sim, por 1 ano 
5  Sim, por mais de 1 ano 

9. Principal motivo que o levou a não cursar Pré-Vestibular  
CÓD. OPÇÃO 
1  O Colégio prepara para o Vestibular 
2  O Colégio oferece o pré-vestibular "integrado" ao curso  
3  Dificuldades econômicas 
4  O horário do pré-vestibular coincidia com o horário de trabalho 
5  Julgou que poderia estudar sozinho 
6  Não havia nenhum pré-vestibular nas proximidades da sua casa 
7  Não é o seu caso (fez pré-vestibular) 

10. Assinale o que você espera obter num curso superior  
CÓD. OPÇÃO 
1  Aumento de conhecimento e cultura geral  
2  Melhoria da situação profissional atual  
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3  Formação profissional voltada para futuro emprego 
4  Formação teórica voltada para pesquisa  
5  Outras 

11. Incluindo somente os que moram na sua casa, inclusive você, assinale o número de pessoas 
que compõe a sua família 
CÓD. OPÇÃO 
1  1 pessoa 
2  2 pessoas  
3  3 pessoas  
4  4 pessoas  
5  5 pessoas  
6  acima da 6 pessoas 

12. Some todos os salários brutos, sem deduções, das pessoas de seu grupo familiar que 
trabalham, inclusive o seu, indicando a renda familiar bruta 
CÓD. OPÇÃO 
1  Até 1 salário mínimo 
2  Acima de 1 até 3 sal. mín. 
3  Acima de 3 até 5 sal. mín. 
4  Acima de 5 até 7 sal. mín. 
5  Acima de 7 até 10 sal. mín. 
6  Entre 10 e 20 sal. mín.  
7  Entre 20 e 30 sal. mín.  
8  Acima de 30 sal. mín. 

13. Nível de instrução de seu pai 
CÓD. OPÇÃO 
1  Não alfabetizado 
2  Lê e escreve, mas nunca esteve na escola 
3  Fundamental incompleto 
4  Fundamental completo 
5  Médio incompleto  
6  Médio completo  
7  Superior incompleto 
8  Superior completo 
9  Pós-Graduação  

14. Nível de instrução de sua mãe 
CÓD. OPÇÃO 
1  Não alfabetizado 
2  Lê e escreve, mas nunca esteve na escola 
3  Fundamental incompleto 
4  Fundamental completo 
5  Médio incompleto  
6  Médio completo  
7  Superior incompleto 
8  Superior completo 
9  Pós-Graduação 
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15. Indique o principal responsável pelo sustento da sua família 
CÓD. OPÇÃO 
1  Pai  
2  Mãe  
3  Pai e Mãe  
4  Você próprio  
5  Cônjuge  
6  Parente  
7  Outros(s)  

16. Principal ocupação do responsável pelo sustento da sua família 
CÓD. OPÇÃO 
1  Profissional liberal 
2  Empresário  
3  Servidor Público 
4  Empregado Empresa Privada 
5  Empregado Rural/Agricultor 
6  Proprietário Rural  
7  Não trabalha  
8  Desempregado  
9  Outro  

17. Idade com que começou a exercer atividade remunerada 
CÓD. OPÇÃO 
1  Antes de 14 anos 
2  Entre 14 e 16 anos  
3  Entre 16 e 18 anos  
4  Após 18 anos  
5  Nunca trabalhou  

18. Marque o principal meio de comunicação que você mais utiliza para se manter informado 
sobre os acontecimentos atuais 
CÓD. OPÇÃO 
1  Jornal 
2  Televisão 
3  Rádio  
4  Revista 
5  Internet 
6  Conversas com outras pessoas 
7  Não tenho me mantido informado 

19. Possui computador em sua residência 
CÓD. OPÇÃO 
1  Sim, com acesso à Internet 
2  Sim, sem acesso à Internet 
3  Não 

20. Usa computador 
CÓD. OPÇÃO 
1  Sim, só para lazer 
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2  Sim, para trabalhos escolares e/ou profissionais 
3  Sim, no trabalho 
4  Não 

21. Meio de transporte que você mais utiliza 
CÓD. OPÇÃO 
1  Bicicleta  
2  Carro próprio ou da família 
3  Moto 
4  Ônibus 
5  Outros 

22. Informe o curso superior que pretende fazer 
CÓD. OPÇÃO 
01  Não pretendo fazer curso superior 
02  Administração 
03  Agronomia 
04  Arquitetura e Urbanismo 
05  Biblioteconomia 
06  Ciências Biológicas 
07  Ciências da Computação 
08  Ciências Contábeis 
09  Ciências Sociais 
10  Direito 
11  Ciências Econômicas 
12  Educação Física 
13  Enfermagem  
14  Engenharia  
15  Farmácia  
16  Filosofia  
17  Física 
18  Geografia 
19  História 
20  Jornalismo 
21  Comunicação e Expressão Visual 
22  Letras 
23  Matemática 
24  Medicina  
25  Nutrição 
26  Odontologia 
27  Pedagogia 
28  Psicologia  
29  Química  
30  Serviço Social  
31  Veterinária  
32  Outros 

23. Dos itens abaixo, assinale sua preferência 
CÓD. OPÇÃO 
1  Artes plásticas/Artesanato 
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2  Cinema/Vídeo 
3  Dança  
4  Música  
5  Teatro  
6  Literatura  
7  Esporte  
8  Outros 

24. Indique o seu esporte predileto 
CÓD. OPÇÃO 
01  Basquete 
02  Capoeira  
03  Caratê  
04  Futebol de campo  
05  Futebol de salão  
06  Futebol suíço  
07  Handebol  
08  Judô  
09  Natação  
10  Pólo aquático  
11  Surf  
12  Tênis de campo  
13  Vela  
14  Voleibol  
15  Voleibol de areia  
16  Remo  
17  Xadrez  
18  Outros  
19  Não tem interesse  

25. Motivo principal que o levou a optar pelo escola que atualmente estuda 
CÓD. OPÇÃO 
1  A escola tem bons professores e estrutura física 
2  É a que oferece o melhor formação  
3  É a que oferece o horário mais adequado  
4  A escola tem um nível de exigência baixo  
5  É de fácil acesso (proximidade de casa, prática locomoção, etc.) 
6  Na realidade, gostaria de estudar em outra escola  
7  Por ser pública e gratuita, satisfazendo as condições sócio-econômicas da família  
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ANEXO B: Questionário de percepção da Ciência e Tecnologia 
 

PERCEPÇÃO SOCIAL DA CIÊNCIA 
 
IDADE DO INTREVISTADO:    SEXO:  (   ) F   (   ) M TURMA: 
 
TEMAS DE INTERESSE 
1. Da seguinte lista de assuntos, assinale se você tem muito interesse, pouco interesse ou 
nenhum interesse em cada um deles. (resposta única) 
POLÍTICA 
(   ) muito interesse (   ) pouco interesse (   ) nenhum interesse  

MEDICINA E SAÚDE 
(   ) muito interesse (   ) pouco interesse (   ) nenhum interesse  
ARTE E CULTURA 
(   ) muito interesse (   ) pouco interesse (   ) nenhum interesse  
MEIO AMBIENTE 
(   ) muito interesse (   ) pouco interesse (   ) nenhum interesse  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
(   ) muito interesse (   ) pouco interesse (   ) nenhum interesse  
ESPORTES 
(   ) muito interesse (   ) pouco interesse (   ) nenhum interesse  
MODA 
(   ) muito interesse (   ) pouco interesse (   ) nenhum interesse  
ECONOMIA 
(   ) muito interesse (   ) pouco interesse (   ) nenhum interesse  
RELIGIÃO 
(   ) muito interesse (   ) pouco interesse (   ) nenhum interesse  
 
RAZÕES PARA FALTA DE INTERESSE EM CIÊNCIA E TECNOLO GIA 
2. Se você assinalou na questão anterior POUCO ou NENHUM INTERESSE. Por que 
você não se interessa por ciência e tecnologia? (resp. única) 
(   ) não entende (   ) não tem tempo  (   ) nunca pensou nisso  (   ) não gosta   
(   ) não liga  (   ) não precisa saber sobre isso   (   ) não sabe 
 
TEMAS SOBRE OS QUAIS SE INFORMA 
3. Para cada um dos temas, assinale se você se informa muito, pouco ou nada sobre cada 
um deles. (resposta única) 
POLÍTICA 
(   ) muito (   ) pouco (   ) nada  
MEDICINA E SAÚDE 
(   ) muito (   ) pouco (   ) nada  
ARTE E CULTURA 
(   ) muito (   ) pouco (   ) nada  
MEIO AMBIENTE 
(   ) muito (   ) pouco (   ) nada  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
(   ) muito (   ) pouco (   ) nada  
ESPORTES 
(   ) muito (   ) pouco (   ) nada  
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MODA 
(   ) muito (   ) pouco (   ) nada  
ECONOMIA 
(   ) muito (   ) pouco (   ) nada  
RELIGIÃO 
(   ) muito (   ) pouco (   ) nada  
 
 
RAZÕES DA POUCA INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
4. Se você assinalou que se informa POUCO ou NADA sobre assuntos de Ciência e 
Tecnologia. Por que se informa pouco ou nada sobre Ciência e Tecnologia? 

(   ) não entende (   ) não tem tempo  (   ) nunca pensou nisso  (   ) não gosta   
(   ) não liga  (   ) não precisa saber sobre isso   (   ) não sabe 
 
ASSUNTOS DE INTERESSE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
5. Se você assinalou que tem muito interesse por assuntos de Ciência e Tecnologia. Por 
qual assunto de Ciência e Tecnologia você se interessa mais.  (resp. múltipla) 
(   ) Informática e Computação 
(   ) Novas descobertas da Ciência 
(   ) Novas Tecnologias 
(   ) Ciências da Vida 
(   ) Ciências Humanas e Sociais 
(   ) Agricultura 
(   ) Ciências Físicas e Naturais 
(   ) Engenharia 
(   ) Astronomia e Espaço 
 
ASSUNTOS SOBRE OS QUAIS SE INFORMA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
6. Por qual assunto em Ciência e Tecnologia você se informa mais: 

(   ) Informática e Computação 
(   ) Novas descobertas da Ciência 
(   ) Novas Tecnologias 
(   ) Ciências da Vida 
(   ) Ciências Humanas e Sociais 
(   ) Agricultura 
(   ) Ciências Físicas e Naturais 
(   ) Engenharia 
(   ) Astronomia e Espaço 
 
MEIOS DE INFORMAÇÃO 
7. Para cada uma das afirmações assinale aquele que representa melhor o seu comportamento: 

Vê programas de TV que tratam de Ciência e Tecnologia 
(   ) Sim, com freqüência  (   ) Sim, de vez em quando (   ) Não, nunca 
Ouve programas de rádio que tratam de Ciência e Tecnologia 
(   ) Sim, com freqüência  (   ) Sim, de vez em quando (   ) Não, nunca 
Lê sobre Ciência e Tecnologia nos jornais 
(   ) Sim, com freqüência  (   ) Sim, de vez em quando (   ) Não, nunca 
Lê sobre Ciência e Tecnologia nas revistas 
(   ) Sim, com freqüência  (   ) Sim, de vez em quando (   ) Não, nunca 
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Lê sobre Ciência e Tecnologia na Internet 
(   ) Sim, com freqüência  (   ) Sim, de vez em quando (   ) Não, nunca 
Conversa com os amigos sobre temas de Ciência e Tecnologia 
(   ) Sim, com freqüência  (   ) Sim, de vez em quando (   ) Não, nunca 
Assina manifestos ou participa de manifestações ou protestos em questões de Ciência e 
Tecnologia 
(   ) Sim, com freqüência  (   ) Sim, de vez em quando (   ) Não, nunca 
 
8. Dentre os seguintes meios, qual lhe inspira maior confiança na hora de mantê-lo informado 
sobre Ciência e Tecnologia? 

(   ) Programas científicos ou técnicos em TV e rádio 
(   ) Revistas de Divulgação Científica 
(   ) Telejornais 
(   ) Notícias de rádio 
(   ) Livros especializados 
(   ) Jornais 
(   ) Revistas semanais de informação geral (como Isto É, Veja etc) 
(   ) Internet 
(   ) Visitas a museus de Ciência e Tecnologia  
(   ) Exposições e feiras de Ciências 
(   ) Outros 
(   ) Não sei 
(   ) Não respondo 
 
9. Que tipo de revistas você costuma ler com mais freqüência? 

(   ) Vida de famosos 
(   ) Esportes 
(   ) Atualidades políticas 
(   ) Temas econômicos 
(   ) Saúde e beleza 
(   ) Televisão (programação etc) 
(   ) Moda/Feminina 
(   ) Ecologia/Meio Ambiente/Natureza 
(   ) Informática 
(   ) Viagens 
(   ) Divulgação Científica 
(   ) Outras................................................................................. 
(   ) Nenhuma/não costumo ler revistas 
(   ) Não sei 
(   ) Não conheço 
 
10. Que tipo de livros você gosta de ler? 

(   ) Literatura 
(   ) Biografias 
(   ) Estudo/trabalho 
(   ) Arte 
(   ) Medicina e Saúde 
(   ) Ciência 
(   ) Ecologia/ Meio Ambiente  
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(   ) Outras................................................................................. 
(   ) Nenhuma/não costumo ler livros 
(   ) Não sei 
(   ) Não conheço 
 
11. Você acha que os meios de comunicação noticiam de maneira satisfatória as novas 
descobertas científicas e tecnológicas? 
TV 
(   ) Sim (   ) Não  (   ) Não Sabe 
Jornais 
(   ) Sim (   ) Não  (   ) Não Sabe 
Revistas 
(   ) Sim (   ) Não  (   ) Não Sabe 
 
12. Razões da satisfação ( resp. múltipla) 
TV 
(   ) as matérias são de boa qualidade 
(   ) em geral as matérias podem ser entendidas 
(   ) o número de matérias é suficiente 
(   ) são discutidos os riscos e problemas que as aplicações da Ciência e Tecnologia podem 
causar 
(   ) a cobertura da mídia é isenta e equilibrada 
(   ) outras razões ........................................   
 
JORNAIS 
(   ) as matérias são de boa qualidade 
(   ) em geral as matérias podem ser entendidas 
(   ) o número de matérias é suficiente 
(   ) são discutidos os riscos e problemas que as aplicações da Ciência e Tecnologia podem 
causar 
(   ) a cobertura da mídia é isenta e equilibrada 
(   ) outras razões ........................................   
 
REVISTAS 
(   ) as matérias são de boa qualidade 
(   ) em geral as matérias podem ser entendidas 
(   ) o número de matérias é suficiente 
(   ) são discutidos os riscos e problemas que as aplicações da Ciência e Tecnologia podem 
causar 
(   ) a cobertura da mídia é isenta e equilibrada 
(   ) outras razões ........................................ 
 
13. Razões da insatisfação ( resp. múltipla) 
TV 
(   ) o número de matérias é pequeno 
(   ) são ignorados os riscos e problemas que as aplicações da Ciência e Tecnologia podem 
causar 
(   ) a cobertura da mídia é tendenciosa 
(   ) em geral as matérias são difíceis de ser entendidas 
(   ) as matérias são de má qualidade 
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(   ) outras razões ....................................... 
 
JORNAIS 
(   ) o número de matérias é pequeno 
(   ) são ignorados os riscos e problemas que as aplicações da Ciência e Tecnologia podem 
causar 
(   ) a cobertura da mídia é tendenciosa 
(   ) em geral as matérias são difíceis de ser entendidas 
(   ) as matérias são de má qualidade 
(   ) outras razões ....................................... 
 
REVISTAS 
(   ) o número de matérias é pequeno 
(   ) são ignorados os riscos e problemas que as aplicações da Ciência e Tecnologia podem 
causar 
(   ) a cobertura da mídia é tendenciosa 
(   ) em geral as matérias são difíceis de ser entendidas 
(   ) as matérias são de má qualidade 
(   ) outras razões ....................................... 
 
CREDIBILIDADE DAS FONTES DE INFORMAÇÃO 
14. Quando você quer ter informação sobre algum assunto importante para você e para 
a sociedade, quem te inspira maior confiança como fonte de informação: (resp. única) 
(   ) Jornalistas  (   ) Médicos  (   ) Cientistas que trabalham em universidades 
(   ) Religiosos  (   ) Representantes de organizações de defesa do consumidor 
(   ) Cientistas que trabalham em empresas  (   ) Escritores  (   ) Militares 
(   ) Políticos 
 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA: PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIOS 
15. A Ciência e a Tecnologia trazem mais benefícios ou mais malefícios para humanidade? 

(   ) mais benefícios que malefícios 
(   ) só benefícios 
(   ) tanto benefícios como malefícios 
(   ) só malefícios 
(   ) não sei 
 
16. Quais Benefícios:  
 
17. Quais Malefícios: 
 
COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS  
18. Para cada uma das afirmações assinale as opções que seguem: 
Lê bulas de remédios: 
(   ) Sim, com freqüência  (   ) Sim, de vez em quando (   ) Não, nunca 
Lê informações nas embalagens dos alimentos: 
(   ) Sim, com freqüência  (   ) Sim, de vez em quando (   ) Não, nunca 
Verifica especificações técnicas/manuais: 
(   ) Sim, com freqüência  (   ) Sim, de vez em quando (   ) Não, nunca 
Segue orientação médica ao fazer tratamento/dieta 
(   ) Sim, com freqüência  (   ) Sim, de vez em quando (   ) Não, nunca 
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Mantém-se informado durante uma epidemia: 
(   ) Sim, com freqüência  (   ) Sim, de vez em quando (   ) Não, nunca 

VISÕES DA CIÊNCIA 
19. Para cada afirmação, assinale em que medida você concorda ou discorda dela. 

Computadores e automação industrial vai criar mais empregos do que eliminar. 
(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
A Ciência e a Tecnologia vão ajudar na cura de doenças como a AIDS e o Câncer. 
(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
Nossa sociedade depende demais da Ciência e não o suficiente da fé religiosa. 
(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
Os governantes devem seguir as orientações dos cientistas. 
(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
Por causa do seu conhecimento, os cientistas têm poderes que os tornam perigosos. 
(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
A maioria das pessoas é capaz de entender o conhecimento científico se ele for bem 
explicado. 

(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
A pesquisa científica não é essencial para o desenvolvimento da indústria. 

(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
  
A Ciência e Tecnologia estão fazendo nossas vidas serem melhores, mais fáceis e mais 
cômodas. 
(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
A Ciência e Tecnologia podem resolver qualquer problema. 

(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
A Ciência e Tecnologia estão aumentando a distância entre paises ricos e pobres. 

(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
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Os avanços tecnológicos estão destruindo o meio ambiente. 

(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
É ecessário que os cientistas exponham publicamente os riscos do desenvolvimento 
científico. 
(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
Se uma nova tecnologia oferecer benefícios, ela deve ser usada mesmo se suas conseqüências 
não forem conhecidas. 

(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
As aplicações tecnológicas de grande impacto podem gerar catástrofes no meio ambiente. 

(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
A população deve ser ouvida nas grandes decisões sobre os rumos da Ciência e Tecnologia. 

(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
Cientistas são responsáveis pelo mau uso que fazem de suas descobertas. 

(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
Uma descoberta científica em si não é nem “boa” nem “má”, o que importa é a forma como 
ela é usada. 

(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
Autoridades devem obrigar legalmente os cientistas a seguirem padrões éticos. 

(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
Cientistas devem ter ampla liberdade para fazer as pesquisas que quiserem. 

(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
Graças a Ciência e Tecnologia haverá mais oportunidade para gerações futuras. 
(   ) concordo totalmente (   ) concordo em parte (   ) discordo em parte 
(   ) discordo totalmente (   ) não sei 
 
20. Qual o fator principal que determina os rumos da Ciência no mundo? 

(   ) os governos dos países ricos 
(   ) a demanda do mercado econômico 
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(   ) o funcionamento interno da Ciência 
(   ) as grandes empresas multinacionais 
(   ) as escolhas dos cientistas 
(   ) organismos internacionais 
(   ) ajuda a humanidade no campo da medicina/saúde  
(   ) outros ............................................................................ 
 
21. Dos seguintes atributos qual a imagem que você tem da Ciência? Você diria que a 
Ciência é algo mais ...? 
22. Qual é a imagem que você tem da Tecnologia? Você diria que a Tecnologia é algo 
mais...? 
 Questão: 21 Questão:22 
Próximo 
Distante  
Não Sei 
Não respondo 

(   ) 
(   )  
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Interessante 
Chato/desinteressante  
Não Sei 
Não respondo 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Solidário 
Não solidário  
Não Sei 
Não respondo 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Ético 
Corrupto  
Não Sei 
Não respondo 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Integrador 
Excludente 
Não Sei 
Não respondo 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Fria 
Afetuosa  
Não Sei 
Não respondo 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Humana 
Desumana   
Não Sei 
Não respondo 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
23. A seguir você uma série de valores distintos. Para cada um deles digo o grau que você 
associa a Ciência. Para isso utilize uma escala de 1 a 5, em que 1 significa que você não 
associa em nada a Ciência com o referido valor e 5 que o identifica completamente com a 
Ciência. 

Progresso 1 2 3 4 5 
Desumanização 1 2 3 4 5 
Riqueza 1 2 3 4 5 
Desigualdade 1 2 3 4 5 
Ameaça 1 2 3 4 5 
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Rebeldia 1 2 3 4 5 
Sabedoria 1 2 3 4 5 
Dependência 1 2 3 4 5 
Poder 1 2 3 4 5 
Bem Estar 1 2 3 4 5 
Oportunidade 1 2 3 4 5 
Eficácia 1 2 3 4 5 
 
24. Se você tiver que fazer um balanço entre os aspectos mais negativos da Ciência, qual das 
seguintes opções que representa melhor sua opinião? 

(   )Tendo em vista todos os aspectos, os benefícios da Ciência são maiores que seus prejuízos 
(   ) Tendo em vista todos os aspectos, os benefícios e prejuízos da Ciência estão equilibrados 
(   ) Tendo em vista todos os aspectos, os prejuízos da Ciência são maiores que os benefícios 
(   ) Não sei/não tenho uma opinião formada a respeito 
(   ) Não respondo 
 
25.  Qual a imagem que você tem da profissão/cientista. 

(   ) muito atrativa para os jovens 
(   ) pouco atrativa para os jovens 
(   ) não sei 
(   ) não respondo 
 
(   ) bem remunerada economicamente 
(   ) mal remunerada economicamente 
(   ) não sei 
(   ) não respondo 
 
(   ) com alto reconhecimento social 
(   ) com pouco reconhecimento social 
(   ) não sei 
(   ) não respondo 
 
26. Em poucas palavras descreva o que é um cientista para você? 
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ANEXO C: Apostila de Termoquímica 
 
Esta apostila foi elaborada pelo 
Professor Dirceu Dias Donizetti, sendo 
utilizada, por ele, como material 
didático em suas aulas de Química.  

Parte 1: Introdução  

CONTEXTO HISTÓRICO 
 
No princípio, o ser humano utilizava 
os seus músculos para realizar 
trabalhos com o intuito de gerar 
energia utilizando seus equipamentos 

rústicos. Após, então, começou a 

utilizar o fogo com pedras e 
madeiras, 

por volta de 50.000 aC, fato que 
permitiu 

a realização de cocção de alimentos, 
produção de utensílios 

cerâmicos, de ferro e de bronze. 

 

 

O Homem primitivo consumia apenas energia contida em 
sua alimentação. O Caçador, que utilizou o fogo, 
consumia energia adicional na cocção. O homem 
agrícola, sedentarizado, utilizava também a energia 
animal em seus trabalhos no campo. O homem medieval 
europeu adicionou os moinhos de vento e rodas d´água. 
O homem industrial (Inglaterra, séc XIX) introduziu a 
máquina a vapor e o tecnológico (EUA, séc XX), a 
eletricidade e os motores a combustão interna. 

 

Alguns processos vividos pelo homem 
situam-se como marcos, que indicam 
um consumo cada vez mais 
acentuado de energia a partir da 
produção do fogo. A utilização do 
fogo e da tração animal na agricultura 

iniciou um processo de 
sedentarização, que culminou com a 
instalação de grandes impérios, 
aprofundando a divisão de trabalho e 
da sociedade em classes. A energia 
mão de obra escrava passou a ser 
responsável pela manutenção da 
economia. Porém, a exploração desse 
tipo de mão-de-obra gerou sucessivas 
revoltas, causando o enfraquecimento 
de impérios. Assim, com a ausência 
da mão de obra, iniciou-se a busca 
por recursos naturais para a produção 
de energia.  

Por volta do final do século XIX, 
verifica-se o aparecimento da 
eletricidade, o desenvolvimento dos 
motores a gasolina ou demais 
derivados do petróleo e, dessa forma, 
um notável desenvolvimento nas 
explorações petrolíferas. Embora 
fosse conhecida desde a antiguidade, 
a obtenção do petróleo através da 
perfuração de poços foi obtida 
primeiramente somente em 1859. O 
uso dos derivados do petróleo surgiu 
como uma solução na iluminação 
urbana e hoje, é o principal 
responsável pela movimentação de 
dos motores de explosão. 

Em meados do século XX, surgiu a 
energia nuclear, sendo que a fissura 
nuclear (princípio de obtenção da 
energia nuclear) foi utilizada 
inicialmente para fins militares, 
durante a Segunda Guerra Mundial). 
Atualmente, despontam novas fontes 
de energia que poderão no futuro 
desempenhar o papel que o petróleo 
desempenhou até o momento: a 
energia solar? A biomassa? A eólica? 
Quase 90% de toda a energia gerada 
provém dos combustíveis fósseis – 
carvão, gás natural e petróleo. 
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CONCEITO 

Energia significa capacidade de se 
realizar trabalho. O homem, por 
exemplo, utiliza a força dos músculos 
para fazer determinado trabalho; as 
máquinas de uma indústria 
necessitam de energia (eletricidade, 
por exemplo) para realizá-lo; e assim 
por diante. 

 

Parte 2: Experimento 1 - 
Determinação do poder 
calorífico de vários combustíveis 

O objetivo deste experimento é verificar qual é o melhor 
combustível, através da reação de combustão do 
mesmo. 

 

Combustível  +  O2 → CO2 +  H2O  

+   calor 

Material 

-lamparinas contendo diversos tipos de combustíveis; - 
latinha de alumínio; - água; - termômetro; - tela de 
amianto; - suporte universal; - garras; - proveta 50mL; - 
fósforo 

Procedimento 

-Cada grupo receberá 2 lamparinas 
contendo amostras de gasolina e álcool 
em cada uma delas 
- Pesar a lamparina contendo o 
combustível. Anotar o valor na Tabela 5.  
-Adicionar 50 mL de água na lata de 
alumínio. 
-Colocar a lata de alumínio com água em 
cima da tela de amianto e a lamparina 
contendo a amostra de combustível 
abaixo. 
-Prender o termômetro no suporte de 
modo que a parte inferior fique 
completamente em contato com a água 
(Ver figura 1). 
-Medir a temperatura inicial da água. 
Anotar na Tabela 5. 
-Acender o pavio da lamparina para 
iniciar a reação. 
-Deixar reagindo por 5 minutos. 
-Aguardar até não haver mais mudança 
de temperatura e anotar na Tabela a 
temperatura final. 
- Pesar a lamparina e anotar a massa 
final de combustível. 

Nota: Lembrar que só executamos a atividade com o álcool etílico. 

 

Tabela 5 – Dados experimentais 

 

Combustível Massa 

inicial/g 

Massa 

final/g 

Temperatura 

inicial/ °°°°C 

Temperatura 

final/ °°°°C 

Etanol     

Gasolina     
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Figura 1: Esquema utilizado para o experimento 1. 
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Poder Calorífico : 

Uma outra característica que deve também 
ser considerada na escolha de um 
combustível é o poder calorífico do 
combustível, que pode ser definido como a 
quantidade de energia interna contida no 
combustível, sendo que quanto mais alto 
for o poder calorífico, maior será energia 
contida.  

Os combustíveis fornecem mais ou menos 
energia dependendo do seu poder 
calorífico. Por exemplo: 1 kg de petróleo 
fornece cinco vezes mais energia que a 
mesma quantidade de bagaço de cana, ao 
passo que 500 g de Urânio fornecem a 
mesma quantidade de energia que 6000 
barris de petróleo (1 barril = 158 litros). 

Na tabela 2 estão apresentados os valores 
de poder calorífico de diferentes 
combustíveis. 

Tabela 2: Poder calorífico dos combustíveis 

 

A partir da Tabela 2, é possível verificar 
que os vários combustíveis utilizados 
apresentam diferentes poder calorífico.  

 

Questões: 

1. Analisando a Tabela 2, qual seria o 
melhor combustível se fosse 
considerada a sua escolha levando 
em consideração somente o Poder 
calorífico? 

2. Como poderíamos determinar o 
experimentalmente o poder calorífico 
de cada um dos combustíveis? 

Parte 2: DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS DO EXPERIMENTO 
1  

 
Vamos organizar os resultados obtidos no experimento 
1, na tabela 6: 

Tabela 3: Resultados do 
experimento 
 
grupos ∆∆∆∆T / 

oC 
∆∆∆∆M / 
g 

∆∆∆∆T / 
oC 

∆∆∆∆M / 
g 

1 
2 
3 
4 
 

    

Média     

Combustível Poder Calorífico 

(kcal/kg) 

Gás liquefeito de petróleo 

(GLP) 

11.730 

Gasolina isenta de álcool 11.220 

Gasolina com 20% de álcool 9.700 

Querosene 10.800 

Óleo diesel 10.730 

Carvão metalúrgico nacional 6.800 

Gás canalizado 4.300 

Lenha 2.524 

Etanol 7.090 

Álcool combustível 6.507 

Metanol 5.311 

Metano 12.900 

Propano 11.950 

Butano 11.800 

Acetileno 9.800 

Hidrogênio 28.900 
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Questões: 

1. Qual é o melhor combustível? Por que? 

2. O que aconteceria com o valor de 
poder calorífico se a porventura a 
gasolina fosse adulterada através de sua 
mistura com uma porcentagem maior de 
álcool? 
3. Qual ou quais fatores são responsáveis 
por um combustível liberar mais ou 
menos calor que outros? 
 
Parte 3: ENERGIA DE LIGAÇÃO 

Nessa parte da aula, vamos aprender um 
pouco mais sobre a influência da 
estrutura dos combustíveis no poder 
calorífico. Sendo assim, responda a 
seguinte pergunta: Se numa reação 
química, o número de átomos de cada 
elemento é igual tanto do lado dos 
reagentes como no lado dos produtos, o 
que é diferente então? 
O que diferencia são os compostos, 
os tipos de ligações existentes entre 
os elementos. 

 

 
 

No esquema acima se pode observar que do lado dos 
reagentes temos o metano (4 ligações do tipo C – H) e 
oxigênio (ligação tipo O = O) e no lado dos produtos 
temos o gás carbônico (2 ligações do tipo C = O) e a 
água (2 ligações do tipo O – H). 

Uma diferença entre uma ligação 
e outra é a energia de ligação. Os 
elementos da natureza se ligam a outros 
para buscar estabilidade, ou seja, 
buscam um estado de menor energia. 
Então se depois dos elementos se 
ligarem eles estiverem com menor 
energia, esta vai a algum lugar, ela é 
liberada. 
Conclusão: a formação de uma ligação 
química libera energia 
Usando o raciocínio inverso, se formar 
uma ligação química libera energia, então 
quebrar uma precisa de energia. 
Conclusão: a quebra de uma ligação 
química absorve energia 

Sabendo disso, podemos então 
entender por que um combustível tem 
mais poder calorífico que outro. 

Sendo assim, vamos iniciar um 
segundo experimento, na qual 
calcularemos a energia de ligação 
envolvida em uma reação de 
combustão. 

 

Experimento 2 – Montagem de 
modelos de moléculas 
Para ajudar-nos a compreender o 
porque da diferença de poder 
calorífico entre um combustível e 
outro, montaremos modelos de 
moléculas envolvidas na combustão 
de dois combustíveis. 

 

Combustível + O2 � CO2 + H2O 
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Cada grupo montará 1 modelo 

diferente: 1 combustível (metanol ou 
etanol), o gás oxigênio (O2), o gás 
carbônico (CO2) e a água (H2O). 

 
Abaixo a fórmula estrutural de 

cada uma dessas substâncias: 

 

Atividade 2 – Montagem de modelos de moléculas 
 
Para entendermos melhor o porque 
de certos combustíveis “aquecerem” 
mais ou menos do que outros, vamos 

montar as moléculas envolvidas na 
combustão de 2 combustíveis: 

 
Metanol: 

Reagentes Produtos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Etanol: 

Reagentes Produtos 

C

H

H

O HH

C

H

H

O HH

O OO O

O O
CO O

CO O

O H

H

O H

H

O H

H

O H

H
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Agora, sabendo a estrutura de todos os reagentes e todos os produtos, podemos saber pelas ligações dos reagentes (que 
serão quebradas, logo absorverão energia) e dos produtos (que serão formadas, logo liberarão energia) o quanto uma 
reação libera ou absorve de energia no total. 

 

Parte 4 – Cálculo da variação de entalpia através d a energia de 
ligação 
 
Pergunta: A quantidade de átomos é a mesma antes e após a transformação? 

Pergunta: O que muda? (Observar os modelos concretos) 

Pergunta: Quanta energia é necessária para quebrar moléculas de combustível? 

 
           CH4O               +              O2             →              CO2      +          2  H2O 
 

ANTES    (REAGENTES) DEPOIS     (PRODUTOS) 
 
 

Tipo 
quantidade 

unidade 
TOTAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

O O

O O

O O

CO O

CO O

O H

H

O H

H

O H

H

C C

H H

H H

H O H
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TOTAL ANTES = TOTAL DEPOIS = 

TOTAL GERAL = 
  
 

         
 
 
 
   C2H6O               +           3   O2             →           2   CO2      +          3  H2O 
 

ANTES    (REAGENTES) DEPOIS     (PRODUTOS) 
 
 

Tipo 
quantidade 

unidade 
TOTAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Tipo 
quantidade 

unidade 
TOTAL 
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TOTAL ANTES = TOTAL DEPOIS = 

TOTAL GERAL = 
 

 

Parte 5: CLASSIFICAÇÃO DAS 

FONTES DE ENERGIA 

As formas de produção variam 
conforme a fonte, o impacto no meio 
ambiente e a viabilidade econômica. 
As fontes podem ser não renováveis 
ou renováveis. As não renováveis 
correspondem aos recursos naturais 
finitos, como os combustíveis fósseis. 
Já as renováveis, uma vez exploradas 
pelo homem, se reconstituem 
espontaneamente ou por práticas de 
conservação, ou seja, são fontes que 
permanecem inesgotáveis. Entre elas 
estão o ar, a água e a vegetação.  

� Renováveis: assim chamadas 
porque nunca se esgotam, isto é, são 
fontes contínuas de energia. Por 
exemplo: solar, hidráulica, eólica, dos 
vegetais (lenha, carvão vegetal) e 
outras. 

� Não-renováveis: assim chamadas 
porque se esgotam com o uso. 
Compreendem os minerais 
energéticos e radioativos, como o 

carvão mineral, petróleo, xisto, urânio 
e tório. 

Uma outra classificação que pode ser 
utilizada para classificar a energia 
são: 

� Antigas ou arcaicas: força muscular 
animal e humana, fogo 

� Modernas: carvão mineral, 
petróleo, hidroeletricidade, energia 
nuclear 

� Alternativas: energia solar, eólica, 
biomassa. 

Estimativas da ONU apontam que as 
reservas de petróleo existentes no 
mundo devem durar apenas mais 75 
anos; as de gás natural, pouco mais 
de 100; e as de carvão, 
aproximadamente 200. 

 

UM NOVO TIPO DE 

COMBUSTÍVEL – O BIODIESEL  

O biodíesel é um combustível renovável e 
biodegradável oriundo de óleos vegetais, 
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gorduras de animais e de óleos e gorduras 
residuais. 

Segundo a legislação Brasileira 

Define-se biodiesel como uma mistura 
de monoéstres de ácidos graxos de 
origem vegetal ou animal que 
apresente conformidade com a 
especificação contida no regulamento 
técnico ANP /2003 

Por que usar? 

� UUmm  ccoommbbuussttíívveell  eeccoollooggiiccaammeennttee  
ccoorrrreettoo 

� NNããoo  ttóóxxiiccoo 
� RReedduuzz  eemmiissssããoo  ddee  ggaasseess  ppoolluueenntteess 
� MMaannuusseeiioo  ee  eessttooccaaggeemm  mmaaiiss  sseegguurrooss 
� UUmm  ccoommbbuussttíívveell  rreennoovváávveell 
� AAssppeeccttooss  ssóócciioo--eeccoonnoommiiccooss  ee  

aammbbiieennttaaiiss 

Constituição 
O que tem sido denominado de 
BIODIESEL, é um combustível renovável, 
biodegradável e ambientalmente correto 
, sucedâneo ao óleo diesel mineral, 
constituído de uma mistura de ésteres 
metílicos ou etílicos de ácidos graxos, 
obtidos da reação de transesterificação 
de qualquer triglicerídeo com um álcool 
de cadeia curta, metanol ou etanol, 
respectivamente. 
Matéria-prima para a prroodduuççããoo  ddoo  
BBiiooddiieesseell  

1) A partir de óleos  e gorduras de 
animal, originário de matadouros; 
frigoríficos; curtumes e é obtido a 
partir da extração com água e vapor 

2) Óleos e gorduras vegetais 
originários de agriculturas 
temporárias e permanentes e obtidos 
com extração mecânica, extração por 
solvente ou extração mista. 

3) Álcool Etílico (etanol)/ Álcool 

Metílico (metanol) 
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Processo de produção de Biodiesel 
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Reação de obtenção de Biodiesel - Transesterificação 

Triglicerídeo + Álcool →→→→ Ésteres + Glicerina 

 
 

 

Segundo a legislação Brasileira 
Define-se biodiesel como uma mistura de monoésteres de ácidos graxos de 

origem vegetal ou animal que apresente conformidade com a especificação contida 
no regulamento técnico ANP /2003 

 

Tabela 4 - Energia de ligação 

Ligação Energia kJ/mol 

C-H 415 

C-O 360 

C=O 804 

C-C 350 

O-H 464 

O=O 494 
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ANEXO D: Textos de divulgação científica utilizados na sala de aula 
 
 
1. O mundo é dos flexíveis: revista Galileu, julho de 2006, páginas 62 a 65. 
 
2. Óleo de fritura é transformado em diesel: Jornal Folha de São Paulo, seção Ciência, dia 13 
de março de 1999. 
 
3. O carro movido a água: revista SUPER INTERESSANTE, novembro de 2006, seção 
SUPERNOVAS, página 32. 
 
4. O primeiro carro nacional movido a célula de combustível: revista Ciência Hoje on-line, 
dia 01 de maio de 2003. 
 
5. Perspectivas do combustível limpo: nova empresa estuda carros não-poluentes que usam 
ingredientes do sabão: revista Scientific American do Brasil, junho de 2002, páginas 28 e 29. 
 
6. E SE... todos os carros do mundo fossem movidos a álcool? Revista SUPER 
INTERESSANTE, maio de 2006, seção SUPERRESPOSTAS, página 52 e 53. 
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São Paulo, Sábado, 13 de Março de 1999 

 

Óleo de fritura é transformado em diesel  

RICARDO BONALUME NETO  
especial para a Folha  
 
Pesquisadores nos EUA aperfeiçoaram um processo para produzir combustível para 
motores a diesel a partir do óleo queimado usado em frituras de batata frita. 
O "biodiesel" resultante é menos poluente e tem até um subproduto curioso: seu uso 
produz cheiro parecido com o de frango frito. 
O próprio engenheiro alemão que inventou esse tipo de motor, Rudolf Diesel (1858-
1913), já havia experimentado com óleos de origem vegetal. Mas o petróleo foi 
considerado depois uma fonte mais barata de combustível. 
O "petrodiesel", porém, é altamente poluente, produzindo muita fuligem de 
combustão incompleta, como se percebe olhando para um escapamento de ônibus 
ou caminhão. 
Segundo os pesquisadores Robert Fox e Daniel Ginosar, do Laboratório Nacional 
Idaho de Engenharia e Ambiente, o combustível produzido com óleo de fritura é 
menos poluente por queimar mais completamente. Além disso, ele mesmo é 
biodegradável. 
Essas vantagens fizeram o biodiesel ser testado pelos veículos dos responsáveis por 
parques nacionais americanos. 
Seu cheiro chega a ser tão semelhante ao de frango frito que os responsáveis pelos 
testes recearam que seu uso por veículos dos parques poderia atrair, por exemplo, 
ursos. Fox, no entanto, descartou a idéia de que isso viesse a ocorrer. 
O Parque Nacional de Yellowstone, em Wyoming, foi um dos que realizaram testes 
com o combustível em alguns de seus veículos. 
 
Novos processos 
O combustível não poluiria o ambiente natural, e um derramamento teria menos 
impacto. 
Fox e Ginosar aperfeiçoaram o processo químico de obtenção do biodiesel, evitando 
o uso de bases e ácidos usados no processo tradicional, que precisam ser eliminados 
com água. No processo tradicional, são produzidos três barris de água contaminada 
para cada barril de biocombustível. 
Eles criaram um solvente reciclável que age como catalisador (promovendo a reação 
química sem tomar parte nela). O método melhora a qualidade tanto do diesel como 
de um subproduto, o glicerol (ou glicerina), que pode ser vendido também, tornando 
o processo economicamente mais vantajoso. 
"O uso de óleos vegetais como combustível já teve mais interesse no passado, mas 
está voltando em alguns países, como a Austrália e a Nova Zelândia", diz Alcides 
Lopes Leão, especialista em uso de resíduos para energia e criação de novos 
materiais da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp (Universidade Estadual 
Paulista), em Botucatu, São Paulo. 
Leão acredita que esse tipo de processo pode ser muito útil para empresas que 
queiram ter menos prejuízo com a disposição de resíduos industriais. 
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Um processo como o americano seria ideal para uma grande fabricante de batatas 
chips, que se vê às voltas com toneladas e toneladas de óleo de soja queimado que 
não tem como ser reutilizado. 
O combustível poderia ser usado, por exemplo, na frota de caminhões da empresa. 
Cada vez mais uma indústria tem de ser "ambientalmente correta" e não jogar 
substâncias poluentes no ambiente para fazer jus a qualificações como o ISO 14000. 
Um processo de produção de combustível, mesmo que fosse mais caro que o diesel 
de petróleo, teria a vantagem de reduzir os custos de disposição dos resíduos -que a 
empresa teria de fazer de qualquer maneira. 
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NOTÍCIAS :: TECNOLOGIA   

 

O primeiro carro nacional movido a célula de combustível  
Uso do hidrogênio como fonte de energia diminui poluição e dependência de petróleo 

PopulaçõesAté o fim do ano deve estar pronto o primeiro carro elétrico nacional com células a 
combustível, que adota o hidrogênio como fonte de energia. A tecnologia não emite poluentes 
-- o único subproduto obtido com o uso de hidrogênio é vapor d’água -- e permite reduzir a 
dependência por combustíveis fósseis vindos de fontes não-renováveis, como o petróleo. 
Desenvolvido na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o protótipo, batizado de 
Vega II, deve ser exposto em agosto no Salão de Inovação Tecnológica, em São Paulo.  

Protótipo do carro movido a célula de combustível 
(Vega II)  

 

 
A célula a combustível é um sistema de conversão que transforma a energia química do 
hidrogênio em eletricidade. Com aproximadamente o mesmo tamanho dos motores usados 
nos veículos de passeio atuais, sua principal função é combinar o hidrogênio com o oxigênio, 
que pode ser retirado da atmosfera. O hidrogênio pode ser obtido a partir da água, de 
combustíveis fósseis (como gasolina e gás natural) ou do álcool. A ligação do hidrogênio com 
o oxigênio produz energia elétrica e água.  
 
"Quando o combustível colocado no carro não é o hidrogênio gasoso ou líquido, deve-se 
acrescentar um sistema intermediário para retirar o hidrogênio desse combustível. Esses 
sistemas são chamados de reformadores", explica o físico Paulo Ferreira, envolvido no 
projeto. O Vega II, em uma segunda fase, contará com um reformador de etanol, álcool 
extraído da cana-de-açúcar (a versão atual usa hidrogênio gasoso extraído da água). Também 
há reformadores de outros combustíveis, como gasolina e gás natural.  
 
O uso do etanol permite romper com a dependência de combustíveis fósseis. O Brasil tem um 
enorme potencial agrícola para a produção de cana-de-açúcar e, no futuro, poderá até exportar 
esse tipo de energia. Além disso, como a cana absorve CO2 da atmosfera na fotossíntese 
durante seu crescimento, o uso do etanol minimiza as conseqüências da emissão de gás 
carbônico (CO2) que ocorre quando o hidrogênio é obtido a partir de outros combustíveis.  
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Já existem carros elétricos no mercado, movidos a baterias eletroquímicas. Os maiores 
problemas desses veículos são a baixa autonomia, que obriga o usuário a recarregar as 
baterias a cada 200 km em média, e o tempo de recarga, que chega a dez horas. O carro da 
Unicamp é um híbrido, e adota simultaneamente células a combustível e baterias. A vantagem 
desse sistema é que as baterias são recarregadas pela célula a combustível. "As baterias só são 
utilizadas quando o motor exige respostas rápidas e alta potência, como nas acelerações", 
explica Ferreira. "Quando o carro está em velocidade constante, a célula alimenta o motor e 
recarrega as baterias. O sistema completo possui eficiência duas vezes maior que a de um 
carro com motor a combustão interna."  
 
A célula usada no Vega II é capaz de fazer funcionar, em conjunto com as baterias, um carro 
de 30 kW. Essa potência corresponde a um motor de 500 cilindradas. Por ora, os 
pesquisadores não estão preocupados com a potência e sim em testar veículos elétricos com 
células a combustível.  

Adriana Melo 
Ciência Hoje On-line 
01/04/03  
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ANEXO E: Questionário e roteiro para atividade com textos de divulgação científica 
 
Escola Z 
LAPEQ/USP 
 
Aluno (a) _________________________________________________Turma_________ 
Texto:__________________________________________________________________ 
Revista/Jornal:___________________________________________________________ 
 
Trabalho Individual 
Leia o texto que foi distribuído para o seu grupo e responda as seguintes questões: 
 

1. Qual o assunto principal abordado na reportagem/notícia? 
 
2. Retire do texto palavras-chave que expressem as idéias centrais do assunto tratado 

nele. 
 

3. Como você classifica este texto quanto a linguagem utilizada: 
(   ) fácil    (   ) regular   (   ) complicada   (   ) muito complicada 
 
4. Como você classifica este texto quanto ao nível de compreensão: 
(   ) muito fácil   (   ) fácil   (   ) regular   (   ) difícil   (   ) muito difícil   (   ) incompreensível   
 
5. Cite termos, conceitos ou assuntos que você não conseguiu compreender no texto: 
 
6. Como a Ciência é apresentada no texto? 
 
7. Como a Tecnologia é apresentada no texto? 
 
8. Qual a imagem que você faz do cientista/pesquisador apresentada no texto? 

 
9. O texto que você leu é um texto científico? Por que? 
 

 
Trabalho em grupo 
Imagine que você e seu grupo são representantes de seu país na reunião da ONU que tem 
como foco principal definir o uso mundial de combustíveis alternativos e menos poluentes. A 
tarefa de vocês é defender o combustível que foi apresentado no texto que vocês leram. 
Lembrem-se que vocês devem “convencer” os outros que seu combustível é melhor, mais 
eficiente, menos poluente, economicamente viável etc... 
 
Como orientação tente organizar os itens: 

• Benefícios ao meio ambiente 
• Produção do combustível (custos, viabilidade etc.) 
• Quantidade de energia fornecida/rendimento 
• Viabilidade econômica (custos do veículo, adaptações etc.) 
• Vantagens em relação ao petróleo 
• Benefícios para o país 
• Possíveis problemas que pode apresentar o seu combustível e as soluções para tais 

problemas. 
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ANEXO F: Transcrição das entrevistas 
 

 
Código de transcrição 

 
 

1. ... suspensão da idéia, (quando há continuidade do pensamento); 
2. /.../ indicação de transcrição parcial ou eliminação ou quanto continua o enunciado; 
3. (+) pausas (algumas pausas de pontuação {./,/;/:} e silêncios); 
4. (incompreensível) incompreensão de palavras ou segmentos; 
5. (hipótese) dúvidas e suposições do que se ouviu; 
6. eh, oh,ah, ahã hum hum, aí : pausa preenchida, hesitação ou sinais de atenção; 
7. (( minúsculo)) comentários descritivo do transcritor, (analista) 
8. palavras pronunciadas de modo diferente do padrão como: né, pra, tava, tô, tá. 
9. eliminação de morfemas finais, como: qué (quer) 

 
Operações realizadas: 
 

1. negrito: ênfase; 
2.  "   " : citação literal ou trecho de terceiros ex. minha mãe disse "vá dormir"; 
3. ?/! : pontuações que permanecem, o ponto de interrogação, o de exclamação, seguindo 

a sua entonação; 
4. iniciais maiúsculas: nomes próprios, nos casos após as pontuações do item 3 e 

retomada de turno (em início de pergunta) iniciais maiúsculas;  
5. SIGLAS todas as letras em maiúsculo; 
6. números por extenso; 
7. nomes estrangeiros itálico; 
8. Não houve divisão de parágrafos. 

 
Indicação dos falantes: 

1. Para indicar a pesquisadora utilizou-se P: 
2. Para os entrevistados utilizou-se símbolos de elementos químicos: os alunos que 

pertenciam a turma do segundo ano E no ano de 2007 (que foi realizado o registro 
formal das atividades em sala de aula) foram representados pelos Gases nobres: 
He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn; os entrevistados que eram alunos da escola, mas não 
pertenciam a turma segundo E no ano de 2007 foram representados pelo 
Halogênios: F, Cl, Br e I. 

3. O professor da disciplina de Química que participou das atividades foi 
denominado Professor D; 

4. A escola foi indicada por Z. 
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           Anotações 
           Comentários 

Entrevista 1: He        
((pesquisidora faz uma introdução explicando o andamento da 
entrevista e os objetivos da mesma))  
A partir do roteiro inicia-se a entrevista.  
 
P: Você lembra qual foi a primeira vez que ouviu falar em ciência? 1 
He: não (+) sinceramente foi no ano passado segundo ano (+) porque assim até 2 
a oitava série eu não tinha química (+) eu não tinha física era uma coisa assim 3 
(+) mais (+) no primeiro ano eu estudei química mais era aquela química (+) 4 
mais aquela química pura aí quando o D entrou é que ai ele começou em ciência 5 
(+) pra mim era novidade (+) eu fiquei totalmente perdido no começo assim (+) 6 
primeiro bimestre foi horrível (+) aí o segundo (+) foi melhorando ai agora 7 
quando ele fala (+) eu já não me espanto mais (+) tudo que ele passa a gente já 8 
não (+) não só eu mais todo mundo assimila melhor o que ele fala (+) mais o 9 
que eu vi mesmo assim diariamente eu via muito assim na mídia era meio 10 
assim vago (+) mais assim que eu vi e que ouvi convivo agora desde a partir do 11 
ano passado (+) desde o segundo ano que eu convivo nesse... 12 
P: na escola mesmo? 13 
He: na escola 14 
P: E a tecnologia? Assim você quando que você (+) lembra qual foi a primeira 15 
vez que você se tocou (+) ah! Tecnologia o que é isso? 16 
He: mais (+) que tipo? 17 
P: quando você viu falar em tecnologia? 18 
He: qualquer coisa? 19 
P: qualquer coisa! 20 
He: ah! eh! que deixa eu ver (+) ah! a gente sempre escrito (+) sempre escutou 21 
(+) que tecnologia de carro (+) assim desde quando eu tenho eu tenho memória 22 
assim (+) a tecnologia foi mais como posso dizer foi mais (+) foi foi mais... 23 
P: mais cedo? 24 
He: mais cedo (+) porque tinha celular (+) mesmo aqueles tijolos (+) era 25 
tecnologia (+) aí a gente escutava falar na mídia (+) ah! eles fabricaram um sei 26 
lá (+) uma máquina (+) aí eu sempre ouvi falar de tecnologia (+) foi bem mais 27 
cedo do que a ciência (+) que apesar deles ter muita ligação é acho que 28 
tecnologia tá mais (+) tá mais no nosso alcance do que a ciência 29 
P: ahã! (+) Qual foi a sua experiência ou contato mais importante com a 30 
ciência? Fala um pouquinho sobre isso (+) com a ciência 31 
He: sim (+) o que eu gostei (+) curioso? 32 
P: isso! O que você achou de mais interessante? 33 
He: ah! O que eu acho de muito interessante! 34 
P: de algum contato ou alguma coisa assim  35 
He: eu não acreditava (+) a gente fez um curso na USP sobre DNA do morango. 36 
Não sei se o Dirceu falou isso? 37 
P: ahã! 38 
He: tanto que o nome dele era Adaltom (+) ele tá sendo (+) tá se formando em 39 
química (+) tá no último ano (+) antes ele começou falar em mutação (+) aí ele 40 
perguntou para mim se eu acreditava que era possível ver o DNA (+) eu falei 41 
que não (+) que era muito pequeno (+) que não (+) que não (+) aí ta (+) aí tá 42 
bom (+) então a gente vai provar (+) aí a gente começou a fazer as experiências 43 
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e tudo e aí quando foi no final (+) aí ele mostrou o DNA (+) num tubo de ensaio 44 
(+) ele falou um só não dá pra ver (+) mais uma cadeia dá (+) acho que essa foi  45 
P: que mais marcou você? 46 
He: é essa foi (+) porque eu não acreditava (+) porque todo mundo fala: “Ah! 47 
não DNA não pode ser visto” (+) tá! 48 
P: e quando foi isto? 49 
He: no ano passado. 50 
P: no ano passado.  51 
He: isso foi no segundo semestre do ano passado (+) não sei exatamente a data 52 
(+) mais foi um curso assim (+) foram duas aulas (+) o D que preparou pra 53 
gente (+) que conversou com ele(+) aí ele fez esse cursinho (+) foi duas aulas 54 
(+) assim mais marcou bastante por causa que eu nunca tinha visto (+) eu nem 55 
sabia do DNA do morango(+) falei caramba! Morango tem DNA? 56 
P: ((risos)) engraçado! 57 
He: é quando ele fez a experiência eu não acreditava que dava pra ver (+) falei 58 
não é mentira! Isso não dá pra ver (+) ele disse (+) dá! Aí foi ele (+) mostrou (+) 59 
provou e aí tá guardado na minha cabeça em foto que eu tenho. 60 
P: ahã! Isso que marcou pra você. 61 
He: é isso que foi a coisa que mais marcou (+) assim (incompreensível) até a 62 
oitava série assim (+) era uma coisa (+) assim no primeiro ano (+) desde o 63 
segundo ano é uma coisa mais firme (+) oitava série é tudo ainda muito 64 
brincadeira (+) você tem quatorze (+) quinze anos (+) ainda tudo é muito 65 
brincadeira. (+) aí no primeiro ano você tá sofrendo a transição do ensino 66 
fundamental pra o ensino médio (+) muda tudo (+) a partir do segundo ano você 67 
começa assimilar tudo 68 
P: fazer a ligação! 69 
He: ahã! 70 
P: Bom! A mesma pergunta vou te fazer pra tecnologia (+) o que primeiro vem 71 
a sua cabeça? 72 
He: o que vem primeiro? 73 
He: ah! Primeiro vem (+) ah! vem (+) o que vem na minha cabeça? Assim de 74 
coisas? 75 
P: é qualquer coisa? Fala de tecnologia (+) o que vem na tua cabeça? 76 
He: nossa vem tanta coisa (+) um avião vem carro (+) vem celular (+) vem 77 
nossas formas de energia (+) tudo é tecnologia (+) né (+) vem muitas coisas (+) 78 
vem um tênis com nova tecnologia de amortecimento (+) a roupa que tem pra 79 
você não suar (+) você não fica com odor (+) tudo é tecnologia! Quando você 80 
fala tecnologia parece que... 81 
P: como você falou antes (+) ela ta muito mais presente na vida da gente do que 82 
a ciência.  83 
He: talvez assim pra quem tá num nível mais avançado (+) a ciência é mais 84 
presente (+) mas pra gente assim que ta começando parece que a tecnologia 85 
parece mais no nosso dia-a-dia que a ciência (+) entendeu? 86 
P: ahã! 87 
He: mais sem ciência não tem tecnologia né! 88 
P: é uma ta ligada a outra! 89 
P: Você pode me contar como foi o seu dia de ontem? 90 
He: ontem ? 91 
P: lembra? Ontem! E onde que tinha ciência e tecnologia (+) onde a ciência e a 92 
tecnologia estavam presentes? 93 
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He: em relação a ontem? Em relação a tecnologia é fácil (+) quando acordei o 94 
celular despertou. 95 
P: já acordou com tecnologia? 96 
He: agora ciência é um conceito que eu (+) o que a ciência (+) né? Tem que 97 
saber o que é ciência (+) sem saber o que é exatamente o que é ciência fica meio 98 
difícil de você (+) mas por exemplo(+) quando cheguei na escola (+) né (+) é o 99 
lugar que você for pensar assim mais profundamente (+) por exemplo eu pego 100 
ônibus (+) o motor do ônibus é uma coisa bem interessante é uma tecnologia  101 
(+) mas por traz desta tecnologia teve um estudo (+) teve uma ciência 102 
“engenharia mecânica” entendeu? Mais assim de modo geral ciência ontem 103 
acho que não (+) é que para mim tecnologia é mais no convívio (+) mas ciência 104 
eu ainda tô com aquele a visão de muito na escola (+) entendeu? Talvez quando 105 
eu ficar mais velho e estudar mais posso tirar da escola e colocar no cotidiano 106 
(+) a tecnologia já tá no meu cotidiano (+) mas a ciência tá ainda meio no livro. 107 
P: a ciência está mais na escola mesmo? 108 
He: ainda! Né (+) por enquanto mais eu sei que quando assim (+) por exemplo, 109 
quando você fala com o D tudo é ciência (+) tudo é tecnologia (+) entendeu? 110 
Mas acho que quando eu estudar mais vou conseguir. 111 
P: conseguir ver a diferença! 112 
P: O que mais te encanta na ciência? O que mais te fascina? 113 
He: a ciência é encantadora porque consegue fazer coisas assim quase 114 
inacreditáveis (+) consegue levar a gente pra lua (+) ela consegue criar coisas 115 
em lugar que nossa ali é um deserto (+) as vezes consegue criar vida num lugar 116 
que não tem condições de vida e (+) sem a ciência a humanidade não é nada (+) 117 
né! porque sem ciência fica (+) a gente vai voltar pra era medieval (+) super 118 
atrasada (+) hoje a gente é o que é pela ciência (+) pelos estudos que tiveram (+) 119 
avião (+) aviões (+) carros (+) tudo veio do estudo (+) tudo! Cada ciência (+) 120 
cada ramo (+) um ramo (+) né! Química (+) Física (+) mas todos os ramos 121 
construiu o que o mundo é hoje (+) um mundo de bom e ruim (+) né! Porque a 122 
ciência é bom e a ciência é ruim (+) como tudo na vida é bom e ruim (+) nunca 123 
tudo é bom nem tudo ruim (+) mais é (+) a gente tem que saber né! Que o lado 124 
bom que (+) a gente tem sempre que pensar no lado bom (+) mas também não 125 
nunca pode deixar sem o lado ruim (+) quando falo no lado ruim (+) por 126 
exemplo (+) assim poluição (+) a mesma ciência que você (+) tá vendo lá na 127 
China (+) por causa das olimpíadas (+) se vê lá como é a situação (+) as 128 
fábricas (+) pra gerar cada motor cada é tudo (+) é tudo perfeitinho (+) só que 129 
ela gera poluição (+) gera destruição (+) e que nem com que é do sust (+) 130 
desenvolvimento sustentável (+) você tem que criar uma forma de progredir 131 
sem destruir a natureza (+) mais tem pessoas (+) tem governo que não dá 132 
importância com isso (+) só quando o mundo explodir aí o pessoal vai... 133 
P: aliás! essa é a maioria (+) né! 134 
He: éh! 135 
P: o nosso modelo de mundo é econômico. 136 
P: eh! Bom! Nessa coisa da tecnologia o que mais te encanta na tecnologia? 137 
Acho essa (+) acho que tem mais ... 138 
He: acho que isso é tudo. Nossa! 139 
P: mais encanta (+) né! 140 
He: é (+) o que mais me encanta mesmo é a internet (+) a internet é uma coisa 141 
assim (+) você tem que saber usar ela (+) você pode usar pro bem ou pro mal 142 
(+) mas se você usar pro bem ela é sensacional (+) ela (+) lógico que ela num 143 
substitui o papel do professor (+) professor (+) sem professor.... as pessoas 144 
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falam que ensino a distância não sei o que mais eu (+) nada substitui o professor 145 
(+) só que se você aliar professor e internet sensacional (+) você consegue 146 
coisas do mundo inteiro (+) sabe em que parte do mundo você consegue ver 147 
coisas do mundo (+) você consegue tá atualizado no mundo (+) eh! (+) 148 
permanentemente (+) você não tem que esperar um livro que demora um tempo 149 
para sair do (+) digitar (+) impresso (+) você joga na internet (+) mais tem que 150 
saber aquilo que é bom e que é ruim (+) tem muita notícia na internet que não 151 
serve pra nada. Tem coisas que não servem pra nada (+) mais assim... eu tenho 152 
essa diferença (+) minha irmã (+) por exemplo quando estudou a dez anos era 153 
uma coisa assim entendeu? E teve diferença na formação dela (+) entende? 154 
Talvez se ela tivesse internet como eu tenho (+) talvez não sei se ele seria o que 155 
é hoje (+) eu acho que o bom da tecnologia é isso (+) e tem outros (+) os 156 
aviões(+) nossa o celular (+) celular que era aquele tijolo (+) hoje tá assim (+) 157 
hã! tem a tecnologia de alimentos (+) na medicina (+) entendeu? acho que.... 158 
tem vários ramos mais o que mais me fascina é a internet (+) porque sabe é um 159 
modo muito prático de você conseguir as coisas (+) mas como te falei tem que 160 
saber usar ela  161 
P: conhecimento (+) né! 162 
He: é! 163 
P: aproxima as pessoas e ... 164 
He: mas tem que saber usar ela (+) assim como eu vejo (+) mito caso na TV que 165 
a gente vê (+) né! Ah! a menina de  treze anos conhece um cara pelo orkut (+) 166 
cara de vinte (+) aí marcaram (+) saiu (+) ela sumiu (+) entendeu? Aí tem coisa 167 
dos pais que os pais tem que entrar e falar com o filho é assim tem que ser um 168 
jogo limpo entendeu? Porque senão ocorre isso (+) agora a menina sumiu (+) 169 
vai saber o que aconteceu com ela (+) e o que (+) que foi (+) foi a internet! A 170 
internet usada pelo lado mau (+) pelo lado ruim (+) aí eu acho que (+) 171 
P: como tudo que você estava falando antes. 172 
He: tem lado bom e lado ruim. Acho que tudo. 173 
P: tem que saber aproveitar o bom. 174 
He: tem que saber aproveitar o bom e ficar (+). Você nunca deixa o lado mau 175 
pro (+) lado ruim (+) você tem que sempre que tá de olho nele porque senão às 176 
vezes ele pode te prejudicar (+) então você tem sempre que controlar o lado 177 
ruim e desfrutar do lado bom 178 
P: Hum! Legal e (+) bom falando sobre isso é até interessante porque a próxima 179 
pergunta tem a ver com isso (+) é se você tem medo do poder da ciência e da 180 
tecnologia  181 
He: Tenho tenho tenho (+) tenho muito medo (+) assim lógico que assim o 182 
Brasil é um país pacífico (+) né? Por enquanto não tem esse problema (+) mais 183 
a gente vê aí pelo mundo né! Irã (+) esse negócio do urânio e bomba atômica 184 
que já teve no Japão (+) ou seja a gente pode tá aqui daqui a pouco pode vir 185 
uma coisa gerada pela ciência (+) gerada pela tecnologia destrói o mundo 186 
inteiro (+) como te falei da poluição (+) a tecnologia ta destruindo o mundo (+) 187 
o mundo ta aquecendo o mundo ta (+) tá (+) uns falam que é um processo 188 
natural da terra (+) mas quer não queira é o homem tem sim uma grande 189 
participação nesta atividade de (+) pelo menos acelerar este processo (+) lógico 190 
que é um processo natural que a gente já ocorreu (+) a era do gelo (+) já 191 
esquentou já esfriou (+) mais o homem acelera demais esse processo e a 192 
tecnologia ao nosso mal entendeu? Ao nosso mal que eu vejo que um dos 193 
problemas a tecnologia mais (+) mais fazem... 194 
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P: mais todo conhecimento também assusta (+) né? Todo esse conhecimento da 195 
ciência e tecnologia também assusta a gente 196 
He: como assim? 197 
P: no sentido de dá medo na gente (+) né? 198 
He: ah! Tá! 199 
P: você tem todo esse conhecimento científico e tecnológico que pode se usado 200 
pro... 201 
He: é (+) por exemplo (+) a arma de fogo (+) né? Bem antigamente não existia 202 
(+) né! Começou com a pólvora assim era só com espada (+) você não tinha 203 
assim perigo de sair na rua e ser atingido por uma bala perdida (+) se poderia se 204 
atingido por uma espada (+) mais (+) 205 
P: uma flecha! ((risos)) 206 
He: é uma flecha (+) mais é uma coisa assim (+) hoje você sai na sua e pode ser 207 
atingido por uma (+) por uma (+) um revólver que foi feito por uma tecnologia 208 
(+) tem todo um estudo (+) tem pessoas que vivem (+) nos Estados Unidos 209 
mesmo (+) um maior país produtor bélico (+) tem pessoas que vivem só pra (+) 210 
só vivem disso (+) só vivem de fabricar armas (+) e é uma tecnologia que ... 211 
P: foi construída pelo homem. 212 
He: foi construída pelo homem e é pro (+) destrói o homem (+) destrói o 213 
homem (+) destrói os lares (+) destrói famílias 214 
P: Assim na tua opinião qual (+) é quem é o responsável pelos destinos da 215 
ciência? 216 
He: quem é responsável? 217 
P: é (+) E quem deve assumir essa responsabilidade pelos eventuais erros da 218 
ciência. Você acha que tem um responsável pelo (+) pelos destinos (+) pelo 219 
caminho? 220 
He: sim (+) O primeiro: quem é responsável?  221 
P: é. 222 
He: acho que sim (+) quem é o responsável é quem teve a oportunidade de estar 223 
em contato com ela (+) tem muita gente que tipo assim não tem oportunidade de 224 
estudar (+) não tem oportunidade de ter conhecimento ela (+) mais responsável 225 
é quem estudou é quem se dedicou a isso (+) a pessoa quer isso (+) então ela é 226 
responsável (+) é quem estudou quem se dedicou a isso (+) a pessoa quer isso 227 
(+) então ela é responsável.  228 
He: e qual era a outra?   229 
P: e quem deve assumir a responsabilidade destes erros? 230 
((ruído externo)) 231 
He: Então (+) a responsabilidade 232 
P: Erros... problemas! 233 
He: é quem estudou (+) quem criou (+) quem (+) quem participa (+) né!. Não é 234 
só quem estuda (+) quem participa deste mundo (+) porque não é justo você 235 
pegar uma pessoa que nem sabe ler (+) entende! E você fez tal coisa (+) e (+) e 236 
é (+) como posso explicar? (+) lógico que essa pessoa tem culpa (+) mas em 237 
outras coisas (+) de poluição (+) etc. 238 
P: sim 239 
He: mas em relação a ciência e a tecnologia ela não teve acesso a nada (+) ela 240 
não sabe escrever o nome (+) como você vai culpar ela? Você tem que culpar 241 
quem tem estudo (+) quem tem quem teve oportunidade de estudar (+) ele 242 
ganha dinheiro com isso (+) ele ganha a vida dele com isso (+) então o mais 243 
justo é lê arcar com (+) pelas conseqüências do erro ou não (+) porque quando 244 
todo mundo acerta é muito fácil (+) mas quando todo mundo (incompressível) 245 
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quando acerto é fácil (+) mas quando erra a pessoa quer se esconder (+) mais 246 
acho que quem deve responder é quem vive neste meio é quem ganha dinheiro 247 
com isso (+) acho que a pessoa que deve responder pelos erros da ciência (+) 248 
né! É isso (+) mais até nós (+) todo ser... Errar é humano (+) assim você falar 249 
assim... erro médico (+) tudo... mais é difícil! Não é todo dia que a gente vê um 250 
erro médico (+) eu pelo menos assim tudo que eu leio é difícil ver um erro 251 
médico (+) quantos milhões de operações (+) operações são feitas no Brasil (+) 252 
por exemplo (+) mais aqui no nosso país (+) eu sinceramente (+) eu vejo um a 253 
cada mês (+) um erro médico (+) esse é um erro humano (+) eu acho que até ai 254 
tudo bem 255 
P: quando o percentual é pequeno! 256 
He: mas se começar uma coisa todo o dia (+) dez (+) quinze ai já é uma coisa 257 
que tem que parar 258 
P: como estava acontecendo no Pará (+) né! 259 
He: isso de (+) de... 260 
P: no hospital crianças morrendo. 261 
He: de uma semana morrer... ai tem que parar (+) tem que reavaliar o que esta 262 
sendo feito de certo e errado (+) ai sim porque... Agora é o ser humano (+) o ser 263 
humano tá... 264 
P: existe um limite aceitável para o erro! 265 
He: infelizmente (+) nunca aconteceu comigo (+) mais assim quando acontece 266 
com a gente fica meio assim (+) né, mais a gente tem que tirar coisas e entender 267 
que as vezes é um erro (+) né? Que o ser humano erra! Todo mundo erra (+) as 268 
vezes pode acontecer comigo (+) com você (+) mais quando começa assim (+) 269 
ter assim muito aí não tem que parar e (+) oh! Tá morrendo bebê todo o dia! 270 
Não é normal! Nem na África morre tanto bebê assim! Aí por enquanto parou 271 
agora não sei como que ta (+) se eles esconderam. 272 
P: eh! não se ouviu falar também! 273 
P: Bom! Desta primeira parte a gente só tem duas perguntinhas (+) O que 274 
significa ciência pra ti? 275 
He: ciência? 276 
P: se você fosse dar um significado um conceito... 277 
He: é (+) é (incompreensível) assim (+) com tudo o que eu falei a ciência (+) 278 
assim... lógico que ... quem criou a gente (+) uns acreditam em Deus (+) não 279 
vamos entrar nestes aspectos (+) mais a ciência é a base da vida (+) né! 280 
P: hum! 281 
He: acho que é isso (+) acho que é o... a definição é essa (+) a ciência é a base 282 
da vida (+) a base do ser humano (+) a base do mundo (+) afora ah! Deus criou 283 
o mundo (+) o homem (+) foi Adão e Eva ou foi a evolução (+) aí não vou ficar 284 
entrando nestes paradigmas (+) mais a ciência é a base do mundo (+) que tudo 285 
no mundo é ciência (+) acho que não tem como se correr (+) não tem como 286 
fugir disso (+) o ser humano... 287 
P: o ser humano moderno? 288 
He: eh! mais o mundo moderno (+) eu falo assim (+) mais o mundo moderno 289 
(+) mais não tem como você correr disso (+) acho que na sua casa mesmo quem 290 
assim não tem não tem contato com a ciência (+) ela tem... mesmo a pessoa que 291 
morra num barraquinho (+) ela tem eletricidade (+) vem de um processo muito 292 
longo e a ciência faz isso (+) tanto que a algum tempo atrás não tinha (+) a 293 
ciência progrediu e uniu à tecnologia e virou a eletricidade (+) acho que a 294 
ciência é a base do mundo 295 
P: ta! E o que significa então tecnologia pra você? A mesma pergunta 296 
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He: se a ciência a base da tecnologia (+) não se a ciência é a base do mundo (+) 297 
a tecnologia (+) vamos dizer que é uma ramificação da ciência (+) a ciência é 298 
mais importante porque assim no meu entender é a partir dela que você cria uma 299 
tecnologia (+) você não consegue criar nada sem antes estudar (+) por exemplo 300 
(+) eu fiz muito tempo um curso de informática assim você aqueles sites lindos 301 
(+) tudo mais (+) antes de você sentar no computador você tem que sentar no 302 
caderno e fazer tudo (+) porque se você sentar na frente do computador /.../ as 303 
vezes (+) as vezes não dá certo (+) porque primeiro você tem que pensar (+) 304 
pensar em fórmulas (+) pensar em várias coisas para depois colocar no 305 
computador (+) primeiro você tem que ter os conceitos (+) a ciência pra depois 306 
jogar na tecnologia (+) acho que a tecnologia (+) a tecnologia é dependente da 307 
ciência  308 
P: acha que uma não vive sem a outra (+) né? Não tem uma sem a outra? 309 
He: é não tem como (+) não tem como (+) porque sem tecnologia (+) sem 310 
ciência não tem tecnologia 311 
P: e sem tecnologia? Não você disse que sem ciência... 312 
He: não tem tecnologia 313 
P: não tem tecnologia (+) e o contrário? 314 
He: sem tecnologia tem ciência?   315 
P: eh! 316 
He: ah! Se você for pensar assim, tudo! O homem tudo (+) tudo que o homem 317 
faz é para alguma coisa (+) entendeu? Tudo o que ele faz Igual (+) assim você 318 
ta fazendo esta entrevista é para alguma coisa 319 
P: Hum! 320 
He: Entendeu? E se o homem está estudando (+) eu to estudando é pra alguma 321 
coisa (+) eu vou fazer alguma coisa (+) eu acho que (+) eu acho que é difícil  eu 322 
não posso dizer com certeza (+) acho difícil você estudar ciência e não gerar 323 
tecnologia (+) qualquer que seja (+) sei lá (+) um lápis (+) alguma coisa. 324 
P: mesmo que você não imagina a curto prazo 325 
He: é! às vezes a curto prazo você está lá no final da sua vida (+) eu vou fazer 326 
um robozinho(+) aqui sei lá (+) acho que (+) acho que (+) acho que nem nós... e 327 
é não... é (+) como (+) como sem a ciência não tem tecnologia (+) mas acho que 328 
ao contrário não seria essa tolerância zero (+) acho que teria... 329 
P: pode? 330 
He: é acho que pode. 331 
P: Então ta bom! A gente termina essa primeira parte que é mais falar sobre 332 
ciência e tecnologia e aí a gente entra um pouquinho mais pra pensar sobre a 333 
divulgação da ciência. 334 
He: tá certo! 335 
P: Que é esta segunda parte. Você acha importante que as pessoas entenderem, 336 
conhecerem a ciência? 337 
He: sim! Eu acho (+) eu acho muito importante porque é (+) é muito melhor 338 
você estar assim num grupo de pessoas que... que tenham conhecimento (+) eu 339 
acho que fica mais fácil de você conviver do que pra ficar (+) pra ficar uma 340 
balança igual (+) do que um grupo tem mais conhecimento e outro tem menos 341 
(+) por isso que o Brasil é essa desigualdade (+) né? Pessoas que ganham 342 
milhões e outras que ganham miséria (+) porque com certeza essa pessoa que 343 
ganha milhões (+) a maioria (+) né? Lógico! que tem alguns tem sorte aí 344 
nascem em berço de ouro (+) ganha na megasena (+) mais muitos desses 345 
estudou (+) estudou muito pra chegar lá em cima (+) tem conhecimento maior 346 
da ciência e esse aqui em baixo não (+) ele vive de serviços pesados não tem um 347 
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contato com a ciência (+) aí o que acontece? Aí vira desigualdade social (+) 348 
talvez se todo mundo fosse num nível igual (+) sei lá o país seria diferente (+) 349 
não digo o mundo (+) mas o país seria diferente porque acho que todo mundo 350 
teria muita oportunidade igual (+) igual você teve muita (+) aqui em São Paulo 351 
não falta vaga (+) falta mão de obra (+) qualificada (+) assim é falam ah! Aqui 352 
na capital do emprego se você tiver uma mão de obra boa (+) igual minha irmã 353 
(+) mesmo ela (+) ela ficou desempregada (+) ela tem faculdade de 354 
Administração e em dez dias ela arrumou um serviço (+) ela arrumou outro 355 
emprego (+) talvez se ela não tivesse esse estudo dela... 356 
P: não teria conseguido 357 
He: quantas pessoas ah! Ficou dois anos (+) três anos desempregado (+) mais 358 
era que a pessoa (+) ela não tem uma boa (+) uma boa educação. 359 
P: uma boa formação 360 
He: uma boa formação (+) aí você vê essa diferença (+) o ideal seria... todos 361 
fossem (+) todos fossem... 362 
P: tivessem um nível cultural. 363 
He: é talvez seria muita coisa (+) talvez o Brasil não seria isso (+) político 364 
roubando (+) você vê coisa porque acaba muitas sujeiras sendo jogadas pro/pelo 365 
baixo do tapete (+) porque (+) porque eles (+) eles enganam quem não tem 366 
conhecimento (+) e no Brasil é uma grande maioria, assim principalmente 367 
naquela região do nordeste (+) na região nordeste (+) norte (+) eu posso falar 368 
isso porque eu sou de lá (+) eu sou pernambucano (+) vim para cá com  quatro 369 
anos (+) mas seu volto lá (+) você vê o pessoal de lá atrasado (+) se vê que as 370 
coisas lá parece que tá uns dez anos antes (+) Entendeu? Tem cidadezinha ainda 371 
que tá começando desenvolver agora (+) Entendeu? E nesse e nesse lugar as 372 
pessoas aproveitam pra tirar (+) pra se aproveitar 373 
P: da falta de conhecimento! 374 
He: na falta de conhecimento (+) se todo mudo tivesse conhecimento (+) opa! 375 
isso aí não! Não vai fazer isso! Isso ta errado! Mais é difícil (+) né? Mais quem 376 
sabe no futuro 377 
P: e a quem cabe o papel de informar as pessoas? 378 
He: oh! Pode falar! Sem dúvida nenhuma o professor 379 
P: o professor! 380 
He: na minha opinião (+) assim pra ele chegar a ser professor (+) claro que tem 381 
aqueles professores que eu tenho aqui na escola (+) todo mundo tem faculdade e 382 
tudo que como que ta ali não é professor (+) mas falo assim de um modo geral 383 
(+) o primeiro professor (+) o segundo aí eu acho que primeiro o professor (+) 384 
depois acho que é mais de você buscar nos livros (+) internet (+) você ter 385 
interesse (+) mais acho que assim na escola acho que o professor não ruim (+) o 386 
bom professor ele tem assim a primeira 387 
P: a primeira de informar 388 
He: é depois é mais com você (+) você vai procurar em livros (+) você vai 389 
procurar na internet (+) você vai procurar na TV. Você que... você que vai (+) 390 
aí é com você (+) a segunda etapa 391 
P: buscar o conhecimento? 392 
He: isso! 393 
P: eh! E você lê revistas de divulgação científica? 394 
He: não! Não leio (+) não leio assim (+) eh!... de divulgação científica não (+) 395 
mas que leio notícias (+) por exemplo a sonda encontro água em Marte (+) 396 
claramente científico (+) mais não é assim uma coisa (+) por exemplo... É no 397 
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terra (+) eles não escrevem uma coisa extremamente científica (+) eles 398 
escrevem uma coisa para todos entenderem  399 
P: didática 400 
He: eh! Didática (+) e teve um tempo que eu trabalhei no SciELO (+) no 401 
SciELO não (+) eh! (+) eu trabalhava numa empresa terceirizada que trabalhava 402 
no SciELO (+) não sei se você já ouviu falar... 403 
((troca da fita)) 404 
He: no SciELO eu pegava assim os artigos científicos (+) era uma revista de... 405 
revista brasileira de oftalmologia (+)  eh (+) eh (+) como era o nome da revista? 406 
De cardiologia (+) Fisioterapia (+) tinha de Química (+) esqueci o nome de 407 
Química (+) de Química (+) de Física (+) mais era pura ciência (+) tinha coisa 408 
que eu pegava assim... eh! A gente pegava o texto para passar (+) pra sim (+) 409 
não é que a gente digitava (+) eles transformavam em html tudo (+) a gente 410 
pegava o texto pra ri seguindo (+) pra ver se não tinha perdido nada no texto (+) 411 
tinha coisa assim que eu pegava de Física (+) não tinha nada de texto era só 412 
fórmula (+) fórmula (+) fórmula (+) falava assim... falava a fórmula de uma 413 
coisa que eu não sei o que que é (+) cinco páginas de fórmulas (+) era pura 414 
ciência (+) eu não consegui entender (+) claro que só uma pessoa que tem 415 
estudo que tem conhecimento... mais assim (+) agora eu não tenho (+) eu não 416 
leio publicações científicas (+) eu leio mais notícias que tenham relação com a 417 
ciência 418 
P: é mais são divulgações científicas também que você pode ter tanto nas 419 
revistas como nos jornais também (+) ou no seu caso mais na internet 420 
He: isso eu leio mais na internet (+) e pela TV porque não tenho muito tempo 421 
(+) eu entro na internet (+) tem quase tudo (+) né? 422 
P: e na internet com que freqüência você procura esses... 423 
He: ah! eu todo dia (+) todo o dia eu vejo (+) não que eu procure a notícia (+) 424 
vamos dizer que a notícia vem até mim (+) assim (+) se tiver lá (+) se tiver lá e 425 
eu acho interessante eu leio (+) se não tiver eu não vou procurar (+) eu não 426 
procuro (+) assim... sei lá! Não é que seu não sou interessado (+) também é 427 
porque eu tenho outras coisas (+) eu entro muito no site do Terra (+) Folha de 428 
São Paulo (+) são os que eu mais entro (+) aí ta lá ... quase todos os dias tem 429 
uma notícia sobre ciência (+) sobre tecnologia (+) aí se eu achar interessante e 430 
vou lá e leio (+) mais assim vamos dizer que a notícia... 431 
P: não vai buscar! 432 
He: não! 433 
P: mas assim (+) quando várias notícias (+) por exemplo (+) num portal...  434 
He: de vários assuntos? 435 
P: eh! De vários assuntos. 436 
He: eu sempre (+) eu sigo assim uma... eu sigo a página e vou lendo tudo (+) se 437 
achar interessante eu leio. 438 
P: de qualquer assunto? Esporte cultura.... 439 
He: se qualquer assunto (+) esporte (+) violência (+) policial (+) cultura (+) de 440 
animal (+) de tudo (+) se eu acho interessante eu vou lá e leio (+) assim de... 441 
P: não tem prioridades? 442 
He: não! Não! 443 
P: primeiro leio cultura (+) primeiro leio esporte (+) não você... 444 
He: não (+) não eu vou... mais geralmente eles são divididos em blocos (+) 445 
esportes (+) mais assim vou lendo tudo (+) às vezes eu assim... guerra (+) 446 
guerra (+) confronto político religioso (+) é de tudo que eu leio (+) entendeu? 447 
Não sei se é melhor ou pior mais (+) que é bom (+) sei lá (+) porque você 448 
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consegue ter um geral de tudo (+) mas também porque você fica no superficial 449 
(+) né! 450 
P: não é porque a gente também direciona (+) eu (+) por exemplo (+) quando 451 
abro uma página dessas eu olho ciência primeiro (+) depois... 452 
He: eu não! Eu pego começo assim de ba... em cima e vou descendo e vou lendo 453 
(+) vou lendo assim os títulos da notícia (+) né! ai se eu achar interessante (+) as 454 
vezes (+) falam umas coisas assim bem... que você acha interessante (+)  né! 455 
P: desperta mais... 456 
He: outra (+) às vezes é uma tragédia (+) ou não que desperta meu interesse (+) 457 
mais seu não tenho essa divisão de ciência 458 
((sinal da escola)) 459 
P: Vou lá e olho tal... 460 
He: não (+) eu não abro o site (+) ah! não vou ler primeiro ciência (+) se tiver lá 461 
mais (+) mais eu leio (+) não faço assim diferença. 462 
P: ta bom! E a outra pergunta é o que você acha das publicações de ciência para 463 
o público em geral no Brasil? 464 
He: assim... 465 
P: popularização mesmo! 466 
He: o que as pessoas passam? ((dúvida)) 467 
P: é o que você acha dessa notícia que você vê na internet (+) no jornal (+) nas 468 
revistas. 469 
He: ah! o que (+) que eu acho (+) é o que eu acho assim que é uma coisa assim 470 
que (+) primeiro você tem que saber a fonte né? (+) é confiável? Tem esse 471 
problema! Você nunca sabe se a pessoa esta escrevendo (+) você não sabe 472 
quem ela é (+) muitas vezes você não sabe (+) é lógico que às vezes você 473 
conhece quem está escrevendo (+) mas muitas vezes você não sabe como ela é 474 
(+) a formação que ela teve (+) o que ela ta querendo te passar (+)  ela ta 475 
querendo maquiar a notícia? Você lê (+) você (+) mas também você não pode 476 
toma cem por cento pé na letra (+)  porque as vezes ela quer te prejudicar (+)  477 
ou não. Mais assim eles passam no geral (+) eles passam (+) eles passam assim 478 
uma coisa boa (+) mais didática (+) uma coisa mais simples (+) simples e não 479 
(+) se você pegar uma pessoa assim que sabe ler mas que não tem muito 480 
conhecimento (+)  não tem muito conhecimento (+)  só sabe ler (+) vamos dizer 481 
que ela só sabe ler (+) se você pegar uma notícia e (Incompreensível) falar que 482 
encontro água sem Marte (+) com certeza ela vai ficar perdida (+) muitas vezes 483 
ela nem sabe que existe Marte  (+) entendeu? E é isso! Eles passam uma coisa 484 
simples mas esse simples é pra quem tem (+) não um nível superior (+) que tem 485 
algum conhecimento (+) né no meio da ciência 486 
P: pelo menos um pouco de conhecimento em ciências 487 
He: se pegar uma pessoas assim que não tem conhecimento nenhum (+) sei lá 488 
(+) que sabe ler mais (+) por exemplo (+) trabalha o dia inteiro na rua (+) 489 
quebram rua (+) se você pôr alguma coisa desse nível pra ela ler (+) ela não vai 490 
entender (+) não vai entender 491 
P: você acha que teria uma maneira da gente informar essas pessoas? 492 
He: olha é (+) é aquele é assim só com educação (+) só com (+) só você 493 
passando pra ele que foi passado pra você (+) não tem como você chegar abrir e 494 
abrir a cabeça dela (+) toma essa aqui é assim assim (+) não tem como porque 495 
como acho que ninguém aqui aprendeu de um dia para a noite (+) não como (+) 496 
não tem fórmula mágica assim (+) se não como fazer um remedinho pra ela (+) 497 
pra ela beber e já ta sabendo de tudo (+) agora se você pegar ela (+) se ela 498 
quiser também né! (+) aquele negócio (+) nada do que você não quer (+) se não 499 
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quiser você não faz (+) porque não vai dar certo (+)  agora se ela quiser (+)  se 500 
ela quiser você dando educação pra ele ai você consegue transmitir ciência sem 501 
problema nenhum (+) eu acho que ninguém é mais inteligente que ninguém (+) 502 
uns tem mais facilidade (+) outros têm dificuldade /.../ mas só que não correm 503 
atrás (+)  não tem interesse nenhum (+)  ou seja (+)  esses (+)  essa pessoas já 504 
tem dificuldade se ela não se interessar... muitos viram marginais (+)  ai vão 505 
roubar (+)  ai destrói nossa... matam alguém da nossa família (+)  assassinam 506 
(+)  ai acaba num ciclo(+)  eu falo isso porque eu vejo na classe né! Minha 507 
classe (+) falam falam ai que é a melhor da escola (+) é mais eu digo que 508 
sessenta (+) sessenta por cento não tem interesse nenhum nos estudos (+) não 509 
tem interesse nenhum (+) tem um que tira média dois e acha feliz (+)  acha bom 510 
(+)  ah! não ta nem aí! Tem pessoal lá que tem DP do primeiro ano e não tá nem 511 
aí (+) se vai passar (+) só que não tira o histórico (+) não tá nem aí (+) depois 512 
(incompreensível) quando tiver (+) depois quando tiver... depois se arrepende 513 
mas depois já é tarde (+)  mais eu falo isso assim gera várias coisas né! (+) aí a 514 
pessoa pega (+) não tem um a família muito boa estruturada (+) aí começa usar 515 
drogas (+) aí já começa (+) já começa tudo (+) essa violência que está gerando 516 
na nossa sociedade. 517 
P: Bem! a outra questão é a seguinte (+) vou te mostrar estas revistas aqui e vou 518 
te perguntar se você conhece todas estas revistas? 519 
He: ah! por exemplo (+)  a Super interessante eu conheço (+)  essa aqui eu não 520 
conheço (+)  não conheço (+)  essa aqui eu conheço (+)  da Fapesp (+)  tanto 521 
que as Fapesp (+)  ela e Birene patrocinam o site do SciELO.que a fundação de 522 
pesquisa  (+) eu acho do estado de São Paulo (+) uma coisa assim... 523 
P: isso! 524 
He: e essa eu não conheço! 525 
P Scientific American! 526 
He: ela é em inglês? 527 
P: não essa é a versão do Brasil (+) essa é a versão brasileira (+) tem a versão 528 
americana também (+) mas essa é do Brasil (+) ok? 529 
He: essa eu não conheço 530 
P: então você conhece (+) a Galileu (+) a Super e Pesquisa Fapesp 531 
He: essa aqui é a que eu mais conheço (+) a Super interessante 532 
P: a Super interessante? 533 
He: hum! É a que eu mais conheço (+) já li várias coisas 534 
P: e a outra pergunta que eu queria te fazer é... bom o que você já leu mais aqui? 535 
A Super? 536 
He: Super interessante (+) por último essa aqui com certeza 537 
P: a pesquisa Fapesp? 538 
He: primeiro (+) segundo (+) terceiro 539 
P: tá então você leu primeiro a Super (+) depois a Galileu (+) depois a Pesquisa 540 
Fapesp 541 
P: mas essa pesquisa Fapesp tem haver também com o teu histórico de trabalhar 542 
no SciELO (+) né? 543 
He: isso! 544 
P: talvez os teus colegas não tenham a mesma experiência (+) né? 545 
He: é porque as vezes você pegava artigos dessa pra publicar no internet (+) não 546 
é que que eu lia assim meio por cima (+) assim porque você ta trabalhando se 547 
não pode (+) as vezes dava vontade de parar e ficar lendo (+) só que você não 548 
pode (+) mas dá pra saber o que estava falando 549 
P: então você conhece a Scientific American e a Ciência Hoje? 550 
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He: não! Talvez eu conheça por nome mais (+) assim... 551 
P: que tenha lido 552 
He: não (+) não li 553 
P: e daí se você olhasse todas essas revistas na banca aqui (+) tá (+) qual delas 554 
você compraria pra levar pra casa? 555 
He: Super interessante 556 
((sinal da escola)) 557 
P: a Super (+) e porque você compraria... 558 
He: é assim porque é uma revista que não fala só de ciência (+) né? (+) às vezes 559 
ela fala de vários assuntos (+) às vezes muito (+) como posso dizer (+) muito 560 
igual ela falou (+) às vezes da... pega alguns assuntos (+) derrubam algumas 561 
teorias (+) igual ela falou da Bíblia (+) teve uma Super interessante da Bíblia 562 
falando que nem tudo na Bíblia é verdade (+) entendeu? Aí (+) São matérias 563 
chamativas (+) oh! Só pelo nome aqui” Hither e o Papa” já interessa “ Google 564 
Phone” (+) já interessa entendeu? Eu acho que são (+) oh! “o começo do fim 565 
dos anglicanos” (+) sei lá são assuntos que (+) sei lá eles pegam (+) acha que 566 
são assuntos mais do cotidiano (+) acho que na minha opinião é essa (+) são 567 
assuntos não do cotidiano (+) são mais ligado a história (+) também não mais 568 
assim científicos (+) não tem muita base científica 569 
P: os títulos também chamam a atenção? 570 
He: é isso não tem muita base científica (+) você lê uma revista dessas (+) você 571 
não precisa ser uma pessoa (+) assim bem estudada (+) bem instruída (+) acho 572 
que... 573 
P: você acha que a linguagem dela ajuda bastante? 574 
He: seu acho (+) eu acho que a linguagem dela (+) que os assuntos dela são bem 575 
fácil (+) são Super interessantes (+) na minha opinião (+) né! 576 
P: é mais é isso que a gente quer saber! É a revista mais vendida também 577 
He: é a mais vendida entre o que? 578 
P: de todas 579 
He: ah! de todas essas aqui! 580 
P: é no Brasil a gente tem essas disponíveis 581 
He: assim (+) não mais que a Veja (+) né? 582 
P: não (+) na área da divulgação 583 
He: a tá! 584 
P: na área de divulgação é a que mais vende 585 
He: talvez é porque ela é a que mais simplifica (+) não sei se é sempre assim (+) 586 
eu já li muitas delas (+) eu achei ela mais simples (+) assim (+) bem 587 
interessante os assuntos (+) os assuntos são bem interessantes (+) acho que por 588 
mais que seja simples tem que ser interessante porque se for simples e não for 589 
interessante não chama atenção do leitor. 590 
P: não vai ser legal! 591 
P: E se na biblioteca da escola tivesse todos essas revistas disponíveis pra ti (+) 592 
não precisasse comprar (+) tá (+) e você tiraria algum tempo do dia pra ler essas 593 
revistas? Se tivesse esse tempo! 594 
He: oh! Assim! se eu tivesse quanto mais informação melhor. 595 
P: você não ia só olhar (+) só olhar a Super (+) você teria a curiosidade em ler 596 
outras? 597 
He: teria (+) teria com certeza porque quanto mais informação você tem (+) 598 
tudo é bom (+) a informação nunca se perde (+) né (+) você tendo informação 599 
(+) você consegue em qualquer lugar (+) conversar com as pessoas (+) desde 600 
futebol até política (+) que é uma coisa que quanto mais você tem informação 601 
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de tudo (+) de tudo é bom (+) lógico que pra você uma hora tem que escolher 602 
alguma coisa (+) tenho que aprofundar nisso (+) mas nem por isso você tem que 603 
deixar de estar conhecendo as outras informações. 604 
P: Bom! Aqui tem tem... quanto tempo normalmente você ocupa para suas 605 
atividades de cultura em geral? A pergunta também que meios você utiliza para 606 
informação (+) você já disse que é a internet (+) é o teu... 607 
He: é a internet (+) a média (+) uma hora por dia principalmente (+) às vezes 608 
fico uma hora e meia, duas horas (+) mas as vezes (+) também fico meia hora 609 
(+) então em média uma hora 610 
P: uma hora então! 611 
He: veículos (+) primeiro assim de informação mesmo internet (+) ai vamos 612 
colocar segundo a escola (+) assim na escola (+) porque eu coloquei primeiro a 613 
internet (+) porque assim na internet você vê tudo (+) de tudo (+) de tudo (+) na 614 
escola você não consegue ver tudo (+) entendeu? (+) acho que é isso primeiro 615 
internet (+) segundo a escola (+) para você (+) ter informação (+) agora para 616 
você aprender ai é o contrário (+) primeiro a escola (+) segundo a internet (+) ai 617 
depois vem a TV (+) e só 618 
P: e só! 619 
He: é porque assim o jornal de papel não leio (+) revista eu não leio (+) é uma 620 
porque assim (+) o preço aqui em São Paulo de uma assinatura não é barato 621 
(+) não digo assim que (+) tem que ter alguma sendo pra você assinar uma 622 
revista (+) pra você assinar um jornal (+) aí você acaba com a correria do dia-a-623 
dia você acaba não tendo tempo em tudo e rádio eu só escuto música (+) então 624 
mais internet e escola. 625 
((sinal da escola)) 626 
P: e rádio normalmente a gente tem pouca informação de ciência 627 
He: rádio você tem pouca informação (+) né? e depende assim (+) eu quando 628 
ligo o radio é só pra escutar música (+) só pra distrair (+) não pra ta ouvindo 629 
notícia. 630 
P: e porque você utiliza mais a internet (+) qual é o motivo?  631 
He: olha (+) assim como te falei (+) primeiro porque acho uma coisa 632 
sensacional (+) segundo porque é um meio de informação que com a 633 
globalização ela liga os extremos em segundos (+) acontece uma coisa lá na 634 
Rússia (+) lá no fim do mundo (+) daqui dez minutos quinze você já ta sabendo 635 
(+) na internet (+) entendeu explodiu uma bomba lá (+) matou não sei quantas 636 
pessoas (+) daqui meia hora com certeza ta na internet (+) eu acho que essa 637 
rapidez na informação (+) ela... 638 
P: é a que motiva mais utilizar esse meio! 639 
He: isso que motiva a internet ser o maior veículo do mundo (+) né? (+) hoje em 640 
dia é o que as pessoas mais acessam é a internet pra ver de tudo (+) tem de 641 
tudo (+) exatamente de tudo. 642 
P: é realmente é 643 
He: lógico que às vezes eu quero encontrar um trabalho fica difícil encontrar (+) 644 
entendeu 645 
P: de encontrar um trabalho bom também! 646 
He: é às vezes o professor dá um assunto aí você vai pesquisar na internet (+) 647 
não sai coisa com coisa (+) ai você dá um jeitinho (+) procura muito aí pega um 648 
pouco da internet (+) pega um pouco do livro (+) mas assim na maioria das 649 
vezes (+) ela te ajuda (+) ajuda muito 650 
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P: só pra gente terminar (+) você falou um monte de coisas interessantes (+) vai 651 
me ajudar um monte (+) você tem mais alguma coisa para falar destas coisas 652 
que a gente falou sobre ciência e tecnologia (+) sobre divulgação? 653 
He: não (+) só se você perguntar 654 
P: você quer acrescentar mais alguma coisa? 655 
He: não (+) acho que não! 656 
((pesquisadora e entrevistado conversam sobre a atividade em grupo e encerram 657 
a conversa despedindo-se)) 658 

 
Anotações 

           Comentários 

Entrevista 2: Ne 
((pesquisidora faz uma introdução explicando o andamento da entrevista e os 
objetivos da mesma)) A partir do roteiro inicia-se a entrevista.  
 
 
P: a primeira questão é se você lembra a primeira vez que você ouviu falar de 1 
ciência? 2 
Ne: no ensino fundamental. 3 
P: no ensino fundamental? mais ou menos em que ano? 4 
Ne: não assim como ciência como a gente vê agora no colegial (+) a matéria 5 
ciência tal que estuda (+) parte Biologia (+) Química (+) Física (+) fenômenos 6 
físicos (+) foi bem por cima. 7 
P: ensino fundamental (+) nas primeiras séries? Ou... 8 
Ne: forma nas primeiras séries a divisão ocorreu na 5a série (+) Biologia (+) 9 
Química (+) Física. 10 
P: então a tua recordação de ciências vem da escola no ensino fundamental (+) e 11 
quanto a tecnologia? Você lembra assim quando foi a primeira vez que você 12 
relacionou tecnologia? Ou que você ouviu falar em tecnologia? 13 
Ne: não ai eu não lembro. 14 
P: não necessariamente conceito (+) ah! tecnologia é isso! 15 
Ne: não (+) não lembro. 16 
P: qual foi o teu contato ou experiência mais importante na ciência? 17 
Ne: eu acho que é o trabalho do ano passado com espectroscópia (+) foi muito 18 
importante pra gente (+) a gente trabalhou com aula prática e teórica (+) a gente 19 
montou um artigo científico que sabia (+) que eu não sabia fazer até então (+) 20 
eu acho que senão fosse o trabalho da USP juntamente com o Professor D a 21 
gente até agora não teria aprendido (+) e essa foi uma parte muito importante 22 
que eu sei que vou aproveitar bastante. 23 
P: foi uma experiência que marcou e que você não vai esquecer. 24 
Ne: é! 25 
P: legal! Quando você pensa em ciências o que primeiro vem a tua mente? 26 
Ne: professor D. 27 
P: ah! ele vai adorar! ((risos)) 28 
P: e quando você pensa em tecnologia o primeiro vem a sua mente? 29 
Ne: ah! todos os aparelhos eletrônicos de hoje em dia (+) iPhone (+) todo essas 30 
coisas mais atuais. 31 
P: essas coisas ligadas ao teu dia-a-dia. 32 
Ne: ahã! 33 
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P: você pode me contar como foi o teu dia de ontem? Se voltar ao dia de ontem 34 
o que você pode relacionar a ciência e a tecnologia? Onde elas estiveram 35 
presente ontem? 36 
Ne: ahã! (+) ciência basicamente nos exercícios que faço (+) de tarde na 37 
academia (+) a gente ... aí tenho meu professor (+) meu instrutor (+) ele (+) a 38 
gente faz os exercícios e ele explica (+) as vezes as coisas que acontece (+) a 39 
tecnologia a gente ta todo o tempo vendo na escola (+) na escola tem (+) no 40 
nosso próprio celular (+) eu chego em casa ligo a televisão (+) tecnologia eu 41 
acho que ta em tudo (+) não tem momento específico (+) quanto mais mais a 42 
ciência em si na minha academia. 43 
P: nas explicações que teu instrutor dá (+) você faz a relação. 44 
Ahã! 45 
P: o que mais te encanta na ciência? Assim (+) o que mais te fascina na ciência?  46 
Ne: as descobertas (+) agente consegue entender as coisas através da ciência(+) 47 
nas aulas de Química a gente passa compreender muitas coisas que acontece (+) 48 
Física... isso é o que mais gosto (+)  que eu sou muito (+)  porque (+)  eu não 49 
consigo pegar uma coisa isso é isso (+)  sem ter a causa (+)  eu tenho que saber 50 
o que que acontece (+)  senão não adianta pra mim (+)  não entra! 51 
P: então é o entendimento da coisa o que mais interessa! E o que mais te 52 
encanta na tecnologia? 53 
Ne: ah! o conforto que ela dá pra gente hoje em dia (+) hã! A gente tá do outro 54 
lado (+) ta 40 km (+) 50 km de distância de outra pessoa e consegue falar com a 55 
pessoa (+) ta eu conheço pessoas em outros países que eu consigo falar pela 56 
internet. 57 
((sinal da escola)) 58 
P: hum! Essa praticidade dela que encanta! 59 
Ne: é rápido! 60 
P: e você tem medo do poder da ciência e da tecnologia? 61 
Ne: depende! Se eclodisse uma guerra (+) bombas nucleares (+) com certeza (+) 62 
acho que não tem quem não tenha (+) né não existe... hã! ciência se ela for 63 
usada para guerra ela é uma coisa devastadora. 64 
P: existe um medo eminente ai (+) né! De algum risco!  65 
P: na sua opinião quem é ou quem são os responsáveis pelos destinos da 66 
ciência? Pra determinar os caminhos para onde a ciência deve ir? 67 
Ne: eu... que o governo influencia muito (+)  por mais que tenham os cientistas 68 
(+)  eles na vão conseguir fazer nada se eles não tiverem fundos e se não 69 
tiverem autorização governamental (+) então quem controla são mais os 70 
políticos (+)  quem controla! 71 
P: quem determina isso (+) né! E quem deve assumir a responsabilidade por 72 
eventuais erros da ciência? 73 
Ne: eu acho que como o governo está acima disso ele deve assumir a 74 
responsabilidade (+) é ele quem autoriza (+) ele quem dá os fundos (+) é ele 75 
quem controla (+) se não tiver uma autorização governamental não existe nada  76 
né!  77 
P: então se ele financiar e autorizar ele mesmo assume esses erros né! 78 
P: o que significa ciência pra ti? Se tivesse que dizer ciência é isso! 79 
Ne: Eu vejo como uma maneira de explicar as coisas (+) não mais aquela 80 
mitologia (+) ah! se acontece porque tem um Deus que faz (+)  eu vejo a ciência 81 
como eu já disse (+) ela... nos dá o entendimento melhor de como acontece as 82 
coisas. (+) porque chove (+) porque um raio cai do céu (+) porque a gente 83 
consegue ficar porque isso aqui agüenta nosso peso (+)  ela explica tudo! 84 
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P: e que (+) que significa tecnologia? 85 
Ne: é o avanço do homem em relação a ciência e se aproveitando da ciência 86 
para gerar um conforto a mais para ele (+) é... mais com esse conforto gerando 87 
muitos problemas como é o caso do aquecimento global. 88 
P: e você acha que a ciência e a tecnologia estão ligadas uma a outra? 89 
Ne: sim! 90 
P: uma dependente da outra. Quem depende mais? 91 
Ne: tecnologia depende da ciência (+) sem ciência a tecnologia não vai pra 92 
frente. 93 
P: a ciência depende da tecnologia? Ou você acha que ela... 94 
Ne: eu acho que sim também V porque a ciência explica (+) vem facilitar as 95 
coisas (+) a tecnologia vai vir facilitar o trabalho da ciência (+) mais a 96 
dependência acho que é mais da tecnologia que da ciência (+) não a ciência da 97 
tecnologia (+) porém há uma dependência. 98 
P: entre elas (+) né! Bom! Terminamos aqui a primeira parte sobre ciência e 99 
tecnologia (+) agora entramos numa segunda parte que é pensar um pouquinho 100 
sobre como a gente divulga a ciência e a tecnologia (+) então a primeira questão 101 
é se você acha importante as pessoas entenderem e compreenderem a ciência? 102 
Ne: sim! Quanto menos leigo a gente for mais poderemos enfrentar problemas 103 
políticos até mesmo (+) agente não vai ser enganado facilmente (+) hã pelos 104 
políticos corruptos (+) a gente vai ter informação (+) se o político falar que 1 105 
mais 1 é 3 a gente vai saber que é 2 (+) hã! para aí! 106 
P: é o conhecimento facilita uma ação, né! Na sociedade. 107 
Ne: sim (+) há tanto que as partes mais pobres que nem todos (+) que são mais 108 
ignorantes (+) muitos são comparados pelos políticos (+) por pouca coisa (+) e 109 
não entendi (+) acho que o político ta fazendo bem (+) acha que a ciência 110 
facilita muito esta parte da sociedade (+) agente ter responsabilidade quanto ao 111 
poder (+) quanto a quem a gente coloca no poder. 112 
P: conhecimento também é uma forma de poder! 113 
P: e a quem cabe o papel de informar sobre ciência? 114 
Ne: eu acho que quem está mais ligado a ciência (+) os próprios professores de 115 
Química Física Biologia os cientistas (+) eles devem (+) mesmo que ... mesmo 116 
que a gente  sei lá vivesse num governo comunista (+) eles deviam forçar a 117 
barra para poder mostrar pra população o que (+) que acontece (+) porque se 118 
depende do governo (+) ninguém sabe de nada (+) então (+) acho que cabe as 119 
pessoas que estão mais ligadas a ciência. 120 
P: é diretamente a ciência?  121 
Ne: sim! 122 
P: os cientistas (+) os professores... 123 
Ne: quem estuda! 124 
P: hã! quem estuda (+)  quem se dedica a ciência! 125 
Ne: isso! 126 
P: você normalmente lê revistas de divulgação científica? 127 
Ne: não! Não (+) não tenho este costume. 128 
P: nem jornais (+) internet ... 129 
Ne: eu (+) jornais eu leio (+) sim leio bastante(+) eu vejo as manchetes (+) eu 130 
vejo a parte da Folha que eu recebo em casa (+) tem a parte de ciência. 131 
P: você tem a Folha! E tem alguma coisa na Folha que você leu recentemente 132 
assim que te chamou a atenção? 133 
Ne: hã? 134 
P: alguma reportagem? 135 
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Ne: deixa ver (+) semana passada (+) eu não lembro mais (+) lembro que tinha 136 
alguma coisa que tinha haver com Astronomia (+) não sei se era daquele planeta 137 
novo que foi descoberto (+) mais isso já faz um tempinho (+)  mas acho que 138 
tinha alguma coisa nova sobre ele. 139 
P: mais alguma coisa que tenha assim te chamada mais atenção? Se vai 140 
lembrar? 141 
Ne: não! Ah! eu lembro a um tempo atrás que os cientistas tavam tentando fazer 142 
um híbrido de mamute com elefante através da... do sêmen do mamute 143 
congelado nos pólos (+)  onde existe gelo (+)  né! O sêmen tava congelado e 144 
provavelmente (+) e não sei se já aconteceu mais eles tavam tentando fazer um 145 
híbrido de mamute com elefante (+) através deste sêmen congelado.  146 
P: isso você leu na Folha? 147 
Ne: na Folha! 148 
P: o que você acha destas publicações da Folha (+) por exemplo? 149 
Ne: eu acho que tem muito pouco (+) a Folha (+) a parte de ciência é uma 150 
página (+) não é nem frente e verso (+) é só frente. 151 
P: é só uma (+) folha. 152 
Ne: é eu acho que poderia ter mais coisa (+) acho que existe mais coisas pra 153 
serem publicadas que não são (+) né! 154 
P: bom! E (+) eu vou te mostrar aqui revistas Super (+) Galileu (+) Ciência 155 
Hoje (+)  Scientific American e Pesquisa Fapesp (+) essas cinco revistas são 156 
revistas que a gente tem disponível no Brasil (+) né! mais especificamente em 157 
São Paulo (+)  agente tem mais acesso (+)  e a pergunta é (+)  você conhece 158 
todas estas revistas? 159 
Ne: Super interessante (+) Galileu já ouvi falar (+) Super interessante eu 160 
conheço. 161 
P: a Super você conhece e em que sentido? Assim... você já leu a Super? 162 
Ne: já bastante (+) eu gosto (+) as vezes eu gosto quando tem mais a parte de 163 
Astronomia (+) sobre animais também eu gosto muito (+) hã! sou muito ligado 164 
a isto (+) eu fico vendo documentário na televisão (+) sobre animais (+) eu 165 
gosto. 166 
P: então a Super é uma revista que você conhece e já leu? 167 
Ne: já! 168 
P: e a Galileu você conhece? 169 
Ne: a Galileu só de nome. 170 
P: só de nome! 171 
Ne: as outras eu não conhecia. 172 
P: as outras nem de nome você conhece? 173 
Ne: não! 174 
P: a Pesquisa Fapesp (+) a Ciência Hoje (+) a Scientific American você não 175 
conhece nem de nome? 176 
Ne: nem de nome! 177 
P: continua um pouquinho com elas aí (+) com elas que eu vou te fazer mais 178 
uma pergunta (+) e se você olhasse todas essas revistas na banca e você dissesse 179 
bom! Hoje eu vou comprar uma revista de ciência pra ler (+) qual delas você 180 
compraria?  181 
Ne: Super interessante. 182 
P: a Super?  183 
Ne: que eu já conheço! 184 
P: essa seria a segunda pergunta (+) porque (+) você já conhece! 185 
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P: então o seu critério de escolha seria (+) eu compro uma revista que eu já 186 
conheço? 187 
Ne: hahã! 188 
P: e você já ia pra banca pensando (+) ah! eu vou comprar uma revista de 189 
ciência (+) eu vou comprar uma Super interessante? 190 
Ne: sim pensaria nela (+) geralmente (+) se alguém me mostrasse alguma dessas 191 
revistas antes e eu lesse e gostasse talvez eu comprasse (+) mais como eu 192 
conheço a Super interessante eu compraria ela. 193 
P: e como você conheceu a Super Interessante? Você lembra? Não? 194 
Ne: a minha tia trabalhou por 13 anos na Abril e ela sempre me mandava 195 
revistas (+)  mesmo deste tipo (+)  quando eu era pequeno (+)  também (+)  196 
além das revistas infantis ela mandava revistas deste tipo. 197 
P: você já se acostumou! 198 
Ne: já! 199 
P: e se na biblioteca da escola você tivesse todas essas revistas disponíveis (+) 200 
assim mensalmente (+) você tiraria um tempo para olhar todas as revistas? 201 
Ne: dificilmente! Eu não tenho (+) leitura eu gosto muito de pegar livro mais 202 
também não esses de literatura (+) eu gosto esses mais atuais de aventura (+) 203 
tipo Harry Potter que eu sou viciado (+) essa é a minha leitura. 204 
P: você lê ficção! 205 
Ne: eu leio também os jornais quando chega em casa (+) eu acordo já leio jornal 206 
(+) mais quanto a essas revistas eu não leio muito (+) a Super interessante eu 207 
folheio (+) as vezes e vejo uma matéria que mais (+) interessante pra mim. 208 
P: ahã! Aí você dá uma lida! 209 
Ne: hum hum! 210 
P: mais o jornal quando você olha o jornal (+) você ... 211 
Ne: eu leio inteiro! 212 
P: você lê todo jornal? Toda política... 213 
Ne: sim! 214 
P: cultura (+) ciência ... 215 
Ne: sim! Leio tudo! 216 
P: você começa por alguma parte? ou ... 217 
Ne: não pelo... eu vou na ordem! 218 
P: na ordem? 219 
Ne: na ordem! 220 
P: você não chega lá (+) não vou ler o esporte primeiro (+) não você ... 221 
Ne: o esporte é justamente o que eu menos vejo (+) a que eu menos me 222 
interesso 223 
P: você vai olhando... 224 
Ne: sim! 225 
P: e faz a leitura de tudo? Ou? Bom! Tem alguma coisa que possivelmente 226 
deixa? 227 
Ne: esporte (+) por exemplo (+) é o que eu só vejo (+) ah tá em tal posição tal 228 
time. 229 
P: não chega fazer uma leitura inteira. 230 
Ne: não! A não ser que tenha uma notícia mais importante sobre esporte (+) 231 
aconteceu com tal jogador alguma coisa (+) alguma coisa assim eu leio. 232 
P: e é a Folha de São Paulo que você ... 233 
Ne:? A Folha de São Paulo! 234 
P: que você assina? 235 
Ne: é! 236 
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P: quanto tempo em geral você ocupa diariamente para essas atividades de 237 
cultura? Leitura de jornal (+) TV (+) internet (+) sei lá (+) cinema... 238 
Ne: pela manhã de final de semana que eu leio devo levar umas 2 ou 3 horas 239 
pra... eu acordo já vou tomando café e vou lendo lendo o jornal. 240 
P: bom! Depois você ainda tem (+) assistir TV internet...? 241 
Ne: sim! 242 
P: internet? 243 
Ne: internet eu mexo muito (+) né! O site da uol eu gosto de ver as manchetes 244 
do New York Times (+) sempre tem lá é... eu vejo e aqueles quadrinhos que vão 245 
passando pela uol (+) aquelas figuras com legendas (+) gosto de ver (+) mas o 246 
principal na uol mesmo é o The New Yok Times (+) mesmo pra ver o que tem lá 247 
por inteiro (+) é o que tem na uol que eu vejo.  248 
P: tá! E o uol também você olha mais a manchete ou chega entrar na notícia? 249 
Ne: não! É quando a notícia me interessa eu entro (+) agora eu geralmente eu 250 
passo só a manchete (+) O The New Yok Times acho que eu não expliquei 251 
direito (+) eu vejo a manchete e entro (+) mais eu não procuro outras matérias 252 
deste jornal (+) só aquilo que ta lá específico. 253 
P: ah sim! Mas você chega olhar essa matéria (+) por exemplo(+) ah me 254 
interessou! Você vai lá e dá uma olhada. 255 
Ne: ahã! 256 
P: bom! De todos esses meios aí qual o que você mais utiliza? do jornal? da 257 
TV? da internet ?  258 
Ne: internet 259 
P: internet! Tá! 260 
Ne: é mais fácil! Né! A gente tem como (+) eu disse antes da facilidade da 261 
tecnologia (+) com um clique a gente viaja já... 262 
P: você tem em casa internet (+) né? 263 
Ne:sim! 264 
P: e quando você vai para internet você vai para navegar no geral ou você vai 265 
para buscar alguma coisa específica? 266 
Ne: quando eu t^sem fazer nada eu vou navegar e vendo o que que tem (+) mas 267 
geralmente quando (+) a maioria das vezes eu entro pra fazer alguma coisa 268 
específica (+) trabalho de escola (+) mais mesmo assim a primeira coisa que eu 269 
faço quando eu entro (+) a minha página inicial é da uol então já vejo tudo que 270 
tem lá. 271 
P: você vai assim pra buscar informação (+) é notícia (+) por exemplo 272 
Ne: já vejo que tem no site geralmente não costumo buscar outros sites (+) as 273 
vezes tem alguma manchete da Folha de São Paulo que também é da uol e aí eu 274 
vejo (+) aí eu pego o jornal em casa. 275 
P: mais é o meio que você utiliza também pra informação? 276 
Ne: sim! 277 
P: aí tanto de ciências quanto da... em geral (+) né? Como de cultura em geral? 278 
P: É! Bom! Terminamos aqui nossa parte do roteiro (+) aqui a tarde a gente 279 
segue com uma coisa mais específica (+) discutindo em grupo (+) mas se você 280 
tiver mais alguma coisa pra acrescentar... 281 
Ne: não! 282 
P: sobre isso (+) sobre a divulgação científica (+) sobre o que você acha da 283 
importância disso pra escola (+) qualquer coisa que você queira contribuir. 284 
Ne: agora não me vem nada!  285 



 308 

Anotações 
           Comentários 

Entrevista 3: Ne 
((pesquisidora faz uma introdução explicando o andamento da entrevista e os 
objetivos da mesma))  
A partir do roteiro inicia-se a entrevista.  
 
P: Você lembra qual foi a primeira  vez que você ou ouviu falar em ciência? 1 
Ar: foi (+) lembro vagamente que tive contato com a ciência assim de maneira 2 
geral (+) foi no ensino fundamental (+) mas com tecnologia assim... com 3 
ciência mais atual eu tive durante o ensino médio. 4 
P: você de ciência você tem uma lembrança ligada à escola? 5 
Ar: ligada à escola (+) aí uma ciência mais tecnológica eu tive durante o final 6 
do ensino médio (+) uma coisa aprofundada (+) durante o ensino médio. 7 
P: e assim a relação com a tecnologia mesmo (+) você também relaciona com a 8 
escola? 9 
Ar: isso (+) mais no dia-a-dia também adquire no computador (+) esse tipo de 10 
coisa (+) internet pude conhecer por livre e espontânea vontade pude ter acesso 11 
à ciência e a tecnologia mais aprofundada. 12 
P: quer dizer o conhecimento da tecnologia na escola foi mais no ensino médio. 13 
Ar: isso! 14 
P: por conta das coisas que a gente tem no dia-a-dia. 15 
P: Qual foi assim a sua experiência (+) contato mais importante com a ciência? 16 
Ar: com a ciência? 17 
P: coisa que te chamou mais a atenção? 18 
Ar: olha! Sinceramente eu gostei muito das atividades que eu fiz na USP em 19 
relação a Química (+) tanto com os professores durante o ensino médio que eu 20 
tive um contato maior (+) as aulas práticas assim e através do computador eu 21 
também tive um contato maior com a tecnologia e a ciência. 22 
P: aquele trabalho que vocês fizeram o ano passado? 23 
Ar: sim! O artigo científico (+) o espectroscópio (+) todos os relatórios também 24 
(+) com processo experimental prático. 25 
P: com o professor D?  26 
Ar: com o professor D e durante o primeiro ano também com os professores. 27 
P: e o trabalho da USP? 28 
Ar: e o trabalho da USP que eu fiz um curso de combustão também que a gente 29 
fez experiências práticas (+) genética (+) muito interessante. 30 
P: isso assim foi o que mais... 31 
Ar: o que mais me marcou 32 
P: que marcou e relacionou 33 
Ar: isso! 34 
P: E quando você pensa na ciência o que que primeiro vem a sua mente? 35 
Ar: bem (+) diversas matérias relacionadas Química (+) Física (+) Tecnologia 36 
vem também esse tipo de matéria (+) assim (+) o dia-a-dia que vem a tecnologia 37 
(+) o contato que eu tenho com ela no dia-a-dia. 38 
P: então da ciência você relaciona os conteúdos? 39 
Ar: os conteúdos que eu tenho no dia-a-dia (+) Química (+) Física ... 40 
P: as disciplinas na escola? 41 
Ar: isso! 42 
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P: E a tecnologia? O que vem assim quando a gente fala de tecnologia (+) qual é 43 
a primeira coisa que vem? 44 
Ar: computador! 45 
P: computador (+) né? 46 
Ar: é a primeira coisa que vem! 47 
P: isso é bem comum (+) bem geral (+) é a tecnologia que está tão presente (+). 48 
P: Agora lembrando um pouco assim no dia de ontem (+) o que que você pode 49 
relacionar do seu dia de ontem com a ciência e a tecnologia. 50 
Ar: com a ciência (+) hum! Contato ou fica quase que fica quase que 51 
praticamente o dia inteiro no computador que eu trabalho com ensino e curso e 52 
fico relacionando a tecnologia e ciência também (+) acho que somente isso no 53 
dia de ontem. 54 
P: você relaciona mais a tecnologia com o computador? 55 
Ar: com o computador (+) algumas coisas (+) por exemplo (+) deixa eu ver... 56 
P: e com a ciência? 57 
Ar: com a ciência? Não me recordo! ((risos)) 58 
P: não consegue fazer uma relação direta!  59 
P: O que que mais assim te encanta na ciência?  60 
Ar: na ciência? A parte de tecnologia o que me encanta é a Química (+) eu 61 
gosto muito de Química no mundo da ciência 62 
P: O que mais te encanta na tecnologia?  63 
Ar: a praticidade das novas invenções (+) as invenções! 64 
P: tudo que... 65 
Ar: tudo que facilita! 66 
P: facilita a vida da gente (+) né? 67 
P: Você tem medo do poder da ciência e da tecnologia 68 
Ar: de um certo modo tenho sim (+) não apoio (+) por exemplo(+) a internet 69 
que eu utilizo muito (+) pode ser uma fonte mal(+) ruim pode ser ... eu tenho 70 
medo do que pode acontecer com esse tipo de /.../ (incompreensível) 71 
P: da própria internet você sente medo? 72 
Ar: eu sinto insegurança ao utilizar a internet e outros tipos de tecnologia é... 73 
que abrange os jornais (+) eu tenho sempre um pouco de insegurança em 74 
relação a  isso. 75 
P: e você tem cuidado (+) por exemplo (+) com a internet? 76 
Ar: tenho (+) tenho cuidado com os e-mails (+) eu abro coisas (+) tenho cuidado 77 
com sites de relacionamento (+) tenho cuidado com antivírus sempre (+) tenho 78 
cuidado com as pessoas que converso. 79 
P: quer dizer até nisso a gente tem que ter medo com a tecnologia (+) até nas 80 
coisas que ela nos favorecem e (+) mais alguma coisa sobre esse poder da 81 
ciência e da tecnologia? 82 
Ar: até ultimamente (+) até assim (+) o próprio carro (+) que é uma... que pode 83 
acontecer (+) o trânsito (+) é a poluição (+) esse tipo de coisa. 84 
P: problemas ambientais? 85 
Ar: é problemas ambientais assusta muito. 86 
P: E assim quem são (+) ou quem é os responsáveis pelos destinos da ciência? 87 
Quem determina os caminhos para onde deve ir a ciência? 88 
Ar: de uma maneira geral? 89 
P: é de uma maneira geral? 90 
Ar: o homem! 91 
P: o próprio ser humano! Você acha assim .que nós enquanto população 92 
podemos determinar esses destinos? 93 
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Ar: sim! Nós tanto pode fazer para o bem (+) ou para o mal (+) sem saber 94 
P: E quanto aos eventuais erros (+) quem deve assumir os erros? 95 
Ar: eu acho que o homem de certa forma (+) dependendo do que (+) do que 96 
acontece (+) da maneira que acontece (+) da maneira que é o erro (+) da 97 
dimensão (+) acho que é o homem (+) assim a partir do momento que tem 98 
responsabilidade de criar (+) também tem responsabilidade de assumir (+) ou 99 
das pessoas que aceitam essa tecnologia e usam de má forma (+) tanto que/.../ 100 
P: é se a gente pensar nos problemas globais (+) como a política... 101 
Ar: é mesma coisa que o carro (+) mas não tem culpa de fabricar (+) fabrica 102 
para ganhar dinheiro de uma maneira geral (+) mas quem usa utiliza assim sem 103 
consciência também pode ser culpado 104 
P: e o que significa ciência? Se fosse definir (+) a ciência para mim é isso! 105 
Ar: ciência pra mim é... é difícil definir de uma maneira (+) com uma frase 106 
assim (+) eu vejo uma coisas muito aberta (+) muito ampla (+) ciência é um 107 
estudo de que abrange diversas matérias ou até coisas no dia-a-dia da gente (+) 108 
Química (+) Química na escola (+) Química em casa (+) ciência ao cozinhar 109 
(+) alguma coisa (+) ciência ao estudar um fato (+) ciência na tecnologia (+) 110 
abrange acho que todos os temas (+) para mim ciência é um estudo de todos os 111 
temas.  112 
P: algo muito amplo! 113 
Ar: amplo! 114 
P: E o que significa tecnologia para você?  115 
Ar: Tecnologia pra mim significa... o estudo de... das novas maneiras (+) das 116 
novas maneiras... como posso dizer... tudo que é novo (+) que abrange a ciência 117 
também (+) acho que é isso! 118 
P: Você acha que a ciência depende da Tecnologia ou a tecnologia depende da 119 
ciência? Que relação você faz entre as duas? 120 
Ar: entre as duas? Acho que a ciência depende da tecnologia para novas 121 
descobertas é (+) por exemplo (+) pra descobrir uma nova vacina precisa de 122 
tecnologia de novas invenções e pra você construir alguma máquina (+) alguma 123 
coisa você precisa der conhecimento da ciência de certa forma 124 
P: então você acha que uma não vive sem a outra? 125 
Ar: isso! Exatamente! 126 
P: você acha que uma nunca viveu sem a outra? 127 
Ar: depende do ponto de vista! As vezes pra uma pessoas assim (+) do passado 128 
(+) coisas que a gente acha antigo na tecnologia (+) de certa forma (+) mas a 129 
ciência hã! Passou a ser (+) ter mais (+) passou a ser mais ampla coma a 130 
tecnologia 131 
P: conseguiu mais coisas a partir da tecnologia (+) porque muitas descobertas 132 
estão baseadas em técnicas (+) também! 133 
P: Aqui a gente termina a primeira parte em pensar um pouco a ciência e a 134 
tecnologia (+) agora a gente vai seguir o roteiro para pensar um pouco sobre a 135 
divulgação da ciência. 136 
P: Você acha importante as pessoas entenderem e conhecerem a ciência? 137 
Ar: Sim! Facilita muito na vida das pessoas de diversas formas (+) tanto para o 138 
estudo (+) para o trabalho como em casa também (+) acho interessante (+) por 139 
exemplo (+) eu prestava atenção em muitas coisas (+) por exemplo (+) na 140 
funcionalidade da panela de pressão que eu tive conhecimento com o professor 141 
D (+) de certa forma eu utilizo em casa este conceito (+) em casa (+) utilizo este 142 
conceito no curso (+) então acho que a ciência é necessária! 143 
P: e assim a quem cabe este papel de informar sobre ciência em geral? 144 
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Ar: aquém cabe este papel? Acho que interesse das próprias pessoas (+) de 145 
interesse tanto de estudo (+) de você saber e quanto das pessoas de tiverem 146 
disponibilidade de explicar e difundir a ciência. 147 
P: você acha que todos tem aí um papel de informar? 148 
Ar: é a pessoas pode ter tanto o interesse de saber quanto de não saber (+) isso 149 
depende da pessoa (+) então o interesse da pessoa influencia muito 150 
P: a pessoa buscar o conhecimento? 151 
Ar: isso! Buscar o conhecimento! 152 
P: Você normalmente lê revistas de divulgação da científica? 153 
Ar: leio! 154 
P: com que freqüência?  155 
Ar: hã! Semanais! Eu vejo tanto na internet ou como nos jornais na parte de 156 
ciências (+) alguma descoberta esse tipo. 157 
P: que tipo de revista ou qual revista ou que tipo de revista? Você tem alguma 158 
revista que você lê normalmente? 159 
Ar: revista não! mas eu tenho o costume de entrar na internet e procurar sites 160 
como o SciELO (+) (incompreensível) tanto educarede até com os artigos que 161 
eu vejo (+) ou revistas Veja que tem alguns artigos também (+) costumo ler 162 
revista Super Interessante também que tem uns artigos bem interessantes e 163 
jornal (+) e o próprio jornal. 164 
P: e a Super (+) você lê na forma impressa ou na internet? 165 
Ar: impressa! 166 
P: Você lembra de alguma coisa assim (+) e que você leu e chamou a atenção? 167 
Ar: a foi uma matéria da Super Interessante (+) inclusive que foi uma matéria 168 
sobre o questionamento sobre o homem ter ido à lua /.../ as pegadas e 169 
começaram questionar que poderia se montagem então eu achei bem 170 
interessante! 171 
P: eles questionaram... 172 
Ar: questionaram se poderia ser verdadeira! 173 
P: se o homem realmente fói ou não! 174 
Ar: é bem interessante! Me deixou em dúvida! 175 
P: é realmente um fato histórico ou não! E o (+) o que você acha destas 176 
publicações de ciência já que você conhece? Bom! Você entra no SciELO que é 177 
um tipo de publicação mais específica (+) o educarede que é uma publicação 178 
mais didática (+) a Super que é uma publicação mais popular (+) o que você 179 
acha destas publicações de ciência? Elas dão conta de que você precisa ? qual é 180 
a qualidade delas? 181 
Ar: sim! (+) por exemplo (+) a Super Interessante é uma coisa assim mais 182 
popular (+) que as pessoas tem maior acessibilidade (+) mais fácil pra quem não 183 
tem internet (+) a linguagem é fácil (+) aí se a pessoa quiser se aprofundar pode 184 
procurar também tem os sites mais aprofundados como o SciELO (+) por 185 
exemplo (+) acho que é uma boa divisão da ciência. 186 
P: você acha assim que a gente tem uma ... que no Brasil a gente tem uma boa 187 
divulgação da ciência? 188 
Ar: de certa forma sim! 189 
P: a gente tem no Brasil uma boa divulgação da ciência! Você considera boa? 190 
Ar: de certa forma sim! 191 
P: você considera boa! 192 
P: Eu tenho aqui cinco revistas (+) uma você disse que já conhece (+) você 193 
disse que lê a Super (+) a Galileu também talvez você conheça (+) a Ciência 194 
Hoje (+) a Scientific American do Brasil e a Pesquisa Fapesp (+) essas são 195 
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assim algumas revistas que tratam de assuntos é mais... que trazem mais 196 
assuntos de ciência ou são revistas de divulgação científica (+) ou mesmo a 197 
Super que é uma revistas que traz um monte de coisa mas centra bastante na 198 
ciência (+) você conhece todas elas? 199 
Ar: só conheço uma (+) a Galileu eu já tinha ouvido falar também e a Super 200 
Interessante 201 
P: você só conhece a Super Interessante? 202 
Ar: isso! Assim de ler de acompanhar é a Super Interessante 203 
P: ta! Mas as outra você conhece pelo menos de nome ou não? 204 
Ar: a Galileu conheço de nome (+) as outras não! 205 
P: tá! As outras nem de nome? 206 
Ar: nem de nome! 207 
P: E se você olhasse todas essas revistas na banca e dissesse hoje eu vou 208 
comprar uma revista de ciência para ler (+) qual revista você compraria? 209 
Ar: bom! Eu gostei muito dos temas (+) um que me chamou a atenção em 210 
relação ao tema foi a Ciência Hoje! 211 
P: você escolheria a Ciência Hoje? 212 
Ar: sim! 213 
P: e seu critério de escolha seria o tema? mais especificamente este tema da 214 
capa. 215 
Ar: sim! Exatamente! Se eu pudesse comprar as duas eu compraria a Super 216 
Interessante e a Ciência Hoje. 217 
P: mais o que te chamaria mais atenção em uma banca (+) de forma geral seria 218 
um tema? 219 
Ar: sim! 220 
P: que poderia ser outro (+) mas minha intenção aqui é saber assim como você 221 
escolheria uma revista (+) seria então pelo assunto! 222 
Ar: pelo assunto! 223 
P: da capa?  224 
Ar: isso! Pelo assunto da capa. 225 
P: mesmo você conhecendo a Super (+) você poderia escolher outra revista 226 
desde que o assunto lhe interessasse? 227 
Ar: sim! 228 
P: então o teu critério é o tema! 229 
Ar: é o tema ou o assunto 230 
P: E se na biblioteca da escola você tivesse disponível mensalmente todas estas 231 
revistas (+) você tiraria um tempo (+) é para vir olhar estas revistas (+) fazer 232 
uma leitura? 233 
Ar: sim! Com certeza! Sem dúvida! 234 
P: é uma leitura que te interessa muito? 235 
Ar: muito! Muito! gosto muito! 236 
P: que carreira você pretende seguir? 237 
Ar: é totalmente diferente (+) eu pretendo a carreira de design gráfico (+) to 238 
fazendo um curso técnico e pretendo seguir (+) mas amo Química também (+) 239 
mas carreira ... também gostaria de fazer um curso nesta área (+) mas mais 240 
adiante! 241 
P: interessante! 242 
P: então você tiraria um tempo para essa leitura (+) e quanto tempo assim (+) 243 
normalmente você tira agora para as atividades de cultura em geral? Para leitura 244 
(+) acesso a internet (+) televisão (+) cinema... 245 
Ar: assim? 246 
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P: diariamente! 247 
Ar: diariamente de meia hora a uma hora 248 
P: de meio hora a uma hora pra... 249 
Ar: pra acessar a internet (+) cinema (+) revistas... 250 
P: e o que que é mais comum você fazer? 251 
Ar: acessar a internet 252 
P: acessar a internet é o meio que você usa 253 
Ar: é o meio que eu mais procuro 254 
P: e quando você acessa a internet o que você mais procura? 255 
Ar: mais procuro são as pesquisas (+) site de relacionamento e educarede com 256 
freqüência  257 
P: Diariamente? 258 
Ar: o educarede duas a três vezes por semana. 259 
P: duas a três vezes por semana (+) você acessa o educarede! Porque você 260 
utiliza mais a internet (+) qual é o motivo que leva ir para esse meio e não 261 
outro? 262 
Ar: porque é mais fácil de acessar (+) pra você procurar (+) fazer uma pesquisa 263 
é bem mais fácil do que ir a uma biblioteca (+) agora se por exemplo (+) se eu 264 
posso pesquisar sobre livros de ciência e chegar e comprar algum (+) mais eu 265 
prefiro a internet (+) mais fácil porque eu posso clicar nos arquivos e tem mais 266 
facilidade 267 
P: e você tem em casa acesso a internet? 268 
Ar: tenho! 269 
P: é isso facilita bastante! 270 
P: Terminamos nosso roteiro e fica aberto pra você acrescentar mais alguma 271 
coisa /.../ 272 
Ar: assim todas as formas que eu trabalhei com a ciência a mais diferente foi 273 
que eu trabalhei com o professor D (+) porque eu sempre trabalhei com 274 
conteúdo teórico (+) sempre a mesma coisa (+) sempre aquela decoreba de livro 275 
e exercícios (+) livro/exercício (+) então eu achei diferente a forma de artigo 276 
científico que abrangeu é tanto a forma escrita quanto a forma de conceito (+) 277 
eu nunca ia imaginar que espectroscópio tem haver com o sol (+) com espectro 278 
solar (+) a construção do espectroscópio também ajudou muito (+) é nas 279 
atividade (+) os relatórios todos (+) eu acho muito interessante a relação de 280 
escola com esse conteúdo que foi dado (+) achei muito interessante 281 
P: aí vocês conseguem do conteúdo com a ciência mais prática também com o 282 
aspecto da tecnologia. 283 
Ar: isso foi bem interessante! 284 
P: é que às vezes vocês acham que vai ser muito complicado fazer isso 285 
Ar: é eu nunca achei que ia conseguir fazer um artigo científico (+) um relatório 286 
(+) é enfim (+) agora o professor manda fazer um relatório (+) um experimento 287 
é bem mais fácil principalmente com as três (+) com as três etapas do protocolo 288 
do relatório (+) então para mim assim a linguagem científica não traz tanto 289 
medo quanto antes 290 
P: como antes (+) é e você vai ver como isso vai te ajudar na universidade 291 
porque é um caminho que vai te ajudar posteriormente a trabalhar na 292 
universidade /.../  293 
((A aluna continua comentando sobre as aulas com o professor D)) 294 
Agradecimentos da pesquisadora à entrevistada. 295 
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Anotações 
           Comentários 

Entrevista 4: Kr 
((pesquisidora faz uma introdução explicando o andamento da entrevista e os 
objetivos da mesma))  
A partir do roteiro inicia-se a entrevista.  
 
P: Você lembra (+) qual foi a primeira vez (+) que você ouviu falar em ciência? 1 
Kr: ciência (+) lembro (+) foi (+) acho que na terceira série (+) que a professora 2 
começou a mostrar o meio ambiente aí quando a gente começava a estudar a 3 
água (+) como a água evaporava e até que tinha aquele esqueminha assim (+) 4 
(incompreensível) foi quando a gente começou a... 5 
P: terceira série primária 6 
Kr: é 7 
P: por volta de... 8 
Kr: terceira série por ai 9 
P: hum hum 10 
Kr: se não até antes 11 
P: é! 12 
P: então a primeira referência à ciência a escola (+) lá na terceira série mesmo 13 
Kr: eh ciência como (+) a gente (+) costuma ver assim na disciplina da escola 14 
como outros meios (+) assim quando eu saia assim com meus pais (+) no 15 
zoológico (+) essas coisas (+) tinha já contato mais (+) com a área ligada à 16 
ciência mais não como ciência assim (+) uma forma de ver o mundo 17 
P: hum hum 18 
P: E a tecnologia? Você lembra a primeira vez que ouviu falar /.../ 19 
Kr: ah! (+) foi também por volta da quarta ou quinta séries (+) que quando a 20 
gente começou a ficar maior (+) aí começou a aparecer quando começou a 21 
aparecer (+) mais esse negócio de som (+) de CD (+) de computador (+) foi 22 
quando começou a surgir mais assim em trabalho escolares (+) ah! computador 23 
(+) quando a gente começou a ter mais acesso assim ao mundo (+) da 24 
informação mesmo 25 
P: tá 26 
P: E (+) qual foi a tua experiência (+) o teu contato mais importante com a 27 
ciência? Alguma coisa que marcou...?/.../ 28 
Kr: ah! Eu sempre tive assim (+) boas referências assim (+) até então (+) nos 29 
trabalhos da escola (+) mas no primeiro trabalho que eu me lembro mais da (+) 30 
de alguma coisa foi ah (+) já (+) acho que foi aqui também (+) que eu comecei a 31 
fazer experimentos 32 
((ruído da rua)) 33 
Kr: é (+) que eu achei interessante (+) sabe? (+) eu acho interessante a gente 34 
ocupar experimento (+) eu não vi assim sabe? (+) colocar um pouco disso (+) 35 
um pouco daquilo (+) vê as transformações (+) eu acho bem interessante (+) e 36 
uma experiência que a gente fez na quinta série (+) que foi com fungos (+) mas 37 
aí foi na área da (+) de biologia (+) essas coisas que foi que a gente tinha que 38 
deixar um pão (+) um no sol (+) e outro num lugar fechado (+) pra vê (+) o pão 39 
ficou todo mofado (+) ficou muito legal 40 
P: então o seu contato está relacionado (+) à escola (+) ao laboratório? 41 
Kr: é...é 42 
P: os experimentos que vocês fizeram... 43 
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Kr: é porque eu achava interessante (+) porque a gente às vezes eu vivia as 44 
coisas (+) e eu ia falar mas mas nunca tinha tido contato (+) aí falava nossa! (+) 45 
como será que funciona isso? 46 
P: hum hum 47 
Kr: e quando a gente começa a ter contato com a escola a gente sabe? Abrir (+) 48 
sabe? (+) O mundo da gente (+) a gente vê as coisas ah! isso é só isso (+) mas  49 
como será que aquilo acontece? (+) eu acho isso muito interessante... 50 
P: fazer... 51 
Kr: é! 52 
P: Quando você pensa em ciência que que vem primeiro na sua mente...?/.../ 53 
Kr: ah! (+) ciências (+) vem mais coisas relacionadas assim ao meio ambiente 54 
(+) à poluição (+) ao verde (+) aos animais (+) é o que mais que vem na hora 55 
agora é isso... 56 
P: hum hum 57 
Kr: eh mais relacionado à natureza 58 
P: a natureza 59 
P: E tecnologia?... quando fala em tecnologia o que que primeiro vem na tua 60 
mente? 61 
Kr: ah! (+) mais a área ligada à informática mesmo (+) computação 62 
(incompreensível) 63 
P: informática 64 
Kr: A área da tecnologia (+) que é mais do dia-a-dia utilizada por todo o mundo 65 
P: tecnologia digital? 66 
Kr: eh tecnologia digital 67 
P: Eh se a gente voltasse o dia de ontem (+) acordei (+) aquilo tudo até a hora 68 
de dormir (+) você pode relacionar o que que tinha de ciência e tecnologia no 69 
dia de ontem?...no seu dia... 70 
Kr: no meu dia? Ciência? (+) ((pausa longa)) Ah! (+) ontem foi um dia meio 71 
que eu num (+) fiquei mais (+) assim (+) com a gente teve a prova de manhã (+) 72 
aí eu voltei pra casa (+) eu fiquei assistindo bastante televisão ontem (+) assisti 73 
televisão (+) e (+) eu fui na minha amiga (+) só (+) então ontem foi mais 74 
específico da tecnologia (+) que foi só televisão (+) e mexer no computador (+) 75 
informática (+) foi o que eu mais usei 76 
P: mais com relação à tecnologia? 77 
Kr: é (+) é com a tecnologia ontem 78 
P: com a ciência você não relacionou muito? 79 
Kr: é(+) me relacionei mais de uma forma mais natural é assim sabe (+) é isso 80 
P: O que mais te encanta na ciência? O que mais te fascina? 81 
Kr: encanta na ciência? (+) é o que falei isso de (+) descobrir as coisas que às 82 
vezes a gente pensa (+) ah! normal sabe? (+) todos os dias acontece daquele 83 
jeito (+) e a gente vê como aquilo realmente acontece (+) que às vezes a gente 84 
fala o ar mais (+) o ar ele é composto de várias coisas (+) a gente acaba 85 
sabendo que umas coisas fazem bem outras (incompreensível) (+) até ações que 86 
acontecem com a natureza (+) fala da origem que a gente vê assim (+) passa 87 
desapercebido é muito natural (+) mas aí quando a gente começa a estudar (+) a 88 
gente começa vê que aquilo envolve muitas coisas (+) eu acho isso muito 89 
interessante (+) você poder conhecer (+) além daquilo que às vezes a gente tá 90 
vendo 91 
P: hum hum 92 
Kr: é muito legal 93 
P: hum hum... conhecer além do visível 94 
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Kr: é do visível do natural (+) porque a gente sabe que (incompreensível) 95 
saber que aí tá acontecendo um monte de coisas (+) eu acho muito interessante 96 
saber? Nossa! Pra uma coisinha dessas acontecer (+) acontecem milhares de 97 
coisas (+) envolvem várias coisas 98 
P: interessante né? (+) e a gente não faz idéia... 99 
Kr: eh e passa desapercebido 100 
P: E na tecnologia...? 101 
Kr: ah! na tecnologia (+) é saber que eles (+) eles conseguem colocar em coisas 102 
tão pequenas (+) assim (+) eles fazem um chip (+) uma coisa que tem milhões 103 
de informações (+) aí (+) uma coisa  tão pequena (+) um chip que eles colocam 104 
nos animais (+) uma coisa assim tão pequenininha assim (+) e várias 105 
informações eu acho isso muito legal e cada vez vai ficando menores as coisas 106 
e muito mais informações (+) eu acho isso bem legal 107 
P: é (+) o avanço né...? 108 
Kr: é o avanço (+) tá deixando tudo cada vez menor e cada vez mais (útil) e eles 109 
fazem muito mais coisas... 110 
P: hum hum 111 
P: Você tem medo do poder da ciência e da tecnologia? 112 
Kr: eu tenho (+) porque eu acho que a gente tá ficando cada vez mais 113 
dependente desse tipo de coisa e (+) muita gente não tá podendo mais viver sem 114 
aquilo (+) sabe? (+) a gente tá ficando muito dependente tá ficando muito preso 115 
(+) a certas coisas da tecnologia (+) e ficando muito dependente daquilo (+) e 116 
muita gente não dá mais atenção ao mundo das coisas que acontecem e fica 117 
muito preso à tecnologia (+) não consegue fazer nada sem o uso da tecnologia 118 
(+) eu acho que a gente tem que usar a tecnologia ela tá ai a nosso favor (+) mas 119 
a gente não precisa ficar preso àquilo (+) tem um mundo inteiro a nossa volta e 120 
a gente deveria dar atenção a isso também (+) porque (+) é que nem o celular 121 
(+) uma coisa tão pequena (+) e tem tanta gente que não vive sem ele (+) ele é 122 
importante é (+) mas é bom você se desligar um pouco dele sabe? (+) você 123 
viver assim um pouco (+) ah! computador (+) para você fazer seu trabalho Ah! 124 
Dá mais tempo porque eu não tenho computador em casa (+) nem todo mundo 125 
antigamente tinha computador em casa (+) e todo mundo conseguia fazer um 126 
trabalho (+) ir à biblioteca e não ficar muito preso à tecnologia (+) tem gente 127 
que se tirar a tecnologia dele ele num consegue fazer mais nada 128 
P: hum hum 129 
Kr: e eu acho que a gente não pode ficar dependente (+) eu acho que (+) uma 130 
hora que (+) chega uma hora que (+) se não tiver tecnologia que as pessoas vão 131 
ficar sem saber o que fazer (+) porque não sabem fazer de outra forma (+) e eu 132 
tenho medo sabe que as pessoas estão ficando presas a isso (+) e muitas vezes 133 
fazem de tudo para ter uma coisa que (+) nem sempre aquilo vai ser o melhor 134 
(+) estão destruindo o meio ambiente a natureza e tudo isso é necessário pra 135 
vida humana (+) pra se ter cada vez mais mais tecnologia (+) nem sempre isso é 136 
tudo 137 
P: ...é uma busca (+) por algo que eles nem sabem  se (+) precisam 138 
Kr: eh (+) as pessoas fazem de tudo pra ter e eles estão destruindo o mundo e 139 
eles esquecem que a principal fonte de vida deles vem da natureza (+) vem do ar 140 
que eles respiram em vez de poluir o ar que eles respiram e poluir os rios poluir 141 
tudo (+) e sem se importar com isso sabe? (+) ah! não (+) o importante é ter 142 
minha casa (+) é eu ter meu carro (+) e vivem muito na economia (+) na 143 
tecnologia ele (+) e aí ele (+) aí saí um celular agora (+) aí saí outro mais 144 
evoluído (+) eu quero aquele (+) e às vezes ele esquece (+) será que se eu pegar 145 
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(+) e se eu soltar uma coisa (+) assim um gás (+) uma coisa ou outra (+) aí caí 146 
aquele celular na natureza aquela bateria dele (+) vai infectar rio vai infectar um 147 
monte de coisa (+) e isso tá prejudicando o planeta (+) e ele não tá num ligando 148 
(+) o importante é ele ter (+) e na tecnologia ele tá por dentro (+) e eu tenho 149 
medo disso que as pessoa estão destruindo o planeta e vão se esquecer que estão 150 
se destruindo. 151 
P: (incompreensível)   152 
Kr: é! 153 
P: Na sua opinião quem é o responsável pelos destinos da ciência? pra 154 
determinar esses caminhos da ciência /.../ 155 
Kr: ah! Eu acho que são as pessoas que se dedicam ao estudo disso sabe (+) 156 
pessoas que às vezes abrem mão de muitas coisas pra estudar (+) a ciência (+) 157 
pra tentar descobrir sabe? (+) e eu acho que às vezes até mesmo tem pessoas 158 
que até mesmo sem querer acabam descobrindo (+) mas na maioria das vezes 159 
são pessoas que se dedicam a isso (+) e à dinheiro porque (+) eu não se eu 160 
conseguiria ficar trancada num laboratório (+) fazendo um estudo disso e 161 
daquilo se a gente pode ajudar a outra pessoa (+) e tem pessoas que se dedicam 162 
a isso se dedicam a descobrir (+) lógico são pessoas que têm prazer em 163 
descobrir coisas novas (+) saber como funcionam as coisas (+) eu gosto de 164 
saber(+) mas eu acho que não conseguiria ficar trancada num laboratório 165 
estudando e tem pessoa que se dedicam a isso (+) então eu acho que vem dessas 166 
pessoas (+) que se dedicam...  167 
P: então você acha que essas pessoas são responsáveis por determinar(+) para 168 
onde a ciência deve ir? 169 
Kr: eh (+) eu não acho que só elas vão determinar (+) eu acho que é um 170 
conjunto de fatores sabe? (+) eles têm que (+) eles têm que estudar (+) mas 171 
depende também (+) eles têm que saber o (+) o meio ambiente (+) também 172 
influencia (+) acho que muito  porque as coisas que foram mudando muito (+) 173 
então eu acho que (+) e também é (+) a gente tem que pensar no benefício das 174 
outras pessoas (+) porque às vezes tem coisas que podem trazer malefícios a 175 
grande massa (da população) (+) então eu acho que é um ponto de todo mundo 176 
querer e  e se esforçar muito para conhecer o mundo sem estar prejudicando ele 177 
né? 178 
P: Bom e aí tem outra questão que (+) e quem deve assumir a responsabilidade 179 
pelos (+) pelos eventuais da ciência? 180 
Kr: ah! Eu acho que (+) as pessoas que descobrem e também (+) a legislação 181 
todos os juízes as pessoa que aprovam aquilo (+) porque eu acho que se eles 182 
são juízes eles são para julgar eles vão ver (+) se aquilo vale a pena (+) ou os 183 
políticos não sei quem aprova (+) mas se eles aprovar o uso de uma coisa eles 184 
têm que primeiro analisar e ter certeza (+) de que aquilo não vai trazer nenhum 185 
risco (+) sem a (probabilidade) de trazer risco (+) então vamos (estudar juntos) 186 
sabe? (+) porque erro sempre vai acontecer (+) porque erro acontece (+) são 187 
fatalidades (+) então (+) pode acontecer de num organismo não acontece (+) 188 
mas em contato com outro organismo pode acontecer (+) mas eu acho que as 189 
pessoas (+) tem chance de erro (+) então vamos analisar e vamos ver (+) se 190 
aquilo num (+) (incompreensível) então vamos estudar de novo (+) eu acho que 191 
não tem que ter (+) Ah! mas precisa (+) eu sei que precisa (+) mas não adianta 192 
você (+) acabar (+) trazendo malefícios (+) para tentar fazer uma coisa rápida 193 
(+) então melhor (incompreensível) e quando for aprovado (+) vamos ver 194 
mesmo se aquilo valer (+) levar para outros estudiosos que conhecem da área 195 
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também estudar (+) ver se realmente aquilo é bom para depois poder lançar e 196 
dizer Ah!  isso aqui foi aprovado para isso 197 
P: eh (+) quer dizer (+) no momento que se lançar que se tenha o máximo de 198 
certeza (+) quer dizer ou o máximo de certeza (+) /.../ que não ocorram erros... 199 
A: eh porque algum erro (+) vai acabar acontecendo porque (+) mas pra ... 200 
P: e se acontecer esse erro eh (+) o responsável vai ser... 201 
Kr: é!  202 
P: quem aprovou ou quem... 203 
Kr: não (+) eu não acho que quem fez (+) mas a partir do momento que você vê 204 
(+) você analisa (+) se realmente (+) se realmente foi um erro (+) uma 205 
fatalidade (+) se aquilo mesmo tava mal (+) elaborado (+) ou tinha alguma falha 206 
já (+) anterior ou (+) ou se foi realmente uma fatalidade (+) eu acho que isso 207 
tem que se analisar para a gente não acabar julgando porque (+) não é 208 
responsável não é (+) vai acabar sendo aquela pessoa que fez (+) porque ele que 209 
estudou (+) ele que pesquisou (+) mas às vezes não julgar aquela pessoa sem 210 
ver se realmente foi aquilo ou se ele estudou e tava fazendo direito (+) se 211 
aconteceu alguma coisa em contato com outro meio 212 
P: muito bem 213 
P: O que que significa ciência pra ti...? 214 
Kr: ciência (+) ah! ciências é um conjunto muito grande de coisas que vai des 215 
(+) da natureza em que a gente vive (+) até as transformações que ocorrem no 216 
meio (+) no a chuva que cai (+) o que acontece pra chuva cair...  217 
((ruído)) 218 
...uma reação que acontece em cadeia tudo isso forma a ciência (+) ciência é 219 
tudo que a gente consegue ver na natureza (+) e tudo que acontece mas que a 220 
gente não consegue (+) mas que tá acontecendo também constantemente sabe? 221 
(+) pra se formar várias coisas existe uma série de reações (+) uma série de 222 
coisas (+) acho que tudo isso completa a ciência (+) forma um campo muito 223 
grande (+) acho que tudo que assim realmente existe é formado um pouco pela 224 
ciência (+) porque tudo tem ciência tudo tem (+) reação (+) tem reações que 225 
envolvem (+) acho que ciência é um conjunto (+) de coisas... 226 
P:(incompreensível) 227 
Kr: é! 228 
P: E tecnologia? O que que significa? 229 
Kr: ah! Tecnologia eh (+) são essas coisas que eles criam pra (+) tentar 230 
melhorar (+) a (+) vida das pessoas (+) pra ter comodidade (+) pra ter bem-231 
estar (+) pra (+) pra conhecer coisas novas (+) eu acho que isso é tecnologia (+) 232 
é uma forma deles tentar trazer conforto (+) comodidade (+) descobrir novas 233 
coisas que a gente (faz tecnologia) pra descobrir uma outra reação assim... é 234 
tudo pra trazer (+) pra trazer benefícios mesmo pra vida das pessoas... 235 
P: melhorar (+) a qualidade de vida... 236 
Kr: é! 237 
((Pesquisadora explica para a aluna o prosseguimento da entrevista)) 238 
((tossindo)) 239 
P: Se você acha importante importante as pessoas entenderem e conhecerem a 240 
ciência? 241 
Kr: eu acho (+) porque a partir do momento que a gente conhece a ciência 242 
conhece (+) igual eu falei começa a ver o mundo de outra forma sabe? (+) e 243 
também as (coisas) que acontecem as pessoas poderiam evitar sabe? (+) que 244 
nem quando você conhece a ciência (+) você começa a conhecer (+) que nem 245 
um remédio (+) ele num é só aquilo simplesmente (+) ah! eu vou tomar sabe? 246 
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(+) ele é mais coisa (+) acho que tudo isso faz você conhecer a ciência (+) você 247 
saber como aquilo (acontece) (+) você saber que aquilo não é simplesmente (+) 248 
ah! ele não vai me fazer nada (+) sabe?  249 
P: E quem cabe esse papel de informar? E quem você acha que deve informar 250 
sobre ciência? 251 
Kr: ah! (+) eu acho que (+) primeiramente às escolas que elas (+) a família em 252 
casa (+) que vai começar a dar uma noção desde pequeno (+) começar a mostrar 253 
mais sabe? (+) aprofundar um pouco mais a escola sabe? (+) que é onde você 254 
passa a maior parte do seu tempo (+) são os educadores (+) os professores (+) 255 
são pessoas da área (+) que podem também nas escolas informar às crianças 256 
desde pequenas (+) começar a ter um contato com ciência sabe? 257 
P: você acha que a escola (+) assim é um lugar onde...? 258 
Kr: eh (+) a televisão (+) internet ultimamente (+) porque muitas (+) crianças 259 
adolescentes adultos ficam na internet (+) televisão (+) muitas vezes a pessoa 260 
não sabe ler (+) nunca foi alfabetizada (+) mas também (+) elas têm a televisão 261 
(+) o rádio (+) pessoas que nem (+) adolescentes que não têm estudos (+) mas 262 
assistem programas sabe? É prá se informar (+) então eu acho que programa de 263 
TV e rádio também são muito importantes (+) pra levar essa informação 264 
também a pessoa que nunca puderam freqüentar uma escola (+) não têm acesso 265 
a informação ou a informática também... 266 
P: e a escola também é um tempo em que a pessoa passa... depois que ela for na 267 
escola (+) ela... se mantém informada 268 
Kr: é!  269 
P: Você normalmente lê revista de divulgação científica...? que publicam coisas 270 
de ciência? 271 
Kr: leio (+) mas não com tanta freqüência (+) leio (+) mas assim ah! dizer eu 272 
tenho porque tô comprando não (+) quando eu tenho (+) ou alguém fala ah! eu 273 
tenho essa revista (+) eu procuro lê (+) procuro dá uma olhada no que tá 274 
acontecendo (+) ou paro e vejo uma matéria interessante (+) compro mas /.../ 275 
P: você lembra de alguma matéria que você leu que te chamou atenção? 276 
Kr: que (+) que eu lembre assim (+) não lembro agora... 277 
P eh alguma coisa que... 278 
Kr: é! 279 
P: Vou te mostrar aqui essas revistas que a gente tem no Brasil (+) a Super (+) a 280 
Galileu (+) a Ciência Hoje /.../ e a Pesquisa Fapesp /.../  você conhece todas as 281 
revistas? Você conhece todas essas revistas (+) qual a que você conhece? 282 
Kr: não! eu conheço a Super Interessante... 283 
P: a Super 284 
Kr: e essa daqui... 285 
P: e a Ciência Hoje? 286 
Kr: eh (+) ela (+) eu nuca tive a oportunidade de ter contato (+) mas de já ouvi 287 
falar 288 
P: a Ciência Hoje então você já ouviu falar (+) mas nunca... 289 
Kr: eh (+) mas nunca tive oportunidade de ler uma matéria nela 290 
P: e a Super você já leu? 291 
Kr: já (+) já li algumas matérias 292 
P: as outras você não... 293 
Kr: não conhece 294 
P: não conhece? Nunca leu? 295 
P: A Super por exemplo (+) que você já leu alguma coisa (+) o que você achou 296 
da (+)  forma da revista (+) ou... 297 
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Kr: eh achei (+) interessante mesmo eh (+) assim (+) eu acho que (+) a gente 298 
que não tem as vezes assim um conhecimento (+) tão grande da área (+) ela 299 
serve uma informação boa (+) dá uma (+) é (+) eu acho que (+) eu gostei da 300 
forma que ... 301 
P: da forma 302 
P: E se você olhasse assim (+) todas essas revistas na banca /.../ qual você 303 
compraria pra ler?/.../ 304 
((ruído)) 305 
P: qual você escolheria? 306 
Kr: eu acho que eu escolheria essa aqui 307 
P: a Galileu? 308 
Kr: é!  309 
P: e por quê?  310 
Kr: ah! Eu acho (legal) eh que por isso (+) que chama mais atenção 311 
P: hum hum 312 
Kr: principalmente para a área de ciência 313 
P: pelo visual e pela manchete? 314 
Kr: é! 315 
P: hum hum 316 
Kr: agora por conteúdo (+) como eu não conheço (+) eu conhecendo eu ia 317 
procurar a que eu tenho mais afinidade (+) que eu consigo interpretar melhor o 318 
conteúdo 319 
P: mas você olhando assim (+) você (+) faria uma opção pelo visual? 320 
Kr: é!  321 
P: ah! Eu achei interessante essa capa... 322 
Kr: é (+) a manchete dela fala de alguma coisa que parece me interessante (+) 323 
que eu gostaria de saber 324 
P: hum hum (+) a opção seria pela manchete (+) pela capa... 325 
Kr: se eu pudesse dá uma folheada (+) aí eu ia ver (+) mais a fundo (+) né? 326 
P: hum hum  327 
Kr: mas olhando assim... 328 
P: mas sua primeira escolha seria pela...pela capa..? 329 
Kr: é! 330 
P: Se na biblioteca da escola você tivesse todas as revistas /.../ você tiraria um 331 
tempo pra olhar (+) /.../ 332 
Kr: eu (+) procuraria dar uma olhada (+) não precisaria ler todas (+) mas 333 
pegaria uma para ver alguma que abrange vários assuntos (+) eu acho que é 334 
importante (+) é importante saber (+) eu procuraria assim dar uma lida dá uma 335 
olhada (+) sabe? (+) se informar 336 
P: você acho que seria uma leitura interessante... 337 
Kr: seria 338 
P: dá uma (+) olhada? 339 
Kr: hum 340 
P: e quanto tempo normalmente você (+) tira assim do seu dia pra atividades 341 
culturais? Leitura tevê teatro/.../ 342 
Kr: assim (+) não é sempre que eu tenho (+) momento assim disponível sabe? 343 
(+) que nem às vezes eu chego em casa (+) aí eu vou ver (+)  faço as minhas 344 
lições (+) faço os meus trabalhos (+) normalmente na parte da tarde (+) à noite 345 
eu procuro assistir televisão (+) ouvir rádio (+) ler alguma coisa (+) ou sair para 346 
algum lugar assim também (+) no final de semana também (+) na parte mais da 347 
tarde também sabe? (incompreensível)  348 
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P: e o que você costuma mais fazer (+) qual é a sua atividade maior (+) TV (+) 349 
rádio (+) revista (+) vídeo? 350 
Kr: o que eu faço mais é ver TV (+) mas também (+) não é com muita 351 
freqüência (+) eu assisto assim (+) quem nem eu faço mais (+) é isso (+) mas eu 352 
ouço rádio (+) eu gosto de ouvir rádio principalmente quando eu tô fazendo uma 353 
outra atividade que envolve só as mãos (+) assim (+) eu gosto de ficar (+) 354 
ouvindo rádio (+) mas eu que acho o que eu faço mais na hora assim ah! agora 355 
eu não tenho conteúdo é sempre olhar a televisão 356 
P: eh TV? 357 
Kr: é! 358 
P: E para buscar informação mesmo...? 359 
Kr: buscar informação ? (+) ah! (+) às vezes eu procuro a internet (+) e jornal 360 
revista (+) ah! Eu quero saber de um assunto que tá acontecendo (+) se é 361 
alguma coisa mais específica assim eu vou na internet (+) pego uma matéria 362 
num jornal ou numa revista (+) ou às vezes eu sei de um programa (+) um 363 
documentário que vai ter na televisão que vai falar sobre  um assunto (+) eu 364 
procuro assistir 365 
P: você tem internet em casa? 366 
Kr: tenho 367 
P: e normalmente você acessa a internet (+) ou pra procurar a informação ou 368 
não (+) só quando precisa...? 369 
Kr: eu acesso mais a internet assim quando eu vou fazer um trabalho (+) eu já 370 
abro numa página de notícias (+) dou uma lida (+) num (mini texto) no que está 371 
acontecendo (+) mas é mais assim (+) eu procuro não ficar muito  na internet 372 
(+) eu vou pra a internet só quando preciso fazer alguma coisa 373 
P: hum hum 374 
Kr: Aí que eu dou uma olhada no resto (+) /.../ fico assim às vezes pra fazer 375 
nada passando o tempo (+) mas é difícil ficar na internet 376 
P: pra buscar a informação também não? 377 
Kr: não (+) só se for a informação (+) que eu tô precisando (+) sei lá eu vi 378 
alguma coisa (+) ou o professor falou alguma coisa na escola (+) aí eu quero ir 379 
mais profundo (+) eu quero saber mais alguma coisa (+) ou eu preciso para 380 
fazer um trabalho (+) aí eu procuro a internet (+) ah! Eu fiquei sabendo (+) ou 381 
encontrei isso oh! Tá tem isso isso isso (+) aí buscar uma informação ali na 382 
internet mas vezes .... (+) mas se eu tenho que fazer alguma coisa (+) eu preciso 383 
disso (+) mas eu falo não (+) deixa uma hora quando eu tou já ligada 384 
(incompreensível)  385 
P: (por causa da ligação) 386 
P: e quando busca essa informação na internet (+) você busca em sites assim 387 
aleatórios ou...? 388 
P: tem algum site que você já... 389 
Kr: é (+) tem alguns sites (+) principalmente na área de notícias (+) eu gosto de 390 
procurar no site da globo que eles têm uma linguagem mais curta /.../ que falam 391 
uma linguagem muito difícil que a gente acaba não entendendo (+) então, eu 392 
vou no site da globo (+) no site da telefônica (+) e se algum assunto mais fora 393 
(+) eu vou procurar um site de ciência alguma coisa assim se eu já tenho 394 
alguma referência (+) ou às vezes que eu vejo no livro (+) que cita um site que 395 
eu vejo que é mais seguro que tem informações mais seguras né?(+) mas se não 396 
o (Google) eu que procuro um site mais seguro 397 
P: você já tem... 398 
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P: /.../dentre esses meios de informação internet jornal revista (+) você diria que 399 
procura mais a internet mesmo para fazer seus trabalhos de escola (+) e quando 400 
precisa? 401 
Kr: é na internet mesmo 402 
P: E você procura esse meio (+) por quê? (+) qual é o motivo?  403 
Kr: ah! (+) eu procuro esse meio porque é o meio que eu tenho em casa (+) que 404 
eu tenho mais acesso eu utilizo (+) eu procurava revistas (+) minha irmã compra 405 
bastante revistas (+) e eu procurava dar uma olhada (+) só que (+) minha mãe e 406 
meu pai  eles não assinam jornal nada (+) nem costumam comprar (+) compram 407 
assim pra ler alguma coisa mais (+) (incompreensível) meu pai comprava todos 408 
os dias jornal (+) então e eu olhava muito jornal (+) mas agora tendo a internet 409 
em casa (+) se eu preciso saber de alguma coisa (+) olho e vejo numa manchete 410 
na televisão (+) ou fico sabendo que tá acontecendo alguma coisa (+) ah! (+) o 411 
que será que tá acontecendo? Ah! aquele estudo da ciência tá lá (+) Ah! O que 412 
será isso? (+) quando falam na televisão (+) aí eu vou procurar...  413 
P: hum hum  414 
Kr: saber mais na internet... pesquisar aquele assunto  415 
P: facilidade? 416 
Kr: é! 417 
((Pesquisadora vai finalizando, faz o fechamento da entrevista e pede para que a 418 
aluna deixe seu depoimento ou acrescente mais alguma informação que desejar, 419 
se  teria mais alguma coisa para acrescentar?)) 420 
P: Até agora você falou... Você teria algo mais pra comentar?/.../ 421 
Kr: não 422 
P: não? 423 
Kr: não 424 
((Pesquisadora agradece a participação da aluna e se despedem)) 425 

 
Anotações 

           Comentários 

Entrevista 5: Xe 
((pesquisidora faz uma introdução explicando o andamento da entrevista e os 
objetivos da mesma))  
A partir do roteiro inicia-se a entrevista.  

P: Você lembra qual foi a primeira vez que você ouviu falar de ciência? 1 
Xe: ciências (+) foi (+) quando eu tava na (+) quinta série né? (+) que eu num 2 
(+) assim na quarta série pra falar a verdade (+) que a professora passava (+) 3 
falava sobre o corpo humano ((ruído)) então daí (+) eu achei bem interessante 4 
(+) eu (+) eu sempre gostei (+)  5 
P: de ciências? 6 
Xe: de ciências 7 
P: então você tem uma lembrança assim lá pela quinta série? 8 
Xe: isso (+) pela quarta ou quinta série (+) foi quando os professores (+) 9 
começavam a falar... 10 
P: então a ligação de ciências tá relacionada à (+) à escola pra você? 11 
Xe: isso 12 
P: E tecnologia? (+) você lembra qual foi a primeira vez que você (+) ouviu 13 
falar ah! tecnologia... 14 
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Xe: ah! tecnologia foi mais (+) foi mais (+) foi mais pra frente (+) porque (+) 15 
sempre (+) na televisão e no noticiário (+) às vezes eu assistia o jornal com o 16 
meu pai (+) aí eu via lá ah! não (+) porque o avanço da tecnologia (+) eu ficava 17 
assim me perguntando o que que é tecnologia né? 18 
P: hum hum 19 
Xe: aí que eu fui perceber assim (+) com o tempo quando eu fui crescendo (+) 20 
será a... ? (+) a modernidade (+) a (+) tudo que é de modernidade é tecnologia 21 
((riso)) 22 
P: então a tecnologia tava mais relacionada com (+) a questão da mídia tá (+) 23 
falando (+) muito né? 24 
Xe: também né? (+) também né? (+) e a gente via também as tevês que tavam 25 
evoluindo  evoluindo quando tava em preto e branco (+) aí começou a ser 26 
colorida (+) o rádio era aquele radinho só (+) minúsculo agora  já tem os rádios 27 
maiores (+) você vai vendo assim que é uma evolução (+) os celulares eram um 28 
tijolão (+) aí agora tá (+) tem uns que é pequeninho (+) fininho (+) a gente vai 29 
percebendo né? 30 
P: eh (+) mas vai mudando a vida da gente. 31 
Xe: vai 32 
P: Qual foi assim sua experiência (+) o seu contato mais marcante com a 33 
ciência? Alguma coisa que te marcou em relação à ciência? 34 
A: alguma matéria? alguma (+) 35 
P: alguma coisa assim que é (+) você não esquece (+) da ciência (+) alguma 36 
coisa que você tenha (+) tido contato (+) ou na escola ou fora dela...? 37 
Xe: eu acho que de (+) saber (+) mais sobre as coisas entendeu? (+) é saber que 38 
(+) acho que é isso que (+) que nem (+) em relação à escola (+) eh (+) sabe? 39 
você conhece mais (+) sobre (+) porque a ciência assim não é só (+) matéria 40 
né? (+) também tem outras coisas mas o que me (+) assim que eu lembro bem 41 
(+) é quando a gente começa a aprender (+) sobre o corpo (+) sobre (+) as 42 
plantas (+) acho que é isso é o que me marcou mais assim (+) em relação a 43 
essas coisas assim 44 
((ruído)) 45 
Xe: agora (+) outra coisa eu não me lembro 46 
P: quando você começa a descobrir... 47 
Xe: isso 48 
P: que existe um mundo  49 
Xe: diferente. 50 
P: a (pesquisar)... 51 
Xe: isso 52 
P: hum hum (+) tá 53 
P: E quando você pensa em ciência (+) o que que primeiro vem na tua mente? 54 
Xe: ciência (+) vem tecnologia vem (+) vem (+) deixa eu ver ((riso)) hum (+) 55 
P: ah! Quando tu pensa em ciência? (+) o que primeiro vem na... 56 
Xe: penso em tecnologia (+) primeira coisa (+) que eu penso 57 
P: você relaciona a ciência à tecnologia? 58 
Xe: isso 59 
P: E ao contrário (+) quando você pensa em tecnologia (+) o que que primeiro 60 
vem na tua mente? 61 
Xe: como a tecnologia (+) era precária (+) há alguns anos atrás (+) que nem eu 62 
te falei dá (+) do avanço dela... 63 
P: do avanço? 64 
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Xe: que antes era (+) uma TV (+) pequena (+) dessas tevês pequenas preto e 65 
branco (+) agora já tem TV de LCD (+) cinqüenta polegadas (+) é os avanços 66 
(+) assim acho que (+) pra trás assim (+) como era diferente (+) e como mudou 67 
P: o avanço? 68 
A: isso... 69 
P: isso você relaciona com a questão de (+) progresso... 70 
A: isso 71 
P: Você poderia me contar como foi o seu dia de ontem (+) você recorda 72 
acordei (+) fiz isso e aquilo (+) o que que você pode relacionar de ciência e 73 
tecnologia no dia de ontem? 74 
Xe: ontem? (+) ((risos)) ah! deixa eu ver (+) tecnologia (+) quando eu assisto 75 
TV assim eu (+) se dá pra ficar em casa (+) porque (não ajuda) a ficar no celular 76 
assim (+) eu digo poxa  nossa! Você tá lá no... tá lá longe e eu tô aqui falando 77 
por um aparelhinho via satélite acho que é isso aí (+) ontem ((ruído)) é que nem 78 
me lembro...(+) é que eu não fiz muita coisa porque eu fiquei mais estudando 79 
né?(+) mais... 80 
P: hum hum 81 
Xe: depois quando eu parei (+) eu fiquei assistindo um pouco de TV (+) e a TV 82 
(+) é tecnologia né?  83 
P: ahã. 84 
Xe: acho que só (+) ciência? (+) deixa eu ver (+) eu acho que eu não me recordo 85 
(+) relacionado à ciência. 86 
P: relacionado à ciência (+) a tecnologia você (acorda) assim tipo 87 
(incompreensível) 88 
Xe: isso (incompreensível) 89 
P: tá 90 
P: O que mais te encanta na ciência? O que mais te fascina na ciência? 91 
Xe: essas descobertas que andam fazendo (+) você pensa que é uma coisa (+) 92 
quando vai ver (+) que você aprende mesmo (+) você fala nossa isso! (+) eu 93 
pensava que era tão difícil  (+) uma coisa assim (+) que nem quando você é 94 
pequena (+) que nem a minha irmã (+) ela tem nove anos (+) ela tá começando 95 
a aprender ciências agora (+) ela fala "nossa mais é muito difícil (+) eu não 96 
gosto de ciências né?" (+) mas naquela época eu também pensava assim (+) aí 97 
(+) eu vejo as coisas que ela está aprendendo (+) eu falo nossa! mas é tão fácil 98 
(+) agora tá ficando tão mais fácil de aprender (+) assim (+) ciências 99 
P: hum hum eh... 100 
Xe: assim... 101 
P: você percebe como é possível (entender) 102 
Xe: isso (+) só você querer 103 
P: O que mais lhe encanta na tecnologia? 104 
Xe: que cada dia surge uma coisa nova ((riso)) (+) que nem (+) você compra um 105 
celular hoje (+) e amanhã tem outro muito mais moderno (+) e bem melhor do 106 
que o seu  107 
P: é esse  108 
Xe: rapidez (+) entendeu? 109 
P: E você tem medo do poder da ciência e da tecnologia? 110 
Xe: tenho (+) porque a tecnologia principalmente porque (+) eu (+) fico 111 
pensando se hoje em dia (+) tá assim a tecnologia tá (+) avançando rapidamente 112 
(+) imagine daqui a trinta anos (+) como vai tá (+) será que (+) vai existir (+) 113 
aqueles carros que voam (+) será que vai? (+) será que (+) vai existir um (+) 114 
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combustível pros carros que não poluí (+) será que (+) será que vai ter alguma 115 
coisa que possa prejudicar (+) será que vai? (+) entendeu? 116 
P: hum hum 117 
Xe: essa tecnologia pode acabar com o (mundo) (+) eu fico pensando assim (+) 118 
eu acho que a tecnologia principalmente (+) mas eu sei que tá ligada 119 
P: mas ela assusta? 120 
Xe: eu tenho medo da tecnologia (+) um pavor que dá... 121 
P: se por um lado (+) ela tá aí do lado da gente (+) tá (+) e a gente se sente bem 122 
com ela (+) por outro lado ela... 123 
Xe: deixa de tá (+) porque se hoje em dia tá assim (+) imagine daqui a trinta 124 
anos (+) quarenta (+) você não vai saber (+) você não tem como saber (+) que a 125 
cada dia é uma coisa nova que aparece (+) você fala nossa! (+) ontem era assim 126 
hoje já tá... 127 
((sinal da escola)) 128 
P: já tá... 129 
Xe: já tá...   130 
Xe: é (+) então... 131 
P: e o avanço é muito...  132 
Xe: isso  133 
P: muito rápido... 134 
P: Na tua opinião quem são os responsáveis (+) pelos destinos da ciência? (+) 135 
quem deve determinar esses caminhos (+) da ciência (+) pra onde ela deve ir? 136 
Xe: quem deve eh... 137 
P: eh (+) que decisões tem que tomar... 138 
Xe: eu acho que (+) a gente assim (+) a gente deve (+) colaborar (+) a gente 139 
colabora também (+) principalmente com a tecnologia (+) porque essas pessoas 140 
(+) elas estudam pra (+) fazer com que a tecnologia (+) seja mais avançada (+) é 141 
porque a gente ajuda a eles (+) se a gente compra (+) é porque eles estão (+) 142 
eles estão vendo que isso tá dando certo (+) então eles querem aprimorar (+) 143 
para a gente poder comprar e eles estão aprendendo com isso (+) só que eu acho 144 
que a gente deve (+) prestar atenção (+) será que toda essa tecnologia é 145 
necessário? (+) será que é necessário ter várias coisas dentro da tua casa (+) será 146 
que é necessário ter vários celulares? (+) tem pessoa que andam com  quatro 147 
cinco celulares (de empresas) assim no bolso (+) não é necessário só um (+) um 148 
pode ser (+) a pessoa não vai falar com duas pessoa ao mesmo tempo (+) eu 149 
acho (+) se a gente não (+) a gente pode ajudar 150 
P: o próprio (+) o próprio ser humano acaba é (+) determinando esse destino... 151 
Xe: isso... 152 
P: é assim (+) você falou bastante da tecnologia (+) mas você relaciona isso 153 
com a ciência também? 154 
Xe: também  155 
P: tanto para a ciência quanto para a tecnologia 156 
Xe: isso... 157 
P: você acha que (+) nós mesmos podemos determinar (+) esse destino?  158 
Xe: a gente pode ajudar (+) se quanto mais a gente vai comprano (+) essas 159 
coisas (+) vai adquirindo a tecnologia (+) vai levando essa tecnologia pra (+) na 160 
sua casa (+) é um meio para eles se (+) eh (+) como é que eu posso dizer? (+) se 161 
eles se (+) pra eles quererem fazer mais entendeu? (+) de eles quererem 162 
modernizar o mundo (+) eles querem o mundo modernizado (+) e será que é 163 
necessário tudo isso? (+) é isso que eu fico pensando entendeu? 164 
P: (inventar novas coisas)... 165 
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P: Quem você acha que deve assumir uma responsabilidade pelos eventuais 166 
erros (+) da ciência? 167 
Xe: eu não entendi a pergunta... 168 
P: alguma coisa que (+) eventualmente pode ter dado errado né? (+) ou é (+) 169 
alguma coisa que a ciência descobriu (+) que ela (+) eh tentou (+) eh fazer que 170 
tenha (+) causado algum tipo de dano (+) ao ambiente (+) ao ser humano (+) 171 
quem que você acha que é o responsável?/.../ 172 
Xe: eu acho que quem quer que avance ((ruído)) (+) não só os cientistas (+) as 173 
pessoa que querem fazer com que (+) o mundo seja moderno (+) acho que (+) 174 
acho que é isso... 175 
P: é porque você tem (+) a gente tem várias esferas (+) você tem os cientistas 176 
(+) (tem) os pesquisadores (+) você tem a população (+) que você falou (+) que 177 
tem um certo nível de exigência (+) em cima da da pesquisa né? 178 
Xe: hum hum 179 
P: ah! Nós precisamos de uma vacina para tal coisa (+) ou nós precisamos que a 180 
ciência descubra (+) uma nova tecnologia para (avançar) na comunicação né? 181 
(+) eh (+) nós precisamos de uma tecnologia pra produzir um (+) fazer uma 182 
bomba né? 183 
Xe: hum hum 184 
P: o governo (+) pode (+) exigir isso (+) nós temos o nível do governo (+) o 185 
nível da economia (+) nós temos vários níveis (+) na escala social... 186 
Xe: hum hum 187 
P: então assim (+) a quem a gente vai culpar? (+) se eh essa vacina não der certo 188 
(+) se essa bomba destruir um (+) uma cidade (+) se eh (+) se o transgênico for 189 
produzido (+) tiver conseqüências danosas (incompreensível) (+) quem que (+) 190 
é o culpado disso? (+) você já parou pra... 191 
Xe: quer dizer assim (+) eu acho que todo mundo tem (+) não todo mundo (+) 192 
eu acho que é (+) que eh (+) assim (+) eu acho que não tem um culpado (+) 193 
certo? (+) tipo assim (+) se eles vão fazer (+) se a vacina que eles fizeram não 194 
deu certo ou se (+) vai alguma coisa (falsa) porque eles colocaram lá (+) pra (+) 195 
tirar os insetos pra (+) que num (+) pra que num se estrague a plantação (+) daí 196 
caso ficou no alimento (incompreensível) (+) eu acho que (+) eles deveriam 197 
tomar mais cuidado assim (+) mas (+) assim um culpado assim (+) eu acho que 198 
(+) eles devem saber mais (+) o que que (+) aquela coisa que eles estão 199 
utilizando (+) pode prejudicar (+) mas também tem tem coisa que num dá pra 200 
gente saber... 201 
P: hum hum (+) como se existisse um erro (+) é aceitável (+) né? 202 
Xe: eh não aceitável (+) que dá pra você (+) sei lá entendeu? 203 
P: eh nem todo erro... 204 
Xe: eh (+) mas assim (+) eu (+) eu acho que (+) eu que eu não vou culpar uma 205 
pessoa (+) porque ele é o culpado (+) porque ele que quis fazer isso  (+) ele que 206 
pesquisou (+) ele que incentivou (+) tal pessoa a fazer isso (+) porque (+) às 207 
vezes num (+) a culpa não é dele (+) entendeu? (+) ele fez (+) a parte dele (+) aí 208 
o outro é que estragou a parte dele (+) então botaram a culpa nele (+) eu não 209 
acho que é exatamente a culpa dele... 210 
((ruído)) ((pausa para troca de fita)) 211 
P: isso é um (+) é um problema né?  212 
Xe: hum hum 213 
P: assim (+) a gente pensar quem (+) que é... 214 
Xe: é (+) é difícil você parar pra pensar (+) e falar quem é o culpado daquela 215 
coisa ter acontecido! (+) eu não consigo achar algum culpado (+) eu acho que 216 
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(+) são eles que (+) deveriam ter (+) sido mais pesquisado pra ver (+) os danos 217 
que poderiam ter causado mas um culpado assim eu não vejo (+) eu não consigo 218 
ver assim um culpado 219 
P: uma culpa em algum erro talvez ... 220 
Xe: hum hum 221 
P: O que significa ciência pra ti? 222 
Xe: ciência? 223 
P: se você tivesse que dar um significado (+) ciência para mim (+) é... 224 
Xe: ah! (+) ciência para mim é tudo (+) em relação à natureza (+) em relação ao 225 
ser humano (+) à tecnologia (+) pra mim (+) eu não sei se está certo (+) na 226 
minha opinião (+) os dois estão ligados (+) porque(+) num sei (+) eu não sei 227 
explicar (+) mas assim (+) ciência para mim é tudo (+) tudo que (+) envolve 228 
assim (+) o ser humano é ciência 229 
P: E o que significa tecnologia? 230 
Xe: tecnologia é (+) o meio do homem (+) ser mais moderno (+) eh o jeito das 231 
pessoas se sentirem mais (+) ricas em (+) modernidade (+) isso (+) modernidade 232 
(+) né? 233 
P: modernidade (+) (muito bem) 234 
((Pesquisadora explica para a aluna o prosseguimento da entrevista)) 235 
P: Você acha importante (+) as pessoas entenderem (+) ou conhecerem a 236 
ciência?  237 
Xe: é importante (+) eu acho importante porque (+) é que nem (+) a mídia ela 238 
num (+) eu acho que ela num divulga certo (+) o que é a ciência de tal (+) ah! a 239 
tecnologia (+) num sei do quê (+) a ciência do quê (+) mas eles não falam 240 
exatamente (+) eu acho que (+) eles deveriam (+) que  eu acho importante 241 
porque (+) é um conhecimento sabe? (+) as pessoas (+) eu acho que devem 242 
saber (+) ao mesmo tempo que (+) vai cientistas (+) as pessoas (+) querem (+) 243 
que avancem (+) eu acho legal (+) as pessoas saberem porque que eles estão 244 
fazendo isso (+) porque que eles querem que o mundo seja assim (+) entendeu? 245 
(+) porque que a ciência ela tá assim (+) eu acho importante 246 
P: que todo mundo conheça 247 
P: E a quem cabe esse papel de informar? 248 
Xe: ah! (+) eu acho que (+) na escola eu acho legal (+) os professores (+) 249 
falarem assim pras pessoas que nem (+) as pessoa mais idosas que num (+) que 250 
não estudam mais (+) chegar a TV (+) o rádio (+) principalmente o rádio (+) eu 251 
acho muito interessante a TV (+) e o rádio (+) fazerem isso (+) aí (+) sei lá (+) 252 
eu acho que sim (+) a mídia né? 253 
P: a mídia? 254 
P: Eh você normalmente lê revistas de (+) ciências (+) de divulgação de 255 
ciências? 256 
Xe: não (+) normalmente num leio (+) eu leio assim quando (+) é que minha tia 257 
(+) ela compra muito (essa revistas) (+) às vezes eu pego (+) e leio algumas 258 
reportagens 259 
P: mas você não (+) não assina nenhuma?  260 
Xe: não (+) não com freq 261 
P: então tá 262 
P: então não é uma freqüência? 263 
Xe: não  264 
P: Você lembra de algum assunto que você leu na revista que te chama 265 
atenção? 266 
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Xe: eu li num jornal que era chip que era super pequeninho assim (+) que ele 267 
(+) serve pra um monte de coisa (+) falou assim que é uma tecnologia que tá 268 
cada vez mais avançada... Era bem assim o /.../ 269 
P: o título 270 
Xe: o título 271 
Xe: eu achei assim que era o chip (+) que era o menor chip (+) que servia pra 272 
um monte de coisa (+) eu não me lembro para o quê que era (+) eu num lembro 273 
direito (+) mas era sobre o chip pequenininho (+) tinha até a foto dele (+) 274 
(incompreensível) eu não... 275 
P: (não esqueceu) 276 
P: Vou te mostrar aqui as publicações que nós (+) a gente tem aqui no Brasil 277 
(+) que trabalham com ciência né? (+) a Super (+) que é mais assim (+) popular 278 
(+) a Galileu... 279 
Xe: a Galileu eu conheço... 280 
P: a Ciência Hoje (+) a Scientific American do Brasil (+) que é essa publicação 281 
brasileira...e a Pesquisa Fapesp (+) que é uma revista que tá mais assim (+) aqui 282 
em São Paulo (+) eh (+) aí (+) eu queria te perguntar (+) você conhece todas 283 
essas revistas (+) quais as que você conhece?  284 
Xe: eu conheço (+) é da Galileu (+) Pesquisa Fapesp e a (+) a Ciência Hoje eu 285 
também já... 286 
P: já conhece? 287 
Xe: já conheço (+) hum (+) hum 288 
P: e a Super (+) não conhece a Super?  289 
Xe: não (+) e nem a Scientific American 290 
P: tá (+) nem a Scientific American 291 
P: você conhece a Pesquisa Fapesp (+) a Ciência Hoje (+) e a Galileu? 292 
Xe: pesquisa Fapesp (+) Ciência Hoje (+) e a Galileu 293 
P: e de que forma (+) você conhece elas (+) você conhece o nome (+) ou você 294 
conhece a revista (+) você já leu alguma coisa delas? 295 
A: essa a (+) Pesquisa Fapesp e a Ciência Hoje eu conheço por nome (+) a 296 
Galileu eu já peguei uma revista (+) e comecei (+) e li alguma reportagens  297 
P: tá (+) então a Pesquisa Fapesp e a Ciência Hoje só (+) pelo nome... 298 
Xe: só pelo nome (+) a Galileu já eu peguei assim (+) pra... 299 
P: ...pra ler 300 
Xe: pra ler 301 
P: é! 302 
P: Se você visse para estas revistas numa banca (+) tá (+) qual delas você 303 
compraria par ler? 304 
Xe: a Galileu 305 
P: você compraria a Galileu (+) e por quê? 306 
Xe: porque eu já conheço como que é né? (+) eu conheço e eu gostei assim do 307 
estilo dela (+) eu acho ela bem... 308 
P: Você compraria (+) o seu critério de escolha seria (+) porque já conhece 309 
Xe: é porque conheço (+) porque as reportagens são boas também 310 
P: tá 311 
Xe: as outras eu poderia até comprar pra conhecer mais (+) mas (+) a que eu 312 
compraria assim...seria... 313 
P: primeiro? 314 
Xe: a Galileu 315 
P: se você saísse de casa (+) hoje eu vou comprar uma revista (+) pra ler sobre 316 
ciência (+) aí vou lá e compro uma Galileu... 317 
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Xe: hum hum 318 
P: até poderia (+) optar por outra por (+) outra mas... 319 
Xe: ...mas é a primeira seria a Galileu 320 
P: a primeira seria a Galileu (+) tá 321 
P: Se na biblioteca da escola (+) por exemplo (+) tivesse todas estas revistas 322 
disponíveis assim mensalmente (+) você tiraria um tempo do seu dia pra você 323 
fazer esse tipo de leitura (+) pra olhar essas revistas pra (+) leitura delas? 324 
Xe: faria (+) eu gosto delas (+) de ler assim (+) revista 325 
P: é uma leitura que (+) que te interessa 326 
Xe: que eu acho interessante é... 327 
P: E que (+) tempo normalmente você (+) tira durante o dia pra fazer atividade 328 
de cultura (+) de leitura (+) TV 329 
Xe: no período da tarde 330 
P: de leitura (+) TV? 331 
Xe: no período da tarde 332 
Xe: que tempo mais ou menos você de tevê (+) leitura (+) internet? 333 
Xe: de tarde eu (+) tenho que limpar a casa pra minha mãe (+) mas depois que 334 
eu termino isso (+) eu assisto um pouco de TV (+) aí quando eu tenho que fazer 335 
alguma coisa (+) ler algum livro pra escola (+) eu leio (+) eu também tenho 336 
livros que eu mesmo compro pra ler (+) aí eu leio de noite (+) livros que eu 337 
compro... 338 
P: que tipo de livro você lê? 339 
Xe: ah! eu compro de aventura (+) ou de romance (+) poema (+) assim... 340 
P: o que mais você (+) assim (+) que meio você mais utiliza de (+) de cultura? 341 
(+) de TV (+) eh cinema (+) internet (+) livro (+) o que que você mais... 342 
Xe: internet (+) eu não tenho muito acesso (+) mas porque  não tenho internet 343 
em casa (+) então eu (+) vou na casa dos meus avós (+) mas às vezes eu tenho 344 
acesso (+) assim o que eu mais utilizo é a TV (+) biblioteca eu não curto muito 345 
P: biblioteca? 346 
Xe: é mais a tevê (+) e a internet (+) quando a gente vai fazer assim (+) essas 347 
coisas 348 
P: mais tevê (+) e internet 349 
P: E por que você utiliza esses meios? (+) acho que você já falou (+) internet 350 
você não tem em casa... 351 
Xe: é não tenho em casa (+) TV é o mais (+) disponível (+) é o mais... 352 
P: mais fácil 353 
Xe: internet fica um pouco livre (+) mas não tenho acesso (+) mas às vezes no 354 
fim de semana (+) eu entro 355 
P: tá (+) e quando você vai pra internet? (+) o que você procura? 356 
Xe: assim ligeiramente (+) porque quando eu entro na internet (+) é quando eu 357 
preciso mesmo né? (+) porque (+) como não é lá em casa (+) então (+) eu vou lá 358 
fazer a pesquisa de escola (+) normalmente é isso... 359 
P: você vai já (+) com (+) intenção de buscar alguma coisa pro seu trabalho? 360 
Xe: isso...  361 
P: tá (+) bom 362 
((Pesquisadora vai finalizando, faz o fechamento da entrevista e pede para que a 363 
aluna deixe seu depoimento ou acrescente mais alguma informação que 364 
desejar)) 365 
P: Aqui a gente termina (+) as perguntas que eu tinha que fazer (+) e aí fica 366 
aberto para você se você quiser colocar mais alguma coisa... que você acha 367 
interessante comentar (+) sobre leitura (+) sobre divulgação da ciência e sobre 368 
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ciência e tecnologia (+) aí fica aberto para se você quer falar mais alguma 369 
coisa... 370 
Xe: ah!  Eu acho legal eu (+) pegar mais revistas pra ler né? (+) porque eu assim 371 
(+) que assim (+) que as escolas deveriam ter realmente um acesso assim pra (+) 372 
você saber mais o que que está acontecendo realmente (+) porque às vezes (+) 373 
você pergunta assim agora (+) eu fiquei até sem saber nem o que ciência direito 374 
(+) nem o que é tecnologia (+) então eu acho que deveria ter mais disponível 375 
assim (+) nas escolas (+) eu acho seria mais legal (+) todo mundo teria (+) só 376 
que (+) se deixasse por exemplo numas bibliotecas (+) muitas pessoas não vão 377 
querer (+) então eu acho que deveria fazer parte das aulas  (+) aí seria 378 
interessante (+) seria legal... 379 
P: trazer essas eh (+) 380 
Xe: isso...  381 
P: essa divulgação pra sala de aula 382 
Xe: isso (+) isso (+) relacionado com a matéria do professor né? ((riso)) 383 
(incompreensível) P: é cada um poderia trazer alguma... 384 
Xe: poderia trazer alguma coisa (+) relacionado à matéria dele... 385 
P: isso é uma coisa... 386 
Xe: super interessante... 387 
P: então mais alguma coisa? 388 
Xe: eu acho que é isso 389 
((Pesquisadora agradece a contribuição da aluna e se despedem)) 390 

 
 
Anotações 

           Comentários 

Entrevista 6: Rn 
((pesquisidora faz uma introdução explicando o andamento da entrevista e os 
objetivos da mesma))  
A partir do roteiro inicia-se a entrevista.  
 
P: Se Você lembra (+) qual foi a primeira vez que você ouviu falar em ciência? 1 
Rn: ah! (+) Eu tava (+) na quinta série mais ou menos né? (+) pequenininha (+) 2 
começando (+) ciências ensinava bastante coisa (+) mas eu sabia (+) a maioria 3 
química do meu pai (+) que ele me ensinava (+) TV (+) também (+) revista (+) 4 
daí ele comprava aquelas revistas que tinha experiências (+) só 5 
P: teus pais assim (+) é (+) incentivavam sempre você (+) em ciências ? 6 
((ruído pássaro)) 7 
Rn: hum hum (+) é que meu pai (+) ele trabalha com (+) com dentista né? (+) e 8 
meu pai já fez vários cursos de mecânica essa coisas (+) então sempre que eu 9 
perguntava (+) ele me respondia (+) era meio engraçado (+) aí ele sempre me 10 
ensinava essas coisas 11 
P: então você já tinha uma experiência da família também. 12 
Rn: hum hum 13 
P: E tecnologia (+) você lembra quando foi a primeira (+) a primeira vez/.../? 14 
((ruído pássaros)) 15 
Rn: primeira coisa de tecnologia?  16 
P: você lembra assim ah! isso é tecnologia... que você teve contato 17 
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Rn: deixo eu ver (+) pequena (+) também(+) computador (incompreensível)(+) 18 
vídeo game (+) isso...(riso) 19 
P: Qual foi a sua experiência (+) o contato mais importante que você teve com a 20 
ciência?  21 
Rn: ah! nesses três últimos anos assim (+) teve química (+) essas coisas.... aí 22 
deu uma aprofundada mais (+) daí eu pensei as dúvidas que eu tinha (+) mas 23 
isso... 24 
P: foi o que mais (+) marcou assim (+)...que você (+) 25 
Rn: é (+) foi (+) que no (+) no fundamental era só assim (+) espalhado né? (pra 26 
mim tá) (+) aí nesses últimos anos (+) aí eu fui (+) pegando os conceitos (+) a 27 
base (+) tudo aí depois tudo aí depois tudo 28 
P: no ensino médio você acha que teve uma ligação (+) maior com a ciência? 29 
Rn: é foi 30 
P: Quando você pensa em ciência (+) o que primeiro vem a tua mente? 31 
Rn: tipo qualquer coisa?  32 
P: é qualquer coisa (+) é o que primeiro vem na tua cabeça? 33 
Rn: no mundo até (+) em si... 34 
P: em ciência... 35 
Rn: é 36 
P: somos todos... 37 
Rn: é (+) isso 38 
P: E a mesma coisa com tecnologia? (+) qual é a (+) primeira coisa que vem a 39 
tua mente? 40 
Rn: tecnologia (+) o homem (+) sem o homem não teria tecnologia 41 
P: você coloca o homem (+) no centro? 42 
Rn: hum hum 43 
P: da tecnologia? 44 
P: Você pode me contar como foi o seu dia de ontem você lembra de ontem? 45 
((risos)) ((Pesquisadora e aluna descontraem-se um momento com a pergunta)) 46 
Rn: tecnologia no esporte (+) por causa do tênis (+) tênis (+) é muito importante 47 
(+) deixa eu ver (+) televisão assisti (+) computador (assisti) (+) ciência coca 48 
cola que eu tomei (+) Isso... 49 
P: isso você lembra...? 50 
P: O que mais te encanta na ciência? 51 
Rn: ah ! (+) origem de tudo (+) como o mundo é formado 52 
P: a formação 53 
Rn: hum hum 54 
P: E na tecnologia? 55 
Rn: ah! nano (robo) (+) microchip 56 
P: nano(ogo) 57 
Rn: é (+) se diz nano (+) 58 
P: nano 59 
Rn: interessante... 60 
P: Você tem medo da ciência e da tecnologia? 61 
Rn: ah! Eu tenho (+) bastante, porque (+) você num sabe o que é que você tá 62 
criando né? (+) que nem a bomba atômica (+) essas coisas...((ruído)) 63 
P: e isso te assusta? 64 
Rn: bastante... 65 
((ruído pássaros)) 66 
Rn: tu nunca sabe quando você pode usar (+) até onde vai (+) o que pode fazer 67 
(+) 68 



 332 

P: (bomba atômica) 69 
P: Na sua opinião (+) quem é o responsável pelo destino da ciência?/.../ 70 
Rn: ah! Eu acho que cada um deve determinar até (+) um ponto assim (+) e 71 
nunca deve passar dos limites (+) da ciência 72 
P: mas esse (+) esse cada um (+) quem é o cada um? 73 
Rn: ah! 74 
P: quem é o cada um? 75 
Rn: você pode fazer sua própria ciência (+) né? Nós mesmos temos os limites.  76 
P: cada um de nós? 77 
Rn: ahã 78 
P: Quem deve assumir os (+) a responsabilidade pelos eventuais erros? 79 
Rn: eh! (+) acho que se você fez (+) você tem que assumir o que você fez(+) 80 
que nem uma criança (+) quebrou um coisa (+) ela que quebrou (+) ela que 81 
quebrou ela vai ter que assumir seu erro 82 
P: eh quem fez eh (+) quem fez... 83 
Rn: assume 84 
P: a responsabilidade... 85 
P: O que significa ciência pra você? 86 
Rn: ciência (+) é a vida é tudo (+) sem ela (+) o que a gente faz das coisas não 87 
teria (+) sentido 88 
P: o todo 89 
Rn: é! 90 
P: E tecnologia? 91 
Rn: tecnologia (+) é uma coisa criada né? (+) então...então...esqueci o que ia 92 
falar ((risos)) ah!... 93 
((pausa)) 94 
Rn: Tecnologia é uma coisa que a gente tá desenvolvendo né? (+) ela é 95 
importante... 96 
P: Qual é a relação dá entre a ciência e a tecnologia (+) quem depende de quem? 97 
Rn: ah! Eu acho que os dois se dependem (+) um do outro assim  98 
P: na mesma medida? 99 
Rn: isso 100 
P: tanto a ciência depende da tecnologia quanto à tecnologia da ciência? (+) 101 
você acha que uma não vive sem a outra? 102 
Rn: ah! Até pode viver (+) mas vai (+) precisar  de alguma coisa né? (+) pra 103 
suprir isso... 104 
P: hum hum (+) de alguma coisa... 105 
Rn: é! 106 
((Pesquisadora explica para a aluna o prosseguimento da entrevista)) 107 
P: Você acha importante que as pessoas entendam ou que conheçam ciência? 108 
Rn: eu acho importante? mas que tem (+) tem pessoas que não se interessam é 109 
(+) ou porque não teve? na infância incentivo (+) ou porque (+) não conhece 110 
mesmo (+) acho que todo mundo deveria conhecer (+) alguma coi (+) um 111 
pouquinho que seja. 112 
P: E o que a gente faz com essas pessoas que não se interessam por exemplo? 113 
(+) você tem alguma idéia? (+) (pausa) ou da onde você acha que deve vir esse 114 
interesse? 115 
A: da mídia principalmente né? (+) que todo mundo assiste tevê (+) jornal lê 116 
jornal (+) internet (+) principalmente (+) então ter artigos interessantes assim 117 
(+) não tão complicados (+) mas também não tão bobos (+) assim uma coisa na 118 
medida (+) que as pessoas entendam (+) tenham conhecimento 119 
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P: é (+) acho que a resposta foi dada(+) a  quem cabe informar (+) sobre 120 
ciências?  121 
Rn: os meios de comunicação 122 
P: os meios de comunicação (+) faz um papel (+) 123 
Rn: é! 124 
P: tem um papel importante... 125 
Rn: tem 126 
P: Você lê revista de divulgação científica? 127 
Rn: eu leio mais na internet (+) quando saí um artigo (+) essas coisas (+) aí eu 128 
procuro saber o que é 129 
P: e você vai lá procurar o artigo (+) ou assim (+) você vai buscar (+) o artigo 130 
ou (+) ou normalmente você (+) olha quais são os artigos? 131 
Rn: normalmente eu olho assim (+) aí se tem alguma coisa do interesse (+) aí eu 132 
vou lá e pesquiso mais 133 
P: hum hum 134 
Rn: mais (+) ou então quando tem alguma coisa na TV (+) eu procuro saber 135 
mais... 136 
P: na internet? 137 
Rn: hum hum 138 
P: Aqui no Brasil a gente tem essas revistas que divulgam a ciência (+) a Super 139 
a Galileu (+) assim pra o público em geral (+) a Ciência Hoje e a Scientific 140 
American e a Pesquisa Fapesp (+) /.../ você conhece todas elas?/.../ 141 
Rn: conheço só a Super e a Galileu 142 
P: só a Super e a Galileu (+) e (+) o que você acha dessas publicações? 143 
Rn: ah! que vem de uma maneira informativa né?  (+) vem resumido (+) vem 144 
bastante coisa (+) que eu não sabia (+)  145 
P: e você lê (+) elas com freqüência (+) ou só conhece ... 146 
Rn: não com freqüência não mas (+) uma vez ou outra assim (+) eu vejo 147 
P: hum hum (+) você não assina não tem? 148 
Rn: não 149 
P: um contato direto (+) 150 
Rn: é... 151 
P: só é (+) esporadicamente (+) assim 152 
Rn: é... 153 
P: e você gosta do tipo de? 154 
Rn: gosto (+) tem uns assuntos bem interessantes (+) nelas 155 
P: da forma como eles tratam? 156 
Rn: É (+) de uma maneira prática assim (+) que nem aquele artigo da coca cola 157 
com mentos (+) eu li aí... 158 
P: aí você (+) gostou?  159 
Rn: hum hum 160 
P: Se você olhasse essas revistas...assim numa banca (+) e você resolvesse (+) 161 
resolvesse ah! hoje eu vou comprar uma revista (+) pra ler de ciências (+) qual 162 
você dessas você aí escolheria? (+) assim olhando ela (+) 163 
Rn: só a capa? 164 
P: não (+) você pode olhar (+) você pode folhear (+) como você compraria?/.../ 165 
Rn: acho que a da Galileu. 166 
P: a Galileu...? 167 
Rn: é 168 
P: por que você compraria ela? 169 
Rn: por causa da capa (+) que tá me chamando atenção 170 
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P: o que tá te chamando atenção na capa? 171 
Rn: as letras né? (+) e a foto... 172 
P: a foto... 173 
P: por que que tu gostou dessa foto? 174 
Rn: é um macaquinho...((risos)) É (+) por causa da capa mesmo. 175 
P: por causa da capa (+) que te chamou atenção? 176 
Rn: mas nem tanto pelo conteúdo (+) que tem lá (+) é por causa da capa mesmo. 177 
P: hum hum (+) que te chamou mais atenção? 178 
Rn: foi 179 
P: hum hum 180 
P: Se na biblioteca aqui da escola tivesse/.../ você tiraria um tempo do dia pra 181 
vir olhar a revista... 182 
Rn: ah! se eu olhasse a capa (+) e tivesse focado (+) dentro (+) alguma matéria 183 
que me interessasse (+) sim (+) eu pararia pra ler. 184 
P: mas você tiraria um tempo (+) bom eu sei que tal dia chega a revista (+) eu 185 
vou lá ver o que (+) que tem na revista (+) ou não é uma coisa que te faria (+) 186 
eh (+) que seria o teu interesse primeiro.... 187 
Rn: não! (+) podia até ser do meu interesse sim (+) ah! chegar aqui (+) Ah! vai 188 
ter (+) vai tá na revista do próximo mês (+) tal coisa aí eu falo (+) tá vou tirar 189 
um tempo pra ler a revista 190 
P: mas não diretamente  191 
Rn: é 192 
P: não como hábito? 193 
Rn: é isso (+) hum hum 194 
P: se tivesse alguma coisa de interesse (+) você ia buscar 195 
Rn: claro! 196 
P: Quanto tempo normalmente você tira para atividades de cultura? 197 
Rn: de leitura por dia? 198 
P: é de cultura em geral (+) leitura (+) tevê (+) sei lá (+) teatro cinema... 199 
Rn: agora (+) esse ano (+) eu estou estudando mais (+) mas aí acho que tô lendo 200 
mais coisa (+) mas umas duas horas (+) mais ou menos (+) 201 
P: e que tipo de meios você mais utiliza? 202 
Rn: revista (+) livros (+) e internet 203 
P: e de revista qual que você (+) costuma ler mais? 204 
Rn: revista? (+) ah! às vezes (+) qualquer uma assim eu leio (+) não tem 205 
problema 206 
P: você assina alguma revista? 207 
Rn: não 208 
P: se tiver ... 209 
Rn: ah! (+) às vezes eu passo na banca tem (+) vamos supôr (+) vestibular esse 210 
ano...  ah! tem revista de vestibular (+) aí eu vou lá e compro (+) aí (+) dou uma 211 
olhada (+) aí... ah! hoje é do meu interesse (+) aí amanhã eu volto a ler de novo 212 
(+) aí leio com calma 213 
P: aí você pega uma (outra)  214 
Rn: hum hum 215 
P: vai mudando... 216 
Rn: isso  217 
P: bom (+) você revistas (+) é (+) internet TV (+) qual que você utiliza mais (+) 218 
assim? 219 
Rn: internet 220 
P: internet? 221 
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Rn: dá pra você buscar muita informação (+) muito tempo (+) muito mais coisas 222 
(+) num lugar só  223 
P: hum (+) uma característica do nosso tempo... 224 
Rn: é 225 
P: facilidade 226 
((Pesquisadora vai finalizando, faz o fechamento da entrevista e pede para que a 227 
aluna deixe seu depoimento ou acrescente mais alguma informação que 228 
desejar)) 229 
P: Até agora você falou (+) gostaria de (+) falar mais alguma coisa que você 230 
não falou que/.../ 231 
Rn: não 232 
P: sobre ciência (+) sobre tecnologia... 233 
Rn: creio eu que não ((risos)) 234 
((Pesquisadora agradece a aluna e se despedem)) 235 

 
Anotações 

           Comentários 

Entrevista 7: F 
((pesquisidora faz uma introdução explicando o andamento da entrevista e os 
objetivos da mesma))  
A partir do roteiro inicia-se a entrevista. 
  
P: Você lembra qual foi a primeira vez que você ouviu falar de ciência? 1 
F: tá! Há muito tempo! Muito tempo! 2 
P: muito tempo? 3 
F: logo que eu me conheço por gente (+) se assim posso dizer (+) já conhecia 4 
ciência e porque na escola tinha a matéria de ciência. 5 
P: desde pequeno assim (+) desde que você entrou na escola? 6 
F: hum! Era Estudos Sociais (+) se não me engano e tinha ciências também (+) 7 
daí desde sempre se assim que eu posso dizer e conheço a ciência 8 
P: você já tem uma lembrança de ciência (+) e de tecnologia? 9 
F: eu gosto bastante da tecnologia (+) sempre que lançam uma coisa nova eu 10 
quero saber como é que funciona (+) até tenho um iPod que eu comprei (+) 11 
mais conhecer assim não faz tanto tempo (+) quanto a ciência (+) acho que foi 12 
pra frente 13 
P: que você lembra (+) ah! isso é tecnologia (+) a mais recente?  14 
F: mais pra frente (+) uns doze (+) doze anos que eu tive uma noção boa sobre 15 
tecnologia. 16 
P: que você começo perceber que isso existia na tua vida (+) qual foi a tua 17 
experiência e contato mais importante com a ciência? Uma coisa que te chamou 18 
a atenção? 19 
F: ah! sempre quando tinha aula de ciências tinha experiência (+) numa escola 20 
particular que eu estudei (+) sei lá sexta (+) sétima série (+) eu adorava aula de 21 
ciências (+) lembro que a professora trazia um sapo a (+) agente e ela dessecou 22 
ele e o coração ficou batendo (+) que tinha dado uns negócio para ele dormir (+) 23 
sabe? E abriu e o coração continuou batendo 24 
P: você sabe que isso ta proibido agora, né? 25 
F: é? 26 
P: não podemos mais matar sapo! ((risos)) 27 
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F: é isso faz mais tempo (+) acho que na sétima ou oitava série (+) daí a 28 
professora (+) trouxe (+) ela tem uma chácara (+) ela achou na piscina (+) ela 29 
levou pra gente e abriu (+) fiz experiência com bombril (+) fica girando sabe? 30 
Que ascende (+) acho (+) nesta mesma época (+) acho que foi o melhor (+) que 31 
eu posso dizer mesmo (+) as primeiras vezes. 32 
P: foram as coisas que você não esqueceu? Né? 33 
F: é! 34 
P: é a parte de laboratório? 35 
F: Isso! A parte de laboratório (+) tenho a casa de um amigo meu que tinha de 36 
alquimia ou alguma coisa assim (+) eu sempre ficava brincando com as coisinha 37 
lá. 38 
P: E quando você pensa em ciências o que vem primeiro a tua cabeça? Quando 39 
a gente diz ciência o que que você lembra?  40 
F: Estudo! Não sei é... talvez diversão porque a ciência você pode fazer várias 41 
coisas (+) é isso! 42 
P: E tecnologia? o que primeiro vem na tua cabeça? 43 
F: computador! 44 
P: computador? 45 
F: computador bastante (+) depois brinquedos da (incompreensível) e outras 46 
coisas 47 
P: a tecnologia também ta ligada a informática, né? 48 
F: eu sei eu já fiz curso de informática 49 
P: Você poderia assim voltar ao dia de ontem (+) retorne assim ao dia de ontem 50 
e pode me dizer o que que teve de ciência e tecnologia no dia de ontem (+) 51 
desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir? 52 
F: como assim? 53 
P: quais os contatos que você teve com a ciência e a tecnologia no dia de 54 
ontem? 55 
F: computador (+) é praticamente todos os dias (+) ciências eu (+) não sei (+) 56 
mais tecnologia (+) o computador (+) a internet sempre. 57 
P: computador (+) internet (+) com a tecnologia você acha que teve mais 58 
contato? 59 
F: isso com certeza (+) eu tenho mais contato com a tecnologia do que com a 60 
ciência. 61 
P: O que mais te encanta na ciência? Assim o que mais te fascina? O que mais 62 
te chama atenção na ciência? 63 
F: as descobertas científicas (+) tipo de outros planetas (+) tipo de fósseis de 64 
animais que existiam antes que estão sendo descobertos agora (+) basicamente 65 
isso! 66 
P: sim (+) as descobertas! E o que mais te encanta na tecnologia? 67 
F: ah! difícil (+) acho que praticamente tudo (+) eu gosto bastante da tecnologia 68 
P: tecnologia é mais fascinante! 69 
F: é! os aparelhos (+) os computadores (+) os notebooks (+) todas essas coisas 70 
(+) eu gosto bastante 71 
P: E você tem medo do poder da ciência e da tecnologia? 72 
F: da ciência (+) da tecnologia também (+) dos dois (+) é por um lado (+)  se 73 
for usada pro mal  (+)  por exemplo (+)  a tipo a tecnologia criar (se matar) as 74 
pessoas não tem... inocentes (+)  por exemplo (+)  a ciência fazer modificações 75 
nas pessoas (+)  fazer mutação (+)  que isso é uma coisa que pode acontecer (+)  76 
se você brincar  (+)  entre aspas de mudar os genes das pessoas você pode criar 77 
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um monstro (+)  você cria uma coisa boas (+)  mas pode prejudicar várias 78 
pessoas pra tentar chegar nisso. 79 
P: isso (+) assim (+) dá um certo medo! 80 
F: dá! Bastante! Mais não assim (+) se você parar pra pensar um pouco você vê 81 
que isso é muito ruim (+) se acontecer vai claro dar medo (+) mais você não 82 
para todo o tempo pra pensar nessas coisas. 83 
P: E na sua opinião quem é o responsável pelos destinos da ciência? Quem que 84 
deve determinar esses caminhos da ciência? 85 
F: não faço a menor idéia! Deve ser uma pessoa boa! ((risos)) Não pode ser uma 86 
pessoa que pense em coisas ruins e... ou queira fazer coisas boas mais prejudicar 87 
muitas outras pessoas (+) tem que ser uma pessoa que que seja correta (+) coisa 88 
que eu acho que o presidente não seria. 89 
P: você acha que não é um Presidente da República (+) por exemp0lo que 90 
deve determinar isso? 91 
F: não (+) o que ta hoje! ((risos)) 92 
P: um governante? 93 
Talvez algum outro. 94 
P: no nosso caso não o que ta hoje? ((risos)) 95 
F: não! 96 
P: mas poderia ser um governante? 97 
F: poderia se ele tivesse conhecimento da coisas certas (+) tipo Lula não sabe 98 
nem escrever direito como é que ele vai coordenar isso (+) entendeu tem que ser 99 
uma pessoa que tem uma experiência (+) que tenha aprendido lições (+) que 100 
saiba mesmo o que fazer (+) tanto certo ou errado. 101 
P: mas você acha que os destinos da ciência devem estar orientados pelo 102 
governo ou pelo povo? 103 
F: não! Não! O povo não seria certo (+) tipo você fazer uma votação para 104 
alguma coisa (+) talvez se votasse em uma pessoa para decidir as coisas (+) não 105 
precisa ser governante nada (+) uma pessoa que tenha conhecimento (+) 106 
bastante experiência (incompreensível) com bastante coisa (incompreensível) as 107 
pessoas votassem (+) a população votasse em qual achassem certo para cuidar 108 
desta área. 109 
P: teria que ter um responsável então? E quem deveria assumir a 110 
responsabilidade pelos eventuais erros da ciência? se acontecesse algum erro (+) 111 
algum problema (+) que a ciência causou? 112 
F: depende se esse problema foi causado propositalmente (+) seria a pessoa que 113 
causou (+) mais se foi um erro que foi sem que... mais um erro não tem que 114 
culpar alguém. (+) talvez culpasse assim (+) mas não julgasse assim seria 115 
errado! Ela fez uma coisa errada mais se ela não teve culpa (+) errou (+) 116 
estudou vários anos pra chegar numa coisa mas deu outra  (+)  uma coisa que 117 
não foi boa (+)  acho que não podia culpar a pessoa (+)  acho que talvez tivesse 118 
o julgamento mais não julgar  a pessoa (+)  você foi errado (+)  você se preso 119 
(+)  você se morto (+)  sei lá...  120 
P: você acha que não se deve punir alguém pelos erros? 121 
F: não! Dependendo dos erros (+) se forem... se forem... essa pessoa tiver uma 122 
bomba pra matar todo mundo (+) claro que ela tem que ser punida (+) mas se  123 
(+) por exemplo (+) ela tiver cuidando de animais e errar na solução e eles 124 
morrerem (+) também pode ser (+) animais importantes de uma última espécie 125 
também pode ser (+) sei lá (+) eles morrem (+) como não foi proposital acho 126 
que como não foi proposital até pode ser (+) pode até ser julgado mais não uma 127 
coisa grave como matar pessoas. 128 
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P: você acha que é grave se matar o ser humano? 129 
F: não! Assim se você fizer propositalmente! 130 
P: e como que a gente sabe se é propositalmente? 131 
F: não! Ah! é complicado! Bastante! ((risos)) 132 
P: é (+) é complicado! 133 
F: bastante! Você fez isso porque você quis ou porque... mas acho que se avaliar 134 
certinho acho que dá pra descobrir (+) assistindo televisão acho que dá pra 135 
descobrir tudo! 136 
P: porque é complicado (+) tem esses limites (+) né? 137 
((sinal da escola)) 138 
F: é mais eu acho que a culpa também é do representante por não ter cuidado 139 
direitinho (+) só que também a pessoa for representante (+) se eleger 140 
representante tem que ser muito responsável (+) tem que assumir todos os erros 141 
e atitudes (+) é uma coisa que não vão ser muitos que queiram fazer ou poucos. 142 
P: é! Quem assumiria isso? É uma responsabilidade muito grande! 143 
F: muito grande! 144 
P: O que significa ciência pra você? 145 
F: estudo! Estudo! Desenvolvimento (+) conhecimento (+) se descobrir as 146 
coisas (+) você criar novas coisas (+) basicamente isso! 147 
P: E o que significa tecnologia pra você? 148 
F: difícil (+) mas acho que praticamente tudo (+) tudo que envolve (+) talvez o 149 
bem (+) o desenvolvimento (+) a tecnologia ajuda os médicos (+) tudo ajuda 150 
muito a tecnologia (+) seria um bem (+) uma coisa muito boa (+) por um lado 151 
(+) por outro lado uma coisa muito ruim (+) tipo as armas (+) já na medicina 152 
totalmente diferente (+) tem coisas boas e coisas ruins (+) acho que significa 153 
uma coisa boa (+) significa um avanço da humanidade. 154 
P: tecnologia significaria um avanço da humanidade! 155 
P: bom! Terminamos a primeira parte (+) na segunda parte nós vamos pensar 156 
um pouco na questão da divulgação da ciência (+) Você acha importante as 157 
pessoas entenderem ou conhecerem a ciência? 158 
F: com certeza! Bastante! 159 
P: você pode falar um pouquinho (+) porque que você acha importante?  160 
F: porque assim se você quer ser alguém na vida você tem que Conhecer um 161 
pouco de ciências (+) tem que saber da onde veio (+) como veio (+) porque pra 162 
que que serve ciências se você não souber nada de ciências (+) você você não é 163 
nada (+) não vai saber nada! 164 
P: e a quem cabe o papel de informar sobre ciência? 165 
F: os cientistas (+) os que estudam (+) eles tem que divulgar o trabalho deles 166 
pra população (+) pra eles saberem o que está acontecendo (+) o que pode ser 167 
feito (+) o que não pode ser feito. 168 
P: Você costuma ler revistas de divulgação científica? 169 
F: depende! Se... eu não compro(+) se tiver num lugar e tiver a revista (+)  tiver 170 
várias edições e tiver a de ciência com certeza eu vou ler a de ciência e 171 
tecnologia 172 
P: você lê (+) mais normalmente você não compra (+) não assina (+) não tem 173 
em casa? 174 
F: não! Internet bastante (+) dá pra você vê algumas matérias (+) algumas 175 
reportagens na internet (+) daí eu vejo! 176 
P: se lembra de alguma coisa assim interessante que você leu? 177 
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F: tem várias (+) tem na página da uol (+) tem várias coisas (+) eu sempre paro 178 
(+) não leio a reportagem toda (+) eu leio a introdução (+) assim se eu posso 179 
dizer... hum! Mais eu não lembro agora de algum específico! 180 
P: de alguma coisa específica! é no Brasil normalmente a gente tem estas cinco 181 
publicações (+)  tá? (+)  Super (+)  Galileu... 182 
F: é essa daqui eu tenho em casa algumas.  183 
P: a Super (+) você tem? 184 
F: mais são antigas (+) a Super que eu tenho(+) quer dizer eu tenho duas se eu 185 
não me engano  (+) em casa. 186 
P: tá! Ciência Hoje... 187 
F: essa eu nunca vi! 188 
P: Scientific American do Brasil... 189 
F: nunca vi! 190 
P: do Brasil! Essa é a versão brasileira! E a Pesquisa Fapesp 191 
F: também nunca vi (+) eu só vi essas duas primeiras. 192 
P: tá! Então você conhece a Scientific American? 193 
F: não! 194 
P: não (+) desculpe! 195 
F: a Super interessante! 196 
P: a Super e a Galileu! Tá você conhece (+) já leu (+) né? 197 
F: principalmente a Super interessante. 198 
P: o que você acha dessas publicações? Assim... 199 
F: eu acho importante você lê porque você tem um conhecimento a mais sobre 200 
algumas questões (+) tipo macaquinho aqui (+) que ele precisa ser sacrificado 201 
(+) mas também os pontos que você não acha que ele deve ser sacrificado (+) 202 
isso ajuda bastante (+) se eu pudesse eu compraria todas (+) sempre todo mês 203 
(+) eu gosto bastante. 204 
P: você gosta bastante deste tipo de leitura? 205 
F: gosto! Gosto bastante! O que mais... se eu for as outras tipo caras eu vou 206 
foliando mas estas eu paro e leio uma reportagem. 207 
P: essa é uma pergunta que vou te fazer depois... então você conhece  (+) mas o 208 
que você acha das reportagens que traz a Super e a Galileu que você conhece? 209 
F: são reportagens muito interessantes e que podem esclarecer várias coisas (+) 210 
tipo eu tinha lido uma que podia ter água em Marte mas que não era certeza (+) 211 
não lembro o nome da espaçonave que tinha ido pra lá coletar os dados (+) é 212 
coisa que você pode não usar muito no dia-a-dia mas se você tiver uma 213 
conversa com alguém é mais legal de conversar (+) você descobre algumas 214 
coisas. 215 
P: ahã! Como informação (+) como cultura mesmo! 216 
F: isso! Como cultura! 217 
P: acho que você meio que já respondeu mas eu vou perguntar de novo (+) se 218 
você olhasse todas estas revistas na banca qual você compraria /.../? 219 
F: com certeza uma dessas (+) acho que essas aqui (+) até eu não compraria por 220 
não conhecer mesmo (+) mas essas duas aqui eu compraria (+) até porque eu 221 
conheço! 222 
P: você compraria a Galileu e a Super! 223 
F: mas se eu já tivesse visto estas outras também poderia ter a possibilidade de 224 
comprar. 225 
P: a outra pergunta seria no que você baseou sua escolha (+) seria então porque 226 
você já conhece? 227 
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F: isso! Porque eu já conheço (+) porque eu nunca tinha ouvido falar 228 
sinceramente nessas aqui! 229 
P: ahã! Então a tua escolha se basearia na que você já... 230 
F: conheço! Mais é claro que me despertaria o interesse por se tratar de ciência 231 
(+) pesquisa (+) tecnologia. 232 
P: é e até você já falou antes (+) ah! se eu pudesse (+) eu teria todas! 233 
F: eu teria todas! Até tem um exposição de tecnologia na Paulista que não 234 
lembro qual o local (+) me pareceu bem legal (+) que é tecnologia bastante que 235 
é tipo desenhar na mesa ou na parede com giz no escuro (+) depois você apaga 236 
(+) não tem problema (+) são coisas que por exemplo (+) é de graça isso daí (+) 237 
então é pra eu ir pra ver na semana que vem. 238 
P: é tem que ir! 239 
F: é passou no SPTV(+)  sempre passa sobre coisas de tecnologia (+)  sobre 240 
exposições (+)  é bem legal (+)  acho que vou (+)  bem legal! 241 
((O entrevistado faz comentários sobre o local da exposição))  242 
P: a outra pergunta (+) pergunta (+) então é se você tivesse na biblioteca da 243 
escola todas essas revistas disponíveis você tiraria um tempo para ler? 244 
F: com certeza! 245 
P: é uma coisa que te interessa bastante? 246 
F: principalmente tecnologia (+) mais do que ciência (+) interessa bastante 247 
P: que tempo normalmente você tira do seu dia para essas atividades de cultura 248 
(+) leitura... 249 
F: antes eu trabalhava (+) agora to vendo se vou trabalhar de novo (+) mas 250 
geralmente venho para escola de manhã chego em casa (+) almoço (+) fico até 251 
duas horas da tarde sem fazer nada ou no computador ou assistindo televisão (+) 252 
daí lê (+)  geralmente a noite antes de dormir. 253 
P: e o que que você lê (+) normalmente? 254 
F: leio bastante livro do Paulo Coelho (+) gosto bastante (+) ficção científica (+) 255 
aventura (+) magia (+) medieval (+) dragão... 256 
((A pesquisadora e entrevistado fazem comentários a respeito de filmes e livros 257 
sobre os assuntos citados)) 258 
P: Que meios você utiliza mais. 259 
F: internet e televisão (+) faço os dois ao mesmo tempo computador e televisão. 260 
P: e porque você utiliza mais? 261 
F: porque tenho mais acesso (+) nem eu nem minha mãe (+) nem meu pai ficam 262 
comprando revista (+) só meu irmão fica comprando mangá japonês e fica lendo 263 
(+) mas a gente não tem este costume (+) meu pai trabalha com eventos então 264 
geralmente ele traz revistas (+) mas é que eu tenho mais acesso. 265 
P: é a facilidade que você tem em casa?  E no que você trabalhava?  266 
F: num buffet infantil. Monitor! 267 
((O entrevistado faz comentários sobre seu antigo trabalho)) 268 
P: bom! Você lê bastante livros. 269 
F: leio bastante Paulo Coelho (+) eu tava lendo “o demônio e Srta Pryn” e o 270 
“Alquimista”. 271 
P: você já leu alguma coisa de Julio Verne? /.../ 272 
F: Não! 273 
((Pesquisadora e entrevistado comentam sobre livros de ficção científica e 274 
encerram a entrevista)) 275 
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Anotações 
           Comentários 

Entrevista 8: Cl 
((pesquisidora faz uma introdução explicando o andamento da entrevista e os 
objetivos da mesma))  
A partir do roteiro inicia-se a entrevista.  
 
P: Você lembra qual foi a primeira vez que você ouviu falar em ciência? 1 
Cl: ciência? (+) ah! (+) eu lembro que assim (+) quando a água tava fervendo 2 
assim (+) minha mãe me falava ah as moléculas né? (+) aí eu perguntava o que 3 
é que é isso né? (+) aí ela falava "ah! num sei tu vai estudar na escola né?" 4 
(incompreensível) " cê vai estudar né? lá na escola (+) é ciência né?" Aí (+) e 5 
depois no pré zinho assim né?(+) plantar feijão (+)  eh... 6 
P: hum hum 7 
Cl: eh (+) semente mesmo (+) essas coisas no algodão né? com água (+) e só (+) 8 
não me lembro muito 9 
P: então você tem lembrança da (+) da família né? 10 
Cl: é 11 
P: da sua mãe comentar alguma coisa né? E da escola 12 
Cl: é da minha mãe (+) e da escola 13 
P: pequeninha... 14 
Cl: é 15 
P: E tecnologia...? (+) Qual a primeira vez que você lembra (+) a palavra veio 16 
você pensou... 17 
Cl: ah! Tecnologia (+) eu acho foi assim (+) mais pela televisão (+) quando eu 18 
assistia alguma coisa assim (+) falava tecnologia (+) aí eu percebi assim que 19 
tecnologia e informática assim que essas (+) que a gente só ouve falar nisso né? 20 
(+) tecnologia e informática (+) só isso mesmo 21 
P: e você se lembra se era pequena (+) adolescente? 22 
Cl: acho (+) que mais ou menos eu estava no quarta série (+) já tina uns (onze) 23 
anos né?  (+) aí passava assim (+) negócio de informática (+) tecnologia ah! 24 
pensava tecnologia então deve ter alguma coisa relacionada (+) com 25 
Informática. 26 
((sinal da escola)) 27 
P: hum hum 28 
Cl: pensava assim né?  29 
P: um pouquinho mais... 30 
Cl: é! 31 
P: na idade assim... 32 
P: Eh (+) qual foi a tua experiência (+) o contato mais importante com a 33 
ciência? Alguma coisa que te chamou atenção com a ciência... 34 
Cl: ah! eu gostei muito aqui na escola sabe (+) eu gosto muito de biologia né? 35 
(+) aí quando a nossa professora fala de célula assim sabe? Aí eu comecei (+) 36 
comecei a me interessar (+) a pesquisa (+) aí eu gostei mesmo (+) eu comecei a 37 
mais me inteirar né?(+) biotecnologia (+) por eu gosto de biotecnologia 38 
P: biotecnologia? 39 
Cl: é!  40 
P: eh (+) isso então foi o que mais (+) é (+) o contato mais importante para você 41 
foi (+) as questões da biologia? 42 
Cl: é! 43 
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P: E quando você pensa assim em ciência o que primeiro vem na tua mente /.../? 44 
A: ah! primeiro eu penso assim no estudo (+) eu faço idéia de (+) de estudar 45 
né? (+) aí depois eu penso assim no que (+) eu já conheço da escola né? Tipo 46 
física (+) química (+) biologia (+) e às vezes inteirado com geografia (+) aí 47 
penso assim né? (+) mais inteirado né? (+) mas dizer o que significa exatamente 48 
ciências eu não sei 49 
P: hum hum 50 
P: mas o que vem primeiramente é (+) relacionado ao estudo... 51 
Cl: estudo (+) pesquisa... 52 
P: E tecnologia? Fala tecnologia o que que vem primeiro na tua mente... 53 
Cl: tecnologia o que que vem primeiro na minha cabeça (+) é (+) a 54 
biotecnologia agora né? 55 
P: biotecnologia? 56 
Cl: é (+) aqueles aparelhos (+) quer dizer (+) sabe aqueles é (+)  base 57 
nitrogenada né? 58 
P: hum hum 59 
Cl: aí dá pra ver colorido identificar qual é qual aí (+) (incompreensível) né?(+) 60 
Eu gosto né? Aí só tem essas ...  61 
P: é uma coisa que você (+)  62 
Cl: é 63 
P: tem mais tem interesse (+) mas o que tem no livro  (+) é complicado né? 64 
Cl: ah! 65 
P: Você poderia me contar assim como foi o seu dia de ontem (+) se acordou 66 
(+) né passou o dia (+) até a hora que você foi dormir (+) onde é que você (+) 67 
eh (+) em que momento você pôde relacionar ciência e tecnologia à ontem? 68 
Cl: ontem (+) ah! ontem (+) eh ontem não dá (+) pra falar... 69 
P: ciência e tecnologia você não (+) relacionou nada... 70 
Cl: não (+) às vezes eu assisto na televisão né? (+) aquele ciência e tecnologia 71 
né?(+) mas como era muito cedo eh (+) meio difícil de acordar né? (+) aí vejo 72 
que tem alguma relação né? (+) será que a ciência e ou a tecnologia pra 73 
descobrir né? (+) 74 
P: ahã ahã... 75 
P: mas no seu dia-a-dia assim você não (+) eh (+) não relaciona à ciência à 76 
ciência e a tecnologia no seu dia..? 77 
((ruído)) 78 
Cl: não, no meu dia (+) não 79 
P: não? 80 
A: assim em relação no dia-a-dia (+) assim de pensar (+) isso quer dizer isso 81 
né? 82 
P: ahã ahã 83 
Cl: não 84 
P: não? 85 
Cl: não 86 
P: tá 87 
P: O que mais eh (+) te encanta na ciência? (+) o que mais te fascina na ciência? 88 
Cl: ah! que ela é muito abrangente né? (+) não é uma coisa isolada né? (+) que 89 
só fica naquilo (+) eh um eh (+) parece assim que (+) num tem fim né? (+) 90 
parece assim que é (+) é uma coisa que não tem fim mesmo é (+) essas 91 
descobertas (+) e o que podem descobrir (+) sempre pesquisando e pesquisando 92 
e às vezes não chega num (+) numa resposta e naquilo que a pessoa descobriu 93 
(+) e às vezes chega em outra através de outra coisa que queria descobrir né? 94 
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P: hum hum 95 
Cl: você vê essas histórias assim (+) de cientistas sabe? que (+) foi descobrir 96 
uma (+)   uma coisa e descobriu o açúcar (+) essas coisas assim sabe? (+) Eu 97 
acho muito interessante... 98 
P: é a amplitude do conhecimento (+) o que mais te fascina? 99 
Cl: é!  100 
P: o que mais te fascina 101 
Cl: é (+) é... 102 
P: E na tecnologia o que mais te fascina assim (+) o que mais te encanta? 103 
Cl: ah! essas descobertas né? (+) que o homem tá fazendo (+) ao mesmo tempo 104 
que encanta às vezes não encanta muito né? (+) por causa dos (+) dos problemas 105 
(+) sociais que tem no mundo né? 106 
P: um hum 107 
Cl: porque não é todo mundo que tem tecnologia né? (+) o acesso né?... 108 
P: o acesso à tecnologia... 109 
Cl: é! 110 
Cl: me encanta (+) me encanta assim que ela existe (+) mas não me encanta 111 
assim (+) que ela é muito afastada da (+)  da população né?  112 
P: é acaba... 113 
Cl: não é muito de fácil acesso. 114 
P: E você tem é (+) medo do poder da ciência e da tecnologia ...? 115 
Cl: ah! eu tenho (+) eu tenho medo sim (+) que quando passou um dia na 116 
televisão falando que (+) inventaram um produto (+) já inventaram que tem 117 
vários produtos aí no mercado eh (+) daqueles produtos de nova tecnologia 118 
sabe? (+) e aí falaram que ele é tão pequenininho que entra na pele (+) e vai pro 119 
sangue (+) pra corrente sangüínea (+) e eles não sabem qual a conseqüência que 120 
isso pode causar né? No corpo da pessoa (+) aí isso me assusta um pouco (+) 121 
mas também não me assusta muito né? (+) mas já (+) já fico meio assim (+) 122 
encucada... 123 
P: eh (+) esse medo é um (+) é (+) quer dizer é medo que existe (+) mas (+) é 124 
(+) como é que eu vou dizer (+) ele é controlável... 125 
Cl: é (+) é ... é um medo assim... 126 
P: ou é um risco que a gente tem que correr? 127 
Cl: não (+) acho um risco esse fator aí não 128 
P: não?  129 
Cl: mesmo a pessoa falando assim (+) que podem acabar com o desemprego (+) 130 
essas  (+) essas alternativas assim (+) eu acho que tem saída (+) eu acho que só 131 
(+) só vai acabar com as pessoas (+) com a população (+) se a própria  132 
população deixar né? 133 
P: hum hum 134 
Cl: isso aí é um (+) é um risco que corre né? 135 
P: hum hum 136 
Cl: (incompreensível) todo mundo que trabalha não vai mais trabalhar mais (+) 137 
aí (+) isso aí é um risco que corre né? (+) mas (+) não acho assim que (+) eu 138 
acho que tem controle sim 139 
P: que é uma coisa que (+) é uma escolha  140 
Cl: uma coisa que pode ser controlada né? (+) não é possível também que a 141 
pessoa vá chegar a esse ponto né? (+) apesar do aquecimento global que tá 142 
acontecendo assim (+) eu fico meio cismada sabe? (+) mas eu acho que não é 143 
possível não (+) acontecer isso 144 
P: mas é... 145 
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Cl: falta de conhecimento né? (+) pouco a pouco vai descobrindo... 146 
P: ahã ahã (+) o conhecimento (Incompreensível) pode proporcionar que a 147 
gente... 148 
Cl: que nem se tivesse mais pesquisa (+) nessa área de tecnologia (+) com 149 
certeza ia saber o que faz bem (+) o que faz mal né? (+) que não tem muito (+) 150 
parece assim é (+) fechado né? 151 
((ruído)) 152 
P: você acha também que a pesquisa também ajuda a diminuir essa (+) tensão 153 
né? 154 
Cl: é eu acho que quanto mais pesquisa (+) mais (pobre) e (mais dinheiro) a 155 
gente tem  156 
P: interessante 157 
P: Na sua opinião  quem é responsável pelos destinos da ciência? Quem deve 158 
determinar esses caminhos da ciência? Os rumos? 159 
Cl: ah! (+) quem deve determinar? (+) bom (+) é a pesquisa (+) ((riso)) é porque 160 
como a ciência é investimento (+) né? (+) essa tecnologia é tudo investimento 161 
privado né? (+) então a população não tem voz nisso (+) mesmo que fosse 162 
público a população já não tem voz (+) num chega (+) a opinar fala assim oh (+) 163 
eu acho certo vocês parar por aí (+) ou eu acho errado vocês parar por aí (+) 164 
num (+) eu acho assim que (+) a população não pode opinar em nada (+) porque 165 
não é acessível a ela (+) mas que nem os problemas de células tronco que a 166 
igreja (+) influencia (+) ah! Eu acho ridículo (+) eu acho ridículo porque num é 167 
assim também né? (+) Tem que pensar (+) eu acho assim que (+) falta de 168 
definição também né? (+) que (+) a pessoa não tem (paciência) (+) eh! as 169 
células troncos né? (+) As células tronco (+) você vai salvando uma célula (+) 170 
vai (+) é para salvar (+) pode salvar uma vida futuramente (+) o problema 171 
também você também não pode nem se machucar porque você vai perder célula 172 
(+) aí eu não concordo (+) aí eu tenho uma opinião mais assim... 173 
P: imposição religiosa ... 174 
Cl: eh (+) eu acho assim que num é...(incompreensível) 175 
P: as crenças não podem se misturar com as ciência  176 
Cl: é (+) uma coisa é uma coisa (+) outra coisa é outra coisa né? (+) não pode se 177 
misturar (+) mas eu acho que (+) quem define mesmo é (+) é o setor privado 178 
mas (+) eu acho que se a população se conscientizasse dos efeitos que a ciência 179 
pode causar (+) e do que ela pode assim (+) causar tanto nos aspectos nos  180 
negativo e positivos (+) eu acho que a população podia assim (+) pressionar (+) 181 
o governo e o setor privado (+) a a pesquisar mais a (+) a investir mais né? (+) 182 
nesse setor 183 
P: então você acha que a população tem um certo compromisso com esse 184 
destino também? 185 
Cl: é (+) é só a falta de consciência que não permite que ela opine (+) sabe? 186 
P: hum hum 187 
Cl: não é todo mundo que conhece né? 188 
P: sim (+) porque para opinar (+) é preciso ter (+) conhecimento também 189 
Cl: é (+) tem que saber direitinho do que se trata né? 190 
((ruído e pausa longa/final da fita))  191 
((retomada das perguntas)) 192 
P: E nos eventuais erros da ciência (+) quem você acha que deve (+) assumir 193 
esses (+) esses erros...? 194 
Cl: é um assunto muito complicado né? (+) esses erros que (+) foram cometidos 195 
(+) que nem essa (+) ultimamente vai você utilizar muito o petróleo como 196 



 345 

energia (+) daí (+) é tudo de antigamente né? (+) é tudo o homem que tem que 197 
fez isso (+) o homem que tá causando dano à natureza (+) só que (+) tinha que 198 
ver (+) porque que eles não pesquisaram por novas (+) novas assim (+) fontes 199 
energéticas para substituir essa se viram que (+) que essa daí é (+) faz tão mal 200 
assim né? Causa tantos danos ao meio ambiente (+) tinha que ver que (+) como 201 
que num foi (+) como que isso aconteceu para não acontecer mais (+) mas eu 202 
acho assim que agora quem deve pagar pelos erros? (+) eu acho assim (+) o 203 
setor privado e o setor público (+) que deve existir em novas assim (+) fontes de 204 
tecnologia (+) para a gente não precisar assim (+) dessa fonte energética do 205 
petróleo (+) eu acho que a gente podia assim utilizar (+) pesquisar bastante (+) 206 
para descobrir novas coisas (+) e deixar assim (+) ah! e tudo (usam o petróleo 207 
até como) fonte econômica né? Assim eh (+) por causa de economia (+) não se 208 
pensa assim oh (+) vamu (+) vamu pegar e investir mais pra (+) investir mais 209 
assim nesse setor para a gente descobrir (+) uma nova fonte energética (+) se 210 
pensa assim (+) não essa (+) essa energia (+) é (+) influencia no país 211 
economicamente (+) e eu não quero investir nessas novas descobertas porque 212 
(+) ela vai (+) custar muito pro meu bolso (+) e isso eu não quero (+) eu quero 213 
que continue assim (+) e isso eu acho que num tá certo (+) eu acho que eles 214 
deviam pensar um pouquinho né? (+) eles não têm consciência (+) ou têm 215 
consciência (+) e não querem admitir né?(+) esses erros 216 
P: as pessoas pensam no valor econômico (+) antes do valor social 217 
Cl: é /.../ mas só que se eles investissem mais (+) eu acho ia gerar mais renda 218 
econômica ainda (+) assim (+) futuramente é claro que tudo tem que por tempo 219 
né? (+) ia gerar mais renda econômica ainda (+) do que esses produtos que estão 220 
assim (+) causando danos né? 221 
P: hum hum (+) então é (+) você acha que a responsabilidade também né? (+) 222 
cabe eh (+) ao à (+) sei lá a política que institui (+) em cima dessas coisas né? 223 
(+) o governo que  (+) você tem (+) uma determinação aí que... 224 
Cl: que tem que investir nas (+) sei lá nas universidades eh (+) escolas de 225 
tecnologias sabe? (+) eu acho que se investisse nesse setor (+) eu acho que o 226 
mundo não ia tá assim não (+) eh  (+)  assim (+) não  assim (+) rápido ah! 227 
vamos investir hoje (+) já vai no outro dia (+)  tá tudo limpinho o mundo (+) 228 
mas assim ia demorar um tempo mas o mundo ia ficar melhor (+) acho que até... 229 
ia oferecer mais renda para outras populações 230 
P: hum hum 231 
Cl: é 232 
P: E pra ti (+) o que significa ciência pra ti? 233 
Cl: ciência (+) ah! ciência para mim (+) significa (+) o estudo da vida (+) eh (+) 234 
você pensar em tudo sabe? É você pensar assim (+) como que fizeram aqueles 235 
azulejos (+) é você pensar assim (+) nos planetas na movimentação da Terra (+) 236 
tudo assim é a ciência (+) ciência é um estudo assim (+) muito (+) abrangente 237 
(+) muito mesmo... 238 
P: hum hum 239 
Cl: é isso ciência pra mim... 240 
P: E o que significa tecnologia? 241 
Cl: tecnologia? (+) ah! significa (+) ah! Assim (+) é o que eu acho né? 242 
P: claro né? 243 
Cl: não é não é aquela coisa certa... 244 
P: (incompreensível) 245 
Cl: tecnologia pra mim é uma inovação que nunca termina (+) que pode causar 246 
danos (+) pode causar soluções (+) mas é uma coisa assim interminável... 247 
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P: hum hum 248 
P: Qual a relação entre a ciência e a tecnologia (+) quem depende de quem? /.../ 249 
Cl: oh! A ciência depende da tecnologia pra fazer essas novas descobertas (+) e 250 
a tecnologia depende da ciência (+) para ela se evoluir (+) evoluir né? Uma 251 
depende da outra 252 
P: em igual proporção (+) você acha que não tem (+) uma não vive sem a outra 253 
Cl: é (+) eu acho assim (incompreensível) né? 254 
P: hum hum 255 
Cl: oh! Sem ciência a tecnologia vai parar(+)  vai permanecer do jeito que está 256 
(+) não vai ter (+) evolução (+) e a ciência também não evolui sem a tecnologia 257 
(+) uma depende da outra mesmo 258 
P:  uma depende da outra 259 
((Pesquisadora explica para a aluna o prosseguimento da entrevista)) 260 
P: Você acha importante as pessoas entenderem ou conhecerem a ciência? 261 
Cl: ah! É (+) muito importante 262 
P: eh (+) você já comentou um pouquinho antes né ? (+) sem conhecimento... 263 
Cl: sem conhecimento a (+) a gente não chega a lugar nenhum (+) fica assim 264 
sempre aquela coisa primitiva (+) né? 265 
P: e quem você acha que deve informar (+) a quem cabe esse papel de 266 
informar...? 267 
Cl: eu acho que cabe à mídia (+) porque a mídia tomando consciência de que o 268 
governo (+) num divulga ciência de que a pessoa eh (+) a população carente não 269 
pode eh (+) obter essa ciência né? (+) esses novos avanços assim (+) não pode 270 
conhecer (+) eu acho que eles poderiam pensar um pouquinho e dizer assim (+) 271 
ah! não vamu divulgar a ciência (+) que nem (+) só passa ciência na globo (+) 272 
de sábado né? (+) aí começa às cinco e cinqüenta eu acho(+) ((riso)) aí cê tem 273 
que acordar (+) e ficar lá e quem trabalha? (+) que nem oh (+) eu ainda consigo 274 
acordar (+) de vez em quando (+) mas quem trabalha não consegue acordar de 275 
jeito nenhum (+) a minha mãe acha ridículo até assim (+) "você vai acordar para 276 
assistir isso? Vai dormir! né?" (+) porque (+) eles deviam passar esses 277 
programas assim (+) durante a semana (+) que nem (+) lá em casa assim (+) o 278 
meu irmão e a minha mãe gostam de ciências (+) só num horário (+) que dá pra 279 
(+) que dá pra assistir (+) aí que nem (+) quando a gente vai assistir esses 280 
programas assim importantes que a gente não gosta desses programas fúteis 281 
assim sabe? (+) a gente não gosta muito não (+) aí a gente põe na cultura (+) 282 
põe na cultura (+) aí tá passando assim é (+) ciências (+) só que tá passando 283 
aqueles animaizinhos (+) é aquilo lá ninguém tem paciência de assistir (+) 284 
aquele negócio falando se é mamífero (+) se é (+) se tem pêlo (+) ninguém (+) 285 
ninguém suporta assistir (+) as pessoa querem saber uma descoberta (+) olha (+) 286 
através disso (+) e bem explicadinho a gente gosta também (+) não gosta dessas 287 
coisas assim muito oh! Ah! (+) é assim assim assim (+) a gente vai descobrir a 288 
(+) a altura da árvore assim (+) a gente gosta que falem assim ó (+) olha o 289 
sangue tem células (+) anti-corpus (+) a gente vai usar isso pra (+) pra matar o 290 
vírus da AIDS (+) vamos pesquisar (+) talvez daqui a dez anos a gente chegue a 291 
resultados (+) isso a gente gosta (+) porque isso é interessante mesmo  né?  Esse 292 
acesso assim...da mídia (+) conhecer né? 293 
P: é (+) eu acho que a mídia tá (+) devendo para isso... nos horários nobres... 294 
Cl: é (+) exato(+) né? ((risos)) 295 
P: Você lê revista de divulgação científica? 296 
Cl: num leio (+) num leio porque é muito caro pra mim (+) se pudesse eu 297 
compraria... 298 
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P: é outro problema... 299 
Cl: é! 300 
P: Você...mas você lembra alguma coisa interessante que você leu? 301 
Cl: eu lembro dessa revistinha aqui (+) que eu ainda pensei... 302 
P: qual dá...? 303 
Cl: desses animais assim... 304 
((ruído)) (incompreensível) ser sacrificado né? (+) mas nessa hora eu pego e 305 
penso (+) mas será (+) será mesmo que né? (+) é tão assim... 306 
P: você leu (incompreensível)? 307 
Cl: eu li (+) mas aí nessa hora eu pego e penso será mesmo né? (+) que nem (+) 308 
se eu fosse estudar biotecnologia (+) claro que eles não iam tá 309 
(incompreensível) (+) claro que eles iam (+) mas nessa hora eu pego e penso (+) 310 
nossa! Né?  311 
P: Até que ponto né? Sacrificar os animais pra fazer pesquisa (+) uma coisa (+) 312 
bem polêmica 313 
Cl: aí nessas horas eu penso assim (+) nas pessoa que estão doentes né? 314 
P: hum hum 315 
Cl: que é (+) nas pessoas que estão na cadeira de roda (+) assim né (+) aí eu 316 
pego e penso (+) nossa! mas qual será mais importante um ratinho ou uma 317 
pessoa né? (+) pra mim me conformar um pouco porque senão vou ficar (+) 318 
maluca 319 
P: e o que você acha importante (+) o ratinho ou a pessoa?  320 
Cl: eu acho a pessoa (+) o sofrimento né? (+) Não é? (+) Acho que ninguém 321 
merece sofrer na vida assim... 322 
P: mas será que o ratinho merece sofrer? ((risos)) 323 
Cl: também não (+) eu tenho uma dó... 324 
((Pesquisadora e aluna comentam e discutem sobre o fazer científico que usando 325 
em pesquisas experiências com "ratinhos" de laboratórios)) 326 
P: mas se a gente for olhar (+) o sofrimento de uns (+) em benefício do outro... 327 
Cl: é 328 
P: nós somos racionais (+) aí a gente fica... 329 
Cl: mas aí eu penso será que eles não podia pegar só uma parte do 330 
ratinho...((risos)) 331 
P: é uma questão muito complicada... 332 
Cl: é... é 333 
P: Você conhece (+) a gente tem (+) no Brasil agente tem essas revistas né?... A 334 
Galileu (+) a Super (+) a Pesquisa Fapesp /.../ a  Scientific American do Brasil 335 
/.../ e a   Ciência Hoje (+) você conhece todas elas? eh conhece no sentido de 336 
ouvir falar... ou qual que você conhece? 337 
Cl: a da Galileu Galilei e a Super Interessante 338 
P: Galileu e a Super  339 
Cl: Galileu e a Super Interessante (+) agora essa da Fapesp não (+) Scientific 340 
American não (+) nem essa da Ciência Hoje (+) não conheço tá 341 
P: essas você não conhece (+) e a Galileu e a Super você conhece (+) eh já ter 342 
visto (+) ou ou conhece (+) 343 
Cl: ah! (+) às vezes quando eu tenho acesso assim eu pego (+) e leio (+) quando 344 
num é pra comprar porque eu nunca compro né? (+) porque é muito caro pra 345 
mim (+) mas assim quando tá na banca de jornal (+) aí tá... que nem ó (eu eu 346 
passo e vejo) a Galileu Galilei e a Super (+) essas três eu nunca vi na banca de 347 
jornal não (+) mas aí eu me interesso (+) se eu pudesse eu levaria 348 
P: Se você olhasse todas estas revisatas na banca qual você compraria /.../ 349 
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Cl: eh! u acho que Galileu Galilei 350 
P: por que você compraria? 351 
Cl: ah! Eu acho porque ela é mais divulgada (+) aí logo vem a idéia (+) se é 352 
mais divulgada é porque deve ser a melhor né?(+) e às vezes nem sempre é mas 353 
(+) é essa a idéia que vem primeiro. 354 
P: essa é a idéia que você teria... 355 
Cl: ela é a mais divulgada (+) se toda as bancas de jornal têm (+) é porque tem 356 
pessoa que compram né? (+) ele não iam deixar lá né? eles não iam colocar uma 357 
coisa mais interessante (+) então acho que deve ser a melhor... 358 
P: então você compraria então pela (+) é... 359 
Cl: divulgação né? (incompreensível) é uma questão de marketing... 360 
P: a tua escolha seria baseada nisso 361 
P: Se na biblioteca você tivesse todas estas revistas /.../ 362 
Cl: ah! eu acho que (+) nossa! (+) eu ia (+) ia sim (+) agora eu acho que iria ser 363 
uma briga na biblioteca (+) porque tem muita gente que se interessa né? (+) aí 364 
acho que seria uma briga se não tivesse revista disponível (+) para todos os 365 
alunos (+) assim (+) no tempo de intervalo assim (+) que nem pega hoje (+) aí 366 
fica assim uma semana (+) aí entrega a outra aí diz ah! Mas vai durar uma 367 
semana ainda!!! (+) Aí fica aquela coisa (+) aí virar uma briga né? 368 
P: você seria uma pessoa que (+) tiraria um tempo para pegar qualquer uma 369 
delas? 370 
Cl: ah! Eu ia (+) eu ia (+) mesmo que tivesse cansada né? (+) porque  eu não me 371 
canso(+) quando uma coisa é interessante (+) eu não me canso de ler. 372 
P: você gostaria de /.../ 373 
P: Quanto tempo normalmente você tira para atividades de cultura (+) é (+) tipo 374 
leitura ou internet ou tevê (+) cinema...? 375 
Cl: oh! (+) eu não tenho acesso disponível à internet né? (+) então (+) eu fico 376 
assim mais em casa (+) e leio assim (+) de vez em quando pego um livro de 377 
literatura (incompreensível) e assim vai indo né?(+) aí às vezes eu canso né? (+) 378 
porque (+) eu tô lendo em casa né? (+) aí eu não entendi aquela parte do livro 379 
(+) aí eu fico irritada (+) porque aí eu não tenho pra quem perguntar né? (+) 380 
(porque não é assim) fazer uma pergunta dessas pra o professor na escola /.../ 381 
porque às vezes eles não têm tempo (+) de dizer assim "ah! deixa que eu te 382 
ajudo né?" (+) não é sempre que eles estão disponíveis para isso (+) aí eu fico 383 
irritada (+) aí falo (+) Ah! vou largar tudo (+) porque eu não vou conseguir nada 384 
na vida (+) então vou ter que estudar né?(+) Aí já fico assim (+) me dá um 385 
desânimo...sabe? (+) aí... 386 
P: hum hum 387 
Cl: cinema eu não vou (+) dinheiro (+) questão de dinheiro (+) é (+) teatro 388 
também (+) nossa! (+) É muito caro teatro (+) é muito caro 389 
P: é muito caro infelizmente 390 
Cl: eu acho interessante o Memorial da América Latina /.../ 391 
((Pesquisadora e aluna discutem sobre programas culturais disponíveis e 392 
acessíveis para a maioria das pessoas em São Paulo)) 393 
P: Que meios de informação você mais utiliza? 394 
Cl: internet eu não tenho em casa (+) aí é só televisão (+) nos canais de cultura 395 
(+) e globo (+) mas nesses eu nunca vi passando (+) nada sobre ciências e 396 
tecnologia assim (+)  se passar eu não vejo (+) quando eu tinha aquela (+) TV 397 
cabo (+) né que se fala (+) aí tinha aqueles canais National Geographic Chanel 398 
(+) até (incompreensível) sabe? Descovery (+) aí (+) eu assistia bastante sobre 399 
aquecimento global (+) eu não me cansava né? (+) mas colocavam uma 400 
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reportagem que era de manhã (+) nesses canais (+) e às vezes passava na escola 401 
pra assistir né? (+) que eu acho que aprende mais em casa do que na escola (+) 402 
((riso)) hoje em dia a gente aprende mais na televisão (+) mas só que é muito 403 
caro também né? 404 
P: é 405 
Cl: Não dá... 406 
P: mas normalmente então você vê TV e (+) vídeo também quando... 407 
Cl: é (+) só que os livros que eu leio não são aqueles mais atualizados (+) são 408 
aqueles mais assim é (+) da década noventa e sete não (+) mas eu acho que dois 409 
mil e um  410 
P: você lê mais da área de literatura... 411 
Cl: literatura (+) e biologia (+) e química eu tentei sabe? (+) eu pego um livro 412 
eu faço assim: ah! hoje eu pego assim (+) ah! hoje eu vou estudar esse capítulo 413 
(+) amanhã esses capítulo (+) e vou indo...vou indo (+) aí às vezes eu tenho uma 414 
dúvida assim (+) aí... já me desanima aquela dúvida sabe?... 415 
P: hum hum (+) mas difícil... 416 
Cl: é mais difícil e complicado (+) porque biologia é só leitura (+) literatura 417 
matemática... eu num (+) nem pego porque é muito complicado pra mim (+) Só 418 
com o professor mesmo (+) história (+) geografia 419 
((Pesquisadora vai finalizando, faz o fechamento da entrevista e pede para que a 420 
aluna deixe seu depoimento ou acrescente mais alguma informação que 421 
desejar)) 422 
P: Até agora você falou... Você teria algo mais pra comentar?/.../ 423 
Cl: ah! (+) se fosse pro pro bem assim né? (+) eu gostaria de de comentar assim 424 
pras que as pessoas abrirem os olhos (+) e pressionarem mais a mídia (+) pra 425 
divulgar a ciência (+) eh (+) pressionarem também essas revistas mais barato né 426 
(+) e que a gente tenha uma educação boa né? Também na escola (+) 427 
(incompreensível) (assim primitivo)/.../ Ensino, tão fraco né? (+) e daí as 428 
pessoas ficam sempre naquilo (+) ah! eu acho um círculo vicioso sabe?(+) as 429 
pessoas não pressionam o governo (+) aí o governo não investe (+) aí a própria 430 
população /.../ ((ruído)) /.../ 431 
((ruído)) 432 
Cl: /.../ mas as pessoas que são assim forte (+) mais assim forte eles têm acesso 433 
(+) agora quem não tem acesso deveria pressionar mas tem gente que não tem 434 
consciência disso (+) que tudo é mídia sabe? 435 
((Pesquisadora e aluna discutem sobre a possível desvalorização de assuntos 436 
relacionados à ciência e à tecnologia em detrimento de manchetes 437 
sensacionalistas veiculadas em programas e jornais na televisão. O que traz 438 
como conseqüências uma confusão na cabeça das pessoas segundo a aluna.)) 439 
Cl: Que nem assim eles passam na televisão (+) que eu não concordo sabe (+) a 440 
escola pública (+) o aluno (incompreensível) o aluno não aprende porque na 441 
escola pública né? (+) por causa dos professores (+) /.../ mas porque (+) eles não 442 
vão aprofundando (+) Aprofundar aquilo ali (+) porque está assim (+) porque as 443 
pessoas não aprendem (+) porque (+) primeiro tem que falam assim eh (+) 444 
atualmente (incompreensível) (+) aí eles só falam assim oh (+) Ah! vão 445 
aumentando o o a percentagem (+) é (+) de chances (+) de as pessoas passarem 446 
na Fuvesp (+) é mais (+) não é (incompreensível) passar na Fuvesp que as 447 
pessoa vão ficar inteligentes (+) quem tá lá (+) vai passar por mérito (+) sabe? 448 
Acho que deveria ser pra todo mundo (+) ter esse acesso (+) que aí todo mundo 449 
ia ter as mesmas chances (+) e ia ter mais investimento 450 
 P: /.../ essas tuas críticas vão ficar... 451 
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((Pesquisadora e aluna continuam conversando sobre a falta de investimento 452 
público na informação na produção de conhecimento da maioria das pessoas, 453 
assim como de um horário mais adequado de programas interessantes e que 454 
tratem de ciências e tecnologia e também discutem a importância de um 455 
programa interessante que trate de ciência e suas descobertas num horário 456 
"nobre" que seja possível assistí-lo)  457 
((Depois disso, pesquisadora agradece a contribuição da aluna e se despedem)) 458 
 

 
 
Anotações 

           Comentários 

Entrevista 9: Br 
((pesquisidora faz uma introdução explicando o andamento da entrevista e os 
objetivos da mesma))  
A partir do roteiro inicia-se a entrevista.  
 
P: Se você lembra qual foi (+) a primeira vez (+) que (+) você ouviu falar sobre 1 
ciência?  2 
Br: ciência? (+) oh! (+) na verdade (+) é porque tem que falar tudo (+) né? 3 
P: hum hum 4 
Br: na escola do meu bairro (+) que era de primeira a oitava série (+) 5 
antigamente (+) era uma escola assim um pouco mais rígida do que hoje (+) 6 
hoje não tá muito (+) então eles começavam a ensinar (+) ciência (+) que era 7 
conjunto com (incompreensível) (+) que era um (+) do lado praticamente (+) 8 
então eles começavam desde o (incompreensível) falando que a gente tinha que 9 
plantar sementinha (+) eu lembro (+) que a gente plantava sementinha (+) daí 10 
regava (+) aí no dia a professora mandava a gente vê (+) foi daí que ela 11 
começou a falar um pouco (+) aí na primeira série (+) falou um pouquinho 12 
como é que a árvore crescia (+) aí falava da fotossíntese (+) processo que a 13 
planta levava pra crescer (+) mas daí quando (+) foi mesmo se aprofundar mais 14 
assim (+) de falar sobre (+) elementos (+) como é que se faz a fotossíntese e a 15 
respiração (+) aí foi mesmo na quinta série que teve umas fórmulas químicas 16 
(+) mas e se aprofundou mais... 17 
P: então (+) foi um contato bem antigo? 18 
Br: hum hum (+) desde pequena 19 
P: sempre ligado à escola? 20 
Br: isso 21 
P: a lembrança que você tem 22 
P: E da tecnologia? 23 
Br: tecnologia? (+) Foi mais ou menos na sétima (+) na sétima (+) que a 24 
professora ((ruído))  25 
P: Pode falar... 26 
Br: começou a falar assim (+) por cima (+) que foi (+) que tava poluindo muito 27 
(+) aí que tava vindo novas fontes (+) que iam substituir a energia né? Ela 28 
começou a falar que (+) agora a biomedici bio bio (+) aí que veio as novas 29 
ciências (+) que é a biomedicina (+) biomédicas (+) aí eu aprendi mais no 30 
primeiro ano (+) aí foi envolvendo a tecnologia  31 
P: eh (+) mas essas lembranças eh (+) você relaciona à escola...  32 
Br: à escola 33 
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P: tanto a ciência quanto a tecnologia 34 
Br: hum hum 35 
P: Qual assim a tua experiência (+) ou contato mais importante com a ciência? 36 
(+) Uma coisa que te chamou atenção? Que tu possa falar (+) uma experiência 37 
algo que te marcou (+) sobre ciência 38 
Br: eh acho assim (+) que foi o que eu mais me interessei (+) que comecei 39 
mesmo... 40 
P: eh que... 41 
Br: foi no segundo ano (+) no ano passado (+) que eu comecei a ter aulas com o 42 
professor D (+) porque eu nunca tinha tido aula no laboratório  43 
P: hum hum 44 
Br: aí ele começou a mostrar (+) como que é (+) fazer uma experiência (+) né? 45 
(+) começou a falar do método científico (+) daí eu me interessei mais 46 
P: foi aí ?  47 
Br: foi 48 
P: (incompreensível) 49 
Br: saber o resultado delas 50 
P: E (+) quando tu pensa assim em ciência (+) o que vem primeiro na tua 51 
cabeça? Qual é primeira coisa que vem? 52 
((pausa)) 53 
Br: no laboratório  54 
P: no laboratório? 55 
Br: é 56 
P: E quando você pensa em (+) tecnologia? 57 
Br: quando eu penso em tecnologia? Eu penso na mudança (+) numa 58 
transformação né? 59 
Então assim (+) eu penso que a tecnologia (+) ela vai trazer algo novo (+) ela 60 
vai tirar o antigo pra substituir     61 
P: hum hum 62 
Br: né? (+) então eu penso nela como algo (+) que tá vindo substituir (+) que vai 63 
ser melhor (+) vai mais prático 64 
P: hum hum (+) uma coisa que tá... 65 
Br: isso 66 
P: Agora (+) você poderia me contar assim (+) como foi o teu dia de ontem (+) 67 
e onde e quando a ciência e a tecnologia estiveram presentes/.../ 68 
Br: ontem (+) ontem eu me acordei aí (+) fui pro curso de informática (+) né? 69 
Aí o computador (+) a tecnologia porque (+) ele fala sobre as placas do 70 
computador (+) aí eu chego em casa (+) eu tenho (+) o meu vídeo game (+) que 71 
também (+) eu acho que tem tecnologia (+) né? (+) tem o meu celular (+) que 72 
eu utilizo ele diariamente (+) tenho ipod que eu uso bastante (+) então eu acho 73 
que isso daí (+) tem tecnologia pra mim que eu uso diariamente...  74 
P: a tecnologia tá bem (+) presente? 75 
P: E da ciência? (+) relaciona alguma coisa com o dia de ontem? 76 
Br: hum (+) ciência (+) não acho que não... 77 
P: não lembra?  78 
Br: não (+) não lembro não 79 
P: O que que mais (+) eh te encanta na ciência? 80 
Br: acho que as novas descobertas (+) né? porque (+) aquilo que eu te falei (+) 81 
acho legal na ciência comparar o antigo (+) com o atual (+) de hoje né? Que 82 
esse poder questionar (+) como era (+) antigamente e hoje tu pode debater o que 83 
mudou (+) eu acho muito interessante (+) eu acho que ciência num (+) o legal 84 
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dela mesmo (+) é questionar o ontem e o hoje (+) o que mudou (+) o que 85 
transformou... 86 
P: hum hum (+) (isso é o que mais) 87 
P: E a mesma pergunta pra tecnologia (+) o que mais te encanta na tecnologia? 88 
Br: ah! Eu acho que o que mais me encanta (+) é saber como é que as coisas as 89 
funcionam (+) porque (+) às vezes é uma pecinha tão pequena (+) que faz tanta 90 
coisa (+) que eu acho que isso me impressiona muito porque (+) sabe? Fazer 91 
uma pecinha daquelas (+) tem que (+) saber muita coisa que (+) então eu acho 92 
que a fonte de pesquisa que eles usam pra (+) sempre fazer coisas novas (+) é 93 
muito legal 94 
((ruído)) 95 
P: é impressionante 96 
Br: é! 97 
((ruído)) 98 
P: Eh (+) você tem medo (+) do poder da ciência e da tecnologia? 99 
Br: muito (+) muito (+) porque eu acho assim (+) tá evoluindo muito (+) a 100 
tecnologia (+) a ciência tá junto com ela eu acho as duas caminham juntas (+) 101 
então assim (+) eu acho que (+) chega uma hora (+) que a tecnologia (+) vai 102 
acabar (+) eu acho assim que o homem (+) ele (+) ele avança tanto (+) eu acho 103 
que chega uma hora (+) a própria tecnologia que ele mesmo inventou pode 104 
acabar com ele (+) o que eu que as coisas estão muito aceleradas (+) tá 105 
evoluindo muito rapidamente (+) mas eu acho que futuramente poderemos ter 106 
grandes conseqüências (+) né? assim oh (+) eu me assusto porque (+) é muita 107 
coisa né? Que tão descobrindo (+) que nem assim (+) eu não sabia que existia 108 
vírus de laboratório (+) e aí (+) foi notificado (+) eu vi numa reportagem que 109 
um homem né? mandava pelo correio (+) o vírus (+) que foi descoberto (+) isso 110 
assim (+) isso me assustou muito (+) eu fiquei impressionada 111 
P: você viu acho que um a reportagem agora semana passada... 112 
Br: isso... 113 
P: até que morreu... 114 
Br: exatamente...  115 
P: quer dizer se matou né? 116 
Br: exato... eu fiquei (+) meio assustada 117 
P: eu acho que era uma época que vocês não pegaram né? (+) 118 
Br: hum hum exato... 119 
P: dessa reportagem da época (+) da época do... 120 
Br: era muito pequena 121 
P: vocês eram muito novas (+) pequenas... já faz algum que... 122 
P: eu lembro da época que (+) foi realmente muito... 123 
Br: aí (+) houve história né que ele (+) mandava pelo correio (+) parece né? (+) 124 
pessoas foram infectadas né? (+) morreram (+) nossa! assustador (+) assim (+) 125 
se isso há um tempo era assim (+) imagine que agora (+) a situação é mais séria 126 
né? 127 
P: eh eu (+) mais velha (+) vivi isso /.../ouvia a notícias e aí também era coisa 128 
que a gente (+) ficava imaginando (+) como isso ia (+) mudar né? (+) a vida das 129 
pessoas (+) imagina você receber um vírus... 130 
Br: pelo correio né? ((risos)) 131 
P: e a ciência e a tecnologia é pra isso também... 132 
P: é (+) isso aí 133 
P: Eh! Na sua opinião (+) quem é o responsável pelos (+) destinos da ciência? 134 
Quem deve determinar os destinos da ciência? 135 
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Br: ah! eu acho que seja um grupo de (+) cientistas (+) mas eu acho que eles 136 
devem ser          assim (+) eleitos ... 137 
P: hum hum 138 
Br: não sei (+) no momento (+) acho que devem ter um chefe aí (+) que (+) 139 
comanda (+) ou então eh (+) um grupo de pesquisa...  140 
P: hum hum (+) você que os próprios cientistas 141 
Br: exato (+) mas eu acho assim (+) que pra eles poder comanda (+) eles têm 142 
que provar que realmente aquilo que eles estão (+) corretos (+)  né? 143 
P: E quem deveria assumir a (+) a responsabilidade pelos eventuais erros (+) da 144 
ciência? ((pausa)) 145 
Br: eu acho que seja (+) o próprio (+) laboratório (+) porque tudo que se passa 146 
dentro de um laboratório tá na responsabilidade (+) de quem autorizou né?  147 
P: hum hum 148 
Br: então eu acho que ele deveria ser o responsável (+) e também quem autoriza 149 
o laboratório (+) eu não sei se é o governo ((ruído)) não sei (+) mas  assim (+) 150 
eu acho ((ruído)) que /.../ tem que tá acompanhando essas pesquisas né?  151 
P: hum hum  152 
Br: saber se deu errado ou não né?  153 
P: o próprio eh (+) órgão que (+) autorizou (+) esse laboratório 154 
Br: exato 155 
P: E o que significa a ciência pra ti? Se você tivesse que conceituar ciência /.../ 156 
Br: no meu (conceito) eu acho que é tudo relacionado à vida ou não (+) não vida 157 
né? Acho pra mim (+) eu acho que ciência é tudo (+) acho que também ciência 158 
é o conversar (+) porque também conversar tem uma ciência (+) pra mim poder 159 
conversar (+) falar corretamente (+) acho que até no nosso dia-a-dia assim (+) 160 
tudo a ciência tá presente porque assim (+) eu ando na rua (+) quando na rua tá 161 
asfaltada (+) eu acho que (+) tem uma composição naquela (+) naquele asfalto 162 
(+) eu acho que tudo é ciência (+) o medicamento que eu compro (+) acho que 163 
tudo (+) a gente falar que não existe ciência em nada (+) tem em praticamente 164 
(que é tudo que foi fonte de pesquisa) (+) é muita pesquisa né? (+) eu acho que 165 
ciência é tudo 166 
P: é tudo 167 
P: E (+) tecnologia? /.../ 168 
Br: olha (+) pra mim tecnologia é um (+) algo novo (+) então é desenvolver 169 
algo novo né? (+) eu acho que a tecnologia (+) tá aí pra avançar (+) então (+) é 170 
difícil definir tecnologia eu nunca pensei aí (+) é difícil (+) acho que eu não 171 
saberia definir tecnologia (+) difícil... 172 
P: é que quando a gente pensa nos dois né?(+) ciência e tecnologia (+) acaba (+) 173 
ficando parecido  174 
Br: é (+) é difícil (+) não consigo definir assim (+) ciência ainda (+) ciência 175 
porque pra mim as duas estão sempre assim do lado né? (+) tecnologia difícil 176 
(+) não consigo definir  177 
P: e você acha assim que a ciência (+) ela (+) vive sem a tecnologia (+) ou a 178 
tecnologia vive sem a ciência (+) qual é o grau de dependência que você acha 179 
que tem entre as duas? 180 
Br: eu acho que a tecnologia depende mais da ciência (+) porque eu acho que a 181 
ciência é fonte de tudo (+) e pra desenvolver tecnologia precisa de muito estudo 182 
né? (+) e a ciência (+) acho que (+) tecnologia precisa mais da ciência (+) mas 183 
assim a ciência (+) também precisa de tecnologia pra desenvolver pesquisa (+) 184 
acho que os dois andam juntos (+) mas assim mesmo eu acho que a tecnologia 185 
depende mais da ciência 186 
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P: mas você acha que também a ciência... 187 
Br: ...depende da tecnologia 188 
((pausa)) 189 
P: até pra alguma descoberta (+) dos aparelhos 190 
Br: hum hum (+) exatamente 191 
((Pesquisadora explica para a aluna o prosseguimento da entrevista)) 192 
P: Você acha importante as pessoas entenderem ou conhecerem a ciência? 193 
Br: eu acho que sim (+) porque conhecer ciência (+) às vezes as pessoas vivem 194 
a ciência e não conhecem (+) aí acham que quando passa assim (+) alguma 195 
coisa que os cientistas erraram aí (+) tudo joga a culpa na ciência (+) só que eles 196 
não entendem que ciência (+) é tudo no dia-a-dia deles (+) eu acho importante 197 
sim 198 
P: é? 199 
P: E a quem cabe o papel de informar? 200 
Br: eu acho que (+) cabe ao próprio governo (+) acho que o governo (+) essas 201 
coisas científicas (+) eles divulgam muito pouco (+) eles não divulgam (+) 202 
tanto (+) pelo menos não suficiente né? (+) que até mesmo (+) química por 203 
exemplo (+) eles só sabem divulgar (+) que alimentos estão contaminados com 204 
a Química (+) mas eles não especificam que o próprio  processo do alimento 205 
crescer (+) isso envolve uma química (+) então assim eles jogam aquela 206 
bomba falando que os químicos erraram (essas coisas de ciências) (+) mas ele 207 
não informam  realmente (+) o que é realmente a ciência (+) porque ciência está 208 
presente em tudo (+) e a química também 209 
P: você acha também que é um papel também do (+) do estado 210 
Br: ah! eu acho que o governo... 211 
P: governo de trabalhar/.../ 212 
P: E você costuma ler revista de divulgação (+) científica? Divulgação da 213 
ciência? 214 
Br: eu gosto (+) eu gosto (+) tudo que é (+) uma coisa descoberta (+) foi 215 
descoberto isso (+) acharam (+) a cura pra (+) eu acho interessante (+) a forma 216 
como eles fizeram (+) eu costumo muito ler revistas né? (+) então assim (+) eu 217 
leio bastante (incompreensível) científicos assim (+) a primeira página assim eu 218 
leio (+) pra vê se tem alguma coisa alguma descoberta (+) uma fonte de 219 
pesquisa descobriram (+) eu leio bastante (+) eu gosto/.../ 220 
P: mas você lê uma revista (+) específica de divulgação de ciência? 221 
Br: olha (+) eu leio aquela (+) a Veja... 222 
P: a Veja 223 
Br: eu gosto bastante então assim (+) toda revista Veja (+) sempre vem alguma 224 
coisa (+) então eu acho legal eu leio muito ela  225 
P: então quando você pega a Veja (+) você (+) busca (+) uma reportagem de 226 
ciência... 227 
Br: hum hum  228 
P: e assim com que freqüência você faz isso? 229 
Br: olha (+) aí 230 
P: normalmente... 231 
Br: a revista veja acho que eu (+) assim de dois em dois meses eu sempre (+) 232 
dou uma lida (+) sempre (+) pego uma (+) porque eu gosto (+) muito né? e 233 
como chega na casa dos meus tios (+) e eles não lêem (+) aí eu vou lá pego e 234 
dou uma lida (+) eu acho muito legal eu gosto da Veja (+) eu gosto de 235 
(acompanhar) 236 
P: É (+) importante 237 
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((pausa)) 238 
P: No Brasil (+) a gente tem essas revistas aqui que assim que (+) normalmente 239 
divulgam (+) são mais (+) mais específicas pra divulgar ciência (+) 240 
((pesquisadora faz uma explicação sobre as revistas)) Nós temos essas revistas 241 
aqui a Galileu (+) a Ciência Hoje (+) a Scientific American do Brasil (+) e essa 242 
Pesquisa Fapesp que ela (+) tem mais uma entrada em São Paulo mesmo (+) 243 
você conhece todas elas (+) qual as que você conhece? 244 
Br: eu conheço essa aqui (+) e essa (+) são as que eu mais (+) leio assim (+) 245 
também 246 
P: a Pesquisa Fapesp ? 247 
Br: isso 248 
P: e a Scientific American 249 
Br: Isso  250 
P: que você conhece?  251 
Br: agora essas aqui (+) eu nunca (+) nunca li  252 
P: a Super (+) a Galileu e a Ciência Hoje você nunca leu? 253 
Br: não (+) essas duas já tive contato (+) mas essas três não  254 
P: hum hum 255 
P: Interessante você nunca ter (+) lido a Super.  256 
Br: não nunca li (+) nunca li (+) acho que quando a gen... (+) acho que é o 257 
costume de ler só uma né? Essa daqui eu nunca li (+) deve ser interessante né?... 258 
P: é (+) elas têm estilos diferentes (+) Bem diferentes dessa que você conhece 259 
(+) da Pesquisa e da Scientific American (+) é a tua é o oposto da outra (+) mas 260 
é (+) que essa é mais popular por isso é que... (+) mas legal (+) você está num 261 
bom caminho...mas ela é oposto da outra 262 
Br: hum hum 263 
P: é (+) dessas aqui você conhece duas 264 
Br: duas... 265 
P: e você é conhece mas você lê essas revistas ou assim... 266 
Br: olha eu já li (+) já li bastante (+) coisa delas... 267 
P: mas não normalmente?... 268 
Br: não não  269 
P: não tem uma freqüência de leitura delas? 270 
Br: não 271 
P: não conhece mesmo? 272 
P: E se você olhasse essas revistas na banca (+) qual você compraria? Você 273 
dissesse assim hoje eu vou comprar uma revista (+) qual você compraria? 274 
Br: ((pausa)) acho que essa daqui oh (+) acho que é a que mais me chamaria a 275 
atenção  276 
P: a Ciência Hoje? 277 
Br: é (+) pelo título dela  278 
P: é (+) tá (+) eu acho que você já respondeu o que eu ia perguntar (+) o que te 279 
chamaria atenção seria... 280 
Br: é! 281 
P: o título? 282 
Br: exatamente  283 
P: você compraria por conta da... 284 
Br: da capa 285 
P: da capa 286 
Br: acho que esta daí (+) ficou bem mais (+) causa um impacto visual (melhor) 287 
P: você (+) escolheria por conta da (+) da manchete que te chamou atenção  288 



 356 

Br: hum hum 289 
P: Se na biblioteca tivesse todas essas revistas disponíveis você tiraria um 290 
tempo do seu dia pra ler essas revistas?/.../ 291 
A: hum hum (+) olha (+) eu leio muito livro (+) então assim (+) a daqui não é 292 
aberta (+) mas quando ela é aberta (+) inclusive quando vem assim aí eu dou 293 
uma corrida pra pegar um livro emprestado (+) aí sempre tem as revistas (+) aí 294 
eu vejo essas revistas elas Já (desatualizadas) essas revistas! (+) mas assim (+) 295 
olho muito 296 
P: mas se você tiver assim (+) porque essas revista são mensais... 297 
Br: hum hum 298 
P: porque (+) se tivéssemos um ideal (+) tanto essas quanto a veja você já 299 
conhece e a escola tivesse todas elas mensalmente (+) aí sempre no dia cinco de 300 
cada mês (+) (incompreensível) eh (+) tiraria um tempo para ir lá (+) vê o que 301 
apareceu na Ciência Hoje (+) o que apareceu na Galileu (+) cê acha que (+) 302 
seria uma (+) um motivo de interesse seu? 303 
Br: pra mim sim (+) pra mim sim 304 
P: seria um tempo que (+) lhe interessaria (+) olhar as revistas  305 
Br: exatamente 306 
P: e (+) quanto tempo você ocupa normalmente para essa tua atividade de 307 
cultura em geral (+) você já falou um pouco né? (+) que você lê a (+) a Veja 308 
Br: a veja (+) mas assim (+) eu leio muito livro...  309 
P: livro... 310 
Br: eu gosto (+) nossa eu acho livro muito interessante (+) né? 311 
P: que tipo de livro você lê? 312 
Br: olha (+) eu gosto muito de ler (+) sobre biologia (+) química assim às vezes 313 
eu tô com muita dúvida (+) aí pego pra ler (+) eu gosto de ler assim que 314 
explique teórico (+) eu gosto de livro de teoria (+) que acho muito... 315 
P: tipo livro didático? 316 
Br: hum hum (+) exato (+) mas nem tanto os didático (+) mas eu procuro 317 
mesmo comprar livro só de teoria (+) porque eu acho interessante 318 
P: um livro por exemplo que você leu (+) um evento de biologia você lembra? 319 
Br: olha eu leio sobre genética (+) aí tem (+) sobre Darwin que eu acho que a 320 
(+) que ele fala que a questão (incompreensível) (+) interessante (+) mas eu 321 
acho que o que mais me chamou atenção foi a genética né? Porque foi (+) 322 
(incompreensível) que eu achei muito interessante (+) que eu achei legal (+) 323 
também leio sobre clonagem que também eu acho legal (+) legal (+) porque 324 
também tem a ver com a genética (+) e envolve também leio (incompreensível) 325 
P: (incompreensível) só porque te interessa 326 
Br: hum hum (+) porque (+) me chamou atenção 327 
P: Que meios de informação você mais utiliza? (+) no caso os livros que a gente 328 
comentou.  329 
Br: computador (+) eu uso assim  330 
P: internet  331 
Br: internet pra pesquisar alguma coisa nova (+) que eu quero saber né? (+) que 332 
às vezes jogam uma (+) a mídia apresenta uma coisa (+) mas daí eu fico em 333 
dúvida (+) não confio muito na mídia (+) eu sempre vou em busca 334 
P: hum hum 335 
Br: aí fico um tempo pesquisando (+) coisas novas... 336 
P: e na internet você é (+) busca informação? 337 
Br: hum hum 338 
P: eh ouve alguma coisa no jornal (+) aí você vai lá e... 339 
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Br: eu vou... 340 
P: e busca a informação? 341 
Br: eu vou (+) quando tem alguma coisa assim polêmica (+) eu vou  342 
P: vai lá buscar a informação? 343 
Br: eu vou... 344 
P: e que (+) tipo de acesso você usa (+) para buscar essa informação? (+) você 345 
digita no Google? (+) você tem lá uma uma (+) um jornal que acessa 346 
normalmente?... 347 
Br: olha (+) é freqüento o Google (+) mas eu prefiro entrar diretamente num site 348 
específico de cada (+) cada reportagem que eu costumo ver né? 349 
P: hum hum 350 
Br: mas aí o que eu mais costumo entrar mesmo (+) assim eu quero eu gosto de 351 
buscar a informação e ter uma resposta assim (que que o estudioso tá achando) 352 
sempre (+) a maioria das vezes (+) eu entro no site da USP 353 
P: hum hum 354 
Br: ou no site (+) do Mackenzie que eu acho que eles também têm uma idéia (+) 355 
eu acho que o jeito de pensar deles é muito legal (+) às vezes eu acesso a PUC 356 
(+) assim eu gosto de... 357 
P: hum hum 358 
Br: universidade (+) porque eu acho que a visão deles (+) que lidam com o 359 
estudo né? (+) acho que é bem interessante 360 
P: então você já tem essa (+) alguns uns sites que você... (incompreensível) 361 
Br: entro com mais freqüência... 362 
P: E (+) normalmente assim é (+) você a reportagem você não (+) não vai na 363 
internet buscar? 364 
Br: não (+) não eu busco o assunto que a reportagem tá abordando (+) aí eu 365 
entro nele 366 
(+) tiro as minhas dúvidas né? 367 
P: tá (+) bom... 368 
((Pesquisadora vai finalizando, faz o fechamento da entrevista e pede para que a 369 
aluna deixe seu depoimento ou acrescente mais alguma informação que 370 
desejar)) 371 
P: Até agora você falou... Você teria algo mais pra comentar?/.../ 372 
Br: Não (+) não a única coisa que eu fiquei pensando agora foi sobre a definição 373 
de tecnologia (+) 374 
P: hum hum 375 
Br: acho que (+) eu nunca pensei numa definição para ela (+) assim (+) eu achei 376 
interessante a pergunta (+) não sei (+) eu não pensaria numa resposta (+) acho 377 
que se alguém está pensando em escrever assim (+) seria interessante... 378 
P: uma boa pergunta de pesquisa 379 
Br: exatamente (+) tecnologia 380 
Br: só isso 381 
 ((Depois disso, pesquisadora agradece a aluna e se despedem)) 382 
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Entrevista 10: I 
((pesquisidora faz uma introdução explicando o andamento da entrevista e os 
objetivos da mesma))  
A partir do roteiro inicia-se a entrevista.  
 
P: A primeira pergunta que vou te fazer é se você lembra qual foi a primeira vez 1 
que você ouviu falar de ciência?  2 
I: Lembro! A primeira vez que eu vi falar de ciência foi na quinta série pra sexta 3 
(+) só que não chagou a especificar nem Química nem Física nem Biologia (+) 4 
só que foi tudo (interado) os três temas num só (+) aí a professora (+) a 5 
professora tinha comentado que lá pra oitava série ou primeiro ano a gente ia 6 
aprender mais Física (+) um poço de Química (+) mais só ia especificar mesmo 7 
do primeiro ao terceiro ano (+) que aí ia ver se ia despertar o interesse ou não. 8 
P: tá! Você tem referência lá pela quinta e sexta série de ciência (+) e 9 
tecnologia? Você lembra qual foi a primeira vez que isso apareceu na tua vida e 10 
que você tem uma referência disso? 11 
I: tecnologia como tema de estudo mesmo para especificar foi no primeiro ano 12 
aqui no Z.  13 
P: mas fora isso (+) assim no geral? 14 
I: fora isso pra saber mesmo de tecnologia (+) eu fiquei sabendo mesmo pela 15 
minha madrinha (+) né? já que ela é meio Química (+) Fisco-Químico (+) aí ela 16 
falou um pouco sobre tecnologia (+) biotecnologia (+) biomedicina (+) em si 17 
mesmos eu só fiquei sabendo aqui no primeiro ano no Z. 18 
P: e qual foi assim a tua experiência e teu contato mais importante com a 19 
ciência? Alguma coisa que te chamou a atenção? Que você lembra e não 20 
esquece! 21 
I: foi a primeira experiência com o professor D em sala no ano passado (+) ele 22 
fez o experimento da bexiga que conforme o ar entrava na bexiga ia enchendo 23 
(+) enchendo (+) até o ponto de explodir ou não (+) aí ele fez três experiências 24 
(+) a primeira ele fez até o ponto da bexiga estourar (+) ele falou “ vocês viram 25 
até que temperatura ela estourou?” aí teve que marcar (+) fazer o resumo (+) 26 
relatório mais depois da experiência que eu comecei a gostar mais de 27 
Química(+) mas uma (+) uma outra experiência que me chamou a muita a 28 
atenção (+) muita atenção mesmo foi a parte dos biocombustíveis que a gente 29 
teve que formular  mais ou menos uma fórmula para que os biocombustíveis (+) 30 
para que os biocombustíveis fossem positivos na realidade (+) não negativos 31 
como muitos pensam mais a partir daí eu comecei a gostar mais.   32 
P: essa dos biocombustíveis foi aqui na escola (+) ou foi na USP? 33 
I: foi na USP que eles deram a base e aqui na escola o professor D disse que 34 
quem quisesse fazer fazia (+) só que ele não chegou a propor  mesmo o assunto 35 
porque a maioria não quis (+) ali (+) lá mesmo na USP a gente bolou uns 36 
negócios lá... 37 
P: E quando você pensa em ciência o que vem primeiro a sua mente? 38 
I: quando penso em ciência? 39 
P: quando fala em ciência? 40 
I: bem vem os animais (+) o que mais fácil em ciências é Biologia sem ser 41 
Química (+) porque pretendo fazer Veterinária e tudo (+) e me relaciona mais 42 
com a Biologia (+) a primeira coisa que vem assim quando penso em ciência (+) 43 
antídoto (+) animal (+) floresta (+) assim... 44 
P: Quando você pensa em tecnologia o que primeiro vem a sua mente? 45 
P: computador! ((risos)) a tecnologia é ótima! ((risos)) 46 
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P: Você podia me contar como foi o seu dia de ontem (+) ta você acordou (+) 47 
fez uma série de coisas (+) foi dormir (+) e o que tinha de ciência e tecnologia 48 
no dia de ontem (+) teu? 49 
I: internet que eu usei (+) depois que eu saí do Z eu parei na Lapa no meu curso 50 
(incompreensível) e aí eu mexi na internet para pesquisas trabalho (+) aproveitei 51 
pra olhar a página da uol e ver a página da Folha de São Paulo (+) pra ver o que 52 
tinha acontecido (+) assim tal... depois fui pra casa almocei (+) aí assisti 53 
televisão (+) aí depois disso acho que saí pra ajudar minha mãe em casa (+) 54 
mais tecnologia mesmo foi só a televisão e o computador mesmo. 55 
P: e ciência? 56 
I: aí de ciência? de ciência foi (+) a parte de organizar os lixos para poder 57 
colocar em frente de casa (+) os animais que foram lá e minha mãe estava 58 
expulsando eles e eu não deixei (+) ela expulsou ele e acabei levando eles (+) e 59 
acho que o tema que passou na televisão a noite que foram “As florestas”.  60 
P: o que mais te encanta na ciência? O que mais te fascina na ciência? 61 
I: as mutações genéticas (+) o que mais me fascina (+) mutações assim (+) 62 
aquelas plantas que você mistura uma com a outra e forma aquela mais 63 
resistente e produz mais oxigênio (+) esse negócio (+) assim (+) e outra coisa 64 
assim em particular é as moléculas as partículas (+) as moléculas assim! 65 
P: E o que mais te encanta na tecnologia? 66 
I: os avanços (+) assim a computação por exemplo (+) era coisas... bem 67 
antigamente mesmo o máximo de contas era múltiplo de dois agora já dá pra 68 
fazer múltiplos de mil dois mil e assim ainda aumentando (+) fora os avanços 69 
assim da própria internet que antes você tinha aqueles sites prontos tipo do 70 
Google que você pesquisava uma série de coisas (+) agora dentro do próprio 71 
Google tem outros sites que você pode entrar (+) então isso pra mim também já 72 
faz parte do avanço. 73 
P: o avanço mesmo, né? 74 
I: você tem medo do poder da ciência e da tecnologia? 75 
I: um pouco (+) né? Porque as vezes o antídoto que agora ta curando 76 
futuramente pode mata-lo também (+) muito (+) muitas vacinas assim por 77 
hora você pensa que tá protegido assim  ah é um antibiótico você vai ficar bom 78 
e tal (+) mais as vezes pra algumas pessoas (+) pra alguns organismos as 79 
reações são diferentes o que era pra ajudar pode acabar atrapalhando (+) na 80 
respiração (+) fisicamente (+) assim. 81 
P: dá um certo medo porque a gente nunca sabe ... 82 
I: os efeitos que vai ter no organismo. 83 
P: Na sua opinião (+) quem são os responsáveis pelos destinos da ciência? 84 
Quem determina os caminhos que a ciência deve ir? 85 
I: acho que nós mesmos porque (+) assim você só acredita numa teoria se você 86 
tem uma prova (+) só que as vezes não adianta alguém provar pra você aquilo 87 
que é o certo (+) você mesmo tem que tentar buscar (+) é claro não da mesma 88 
maneira assim (+) porque as vezes fica difícil fazer as mesmas experiências com 89 
os mesmos cálculos mas nós mesmos fazemos o nosso destino (+) é.... as vezes 90 
a gente pode mudar ou não mais nós mesmos somos responsáveis tanto pela 91 
parte boa como as partes más da vida. 92 
P: é complicado (+) quem que deve assumir a responsabilidade por eventuais 93 
erros da ciência? 94 
I: nós mesmos também (+) porque os cientistas (+) os Químicos (+) os Físicos 95 
assim eles tão fazendo assim tudo o que podem pra tentar avançar a tecnologia 96 
científica para ajudar a humanidade só que as vezes o erro deles consiste no 97 
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nosso próprio erro porque a gente pensa que aquela doença vai ser curada só 98 
porque aquele antídoto curou uma que é aparecida (+) só que a gente não pode 99 
culpá-los por isso (+) a gente acredita neles mas tem que acreditar 100 
desacreditando um pouco, né? Porque nem tudo é certo (+) porque eles fazem o 101 
que eles podem (+) mas as vezes em tudo que eles fazem vai acabar ajudando a 102 
gente (+) beneficiando a gente de alguma maneira. 103 
P: você acha que a ciência não é exata (+) né? 104 
I: é! 105 
P: não tem certeza de tudo! 106 
P: o que significa ciência pra você?  107 
I: bem! Ciência significa (+) vida (+) avanços progresso (+) e descoberta 108 
porque a cada dia se descobre alguma coisa né? (+) tabela periódica ta todos 109 
aqueles elemento ali (+) mas amanhã ou depois você pode descobrir um novo 110 
elemento (+) ou você pode transformar um elemento (+) você pode juntar um 111 
elemento com o outro então a ciência significa progresso (+) vida (+) esperança 112 
(+) só assim. 113 
P: E o que significa tecnologia pra você? 114 
I: tecnologia? (+) é progresso também né? Só que progressos (+) que podem ser 115 
contestados assim como se eles são progressos bons ou benéficos ou maléficos 116 
(+) mais (+) com a aquela coisa assim que nem sempre você vai descobrir uma 117 
coisa assim futura que vai poder te ajudar assim (+) mas também se você tentar 118 
através da tecnologia voltar um pouco o tempo pra encontrar alguma coisa dali 119 
que possa te ajudar agora é melhor (+) então você pode usar a tecnologia para 120 
avanços (+) bem a frente do limite ou você pode usar técnicas que você já usava 121 
antes pra tentar fazer um progresso maior do que só tentar avançar 122 
normalmente. 123 
P: então as tecnologias está associada pra você a esse progresso (+) 124 
desenvolvimento? 125 
I: é! 126 
P: bom! Aqui a gente conclui a primeira parte que é pensar sobre ciência e 127 
tecnologia /.../ agora vou passar a segunda parte que é mais curtinha que é sobre 128 
a divulgação da ciência ta? (+) então vou te perguntar se você acha que as 129 
pessoas devem compreender e entender a ciência? 130 
I: ah! eu acho (+) porque se as pessoas não compreende e entende a ciência elas 131 
não podem julgar (+) porque você só pode julgar uma coisa a partir do momento 132 
que você entende  e compreende aquilo que está sendo discutido (+) se você 133 
não sabe o que ... não entende o que o cientista o que acabou de descobrir ... 134 
uma fórmula pra rejuvenescer (+) coisa assim  você não vai poder dizer “ta 135 
errado!” (+) você não conhece! Você não entende! Não compreende como 136 
acontece (+) então você precisa compreender como acontece (+) então você 137 
precisa compreender e entender pra depois você pensar em contestar tudo. 138 
P: E a quem cabe esse papel de informar? 139 
I: bem! Na minha opinião assim deveria ser os próprios cientistas né? Porque 140 
assim o que eles descobrem formulam essas coisas (+) deveriam passar assim 141 
pra sociedade (interá) esses assuntos todos (+) além de nós mesmos começar a 142 
pesquisar (+) porque só depender dos outros também não tem como (+) a gente 143 
já depende deles pra achar os antídotos então a gente tem que depender de si 144 
mesmo também (+) pra tentar acha um jeito de descobrir (+) de se comunicar 145 
com eles sem precisar também ser ao público assim na TV (+) na mídia aberta 146 
(+) assim já tem a tecnologia da internet (+) tem vários meios de comunicação 147 
pra você tentar entender 148 
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P: você acha que depende muito das pessoas ir em busca? 149 
I: é! 150 
P: Você costuma ler revistas de divulgação da ciência? 151 
I: é um pouco difícil assim de eu ler porque em casa acho que só eu mesmo 152 
gosto assim desta parte de Física Química assim (+) desta parte de ciência assim 153 
(+) como eu ainda não trabalho tem dificuldade de comprar as revistas ou então 154 
não encontro as revistas assim com os amigos assim (+) aqui na escola quando 155 
eu encontro ou quando um amigo meu tem eu sempre peço leio junto (+) 156 
discuto  157 
P: você lembra assim de algum assunto interessante que você leu em alguma 158 
revista que te chamou a atenção? 159 
I: esta questão da clonagem! 160 
P: clonagem? 161 
I: me chamou a atenção porque desde pequeno assim desde uns oito ou nove eu 162 
sempre sonhei em ser cientista (+) só que aí vem um a fórmula secreta e você 163 
percebe que não é tão fácil como você pensa (+) são anos de estudo (+) anos de 164 
prática teoria (+) você tem que estar preparado primeiro pros anos que vão ser 165 
estudados e também depois ver se é realmente isso que você quer (+) aí eu já to 166 
em dúvida (+) mas eu ainda continuo querendo isso no ramo da ciência (+) mas 167 
é mais diferente do que era antes. 168 
P: que curso você pretende fazer? 169 
I: Eu pretendo fazer Veterinária e Ciências Biológicas (+) mais antes eu queria 170 
Química Física. 171 
P: você queria uma coisa mais específica? 172 
I: é! 173 
P: agora qualquer uma você vai estar no campo igual! 174 
P: No Brasil a gente tem essas revistas aqui que divulgam a ciência para o 175 
público em geral (+) Galileu (+) Pesquisa Fapesp /.../ que está mais aqui em São 176 
Paulo (+) Scientific American do Brasil (+) Super (+) Ciência Hoje(+) ta? Você 177 
conhece todas estas revistas? 178 
I: não! 179 
P: não? 180 
I: a única que eu conhecia um pouco era essa daqui!  181 
P: a Scientific American? 182 
I: é! Aí essas daqui eu não conhecia (+) pra mim é completamente desconhecido 183 
P: a Galileu (+) a Super? 184 
I: a Galileu eu só ouvia falar assim (+) mas lê mesmo não! Essas outras eu não 185 
tinha ouvido falar mesmo! 186 
P: tá! E a Scientific American você já leu alguma coisa? Como você conhece 187 
ela? 188 
I: ah! eu não lembro (+) o que eu li nela (+) eu lembro que ela fala bastante 189 
sobre formas segredos científicos assim (+) formas de você pensar e resolver 190 
questões Química Física esses negócios (+) mas eu não lembro o tema 191 
exatamente. 192 
P: mas você já leu ela! E o que você achou da revista? 193 
I: eu achei bem interessante! Assim os temas quando eu li achei informações 194 
complicadas que você tem que interpretar muito bem mais assim interessante 195 
porque chamava a atenção porque era uma coisa assim que você não conhecia 196 
(+) aí você começa ler (+) começa se interessar (+) você vê aquele tema bate 197 
com o que você gosta e você quer ler mais e mais e mais... 198 
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P: ela é bem explicada! E se você olhasse todas essas revistas na banca (+) você 199 
vai a uma banca e diz “hoje eu vou comprar uma revista pra eu ler” (+) qual 200 
você compraria para ler? Dessas cinco aí? 201 
I: bem! Se eu fosse comprar? 202 
P: é se você fosse na banca comprar? 203 
I: eu compraria a Ciência Hoje! 204 
P: Ciência Hoje? E porque você compraria? 205 
I: ah! pra interar mais os assuntos que acontecidos hoje (+) temas como 206 
aquecimento global (+) avanço do computador hoje (+) há os antídotos das 207 
poções já feitas pelos médicos hoje coisa assim e pra saber mais assim porque 208 
por mais que você veja na internet (+) livros já escritos tudo (+) você ainda não 209 
sabe tudo que tem hoje (+) eu acho que eu pegava a revista ciência hoje eu ia 210 
me interar mais no assunto (+) mas as outras também seria interessante (+) mais 211 
pra comprar hoje eu compraria esta. 212 
P: o seu critério de escolha seria o título da revista? 213 
I: também! Mais vejo a revista também temas (+) eu vejo a capa já tem os temas 214 
principais (+) aí eu já compraria aquilo que tem os temas que forma /.../ que 215 
chame mais a atenção! 216 
P: E se na biblioteca da escola (+) por exemplo (+) você tivesse todas estas 217 
revistas pra ler (+) você tiraria um tempo pra ler estas revistas? 218 
I: tiraria sim (+) porque eu gosto de ciências né? Se eu gostasse um pouco só 219 
talvez eu não pegasse para ler porque as vezes não vale a pena você levar a 220 
revista porque parece legal (+) agora se você já conhece um pouco do assunto 221 
de ciência (+) Física esse negócio já te chama a atenção (+) você já tem como 222 
pegar o tempo duas ou três horas (+) meia hora que seja pra ler (+) aí eu já 223 
pegaria assim pra ler (+) porque não tem nada pra fazer (+) aí eu pego caderno 224 
faço lição mas aí eu nem sempre as lições são muito complicadas que passam a 225 
tarde inteira (+) então já pegaria uma coisa pra lê. 226 
P: e quanto tempo você ocupa normalmente para as atividades de cultura em 227 
geral? TV (+) internet (+) cinema (+) leituras? 228 
I: por dia eu? (+) entre TV internet livros acho que assim eu uso umas (3 horas) 229 
(+) não é muito tempo! 230 
P: o que você utiliza mais para buscar informação? 231 
I: a internet! 232 
P: a internet? Você tem em casa? 233 
I: não! Eu tenho assim (+) ai moro aqui e aqui tem um telecentro que é de graça 234 
mas uso lá pra buscar e pra fazer trabalhos de escola. 235 
P: mais você faz isso diariamente?  236 
I: é! 237 
P: e essa informação é para as coisas que você precisa ou busca pela informação 238 
mesmo? Só vai buscar a informação quando tem trabalho (+) alguma coisa? 239 
I: não! Eu procuro normalmente (+) quando tem trabalho de escola a gente 240 
especifica mais né? Porque você tem trabalho de escola e não pode viajar muito 241 
além (+) mais normalmente eu entro nos sites assim das revistas científicas (+) 242 
entro no próprio site do Professor D (+) leio as coisas que ele deixa lá (+) entro 243 
na comunidade pra ver se tem alguma coisa nova de Química (+) pego uns 244 
livros de Química que eu ganhei do (+) químico (+) eu não lembro pó primeiro 245 
nome é alguma coisa Feltre. 246 
P: Ricardo Feltre! 247 



 363 

I: é acho que é! Ai eu pego... tenho volume um dois três quatro (+) pego e leio e 248 
quando a minha mãe está fora de casa eu pego algumas coisas e arrisco algumas 249 
experiências (+) mais nada perigoso! 250 
P: porque a mãe não deixa? 251 
I: A mãe não gosta porque suja muito também né? Se tivesse um espaço próprio 252 
(+) por exemplo (+) um laboratório assim é que eu já moro em apartamento 253 
(incompreensível) se eu morasse numa casa assim com espaço nem que seja no 254 
quintal (+) tivesse algumas coisas já usava (+) sujava depois limpava (+) mais 255 
no apartamento já não dá né? Porque já tem um risco (+) é abafado e ainda faz 256 
experiências químicas minha mãe /.../ 257 
((O entrevistado comenta sobre suas experiências em casa)) 258 
P: bom! De todos os meios que você falou (+) você utiliza mais a internet e 259 
porque você utiliza mais a internet? 260 
I: porque quando eu saio de casa e digo que vou na internet eu tenho três 261 
motivos (+) um é que eu vou entrar no site da escola pra saber (+) outro já tem a 262 
desculpa do orkut (+) já que não tenho internet em casa eu tenho orkut lá aí a 263 
minha mãe já não liga /.../ 264 
P: então você junta diversão e cultura! 265 
((A pesquisadora faz o encerramento e deixa livre para o entrevistado acrescenta 266 
mais alguma coisa)) 267 
((O entrevistado pede informações sobre o curso de Química da USP))268 
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Esta tese foi impressa em papel reciclado, frente e 
verso, porque plantei algumas árvores, mas já 
consumi muitas delas.  
 
Pequenas ações em busca de um mundo melhor! 

 
 

 
 


