
  

 

  

CONECTA: uma coluna de cientistas com a mente aberta para falar sobre novos conceitos e 

evidências em Ciência para Educação 

 

A coluna CONECTA pretende ser um espaço no site da Rede Nacional de Ciência para Educação (Rede 

CpE) voltado para publicação frequente (inicialmente mensal) de textos autorais escritos por 

pesquisadores sobre temas ligados à educação em interface com a ciência.  

Cabem textos de divulgação de resultados de pesquisas, em qualquer disciplina, que tenham interesse 

para a educação - sejam pesquisas feitas no exterior ou, principalmente, realizadas no Brasil (prioritárias 

para a coluna). Além de textos sobre política científica ou educacional em temas de interesse para a 

Rede. 

Inicialmente estamos emitindo convites para que alguns pesquisadores contribuam com a nossa coluna, 

mas também estamos abertos a contribuições espontâneas, que serão devidamente analisadas, tanto em 

forma quanto em conteúdo.  

Todos os textos publicados serão assinados pelos autores e divulgados nos meios de comunicação e 

redes sociais da Rede CpE. 

1. Requisitos para autores: Para publicar na coluna CONECTA, de forma espontânea ou a convite, é 

necessário que o autor seja Doutor com CV ativo em pesquisa. Sua afiliação institucional deve constar no 

artigo. 

2. Temas: Os assuntos passíveis de serem abordados na coluna CONECTA são os mais amplos 

possíveis dentro da temática de ciência e educação. A coluna tanto pode ser um espaço para comentário 

pessoal sobre uma questão de política científica ou educacional, quanto pode ser um espaço para 

apresentar e comentar novos dados e resultados de pesquisa, de preferência acompanhados de uma 

análise crítica. Quando o texto tiver um caráter mais opinativo, é importante que os fatos e argumentos 

sejam abordados com objetividade, permitindo ao leitor construir sua própria visão sobre o assunto.  

3. Linguagem: Os textos devem adotar um estilo de divulgação científica, visto que serão lidos pelos 

mais variados públicos, desde professores de ensino básico a pesquisadores. Portanto, não cabe a 

linguagem empregada em revistas científicas especializadas. Por isso, tente ser objetivo, mas sem usar 

jargões de sua área e termos técnicos. Caso seja necessário usar um desses termos, explique ao leitor do 

que se trata. Se possível, use exemplos e comparações para esclarecer os conceitos. 

Todos os textos enviados para a coluna CONECTA passarão por uma revisão de linguagem (edição de 

texto) com o objetivo de deixa-los claros. O texto final será submetido novamente aos autores para a 

aprovação das possíveis alterações e elucidação de eventuais dúvidas. Os textos enviados 

espontaneamente ou por convite podem ser recusados caso o corpo editorial os julgue de alguma forma 

inadequados.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeitamos o estilo de escrita de cada autor, porém existem algumas recomendações que podem ser 

úteis para que o texto final seja simples, claro e compreensível a todos os públicos: 

DICAS PARA ESCREVER TEXTOS DE DIVULGAÇÃO  
 
Lembre-se de seu público: Nossos leitores são os mais variados possíveis com as mais diversas 
formações. Por isso o seu texto deve ser inteligível por todos. Explique noções que podem parecer 
básicas, mas que não são necessariamente conhecidas pelo público geral.  
 
Use analogias: Comparações com situações concretas ajudam a aproximar conceitos teóricos ou 
abstratos da realidade do leitor.  
 
Não use palavras difíceis nem jargões: Evite termos técnicos, procure palavras semelhantes mais 
simples. Quando for inevitável, use a tal palavra, mas explique em seguida do que se trata.   
 
Capriche na abertura: As linhas iniciais são fundamentais para prender a atenção do leitor. Por isso 
vá logo ao que interessa e não faça subterfúgios. Uma linguagem mais informal, um tom pessoal e 
mesmo toques de humor podem ser usados para tornar o texto mais atrativo. 
 
Seja conciso: Principalmente na internet, os leitores não estão dispostos a perder muito tempo para 

ler um texto. Passe a informação essencial sem se apegar a detalhes. 

Caso deseje mais dicas sobre como escrever de forma clara para um público leigo, sugerimos a leitura 
do livro Pequeno manual de divulgação científica (Cassio Vieira, Ed. Ciência Hoje). 

3. Extensão do texto: Os textos para a coluna não devem ultrapassar 1.500 palavras 

4. Títulos: Pedimos aos autores que indiquem títulos curtos, atrativos, de fácil compreensão e 

inteligíveis para um público leigo. Não serão acatados títulos no estilo de artigo científico ou com várias 

linhas. O corpo editorial está aberto a sugestões, mas cabe a ele decisão final sobre o título. 

5. Fotos e Ilustrações: Os autores são bem vindos a indicar fotos e ilustrações para acompanhar seu 

texto, mas a decisão final é da equipe editorial do site da Rede CpE. Lembramos que por motivos de 

copyright, nem todas as imagens enviadas pelos autores podem ser reproduzidas no site, ficando 

apenas como referência editorial. É interessante sugerir legendas concisas explicativas do conteúdo 

das imagens, sobretudo quando se tratar de uma imagem de caráter científico. 

6. Notas de pé de página e agradecimentos: Por razões de estilo e formato do site, não temos a 

opção de inserir notas de pé de página e agradecimentos. Eventuais citações e referências devem ser 

incorporadas ao texto corrido da coluna. Exemplo: Em seu livro A escola ideal, o educador turco Siri 

Tum (1903-1979) apresenta sua teoria sobre a aquisição da linguagem.  

7. Siglas: Siglas, principalmente siglas científicas pouco conhecidas pelo público em geral, devem ser 

evitadas. Se necessárias, devem ser explicadas por extenso e apresentadas entre parênteses. A 

exceção são as siglas de amplo conhecimento público como DNA, que não precisam de explicação. 

 

8. Palavras em outros idiomas: Por favor, evite usar palavras de outros idiomas quando existir um 

termo equivalente e amplamente usado em português.  

 

9. Menção a integrantes de grupos de pesquisa: Por questões de espaço e fluxo textual, evite listar 

longas relações de nomes de pesquisadores de um grupo de pesquisa. Use referências e links 

externos para esse tipo de informação. 

 

10. Sugestões para leitura: Os autores são encorajados a sugerir leituras extras ao final do texto 

sobre o tema discutido na coluna. Pedimos que não ultrapassem o limite de cinco sugestões, que 

devem trazer o nome do artigo ou livro sugerido, o autor, as informações de edição (volume, páginas, 

ano etc) e, quando possível, o link para o trabalho.  

 

 


