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              O desejo de tornar as descobertas 
científicas e tecnológicas acessíveis a um público 
não especializado fez surgir os textos de 

divulgação científica. 
              O texto de divulgação científica é um 
gênero discursivo que tem por objetivo promover o 
contato do leitor leigo com o universo da ciência e 
da tecnologia. Para alcançar esse objetivo, faz uso 
de uma linguagem mais simples e direta, 
“traduzindo” conceitos e termos técnicos por meio 
de analogias baseadas em referências conhecidas 
do leitor. 
 

➢ Contexto de circulação 
            Uma das condições para promover a 
popularização da ciência é fazer com que ela deixe 
de circular somente em publicações especializadas 

e voltadas para cientistas. 
           Por essa razão, jornais de grande alcance 
começaram a abrir espaço para os textos de 
divulgação científica. Surgiram, também, algumas 
revistas voltadas especificamente para esse fim, 
como Ciência Hoje, Scientific American Brasil, 
Galileu, Superinteressante. 
 

  
 
              Outro espaço de circulação do texto de 
divulgação científica é o livro. Os americanos Carl 
Sagan e Stephen Jay Gould e o brasileiro Marcelo 
Gleiser são apenas alguns dos cientistas que 
publicaram livros dedicados à divulgação das 
principais descobertas em suas áreas de atuação. 

• Os leitores dos textos de divulgação 
científica 

                Quem procura os textos de divulgação 
científica é o leitor de jornais e revistas. Seu grau 
de conhecimento sobre as questões abordadas vai 
variar bastante, porque esse é o publico 

heterogêneo, que pode incluir desde crianças até 
adultos com formação universitária. 
                 No caso dos livros e revistas, pode-se 
pressupor que o interesse por uma área específica 
da ciência seja um fator determinante na definição 
do perfil do público. É natural que só procurem 
uma revista dedicada à apresentação dos novos 
avanços na área da física, da biologia e da 
matemática, por exemplo, as pessoas que se 
interessam por essas áreas. 
 

➢ Exemplo de texto de divulgação 
científica: 

O olhar de Deus e a torneira que pinga 

                  No Egito faraônico dos tempos de 

Akhenaton, segundo uma religião monoteísta agora 

extinta que adorava o Sol, a luz era considerada o olhar 

de Deus. Naqueles tempos remotos, imaginava-se que a 

visão fosse uma espécie de emanação que partia do 

olho. A visão era parecida com um radar. Prolongava-

se para fora do olho e tocava no objeto que estava sendo 

visto. O Sol — sem o qual pouco mais do que as estrelas 

é visível — acariciava, iluminava e aquecia o vale do 

Nilo. Dada a física da época, e uma geração que 

cultuava o Sol, fazia sentido descrever a luz como o 

olhar de Deus. Três mil e duzentos anos mais tarde, uma 

metáfora mais profunda, embora muito mais prosaica, 

nos propicia um melhor entendimento da luz. 

               Você está sentado na banheira, e a torneira 

está pingando. A cada segundo, vamos supor, um pingo 

cai na banheira. Gera uma pequena onda que se 

espalha ao redor, formando um belo círculo perfeito. 

Quando atinge os lados da banheira, é refletida de 

volta. A onda refletida é mais fraca, e, depois de uma ou 

mais reflexões, você não a consegue perceber mais. 

                Novas ondas chegam à sua extremidade da 

banheira, cada uma gerada por outro pingo de água. O 

seu patinho de borracha balança para cima e para 

baixo sempre que nova frente de ondas passa por ele. 

[...]                                                                                  

                   SAGAN, Carl. Bilhões e bilhões: reflexões sobre vida 

e morte na virada do milênio. Tradução de Rosaura Eichenberg. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 41-42. (Fragmento). 
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