
A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA POR CRIANÇAS: Uma comparação de produções no Youtube

Shaila Regina Herculano Almeida Maximo

não indicado

Nenhum conflito de interesses

Sim

Não

Parcialmente

Formulário de avaliação de a�igo [EAH5003]
Por favor, preencha os campos a seguir para proceder à avaliação do artigo submetido à disciplina 
EAH5003.

Título do artigo: *

Autor: *

Veículo selecionado (indicar caso seja periódico ou conferência): *

Declaração de conflito de interesses na avaliação do artigo (caso não exista impedimento,
incluir "Nenhum conflito de interesses"). *

O artigo atende ao escopo do veículo selecionado? *



Sim

Não

Parcialmente

Sim

Não

Parcialmente

Sim

Não

Sim

Não

O título é apropriado ao conteúdo do artigo? *

As palavras chave e as keywords apresentadas são condizentes com o tema? *

O artigo inclui referências atualizadas e pertinentes ao tema de pesquisa (>50% da
literatura com <10 anos de publicação)? *

O resumo e o abstract estão condizentes com o conteúdo do artigo (todas as partes do
artigo foram contempladas)? *



Sim

Não

Parcialmente

Sim

Não

Parcialmente

Sim

Não

Muito longa

Muito curta

Apropriada

A contextualização do tema de estudo é descrita de forma apropriada? *

O arcabouço teórico é apresentado de forma lógica para desenvolvimento dos
argumentos? *

A construção dos argumentos do estudo é imparcial e busca apresentar vários pontos de
vista sobre o tema? *

A extensão do manuscrito (considerando o veículo para o qual será submetido) é: *



Muito grande

Muito pequeno

Apropriado

Muito grande

Muito pequeno

Apropriado

O número de tabelas do manuscrito é: *

O número de figuras do manuscrito é: *



Os itens a seguir devem ser avaliados de acordo com a escala de 1 (totalmente
insatisfatório) a 5 (totalmente satisfatório). *

1 = Totalmente
insatisfatório

2 3 4
5 =

Totalmente
satisfatório

Não se
aplica

Atualidade do
tema

Originalidade do
artigo

Relevância e
atualidade do
referencial
teórico

Organização do
texto (estrutura
formal e
desenvolvimento
lógico)

Qualidade da
redação
(objetividade e
correção)

Clareza dos
objetivos
propostos

Nível de
detalhamento e
consonância dos
materiais e
métodos em
relação aos
objetivos

Pertinência da
literatura
selecionada para
discussão dos
resultados

Coerência da
conclusão em
relação aos
resultados e à

Atualidade do
tema

Originalidade do
artigo

Relevância e
atualidade do
referencial
teórico

Organização do
texto (estrutura
formal e
desenvolvimento
lógico)

Qualidade da
redação
(objetividade e
correção)

Clareza dos
objetivos
propostos

Nível de
detalhamento e
consonância dos
materiais e
métodos em
relação aos
objetivos

Pertinência da
literatura
selecionada para
discussão dos
resultados

Coerência da
conclusão em
relação aos
resultados e à



Aceito para publicação

Aceito com pequenas correções

Aceito com correções extensivas para posterior reavaliação

Recusado

Recomendado para outro periódico (a ser indicado nas sugestões)

proposta do
artigo

Nível de
contribuição do
estudo no campo
de conhecimento

proposta do
artigo

Nível de
contribuição do
estudo no campo
de conhecimento

Recomendação final: *



não foi apresentado nenhuma sugestão de periódico para publicação no artigo, eu indico (após muitas 
revisões e complementações) o periódico educação e sociedade (A1).   
Sugestão de título: A divulgação sobre ciência por crianças e para crianças: um estudo comparativo do 
canal X com o canal X no Youtube. 
- só fui entender que era um estudo comparativo na página 6. 
- Conteúdo SOBRE ciência  
- a criança e a divulgação sobre ciência 
- Criança produz ciência? 
“como o site” trocar por no site youtube 
- Pode ser interessante analisar outros sites/canais podcast? Eles existem? 
“Após verificar algumas dessas produções”? Quais você verificou? 
Não entendi direito o que vai ser discutido durante o artigo... explicar melhor na introdução e manter as 
ideias mais juntas...  adultização x protagonismo infantil x reprodução de conteúdos sobre ciência? X 
renda e classe? 
(GOOGLE, 2019)? Não entendi? Melhor: Guia de navegação da web em modo anônimo? 
- melhorar as imagens... com a ferramenta “captura” do Windows você consegue selecionar a imagem 
exata que você precisa divulgar, e selecione a imagem com o vídeo em tela cheia. 
(GOOGLE, 2019ª) ?? não entendi. 
- oque é “utilizar uma linguagem cientifica” já que o vídeo é feito por uma criança? 
- (GOOGLE, 2019b).??? não entendi. Pode ser melhor: Segundo a regulamentação do site Youtube.... 
(leia o regulamento do youtube e tire as informações de lá.) 
- em trabalhos acadêmicos indicamos os tópicos em sequência numérica como: 1. 1.1 e 1.1.1 e não 1) 
2) 3) ou sem numeração e como nomes, mantenha uma única linha de pensamento. 
“Já Vinicius utiliza uma linguagem que distancia as pessoas de sua faixa etária, restando apenas o 
interesse dos adultos por seus vídeos.” Por que isso? Explique melhor e qual é o fundamento para essa 
afirmação? 
GOOGLE. Pesquisar e navegar com privacidade. Disponível em 
<https://support.google.com/websearch/answer/4540094?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR> 
Acesso em 03 out. 2019. ????? não entendi 
MAINGUENEAU, Dominique. Novas Tendências em análise do discurso. Tradução Freda Indursky. 3 ed., 
Campinas: Editora da UNICAMP, 1997. – essa referencia é de metodologia de pesquisa sobre analise de 
discurso – e no método aparece somente: “A pesquisa desenvolvida é de caráter exploratório, 
etnográfico e qualitativo”. 
Indico dois livros:  
A Produção Cultural para a Criança. Org. Regina Zilberman. 
E a Marisa Lajoulo? 
Parabéns pela originalidade.
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