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RESUMO 

O propósito deste trabalho foi promover discussões sobre os mecanismos e implicações de 

canais de divulgação científica na área de Geografia, por meio da análise de uma revista de 

divulgação da ciência voltada para a divulgação do campo científico da Geografia, a Revista 

Conhecimento Prático – Geografia, publicada pela editora Escala pertencente ao Grupo Brasil 

de Revistas LTDA. Procuramos analisar as matérias da seção Ponto de Vista, do ano de 2016, 

por meio do método de Análise de Conteúdo, para entendermos como se estrutura o diálogo 

feito por meio de uma revista na área de Geografia voltada para o grande público, e como 

essas ações podem contribuir para a formação cidadã. A escolha desta se seção foi devido ao 

fato de se assinada por especialista, pertinência dos assuntos e temporalidade dos assuntos. 

Como resultados, averiguamos que as matérias analisadas realizam a divulgação científica de 

temáticas atuais da área da Geografia, relacionando-as com o mundo contemporâneo  de 

forma crítica, embasada por um ponto de vista teórico e comprometida em estabelecer 

relações entre as dimensões sociais, políticas, econômicas, sócio históricas que permeiam uma 

proposta para a formação cidadã. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work was to promote discussions about the mechanisms and implications 

of channels of scientific dissemination in the area of Geography, by means of the analysis of a 

journal of dissemination of science geared to the dissemination of the scientific field of 

Geography, the Journal Practical Knowledge - Geography, published by the Escala publishing 

house belonging to Grupo Brasil de Revistas LTDA. We tried to analyze the subjects of the 

section Ponto de Vista, from the year 2016, through the Content Analysis method, to 

understand how to structure the dialogue done through a magazine in the area of Geography 

aimed at the general public, and how these actions can contribute to citizen training. The 

choice of this section was due to the fact of being signed by a specialist, pertinence of the 

subjects and temporality of the subjects. As a result, we find that the analyzed materials carry 

out the scientific dissemination of current topics in the area of Geography, relating them to the 

contemporary world in a critical way, based on a theoretical point of view and committed to 

establishing relationships between the social, political, economic, historical partners that 

permeate a proposal for citizen training. 

 

 

Keywords: Scientific Dissemination, Geography, magazines, citizen training. 
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INTRODUÇÃO 

Pesquisas recentes demonstram que nos dias atuais, as sociedades mundiais vêm, cada 

vez mais, sendo influenciada por questões científicas e tecnológicas no que se refere tanto sua 

vida cotidiana como em relação às ações no meio em que vive. Dentro desse viés percebemos 

a necessidade de aproximação e estratégias a fim de democratizar o acesso à ciência e à 

tecnologia e seus papéis no processo de desenvolvimento da sociedade como um todo, sendo 

assim, os canais de comunicação entre a comunidade acadêmica e outros pares como nós 

leigos precisam ser solidificados e efetivados.  

Tendo como mote esse contexto de necessidade de comunicação entre pares diferentes 

acreditamos que a Divulgação da Científica (DC) apresenta-se como um canal que possa ser 

facilitador na construção de uma postura crítica do cidadão frente ao debate posto numa 

sociedade democrática, principalmente, numa ação de inclusão do cidadão na nossa cultura. 

(ALBAGLI, 1996; DÍAZ, 1999; MOREIRA, 2006). No entanto, segundo Moreira e 

Massarani (2002) 

―as universidades, centro de estudo, pesquisa e ensino possuem pessoal 

qualificado com conhecimento atualizado, nem sempre valorizam a atividade 

de divulgação científica, afastando assim, o pesquisador da comunidade.‖ 

(MASSARANI 2002, p. 212) 

 

Na área da ciência geográfica, a questão da divulgação dos conhecimentos vem 

passando por muitos debates em decorrência das transformações nas organizações das 

sociedades provenientes do avanço da forma de apropriação da natureza e na maior 

velocidade na troca de informações. Áreas das ciências humanas e naturais e, neste contexto a 

Geografia, têm feito muitos esforços para compreensão dessas mudanças ocorridas e seus 

desdobramentos, em virtude desses novos desafios conduzem a divulgação da ciência um 

papel importante para a Geografia compreender suas categorias e assim exercer seu papel na 

formação crítica do cidadão. 

Nesta perspectiva, Cavalcanti (1998) afirma que Conceitos como: Estado, Nação, 

Cultura, Imperialismo, Dependência, Centro, Periferia, Marginalidade são muito importantes 

para o pensamento geográfico estão sendo colocados em questão, sobretudo com a 

globalização. A mesma  pesquisadora ressalta que: 

As questões ligadas as transformações ocorridas no campo da ciência evidenciam 

que a divulgação de conhecimentos ligados a geografia apontam contribuições 

para formação cidadã, ao assumir posições participativas frente as 

responsabilidades nas sociedades onde vivem, como também compreender de 

forma mais ampla e crítica a realidade para que nela interfira de maneira 

consciente e propositiva.(CAVALCANTI, 1998, p.16). 
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As questões que tornam importante a execução deste projeto se colocam em torno de 

discussões no campo da divulgação científica (DC), que em suma possui várias 

categorizações na literatura, como sugere Bueno, ―[...] utilização de recursos, técnicas, 

processos e produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações científicas, 

tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo‖ (BUENO, 2009, p. 162). Bueno 

ainda acrescenta a ideia que a divulgação científica ocorre em campos que não se restringe à 

imprensa, como por exemplo, jornais e revistas, mas também nos livros didáticos, nas aulas 

de ciências, nas estórias em quadrinhos, nos folhetos de veiculação das áreas de saúde e 

higiene, nos documentários, na televisão, nas rádios, nos centros de ciência e museus (Idem, 

2009, p. 162). 

Entre os principais espaços e/ou instrumentos de DC, as revistas podem proporcionar 

uma abordagem da ciência, em especial da Geografia, levando em consideração o processo de 

produção do conhecimento pela academia. Nesse sentido, torna-se necessário refletir e 

reconhecer o papel das revistas para a divulgação da ciência, no sentido de cumprir uma 

função social na disseminação do conhecimento geográfico para o grande público. Com uma 

grande maioria fora da escola, a revista ocupa um espaço do saber — antes apenas destinado à 

escola — permitindo que o cidadão acompanhe a produção científica e possa transpor as 

informações para seu cotidiano, reconhecendo a importância do conhecimento produzido para 

a sociedade atual. (BACCEGA, 2009). 

Com isso, a revista, como instrumento de DC, pode contribuir para a formação cidadã 

do leitor na medida em que fornece subsídios e contribuições, principalmente, no que se 

refere ao desenvolvimento de uma forma crítica de pensar e compreender o mundo em que 

vive. Autores como Vesentini (2002), Saviani (2002) destacam a importância da Geografia 

para formação cidadã isso porque, segundo os autores, esta ciência contribui para a formação 

do indivíduo uma vez que ela nos leva a conhecer os processos, mudanças e transformações 

ocorridas na constituição dos espaços geográficos. 

Há, atualmente, uma variedade de possibilidades de se levar os conhecimentos 

geográficos em espaços em que até anteriormente não poderia chegar, principalmente, por 

meio de mídias impressas. Partindo desta expectativa, nossos esforços voltam-separa a 

questão: como se estrutura o diálogo feito por meio de uma revista na área de Geografia 

voltada para o grande público, e como essas ações podem contribuir para a formação cidadã. 

Nesse sentido, destacamos a necessidade de ampliar as discussões no campo da DC na 

área da Geografia a fim de analisar como se processa a comunicação da ciência com público 
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leitor e quais suas contribuições para disseminação do conhecimento geográfico produzido 

para o público em geral. 

Diante das possibilidades de revista para a divulgação do conhecimento geográfico, o 

propósito deste trabalho consiste em apresentar algumas reflexões sobre os mecanismos e 

implicações deste meio de divulgação científica em Geografia, a revista Conhecimento 

Prático - Geografia, publicada pela editora Escala, desde 2012, com publicações bimestrais, 

vendida nas bancas de jornal, assinaturas, e distribuída para escolas gratuitamente. Dessa 

forma, partimos da hipótese que a revista Conhecimento Prático – Geografia contribui para o 

campo da divulgação e popularização dos conhecimentos geográficos para o público em geral, 

participando de uma Educação científica na busca por uma formação cidadã. 

 

OBJETIVO GERAL 

Analisar a Revista Conhecimento prático Geografia, à luz das discussões sobre a divulgação 

científica e problematizar como se processa o diálogo entre espaços acadêmicos e não 

acadêmicos, a fim de destacar as possíveis contribuições desse instrumento de Divulgação 

Científica para a formação cidadã. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizara divulgação da ciência voltada para disseminação do conhecimento geográfico 

produzido para o público em geral. 

- Verificar como a Revista Conhecimento Prático apresenta os temas e temáticas da área da 

Geografia. 
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1. CAPITULO1: A interface entre a Divulgação Científica e a Geografia para a 

formação cidadã  

Com o avanço dos processos industriais ao decorrer dos últimos séculos, questões que 

envolvem temas ligados aos diferentes ramos da ciência e tecnologia e suas implicações 

começaram a possuir um peso maior no cotidiano das sociedades. Junto a essas questões, 

houve um crescente movimento que defende que a compreensão da ciência é um fator 

preponderante na tomada de decisões e questionamentos nas sociedades atuais por partes dos 

indivíduos. Simultaneamente ao crescimento dessas questões, notamos a necessidade de 

aproximação entre a comunidade científica e o público leigo, a fim de criar um diálogo onde 

os resultados e processos da atividade científica, bem como os avanços e impactos da ciência 

sejam informados a sociedade, no sentido a educar e se possível desenvolver o interesse do 

público pelos assuntos ligados as Ciências.  

Nesse sentido encontramos na Divulgação científica (DC) estratégias que permitem 

aproximar o público, que está fora da escola, às questões ligadas à ciência e tecnologia isso 

porque a (DC) possui forte potencial integrador devido de seus objetivos, começando pelo ato 

de divulgar que como afirma Germano e Kulesza, (2007), ―o termo pode ser entendido como 

o ato ou ação de divulgar; do latim divulgare, tornar conhecido; propalar, difundir, publicar, 

transmitir ao vulgo, ou ainda, dar-se a conhecer; fazer-se popular‖ (GERMANO e 

KULESZA, 2007, p.14). Já Bueno (2009) ressalta que o ato de divulgar consiste em ―[...] 

utilização de recursos, técnicas, processos e produtos (veículos ou canais) para a veiculação 

de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo‖ 

(BUENO, 2009, p. 162) 

Em de acordo com Bueno, Kunsch (1992) define divulgação científica, também, como 

o uso de recursos, técnicas e processos para transmitir informações científicas e tecnológicas 

numa linguagem acessível ao público em geral, em diferentes meios de comunicação. 

(KUNSCH, 1992, p.63). Para Zamboni (2001), a DC é uma atividade atuante no que se refere 

a  ligação entre a ciência e o público. A divulgação científica é entendida, de modo genérico, 

como uma atividade de difusão, dirigida para fora de seu contexto originário, de 

conhecimentos científicos produzidos e circulantes no interior de uma comunidade de limites 

restritos, mobilizando diferentes recursos, técnicas e processos para veiculação das 

informações científicas e tecnológicas ao público em geral. (ZAMBONI 2001, p. 46). 
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Percebemos, assim, que a atividade de DC desenvolve-se como um processo que se 

inicia em uma pesquisa ou temáticas ligadas às Ciências e que apresenta a necessidade de 

chegar ao público geral através de linguagens diferenciadas e acessíveis. Nesse sentido, o ato 

de divulgar a ciência, nos dias atuais, deve busca utilizar ferramentas no campo das 

comunicações que possibilitem uma melhor compreensão da ciência por parte de todos. Melo 

(1982) evidencia essa relação entre o que é produzido pela comunidade científica e a 

divulgação para o público: 

A Divulgação Científica deve promover a popularização do conhecimento que 

está sendo produzido nas nossas universidades e centros de pesquisa, de modo a 

contribuir para a superação dos problemas que o povo enfrenta. Deve utilizar 

uma linguagem capaz de permitir o entendimento das informações pelo leitor 

comum (MELO 1982, p. 21) 

 

 Tanto no âmbito da sociedade como na produção científica fica claro que a DC vai 

além do ato de tornar populares os conceitos científicos. Surge, então, como possibilidade de 

articulação entre os espaços acadêmicos e não acadêmicos, tendo em vista a socialização dos 

conteúdos produzidos pelas ciências e suas contribuições para sociedade e desenvolvimento 

social e econômico. Estratégias como a DC para o grande público favorecem uma maior 

possibilidade de compreensão pelos indivíduos dos fatos que envolvem a prática científica e 

seu contexto social e político na contemporaneidade. Nesse sentido, Moreira (2006, p.11): 

 

Para a educação de qualquer cidadão no mundo contemporâneo, é fundamental 

que ele tanto possua noção, no que concerne à ciência e tecnologia (CT), de seus 

principais resultados, de seus métodos e usos, quanto de seus riscos e limitações 

e também dos interesses e determinações (econômicas, políticas, militares, 

culturais etc.) que presidem seus processos científicos e tecnológicos. 

  

 Neste contexto atual da sociedade mundial — e, principalmente, em países em 

desenvolvimento, como o caso do Brasil— o acesso a cultura científica e educação cietífica 

amplia as possibilidades da formação de indivíduos capacitados em tomar decisões e 

participar de questões que envolvam diferentes ramos da sociedade. Dessa forma que a DC 

pode participar na formação de cidadãos críticos, como defende Krasilchik e Marandino, 

(2007) que esses cidadãos seriam aqueles que: 

 

―Capazes de participar das decisões que afetam sua vida com base em 

informações e análises bem fundamentadas organizando um conjunto de 

valores mediado na consciência da importância de sua função no 

aperfeiçoamento individual e das relações sociais.‖ (KRASILCHIK e 

MARANDINO, 2007, p.6) 
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A Educação científica que defendemos é aquela que busca uma formação mais 

abrangente e voltada para a formação integral do sujeito, logo, uma formação cidadã capaz de 

promover uma postura crítica frente a uma sociedade cada vez mais científico-tecnológica e 

informatizada. Diante de diferentes demandas, a compreensão da ciência apresenta um sentido 

mais amplo de inclusão social, ao ponto de potencializar os indivíduos frente ao mercado de 

trabalho, formação profissional e intelectual. Moreira (2006) afirma que inclusão social 

refere-se ao estabelecimento de condições que possibilite aos indivíduos de determinado país 

gozar de qualidade de vida, dotados de conhecimentos que subsidiem a participação 

fundamentada e consciente junto a sociedade ou grupo social a qual pertencem. 

Trazendo para questão para o nosso país, que no tocante da história até o meio do 

século XX apresentava um quantitativo da população o fora da escola, onde segundo dados do 

IBGE (1970), a taxa de analfabetos para esse período, era de 50%causando um 

distanciamento entre a sociedade e o acesso as informações e produções científicas ainda são 

preocupantes até os dias atuais. A distância entre o conhecimento produzido e público nos 

leva a refletir sobre diferentes canais que possam dialogar com essas questões, como 

alternativas. Nesse sentido, Chassot (2000) propõe a divulgação científica como uma 

ferramenta com capilaridade para chegar a muitas pessoas e que pode proporcionar uma 

compreensão melhor da ciência e da tecnologia e, portanto, do mundo em que vivem a fim de 

agir de forma crítica nele. 

 

1.1 A FORMAÇÃO DA CIDADANIA E A DIVULGAÇÃO CIENTIFICA NA 

GEOGRAFIA 

 

Partimos do pressuposto que compreender melhor o mundo em que vivemos significa 

entender e participar ativamente dos debates e das ações que nos afetam e que para isso 

tornam-se necessárias e fundamentais investir esforços tanto na Educação Formal como na 

Educação Não Formal, com iniciativas na área da DC, na busca por uma formação cidadã. 

Krasilchic (2007,p. 16) descreve algumas competências necessárias para formação do 

cidadão com espírito crítico na atualidade, dentre elas destacamos: a necessidade de ter 

consciência de seu aperfeiçoamento para o individual e convívio social; ter a capacidade de 

expressar seus julgamentos de valor; conseguir justificar suas decisões a partir de conceitos 

nos quais estão baseados; ter a capacidade de diferenciar entre decisões no âmbito particular e 
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público; reconhecer e aceitar os direitos, deveres e oportunidades numa sociedade 

democrática e pluralista. 

Fazendo uma relação entre a compreensão do meio onde vive com as questões que 

envolvem o campo científico e tecnológico, Snow(1995) afirma que a Alfabetização científica 

compreende as condições de reflexão que o indivíduo tenha sobre o conhecimento científico, 

de forma a realizar leituras de seu entorno social,a fim de agir sobre o mesmo. Não sendo 

mais possível pensar na formação do cidadão crítico à margem do saber científico e 

tecnológico no mundo atual.  

Ainda que o termo Alfabetização Científica, (BRANDI e GURGEL, 2002, AULER e 

DELIZOICOV, 2001, LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001, CHASSOT, 2000), possa ser 

encontrado na literatura como ‗Letramento científico‖ (MAMEDE e ZIMMERMANN, 2007, 

SANTOS e MORTIMER, 2001) ou como ―Enculturação Científica‖(CARVALHO e 

TINOCO, 2006, MORTIMER e MACHADO, 1996), todos os autores destacam que o sentido 

de cidadania na atualidade requer dos indivíduos o mínimo de conhecimentos em torno da 

ciência e tecnologia e de seus desdobramentos para uma ação e atuação na sociedade. 

(SASSERON e CARVALHO, 2011) 

Nesta perspectiva de Alfabetização científica como capacidade de entendimento e 

participação no meio social possibilitadas pelos conhecimentos científicos e tecnológicos,faz-

se necessário refletir e reconhecer o papel da divulgação científica dos conhecimentos 

geográficos, no sentido de cumprir sua função social na disseminação de um conhecimento 

mais amplo sobre o mundo e a sociedade em que vivemos. 

O termo Geografia remonta a uma das ciências em que sua origem remete a 

Antiguidade Clássica. Moreira (2007) cita autores como Claval (1974), Sodré (1976), 

Bruttimer (1980); Andrade (1987), que descreveram a Geografia na Antiguidade como 

registros cartográficos de povos e territórios. Contextualizando para a atualidade, a Geografia, 

— como grande parte das Ciências da Terra —, sofreu modificações em suas diversas e 

complexas abordagens e estudos. 

Moreira (2007) descreve a Geografia como uma ciência que produz conhecimentos 

sobre a natureza e leis que formam o contexto ambiental, político, econômico e social e, desta 

forma, permite-nos compreender o espaço construído através das relações entre o ser humano 

e seu meio. Edgar Monin (2003) define a Geografia como ciência muldimencional que abarca 

desde as Ciências da Terra, como Geologia, até as descrições, análises, debates, divergências 
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e enfrentamentos teóricos e metodológicos acerca dos fenômenos ambientais, econômicos e 

sociais. O autor reforça, ainda, a ideia de que: 

O desenvolvimento das Ciências da Terra e da Ecologia revitaliza a Geografia, 

ciência complexa por princípio, uma vez que abrange a física terrestre, a biosfera 

e as implantações humanas.Marginalizada pelas disciplinas vitoriosas, privada 

do pensamento Organizador – que vai além do possibilismo de Vidal de La 

Blache, ou do determinismo de Ratzell –, a Geografia, que, de resto, forneceu 

Profissionais à Ecologia, reencontra suas perspectivas multidimensionais, 

complexas e globalizantes. Desenvolve seus pseudopoderes geopolíticos e 

reassume sua vocação originária: como diz Jean-Pierre Allix, ―somos 

necessariamente generalizadores‖. A Geografia amplia-se em Ciência da Terra 

dos homens. (MONIN, 2003, p 29) 

 

Tendo em vista a amplitude das questões que envolvem o campo da Geografia, a 

questão da divulgação dos conhecimentos geográficos vem passando por muitos debates, em 

decorrência das transformações nas organizações das sociedades provenientes do avanço da 

forma de apropriação da natureza e na maior velocidade na troca de informações. Áreas das 

Ciências Humanas e Naturais e, neste contexto a Geografia, têm feito muitos esforços para 

compreensão dessas mudanças ocorridas e seus desdobramentos, em virtude de novos 

desafios que conduzem um papel importante para a divulgação da ciência, a fim de gerar a 

compreensão das categorias, paradigmas e conceitos, particularmente, dos conhecimentos 

geográficos e, assim, exercer seu papel, também, na formação crítica e ampla do cidadão. 

Em consonância, Pontuschka (1996) afirma que a Geografia, por trabalhar com noções 

de tempo e espaço, com a história das sociedades e da natureza, tem um importante papel na 

contribuição para a formação da cidadania daqueles que se aproximam destes conhecimentos. 

Sendo assim, destacamos a relação estreita e necessária da divulgação científica e a área da 

Geografia para criar mais possibilidades para a formação de cidadãos participativa sem nosso 

mundo atual. Dentre essa formação, podemos considerar como relevante a capacidade de 

análise; a compreensão do meio socioespacial; considerar diferentes escalas do alcance dos 

conhecimentos produzidos a níveis locais, regionais e globais, compreender os impactos 

causados pela ação humana através do processo histórico de construção de conhecimentos 

sobre os espaços geográficos. 
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CAPITULO 2: A revista Conhecimento Prático- Geografia e sua abordagem para 

Divulgação Científica 

A revista Conhecimento Prático – Geografia (figura 1), — publicada pela editora 

Escala pertencente ao Grupo Brasil de Revistas LTDA —, é voltada para a divulgação de 

estudos e pesquisas na área da Geografia e assuntos variados ligados a diferentes ramos das 

ciências e sociedade. Criada em2010, é vendida nas bancas de jornal, por assinaturas, e 

distribuída para escolas gratuitamente. Sua tiragem é bimestral, e encontra-se, também, 

disponível na versão online, no link: 

http://www.escala.com.br/revistas/educacao/conhecimento-pratico-geografia 

 

Figura 1: Capa da revista Conhecimento Prático – Geografia. 

 

 Suas matérias são estruturadas, frequentemente, em seções como: Planeta, Bússola, 

Ponto de partida, Fatos & Versões, Perfil, Pelo Mundo, Em sala, Análise, Ponto de 

convergência, Capa, Ensaio, Energia, Contexto, Panorama, Comportamento, Ponto de Vista, 

Ideias, Ambiente e Sustentabilidade, Artigo, Formação, Sociedade, Especial, Tendência, 

Conexão, Geofoteca, 

Como descrito no Editorial da Revista, todos os artigos publicados são de 

responsabilidade de seus autores e possuem o nome do autor e sua identificação profissional 

e/ou acadêmica. O periódico bimestral apresenta diagramação com textos, fotos, infográficos 

e ilustrações de maneira que possa oferecer ao leitor a possibilidade de ser um elemento 

facilitadordo processo de interpretação das informações divulgadas. As capas das edições, por 

http://www.escala.com.br/revistas/educacao/conhecimento-pratico-geografia
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exemplo, apresentam títulos e imagens atraentes e informativas sobre temáticas atuais para a 

época de publicação, que serão trabalhadas em matérias nas diferentes seções. 

A seção Planeta, que é assinada pelo editorial, trata de assuntos que são destaques na 

atualidade do período de publicação que poderiam interessar pesquisadores de outras áreas ou 

ao público em geral, exemplo disse fato, no período analisado os temas abordados seção 

foram: ―Migrantes e refugiados‖, ‖Rio, segurança total?‖, ―OEA pede diálogo na Venezuela‖, 

―Desastres naturais levam milhões de pessoas à pobreza‖, ―Terremoto na Itália‖.  As seções 

Ponto de Partida, Fatos & Versões, Perfil, Pelo Mundo apresentam comentários curtos que 

tratam de cidadania, moradia, agricultura, educação, sustentabilidade e tecnologia. 

Já na seção ―Em sala‖ trás matérias de interesse dos professores e dados sobre 

questões que envolvem a Educação no Brasil; na seção ―Análise‖ sãopublicados artigos 

completos, que no recorte temporal da nossa análise, trataram de estudos como: O 

crescimento das cidades no Brasil, a confiança dos brasileiros na economia e questões sobre 

energia no País.Na coluna "Ponto de convergência‖, as matérias são referentes assuntos 

relacionais com a Geografia como questões históricas, sociais, etc.. 

As matérias publicadas na seção ―Capa‖ são artigos completos assinados por 

especialistas e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. Já nas seções ―Ensaio‖, 

―Energia‖, ―Contexto‖, ―Panorama‖, ―Comportamento‖, ―Ponto de Vista‖, ―Ideias‖, 

―Ambiente e Sustentabilidade‖, ―Artigo‖, ―Formação‖, ―Sociedade‖, ―Especial‖, 

―Tendência‖, ―Conexão‖ também são publicados artigos completos de pesquisadores que 

trazem informações e reflexões de questões que envolvem a Geografia e outras áreas do 

conhecimento. 

No processo de difusão das informações científicas e tecnológicas para o grande 

público, obrigatoriamente, há a decodificação ou recodificação do discurso especializado, 

entretanto, mantendo o cuidado em relação aos termos técnicos e conceitos para evitar leituras 

equivocadas ou incompletas.Características presentes na Revista —como a utilização de 

recursos como metáforas, ilustrações, infográficos, dentre outros —, são muito frequentes em 

instrumentos de DC impressos como salientam Moreira e Massarani (2002).  

As imagens apresentam um papel importante para a DC como apontam Santaella e 

Nöth(2005), Flusser (2002). Em seus estudos demonstraram as potencialidades das imagens e 

seus sentidos para permitir um entendimento maior do que está apresentado. Para isso, 

Santaella e Noth (2005) dividem as imagens em textos de DC em três campos: os materiais, 

imateriais e ainda o terceiro campo que unifica os materiais e imateriais pelo conceito de 
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signo ou representação. Os materiais seriam aqueles visuais, como: desenhos, pinturas, 

fotografias, imagens cinematográficas, imagens televisivas e infográficas. Os imateriais 

seriam aqueles no campo da mente como visões, fantasias, imaginações, esquemas e modelos 

de representações mentais. Já o terceiro campo unifica o campo material e imaterial, numa 

espécie de simbiose já que as imagens partem da mente daqueles que a produziram, tal como 

as imagens mentais são de origem no mundo material. Santaella e Nöth (2005) ressaltam que: 

―Imagens são superfícies que pretendem representar algo, são códigos que traduzem eventos 

em situações, são representações do mundo‖ (p.7). 

 Em uma análise mais aprofundada de como as imagens são apropriadas por veículos 

de DC, trazemos a matéria de capa da edição de número 66 como exemplo onde a matéria de 

capa trazia o seguinte chamado: ―Mapa epidêmico, Dengue, Zika e Chicungunya, 

Geoprocessamento de dados é a nova arma para combater endemias e agentes transmissores 

de doenças, como o mosquito Aedes aegypti‖. 

 

Figura 2: Matéria de capa da revista Conhecimento Prático – Geografia nº 66 

 

Nesta matéria, podemos percebemos a tentativa da construção entre o texto verbal e 

imagens, relacionado à saúde e as ferramentas como Geoprocessamento que representam um 

conjunto de tecnologias capazes de coletar e tratar informações georreferenciadas, para o 

desenvolvimento constante de novas aplicações. Como exemplo, as tecnologias que são 

englobadas nesta concepção, — e que a cada momento fazem cada vez mais parte do nosso 

dia-a-dia —, são o Sensoriamento Remoto (SR), o Sistema de Informação Geográfica (SIG) e 

o Sistema de Posicionamento Global (GPS). 

Percebemos que os textos e imagens usados na matéria analisada representam um 

esquema a fim de explicitar melhor os conceitos, permitindo um suporte imaterial para a 

interpretação das informações científicas divulgadas. Neste sentido, as interpretações das 

informações científicas escritas e sua relação com a sociedade são facilitadas pelas imagens, 
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gráficos, legendas, títulos e subtítulos que promovem significações para além do que está 

presente no texto impresso (GOUVÊA e MARTINS, 2000). 

Nessa perspectiva, percebemos que o visual transmitido através da diagramação é 

concebido como um modo de interação com a forma escrita, potencializando a compreensão do 

tema. Gouvêa e Martins (2000) destacam que a imagem não é percebida de forma unívoca pelas 

pessoas, pois cada uma tem um conhecimento prévio que permitirá uma leitura própria da mesma 

imagem. Na matéria citada, a ilustração evidencia-se como uma ampliação da ideia tratada no 

texto de forma poder esclarecê-la, indo além do texto.  

Concordando com Gouvêa e Martins (2000, p.56), observamos que as matérias da Revista 

recorrem as imagens para tornarem mais claras as ideias trabalhadas ao longo do texto. No caso 

das matérias analisadas, as imagens, gráficos e fotos foram usados como recursos para construção 

e elaboração dos conceitos trabalhados no texto, possibilitando a visualização e uma compressão 

mais detalhada do assunto tratado. Como aponta Barthes (1990). 

 

O texto em diagramações jornalísticas é uma mensagem destinada a conotar a 

imagem, isto é, insuflar-lhe um ou vários significados segundos no auxílio para 

sensibilização e compreensão por parte do leitor. (BARTHES, 1990,p.20) 

 

Diante desses fatos, na sociedade contemporânea, o ato de ler vem passando por 

transformações, principalmente, pela quantidade de informações que os cidadãos recebem de 

inúmeras mídias diferentes. Sendo assim, a Revista analisada pode ser um veículo de DC dos 

conhecimentos geográficos produzidos pela comunidade científica, de forma a permitir acesso do 

leitor a discussões críticas sobre essas transformações que o mundo contemporâneo, 

constantemente, está passando. 

Nesse sentido, apresentamos, no próximo capítulo, a análise de uma seção específica da 

Revista que procura divulgar temáticas atuais e relevantes para o entendimento do mundo a partir 

de especialistas na área.  
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CAPITULO 3: Análise metodológica da seção Ponto de Vista para o entendimento da 

DC realizada na Revista 

 

Para entendermos a revista Conhecimento Prático – Geografia, como veículo de 

divulgação de conhecimentos geográficos produzidos, realizamos uma pesquisa de 

abordagem qualitativa do tipo analítica-explicativa. Segundo Lakatos e Marconi (2011), a 

pesquisa explicativa exige um aprofundamento de análise dos fatos, a fim de compreender as 

aspirações, significados e valores correspondentes aos dados trabalhados na pesquisa. 

Para uma identificarmoscomo a Revista manifesta a DC de conhecimentos geográficos 

para uma formação cidadã, centramos nossos esforços na seção ―Ponto de Vista‖ (figura 2). 

Diante dos desafios de um recorte temporal, definimos as publicações ocorridas em 2016, no 

período de 10 meses no ano, o que compreende cinco edições da revista. 

Dentre os fatores que levaram a escolha do corpus da pesquisa e análise da seção 

Ponto de Vista, levamos em consideração as questões apontadas por Bardin (2009) onde 

segundo a autora para uma boa análise é necessário levar em consideração alguns fatores que 

são: 

1ª Exclusão mútua: os assuntos tratados nas colunas estão organizados de modo que não há 

possibilidade de duplicidade dos assuntos, já que as edições são seriadas e bimestrais, do 

modo que não exista modo de criar ambiguidade nos temas abordados. 

2ª Homogeneidade: apresentar identificação dos autores, fornecendo indicações sobre a 

abordagem acadêmica do assunto. 

3ª Pertinência: atualidade dos assuntos tratados, divulgação de conhecimentos científicos para 

não pares por especialistas na área, apresentação dos temas da área da Geografia de forma 

relacional com outras áreas do conhecimento. 

4ª Objetividade e a finalidade: indicam um posicionamento crítico daqueles que escrevem 

referente aos temas abordados. 
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Figura 3: Chamado da seção Ponto de Vista. 

 

No período delimitado para análise das matérias da seção Ponto de vista, apontamos as 

seguintes temáticas tratadas nas edições número 65, 66, 67, 68, 69 do ano de 2016: 

Edição 65 ―Caso sério, A importância de falar sobre violência contra mulher‖ 

Edição 66 ―As dificuldades dos países emergentes‖ 

Edição 67 ―Intolerância subverte índole da brasilidade‖ 

Edição 68 ―Saneamento básico para todos, sem exceção‖ 

Edição 69 ―Quanto ainda devemos ao Rio de janeiro?‖ 

 

Para uma descrição desta seção, apresentamos o quadro 1 com  as características das 

matérias assinadas, a fim de apontarmos a estrutura específica para a análise dos dados, 

relacionando-os com o embasamento teórico sobre a DC dos conhecimentos geográficos e seu 

papel na formação cidadã do leitor.Seguindo esse referencial, criamos um processo 

classificatório, que permitiu decompor e compreender os temas e análises subjacentes à 

realidade descrita na matéria analisada. (BARDIN, 2009, p.149). 

 

 Quadro 1: matérias publicadas na seção Ponto de Vista. 

Edição Título Autor Temas abordados  

65 ―Caso sério, A 

importância de 

falar sobre 

violência 

contra mulher‖ 

Rosana Schwartz, Professora de 

Sociologia do Mackenzie, doutora 

em história, pela PUC-SP, mestre em 

Educação, Artes e Historia da 

Cultura, pelo Mackenzie. 

violência contra a mulher 

e políticas públicas. 

66 ―As dificuldades 

dos países 

Clemente Ganz Lúcio, Diretor 

técnico do DIEESE, membro do 

conselho de Desenvolvimento 

As dificuldades 

econômicas encontradas 

pelos países emergentes, 
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emergentes‖ Econômico e social (CDES). economia mundial. 

67 ―Intolerância 

subverte índole 

da brasilidade‖ 

Rita do Val, Mestre em Políticas 

Sociais pela Universidade 

Cruzeiro do Sul, 

Economia, Política, 

ideologia,  

68 ―Saneamento 

básico para 

todos, sem 

exceção‖ 

Reinaldo Dias, Professor do 

Mackenzie, Doutor em Ciências 

Sociais, Mestre em Ciência 

Política e especialista em Ciências 

ambientais 

Urbanização, 

População, Política, 

participação pública, 

cidadania, participação 

popular, problemas 

socioambientais 

69 ―Quanto ainda 

devemos ao 

Rio de 

janeiro?‖ 

Carlos Sandrini, Presidente do 

Centro Europeu 

ArquitetoUrbanista 

Economia, 

Urbanização, Políticas 

públicas, Política 

 

 

 A primeira edição analisada número 65 (figura 3)  trouxe como matéria de capa sobre 

as novas perspectivas em razão do estabelecimento das relações diplomáticas com os Estados 

Unidos.   

Na Seção Ponto de Vista (PV), edição nº 65, o tema abordado foi ―Caso sério. A 

importância de falar sobre violência contra mulher‖,assinada pela pesquisadora Rosana 

Schwartz, professora de Sociologia do Mackenzie, doutora em História, pela PUC-SP, mestre 

em Educação, Artes e Historia da Cultura, pelo Mackenzie.  
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Figura 4: Capa da Ediçãonº65. 

 

Nesta matéria, a pesquisadora aborda o fato de que, desde a DECLARAÇÃO E 

PROGRAMA DE AÇÃO DE VIENA, na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos das 

Nações Unidas (ONU), (Viena, 14-25 de Junho de 1993). A promoção e a proteção dos 

Direitos Humanos constituem questões prioritárias para a comunidade internacional de 

aplicação dos direitos e princípios no que diz respeito à segurança, liberdade e integridade dos 

direitos universais dos seres humanos sem hierarquia. Além disso,quando se trata da mulher e 

da menina, são inalienáveis integrantes e indivisíveis. Desse modo, nesta Declaração 

foieliminadaa violência contra as mulheres, considerando como crime toda espécie de assédio, 

físico, moral e psicológico e exploração sexual contra as mulheres. As figuras a seguir 

representam a forma de diagramação e representação da matéria. 

 

 

Figura 5: Chamado da seção Ponto de Vista, Edição nº65. 

O texto expõe dadose informações de entidades governamentais e internacionais — 

como a Organização Mundial da Saúde(OMS), Organização Panamericana de Saúde (OPAS) 
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— no sentido de demonstrar que grande parte dos femicídios, que segundo a lei  Maria da 

Penha (Lei n.º 11.340/2006). ―É o homicídio doloso praticado contra a mulher por ―razões da 

condição de sexo feminino‖, ou seja, desprezando, menosprezando, desconsiderando a 

dignidade da vítima enquanto mulher, como se as pessoas do sexo feminino tivessem menos 

direitos do que as do sexo masculino‖. Foram causados por membros que privaram mulheres 

de sua liberdade. A pesquisadoraaborda, ainda, questões sobre políticas públicas direcionadas 

a eliminação da violência contra amulher, salientandoa importância de ações dirigidas à 

Educação e divulgação através de meios diferenciados como os de DC a fim de oferecer 

visibilidade ao debate sobre a violência contra a mulher em nosso país e no mundo na busca 

da defesa dos direitos humanos. A autora salienta que é fundamental que tanto o Estado como 

o movimento de mulheres desenvolvam esforços para mensurar os efeitos das discriminações 

e da violência contra a mulher. O trecho ilustrado, a seguir, retirado da matéria demonstra o 

posicionamento da pesquisadora em relação ao tema abordado.  

 

Figura 6: Coluna ponto de Vista edição de nº 65 destacando o posicionamento da autora. 

 

Nesse sentido, Azambuja (2008) afirma que a luta pela defesa da igualdade de direitos 

e oportunidades para as mulheres não é recente, onde emtodas as épocas históricas, sempre 

houve mulheres que se posicionaram contra as injustiças  e desigualdades, levando-nos a 

pensar que esta é uma questão que merece um debate e divulgação contínuos em vários meios 

de comunicação. O que se altera são os termos e estratégias adotadas para o combate, onde a 

visibilidade de diferentes meios permite a aproximação com diferentes segmentos da 

sociedade. Essa matéria na Revista analisada, sob a perspectiva da DC, torna-se, portanto,uma 

aliada ao combate desse problema ainda atual. Percebemos, assim, que diante desta realidade, 

a DC realizada na Revista apresenta aspectos mais amplos de abordagem do assunto aliado a 

discussões cientificas, tecnológicas e valores e práticas sociais, de acordo com que sugere 

Cavalcanti (1998) sobre a divulgação dos conhecimentos científicos e sua contribuição para 

formação cidadã. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
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A Edição de n
o
 66 representada pela figura de nº7 trouxe como matéria de capa: 

―Mapa Epidêmico: Dengue, Zica e Cicungunya. Geoprocessamento de dados é a nova arma 

para combater as endemias e agentes transmissores de doenças, como o mosquito Aedes 

aegypti. 

 

 

Figura 7: Capa da Edição nº66. 

 

O Tema abordado nesta edição foi ―As dificuldades dos países emergentes‖, figura8, 

assinado pelo pesquisador Clemente Ganz Lúcio, Diretor técnico do DIEESE, membro do 

conselho de Desenvolvimento Econômico e social (CDES). 

 

 

Figura 8: A seção Ponto de Vista. Edição nº66. 

 

O autor aborda que, desde a crise econômica do ano de 2008 que o mesmo classifica 

como ―Grande depressão de 2008‖,países ditos emergentes, dentre eles Brasil e China, vem 

buscando alternativas, principalmente, nas comodities agrícolas e mineraispara a superação 

desta crise.Pautasso (2011) aponta o notável reordenamento de poder pelo qual o mundo vem 

passando e, principalmente, os países emergentes. O pesquisador destacaestudos(ARRIGHI, 

2008; TODD, 2003; VIZENTINI e WIESEBRON, 2006; ZAKARIA, 2008; 



 

19 
 

WALLERSTEIN, 2004; FIORI, 2010) que discutem essas temáticas, direcionandoas dúvidas 

não sobre se há reordenamento, mas sobre a velocidade, o nível de violência e as formas de 

poder resultantes da transição sistêmica em curso. Nesse sentido, o autor da matériadeixa 

destacado, como ilustrado na figura 9, que o Brasil, mesmo possuindo uma economia 

integrada com as demais no sistema global, deve ser condutor de sua trajetória de 

desenvolvimento parente esse novo cenário, buscando debate público que crie um campo de 

entendimento e de compromisso entre sociedade e os agentes econômicos. 

 

 

Figura 9: Seção Ponto de vista edição nº66. 

 

A edição de número 67 trouxe como sua matéria de capa ―A grande crise migratória: 

Rumo aos principais países europeus, refugiados ainda são tratados por muitas nações apenas 

como uma questão de segurança nacional.‖ 

 

Figura 10:Capa da Revista Conhecimento prático nº67. 

 

Nessa edição, a coluna PV trouxe a matéria: ―Intolerância subverte índole da 

brasilidade‖ (figura 8), assinada pela pesquisadora Rita do Val, mestre em Políticas Sociais 
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pela Universida de Cruzeiro do Sul. Nessa matéria, a autora discute que a atual conjuntura de 

crise institucional no nosso país pode gerar conseqüências  mais profundas para a sociedade. 

A autora descreve que tem ocorrido uma mudança no comportamento do brasileiro, 

anteriormente, considerado de índole serena e pacifista, que está sendo subvertidas, 

rapidamente, pela truculência e intolerância vista no congresso nacional, empresas, redes 

sociais e em outros lugares. 

 

Figura 11: Seção Ponto de vista Edição nº67. 

 

Segundo a autora, uma pesquisa, realizada em 2015, com 2.698 entrevistados, mostra 

que um a cada cinco pessoas diminuíram seu contato com amigos na vida real causada por 

brigas em redes sociais sobreo tema debate político e 19% dos entrevistados admitiram ter 

bloqueado ou cancelado amizades em suas redes devido a discussões virtuais. No entanto, a 

matériaressalta, como mostra a figura 8, que o debate político e contraste de ideias são 

enriquecedores e contribui para a formação da cidadania e construção da democracia. 

Evidencia, também,como a atuação de canais de comunicação pode ―pacificar‖ os ânimos da 

sociedade, ou consolidarrupturas sociaismuito difíceis deserem revertidas.  

 



 

21 
 

Figura 12: Seção Ponto de vista Edição nº67. 

 

A Edição de n° 68representado pela figura 13teve comomatéria de capao Tema: 

―Economia Sustentável, empreendedorismo social deve amenizar os problemas da população 

de Baixa renda‖. 

 

Figura 13: Capa da Edição nº68. 

 

Nessa edição, a coluna PV trouxe a matéria ―Saneamento básico para todos, sem 

exceção‖,figura nº10 assinada pelo pesquisador Reinaldo Dias, doutor em Ciências Sociais 

aborda que, desde janeiro de 2016, entrou em vigor a Agenda 2030 da ONU, que designa 17 

objetivos de Desenvolvimento sustentável como metas para serem atingidas em quinze anos. 

Desses objetivos, o sexto trata do saneamento básico: ―Garantir a disponibilidade e a gestão 

sustentável de água e saneamento básico para todos.‖ (ONU, 2016). 

 

Figura 14: Seção Ponto de vista, Edição nº68. 

 

Nesta negociação, o Brasil comprometeu-se, em até o ano de 2030, garantir o acesso 

universal, a preços acessíveis, à água potável e assegurar saneamento básico adequado e a 

higiene. Seguindo esta diretriz, a legislação brasileira e a Agenda 21 preconizam que toda pessoa 
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deve ter água potável em quantidade suficiente, com custo acessível e fisicamente disponível, para 

uso pessoal, doméstico e industrial (multiusos da água) (ONU, 1992). Como salienta BEZERRA 

et.al (2002), a disponibilidade da água está intrinsecamente ligada à qualidade de vida dos 

cidadãos e ao desenvolvimento econômico e social do país. 

Entretanto, segundo o autor figura 15, no Brasil os assentamentos irregulares ainda são 

muitos presentes nas cidades do país, isso porque de acordo com o IBGE, assentamentos 

irregulares são conjuntos constituídos de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas) 

carente em sua maioria das vezes de serviços públicos como acesso à água potável, saneamento 

básico e acesso a energia elétrica. 

 

 

Figura 15: Matéria analisada que mostra informações do IBGE sobre a questão de 

assentamentos irregulares.  

 

Devido a esses elementos o compromisso demonstra está longe de ser atingido. Em 

consonância com esses fatos, os dados de 2015 do Instituto Trata Brasil,— responsável por 

pesquisas sobre tratamento das águas —mostram que são 35 milhões de brasileiros sem acesso a 

água tratada e metade da população do país,ou seja, 100 milhões de brasileiros não possuem 

coleta de esgoto e apenas 40% dos esgotos coletados são tratados e os outros 60% são lançados 

sem tratamento nos rios, riachos e córregos. 

Esse cenário é proveniente do próprio modelo de desenvolvimento do país, que até o 

século passado, desde a década de 1950, o investimento em saneamento básico no Brasil 

ocorreu pontualmente em alguns períodos específicos, com um destaque para as décadas de 

1970 e 1980, quando existia um ―predomínio da visão de que avanços nas áreas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos países em desenvolvimento resultariam 

na redução das taxas de mortalidade.‖ (SOARES, BERNARDES e CORDEIRO 

NETTO,2002, p. 15) 

Nesse período, foi consolidado o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), que 

deu ênfase ao incremento dos índices de atendimento por sistemas de abastecimento de água, 
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mas que, em contrapartida, não contribuiu para diminuir o déficit de coleta e tratamento de 

esgoto, o que é ainda verificado atualmente. Até 2006, apenas 15% do esgoto sanitário gerado 

nas regiões urbanas dos municípios do Brasil era tratado (SNIS, 2007). 

O autor ressalta que, no Brasil, as populações que mais sofrem são as populações de 

menor poder aquisitivo que habitam as áreas ditas irregulares, isso porque segundo ele há uma 

tendência de os poderes públicos municipais se referirem aos avanços em termos de 

saneamento e de água potável, considerando somente as áreas regularizadas com o argumento 

de não poder estender o serviço para outras áreas que não são regulares. Nesse sentido, fica 

destacado na matéria que o tratamento igualitário de toda população é uma condição 

fundamental para a caminhada rumo a um mundo mais justo, igualitário e sustentável. 

A edição de número 69 (figura 12)teve como matéria de capa ―O Poder do salário 

Mínimo, veja de que forma este benefício influencia toda geoeconomia brasileira e as 

decisões governamentais.‖ 

 

 

Figura 16: Capa da Edição nº69. 

 

A revista Conhecimento prático nesta edição trouxe na coluna PV, a matéria ―Quanto 

ainda devemos ao Rio de janeiro? (Figura 13) do pesquisador Carlos Sandrini,que faz um 

percurso histórico voltado para o perfil arquitetônico sobre a cidade do Rio de Janeiro e suas 

transformações estéticas, sociais, e urbanistas que passou durante os tempos. O autor aborda 

que a cidade sofreu durante o ―Golpe‖, assim, chamada pelo autor, devido à transferência do 

Poder governamental para o centro do País com a construção de Brasília, em 1960.   
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Figura 17: Seção Ponto de vista, Edição nº69. 

 

Destacamos a forma crítica que a matéria aponta à temática, marca registrada da seção 

analisada, como destacada na figura 14.Sandrini argumenta, na página 41 da seção PV, que 

―Há muitas versões sobre o real motivo de o Rio de Janeiro deixar de ser a capital do País, 

inclusive a de que seria muito mais fácil fazer política longe de cidadãos politizados.‖. 

Nesse sentido, o autor traçaum parâmetro comparando as potencialidades entre Rio de 

Janeiro e Brasília, onde segundo ele a cidade do Rio diferente do Distrito Federal não era 

lugar de passagem de políticos durante três dias da semana ao longo de oito meses do ano. 

Quando, capital da República, a cidade era desejada como um prêmio extra para o 

cumprimento do mandato, e dessa foram, a cidade ganhou as melhores escolas, hospitais, 

teatros e para servir e entreter o poder e turistas que a visitavam. 

 

Figura 18:Seção Ponto de vista,Edição nº69. 

 

Diante da análise das matérias da seção PV, evidenciamos como a DC pode enriquecer 

e facilitar a compreensão do diálogo com o interlocutor. Essas reflexões podem contribuir 

significativamente para a problematização e o levantamento de hipóteses sobre os discursos e 

políticas públicas como ilustra afigura 15. Entretanto, vale ressaltar que no momento 

contemporâneo devemos ter o cuidado na formação dos discursos em DC, isso porque a 
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condição da ciência enquanto um saber lhe garantiu, historicamente, uma maior credibilidade 

e status, principalmente a partir do momento em que as descobertas e posicionamentos 

científicos começam a ser divulgadas pelos meios de comunicação de massa diversos. É nesse 

sentido que, para Diaz (1996), a informação científica, divulgada por esses meios, alimenta o 

imaginário de que o conhecimento científico é, dentre todos os mais dignos de ―crença‖, 

aceitação e confiança. 

No contexto do nosso país, caracterizado por Moreira e Massarani (2002,p. 229)―por 

um índice elevado de analfabetismo científico, não pode prescindir da contribuição de 

cientistas, pesquisadores, professores e comunicadores sociais no processo de democratização 

da ciência.‖O autor Zamboni (2001), na seção PV, também, nos ajuda a entender como o 

discurso dos divulgadores é carregado de uma posição crítica acerca do momento social, 

histórico e político:  

 

O discurso da divulgação científica como um trabalho de efetiva 

formulação de um novo discurso, trabalho exercido por um sujeito 

enunciador ativo, e não simplesmente sujeitado aos discursos prévios 

(mas nem por isso senhor absoluto de seu dizer), que agencia, entre os 

elementos disponíveis na língua, aqueles que melhor respondem ao seu 

empreendimento enunciativo.(2001, p. 140) 

 

 

 

Figura 19:Seção Ponto de vista, Edição nº69. 

 

Diante do que foi possível analisar das matérias da seção PV, a Revista Conhecimento 

Prático Geografia pode ser considerada um veículo de DC e, como destaca Lopes (1999)  

proporcionar um meio para que o cidadão possa entender a retórica científica, para poder agir 

e atuar politicamente no seu cotidiano no sentido compreender e se deixar entender frente 
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suas possibilidades de atuação, questionando os métodos, processos ideológicos e de 

alienação que a ciência pode provocar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Observamos nas matérias analisadas da Revista uma linguagem adequada e acessível 

como se caracterizam os textos de DC( BUENO 2009, KUNSCH, 1992, ZAMBONI 2001), 

que tentam aproximar o leitor da ciência produzida pela academia, considerando os 

conhecimentos prévios dos indivíduos.Conforme Fourez(apud ADINOLFI, 2005), os textos 

de DC possuem como característica a atividade de caráter informativo e formativo, como 

instância importante para uma Educação científica informal, com o intuito de diminuir o 

abismo existente entre ciência e o público.Nessa perspectiva de DC, a Revista analisada 

contribui para uma formação científica que pretende instrumentalizar o cidadão para 

participar, ativamente, na sociedade na medida em que passa a compreender melhor o meio 

que o cerca. 

Diante desses fatos, Adinolfi (2005) reforça que: 

Em uma sociedade fortemente baseada na ciência e na tecnologia, a 

divulgação científica tem implicações sociopolíticas bem importantes. Se 

o conjunto da população não compreende nada de ciência, ou se 

permanece muda de admiração diante das maravilhas que podem realizar 

os cientistas, ela será pouco capaz de participar dos debates relativos às 

decisões que lhes dizem respeito. Se, pelo contrário, a vulgarização 

científica der às pessoas conhecimentos suficientemente práticos para que 

elas possam ponderar sobre as decisões com melhor conhecimento de 
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causa, ou pelo menos saber em que especialista elas podem confiar, essa 

vulgarização é uma transmissão de poder. (ADINOLFI, 2005, p.43) 

 

Além disso, evidenciamos nas matérias analisadas a preocupação com o 

esclarecimento mais conceitual e necessário para a formação crítica do leitor acerca do tema 

trabalhado. Isso pode ser destacado na matéria ―Saneamento básico para todos, sem exceção‖ 

(edição nº68) ao abordar um enfoque voltado para a participação dos cidadãos atingidos pela 

ausência de serviço essencial para sobrevivência, onde através de meios de divulgação e 

fiscalização de seus representantes possam cobrar dos governantes o cumprimento das 

promessas estabelecidas. Percebemos, assim, que esse veículo corrobora com aquilo que 

Albagli (1996), descreve como parte dos três objetivos básicos da DC que são: cívicos, de 

mobilização popular e educacional. Segundo a autora, o objetivo cívico da DC considera o 

desenvolvimento de uma opinião pública informada sobre os impactos do desenvolvimento 

científico e tecnológico sobre a sociedade, particularmente em áreas críticas do processo de 

tomada de decisões. Trata-se, portanto, de divulgar a informação científica voltada para a 

ampliação da consciência do cidadão a respeito de questões sociais, econômicas e ambientais, 

associadas ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

O objetivo de mobilização popular da DC considera que a ampliação da possibilidade 

e da qualidade de participação da sociedade na formulação de políticas públicas e na escolha 

de opções tecnológicas, como, por exemplo, no debate relativo às alternativas energéticas. 

Trata-se de transmitir informação científica, com vistas à intervenção em processos 

decisórios.  

Ainda segundo Albagli (1996), o objetivo educacional da DC considera a ampliação 

do conhecimento e da compreensão do público não especializado a respeito do processo 

científico e sua lógica. Neste caso, trata-se de transmitir informação científica, tanto com um 

caráter prático, com o objetivo de esclarecer os indivíduos sobre o desvendamento e a 

consciência do cidadão a respeito de questões sociais, econômicas e ambientais, associadas ao 

desenvolvimento científico e tecnológico. Rocha (2010) corrobora com essa função da DC em 

aproximar a ciência da sociedade, por exemplo, ―[...] pelo cuidado do meio ambiente, agindo 

hoje de forma consciente e solidária em relação a temas vinculados ao bem-estar da sociedade 

da qual fazem parte.‖ (ROCHA, 2010, p. 28) 

A partir de nossas análises das matérias da seção Ponto de Vista, procuramos trabalhar 

o que Bardin (2009), aponta como Significação, que segundo a autora, é a passagem 

sistematizada pelo estudo formal do código expresso, - como podemos identificar nas 
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informações divulgadas e descritas nas matérias da seção PV da Revista, pelos autores-

pesquisadores. 

Sendo assim, segundo nossos estudos teórico-metodológicos, à luz das discussões 

sobre divulgação científica na área de Geografia, percebemos como as discussões acerca dos 

veículos de DC precisam ainda empregar esforços para superar os desafios, como afirmam 

Moreira e Massarani: ―Existe um grande potencial de ação das universidades públicas e nos 

institutos de pesquisa, acumulado em seus pesquisadores, professores e estudantes, mas pouco 

se faz de forma organizada para uma difusão científica mais ampla‖. (, 2002, p. 64). 

Entretanto, entendermos que a Revista analisada apresenta potencial comunicativo a 

partir da linguagem utilizada de forma a contribuir para a divulgação do conhecimento 

científico no âmbito das Ciências da Terra, como a Geografia, permitindo um diálogo entre 

espaço acadêmico e o público mais amplo, criando possibilidades éticas e sociais de 

aproximação entre o público e a ciência, como afirma Candotti: 

 

Há uma dimensão ética da divulgação científica na qual eu gostaria de me deter: 

a circulação das idéias e dos resultados de pesquisas é fundamental para avaliar o 

seu impacto social e cultural, como também para recuperar, por meio do livre 

debate e confronto de idéias, os vínculos e valores culturais que a descoberta do 

novo, muitas vezes, rompe ou fere. Nesse sentido, a divulgação não é apenas 

página de literatura, na qual as imagens encontram as palavras (quando as 

encontram), mas exercício de reflexão sobre os impactos sociais e culturais de 

nossas descobertas (CANDOTTI, 2002, p.17). 

 

Desse modo, podemos caracterizar a Revista Conhecimento Prático-Geografia como 

um veículo de DC para os conhecimentos geográficos (GERMANO; KULESZA, 2007), 

importante tanto para a Educação Formal e Não Formal, como para a AC, no âmbito da 

formação cidadã participativa numa sociedade que demanda por uma compreensão e uma 

posição cada vez mais crítica do cidadão acerca de ciência e tecnologia, relacionadas aos 

variados contextos sociais em que estão inseridas. 

Destacamos que a Revista analisada desempenha papel importante para o campo da 

Geografia, isso porque a forma como os conteúdos são trabalhados e abordados pelos 

especialistas facilitam a significação e decodificação das informações por parte do público 

leitor na construção de uma postura crítica do cidadão frente ao debate posto numa sociedade 

democrática, principalmente, numa ação de inclusão do cidadão na nossa cultura. (ALBAGLI, 

1996; DÍAZ, 1999; MOREIRA, 2006).  

Nesta perspectiva, consideramos o que Herman et al. (2003) destacam sobre a  

importância e dos veículos de DC para despertar à curiosidade por parte do leitor, na medida 
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em que possibilita uma ligação entre as pessoas e a ciência, ao se aventurarem-se nas 

descobertas, investigarem os conceitos, e consequentemente conseguir executar ações que 

culminam na articulação coerente dos conteúdos com sua vivência na prática. 

Nesse sentido, as temáticas da área da Geografia apresentadas na Revista apresentam 

características facilitadoras para a disseminação do conhecimento geográfico para o grande 

público. Essas características corroboram com aquilo que Falcão et. al (2009, p.3)  afirmam  

sobre os  saberes geográficos, que  preconizam de reconhecida relevância para a leitura e 

conhecimento do mundo, pois ao compreender o espaço geográfico como produção da 

sociedade em seu movimento histórico, temos estabelecida a vinculação com a ideia de 

participação e cidadania.  

Ainda que tenhamos analisado as matérias assinadas na seção Ponto de Vista 

percebemos, o quanto ainda se tem para entender e promovera AC do público pela DC, 

sobretudo, com o foco no âmbito da Educação não-formal, uma vez que se busca aproximar, 

de maneira ordenada e sistematizada, a ciência como parte da cultura. Entendemos também as 

limitações que o presente canal apresenta devido ser um produto veiculado a uma grande 

editora a que simultaneamente possa a vir alterar o conteúdo no sentido de seguir as 

orientações de um editorial que assina algumas matérias publicadas na revista, destacamos 

também as tentativas frustradas ao tentar entrar em contato com os responsáveis pelas 

publicações através dos canais de comunicação fornecidos por eles, onde em todas as 

tentativas foram sem respostas.  

Mesmo assim, Espera-se que esse trabalho possa colaborar para a discussão do 

potencial da Divulgação Científica para a Geografia tanto no que concerne o campo 

educacional como recurso didático ou no auxilio da formação continuada de professores das 

áreas afins a ciência Geográfica. 
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