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Resumo 
 

Este artigo objetiva analisar as representações da ciência e do cientista presentes 

na série Sid, o Cientista, veiculada na TV brasileira nos canais Cultura e Discovery 

Kids. Para tanto, recorre-se à análise de conteúdo, com a avaliação de cinco 

episódios. A partir da análise, observa-se, por exemplo, que a série busca 

aproximar a ciência da vida cotidiana, estimulando as crianças a fazer perguntas a 

partir de situações rotineiras. 
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Resumen 
 
Este artículo tiene como objetivo analizar las representaciones de la ciencia y de 

los científicos presentes en la serie Sid el Niño Científico, emitida en la televisión 

brasilera en los canales Cultura y Discovery Kids. Para ello, se utiliza el análisis de 

contenido, incluyendo la evaluación de cinco episodios. A partir del análisis, es 

posible observar, por ejemplo, que la serie pretende acercar la ciencia y la vida 

cotidiana, impulsando a los niños a formular preguntas de situaciones rutinarias. 

  
Palabras clave: divulgación científica; educación; televisión; niños; Sid el Niño 

Científico.         
 

Introdução 

         

Diversas experiências educacionais têm mostrado uma maior recepção por parte 

das crianças, das ideias relacionadas com a ciência, em comparação com 

adolescentes e adultos. Este fato, associado à grande curiosidade natural das 

crianças sobre o mundo em torno delas, contribui para a realização de atividades 

de difusão e popularização da ciência voltadas para essa audiência, com grande 

potencial de permitir que se desenvolva uma base científica duradoura em suas 

mentes, como parte de sua vida intelectual individual e até mesmo posteriormente 

como adultos (STANNARD, 1999; DRIVER et al., 1996). 

 

Não obstante, pesquisas apontam que a visão de ciência de crianças e 

adolescentes sofre uma influência determinante dos veículos de comunicação, tais 

como desenhos animados, filmes, séries de televisão, livros, telejornais e revistas 

(OLIVEIRA, 2006; SIQUEIRA, 2006). No entanto, boa parte dos conteúdos de 

ciência e tecnologia transmitidos para crianças são de baixa qualidade e 



 

apresentados de forma inadequada. Não estimulam a curiosidade, nem a 

interatividade, de forma que as crianças possam participar do processo de 

aprendizado pela observação, pela experimentação e pelo questionamento 

(MASSARANI, 2007). 

 

Ações de popularização da ciência dirigidas às crianças podem ser realizadas por 

meio de diferentes estratégias e distintos espaços sociais. No Brasil, o acesso à 

educação científica é limitado para uma parcela restrita da população. Por outro 

lado, a TV tem penetração em grande parte da sociedade, mantendo-se altos 

níveis de audiências. A pesquisa Kiddo´s - Latin America Kids Study 2003 revelou 

que 99% das crianças brasileiras têm a mídia televisiva como principal veículo de 

entretenimento e 81% assistem à TV duas horas ou mais por dia (KIDDO’S, 2005). 

Adicionalmente, o desenho animado é um de seus programas preferidos 

(FERNANDES, 2003; GARCEZ, 2010). É por meio dos desenhos animados, que 

as crianças “soltam” seu imaginário e passam a viver em um mundo que não é 

real. Para Siqueira (2006), as animações podem ser uma forma de estimular as 

crianças a se interessarem por temas variados, inclusive a ciência, de forma 

provocativa, interessante e criativa. Elas podem ainda, apresentar os desafios 

éticos da profissão de cientista e cumprir a tarefa de reaproximar a ciência da vida. 

 

Tendo em vista esta fatia do mercado, a maioria das emissoras de TV aberta 

destina parte de sua programação para atender ao público infanto-juvenil. Já na 

TV a cabo, existem canais que veiculam desenhos animados 24 horas por dia 

(Discovery Kids, Nickelodeon, Jetix, Disney Channel, Cartoon Network, 

Boomerang). Contudo, apesar de uma parcela significativa do mercado se dedicar 

à audiência infantil, muitos dos programas veiculados transmitem erros conceituais 

graves e apresentam a ciência como algo desvinculado da vida cotidiana. Na TV, 

por exemplo, a imagem transmitida, em geral, é a do cientista louco, descuidado, 

de jaleco, de sexo masculino e cujo trabalho é fazer invenções totalmente 



 

desarticuladas da realidade (MASSARANI, 2005). Assim, os meios de 

comunicação social parecem assumir um papel de destaque na veiculação de 

diversas imagens estereotipadas sobre as características pessoais ou a atividade 

profissional do cientista. 

 

Esta imagem do cientista veiculada pela mídia reforça na mente das crianças a 

concepção de que a ciência é algo muito distante da vida deles e que fazer ciência 

não é para todos, pois um cientista não é uma pessoa normal (FERNANDEZ et al., 

2002). Isto gera uma visão empobrecida, criando um desinteresse, quando não a 

rejeição, de muitas crianças pela ciência, podendo se converter num obstáculo à 

aprendizagem. 

 

Acredita-se que os desenhos animados podem promover uma abordagem 

discursiva sobre estereótipos e representação do real. E que estes podem se 

constituir de um instrumento especialmente indicado para estudar a imagem da 

ciência e dos cientistas que as crianças possuem (GALLEGO, 2007). Vários 

estudos têm constatado que os alunos antes de iniciarem seus estudos em 

ciências, possuem uma visão destorcida da ciência e dos cientistas, provenientes 

das experiências informais oferecidas pela sociedade (HODSON, 1994; McADAM, 

1990). Logo, analisar como as informações científicas e as representações da 

ciência são apresentadas nos desenhos infantis é uma ferramenta preciosa para 

se discutir e interferir na cultura científica do país, efetivamente permitindo dar 

subsídios para aprimorá-la.  É justamente a proposta deste artigo. 

 

Para isso, é preciso destacar que os desenhos animados que abordam temas 

relacionados à ciência podem ser divididos em dois grupos: os que usam os 

conceitos relativos à ciência para ensinar o público telespectador (desenhos 

educativos), e os que não têm o compromisso com a educação (desenhos 



 

criativos) que apenas usam os conceitos dentro da ludicidade da sua linguagem, 

dinamizando, de forma diferenciada, o texto audiovisual (MESQUITA, 2006). 

 

A título de exemplo, no primeiro grupo enquadram-se: Dora aventureira (TV a 

cabo, canal Discovery Kids e aberta TV Cultura), Cyberchase (TV Cultura e canal 

Boomerang) e Ozzie e Drix (TV Cultura e Cartoon Network). Ilustra-se o segundo 

grupo com os desenhos O Laboratório de Dexter e Jimmy Nêutron, o menino 

gênio. São desenhos que trazem como personagens principais, meninos cientistas 

que, muito inteligentes, usam suas invenções e criatividade para resolver 

situações que vão desde encrencas na escola até salvar o mundo de uma invasão 

alienígena. 

 

Verifica-se assim, que fatos e conceitos relacionados à ciência veiculados via 

televisão acabam por influenciar as crianças em suas ideias a respeito do tema, 

como afirmam Kominsky e Giordan (2008): 

 

As visões de ciência veiculadas pela televisão tendem a 

influenciar os jovens nas suas concepções sobre a ciência e 

podem, desta forma, obstaculizar tanto a aprendizagem dos 

conceitos científicos quanto a compreensão sobre a estreita 

relação existente entre ciência, tecnologia e sociedade 

(p.1877). 

 

Torna-se então, importante investigar quais visões de ciência são transmitidas 

pela televisão e pelos desenhos animados, e de que maneira essas visões podem 

interferir na concepção de mundo das crianças. Desta forma, este artigo objetiva 

analisar as representações da ciência e do cientista veiculadas no desenho 

animado Sid, o Cientista, obtendo uma descrição detalhada do tratamento dado à 

ciência. A escolha desta atração se justifica pelo fato dela caracterizar-se como 



 

uma série educativa e ser transmitida no Brasil tanto em um canal pago, quanto na 

TV aberta. A metodologia de pesquisa empregada será a análise de conteúdo, 

ferramenta ideal quando se pretende fazer análises interpretativas. 

 

Segundo Bardin (1979), tal método pode ser entendido como um conjunto de 

técnicas usadas como recurso para compreender e descrever o conteúdo de 

mensagens, de modo que o pesquisador possa inferir informações sobre a 

produção das mesmas, o contexto em que são transmitidas e seus possíveis 

impactos nos receptores. Assim, por meio da análise de conteúdo, espera-se 

entender as mensagens presentes em Sid, o Cientista e analisá-las em um nível 

mais aprofundado, interpretando os sentidos presentes no desenho. 

 

Desenvolvimento 

 

Sid, o Cientista é uma série de animação educativa produzida pela The Jim 

Henson Company para o canal Public Broadcasting Service (PBS) dos Estados 

Unidos. O desenho, que estreou em setembro de 2008 nos EUA, apresenta até o 

momento 66 episódios com a duração de aproximadamente meia hora cada. Na 

TV brasileira, a produção teve sua estreia em maio de 2009, na pela Discovery 

Kids Brasil, e posteriormente em abril de 2011, pela TV Cultura. O desenho é 

produzido por captura de movimento, o que permite que manipuladores de 

marionetes reproduzam personagens animados digitalmente em tempo real. Na 

animação, a música é um recurso usado com frequência para atrair o interesse do 

público. A audiência de Sid, o Cientista é composta, principalmente, por crianças 

de idade pré-escolar, na faixa etária de quatro anos. 

 

Sid, o personagem principal da animação, é um menino normal e muito 

questionador. Além da sua intensa e inesgotável curiosidade, ele caracteriza-se 

também por ser bem humorado. Sid tenta responder perguntas com a ajuda de 



 

seus colegas: May, Geraldo e Gabriela. Na escola, eles trabalham em conjunto 

para resolver problemas e encontrar respostas com auxilio da professora Susie. 

Os outros personagens presentes no desenho são a família de Sid, que inclui sua 

mãe Alicia, seu pai Mort, sua avó e seu irmãozinho Zeke. 

 

Segundo o PBS, o canal americano que exibe a série, os episódios de Sid, o 

Cientista abordam diferentes conceitos com base em um currículo de ciências 

elaborado por profissionais que trabalham com pesquisa cognitiva e educadores 

da pré-escola, o qual inclui conhecimentos e aprendizados adquiridos por meio de 

pesquisas e experiências em sala de aula. De acordo com os produtores, entre 

outros objetivos, o desenho busca chamar a atenção das crianças para o fato de 

que a ciência está presente em seu dia a dia e em tudo que as cerca, prepará-las 

para a escola e, também, incentivar a participação dos pais no processo de 

aprendizagem, estimulando-os a discutir os temas dos episódios com seus filhos. 

 

A série é estruturada por temáticas, sendo elas: Ferramentas e Medidas, 

Mudanças e Transformações, Sentidos, Saúde, Máquinas Simples, Ciência de 

Quintal, Clima, O Corpo, Força e Movimento, Sistemas Ambientais, Luz e Sombra, 

Coisas Vivas, além dos Especiais, que incluem episódios como “Eu quero ser um 

cientista”, que apresenta ao público profissões como biólogo, engenheiro, químico 

e astronauta. Dentro de cada grupo temático mencionado, existem cinco 

episódios. Isto porque os produtores da série a planejaram para ser exibida em 

cinco dias da semana, de segunda a sexta-feira. Assim, cada um dos quatro 

primeiros episódios de um tema aborda um conceito específico. Enquanto isso, o 

quinto e último episódio traz um resumo dos conceitos discutidos anteriormente, 

dando aos espectadores a chance de consolidar o entendimento. 

 

Antes de dar início à análise do desenho Sid, o Cientista, o primeiro passo foi 

selecionar e organizar o material que seria estudado. Em função da 



 

impossibilidade de analisar todos os episódios da série, optou-se, pela escolha de 

uma temática. Então, considerando a curiosidade das crianças a respeito de seu 

próprio corpo e a viabilidade de acesso aos episódios – uma vez que nem todos 

estão sendo exibidos na TV atualmente ou podem ser encontrados na internet – 

optou-se por selecionar a temática O Corpo. Esta inclui episódios sobre o 

estômago, os músculos, os ossos, os pulmões e o cérebro. Na Tabela 1, abaixo, 

podem ser conferidos os títulos, o assuntos centrais e as descrições de cada 

episódio. 

 
Tabela 1. Informações sobre os episódios selecionados para análise 

 

Título do 
episódio 
(em 
português) 

Assunto 
central 

Descrição 

Almoço 
especial 
do dia 
das mães 

Estômago 

Sid ouve seu estômago roncar ao sentir o 

cheiro das torradas preparadas para o café 

da manhã especial para sua mãe. Então, ele 

se pergunta se seu estômago está tentando 

falar com ele. Na escola, a professora Sussie 

ajuda Sid e seus amigos a descobrirem 

porque o estômago ronca. 

Onde eu 
tenho 
músculos
? 

Músculos 

Quando o pai de Sid conta a ele uma piada 

engraçada, ele ri tanto que seu rosto dói. Sid 

se pergunta por que seu rosto dói, se a piada 

era engraçada. Quando ele e seus amigos 

investigam na escola, eles aprendem que 

eles têm músculos por todo o corpo, até 

mesmo em seus rostos. 



 

Como 
meu 
cachorro 
faz isso? 

Ossos/esq

ueleto 

Quando o cachorro de Sid usa sua pata para 

coçar a orelha, Sid tenta sem sucesso fazer a 

mesma manobra. Então, ele se informa em 

casa e na escola e descobre que os animais 

têm ossos e articulações diferentes daqueles 

dos seres humanos, o que lhes permite fazer 

muitas coisas legais como balançar em 

árvores, voar ou até mesmo coçar as orelhas 

com as patas. 

Os 
incríveis 
pulmões 
de Sid 

Pulmões 

Ao correr ao redor de sua sala, Sid respira 

muito rápido. Então, ele se pergunta para 

onde vai todo o ar em seu corpo quando ele 

respira. Na escola, Sid descobre que os 

seres humanos têm pulmões que os ajudam 

a respirar. 

Agora 
está 
usando 
seu 
cérebro! 

Cérebro 

Quando Sid descobre uma nova maneira de 

se preparar para a escola rapidamente, sua 

mãe lhe diz: "Agora, está usando o seu 

cérebro!". Então, ele quer saber que porque 

ela disse isso. No decorrer do episódio, Sid 

descobre que o cérebro controla todos os 

tipos de atividades, como andar, pensar e 

respirar. 

 
Fonte: SCALFI; OLIVEIRA, 2014. Tabela elaborada a partir da seleção de episódios feita 

pelas autoras. 
 

 



 

Após a escolha, os cinco episódios selecionados foram vistos na íntegra, na 

tentativa de compreender o contexto no qual os temas de ciência são 

apresentados no desenho. Para tanto, foi feita, inicialmente, uma análise do 

formato da série, com uma descrição da estrutura padrão seguida no roteiro de 

cada episódio e com algumas observações sobre estratégias utilizadas pela 

produção para atrair a atenção do público e para ensinar alguns conceitos. 

Posteriormente, foram analisados os conteúdos e mensagens presentes em cada 

desenho, com a finalidade de conhecer e avaliar as representações da ciência e 

do cientista veiculadas. Os principais resultados obtidos serão apresentados a 

seguir. 

 
Formato dos episódios 

 

A série Sid, o Cientista apresenta um roteiro básico, o qual se repete em 

praticamente todos os episódios. O desenho sempre tem início no quarto de Sid, 

onde ele levanta a pergunta que será discutida ao longo do episódio. Em uma 

edição sobre os pulmões, por exemplo, a pergunta “Quando eu deixo o ar entrar 

em meu corpo, para onde ele vai?” surge após Sid se arrumar rapidamente e ficar 

ofegante. Na sequência das cenas iniciais no quarto, o garoto sempre aparece 

tomando café da manhã com sua família e é nesta ocasião que ele compartilha a 

sua dúvida com seus pais. Então, eles dão as primeiras respostas para os 

questionamentos de Sid, os quais mais tarde são esclarecidos em profundidade 

na escola, após uma investigação sobre o tema. 

 

Sid sempre vai à escola de carro, levado por sua mãe Alice. Ao chegar lá, ele faz 

uma pesquisa de opinião, que consiste em levantar hipóteses com seus colegas 

May, Gerald e Gabriela sobre a pergunta norteadora do episódio. Neste momento, 

Sid é representado como um repórter, segurando um microfone de brinquedo. Ao 

fundo, sempre toca uma música muito semelhante à dos telejornais. Ao final desta 



 

parte do episódio, ele sempre afirma: “Eu sou Sid, seu repórter e especialista 

em...” respiração, por exemplo, se este for o tema do dia. 

 

Quando ele e seus colegas entram para a sala de aula, as questões são 

discutidas em roda e todos da turma opinam, mas é sempre Sid quem introduz o 

assunto a ser trabalhado. Na sequência, a professora Susie aborda o tema, 

esclarece as dúvidas e convida os alunos a irem ao “Super laboratório”. Então, 

surge na tela a vinheta “Super laboratório: Investigue! Explore! Descubra!”, 

seguida por imagens reais de crianças realizando experiências que os 

personagens estão investigando no laboratório. As cenas são uma mistura de 

realidade e ficção. Posteriormente, Sid e seus colegas desenham o que 

aprenderam na aula e, para finalizar, a professora Susie canta para eles – a 

música é sempre relacionada ao tema trabalhado no episódio. 

 

No final do dia, quem busca Sid na escola é a sua avó. No carro, ela e o neto 

conversam sobre o tema central do episódio. Geralmente, ela traz suas 

impressões sobre como era o mundo, a sociedade, a tecnologia e os costumes 

antigamente ou, ainda, apresenta alguma curiosidade relacionada ao assunto 

investigado na edição. Por exemplo, no episódio sobre a respiração, ela conta que 

mergulhadores usam tanques de oxigênio para poder respirar em baixo da água. 

Em outro episódio, quando Sid lamenta não ser possível ver os ossos e 

articulações do corpo, ela informa ao garoto que isto é possível, graças à máquina 

de raio-X inventada pelo cientista Wilhelm Röntgen, usada na medicina para 

checar o estado dos ossos e articulações. 

 

Quando retorna a sua casa, Sid recapitula com a família o que aprendeu no dia. 

Os episódios da série sempre terminam no quarto do garoto. Lá, usando sua 

imaginação e criatividade, Sid pensa em uma “Super mega plus hiper grande 

ideia” (expressão mencionada no desenho) relacionada aos conceitos aprendidos 



 

no episódio. Contudo, suas invenções baseiam-se na ficção, não sendo 

praticáveis. 

 
Estratégias para atrair e ensinar 
 

Por meio da análise de cinco episódios de Sid, o Cientista, foi possível perceber 

um esforço dos produtores da série no sentido de promover uma aproximação 

com o público infantil e despertar seu interesse pelos conteúdos discutidos. Para 

tanto, são usadas algumas estratégias específicas, entre elas a de convocar a 

audiência. Nas falas de Sid, é comum que ele chame o telespectador de “você”. 

Em várias intervenções feitas pelo garoto, ele olha para a câmera e dirige-se 

diretamente ao público, conversando com ele. Tal atitude do personagem pode ser 

evidenciada nos exemplos em que ele pergunta “Agora escuta. Tá ouvindo?” e 

comenta “Ei, você também é cientista e pode fazer isso”. 

 

Outro recurso frequentemente empregado é a repetição, observada não só no 

roteiro de cada episódio da série como em frases e músicas apresentadas. Quatro 

músicas padrão são cantadas em diferentes momentos do desenho, sendo uma 

na abertura, outra quando Sid e sua mãe vão para a escola, outra no encontro do 

garoto com seus amigos antes da aula e, ainda, uma quarta quando as crianças 

formam uma roda em torno da professora. No caso destas canções padrão, 

nenhum conceito científico é explorado. Acredita-se que elas sejam usadas 

apenas para entretenimento das crianças. 

 

Por outro lado, todos os episódios trazem uma música cantada pela professora 

Susie, com letra relacionada ao conteúdo abordado no dia. Complementarmente à 

música interpretada pela professora, são exibidas imagens que ilustram o que ela 

canta. O recurso pode ser entendido como um caminho para ensinar as crianças e 

para ajudá-las na memorização dos conteúdos. Ainda no que diz respeito à 



 

intenção de incentivar a memorização, vale destacar que algumas frases como 

“Hoje eu aprendi...” são proferidas por Sid com frequência, como estratégia para 

reforçar os conteúdos divulgados no desenho. 

 

A exibição de figuras para ilustrar ou complementar explicações dadas pela mãe 

de Sid ou por sua professora também é um recurso recorrente. No episódio 

intitulado “Como o meu cachorro faz isso?”, Sid observa como o animal coça a 

orelha com a pata e tenta fazer o mesmo. Como não consegue, começa a se 

perguntar o que os ossos do corpo podem fazer. Então, sua mãe lhe mostra a 

figura do esqueleto de um cachorro (ver Figura 1). Ao observar a imagem, Sid 

chega à conclusão de que os seres humanos não se movimentam como os cães 

porque os esqueletos são diferentes. Enquanto os humanos têm apenas duas 

pernas, os cães possuem quatro patas. Já na escola, a professora usa a figura do 

esqueleto humano para mostrar às crianças a posição dos ossos no corpo (ver 

Figura 2). Além das imagens, as associações também são uma estratégia para 

facilitar o aprendizado. Por exemplo, ao ver o esqueleto na escola, Gabriela diz: 

“Eu vejo isso aí no dia das bruxas”. 

 
Figura 1. Imagem do esqueleto de um cão utilizada para reforçar conteúdos 

divulgados no episódio sobre os ossos 

 
Fonte: Youtube. 



 

 

Figura 2.  A professora Susie usa a imagem de um esqueleto humano para 
esclarecer dúvidas de seus alunos 

 

 
Fonte: Youtube 

  

É interessante destacar, também, que na parte do episódio destinada ao “Super 

laboratório” são exibidas imagens de experimentos reais (ver Figura 3), 

geralmente realizados por crianças com o auxílio de um adulto. Relacionadas ao 

conteúdo central do episódio, as experiências são simples e, em geral, podem ser 

facilmente reproduzidas em casa. No caso da série Sid, o Cientista, acredita-se 

que a exibição de diferentes testes científicos seja um recurso com grande 

potencial para despertar a curiosidade das crianças e estimulá-las a aprender 

seguindo o modelo hands-on3. 

  

                                                            
3 Tipo de interação que considera o toque e a manipulação física como a principal estímulo para o aprendizado. 

 



 

Figura 3.  Experiência real exibida no episódio sobre os pulmões 
 

 
Fonte: Youtube 

 

No que diz respeito ao conteúdo veiculado na série, percebe-se que Sid e seus 

amigos demonstram realmente aprender as lições ensinadas – sempre, ao final de 

cada episódio, eles mostram pensar ou se comportar de modo diferente do início. 

A escola, neste sentido, é representada como uma instância que funciona de 

modo positivo (e assertivo) no que diz respeito à modificação de comportamentos, 

“impressões” e “conceitos”. Além disso, a professora estimula as crianças e faz 

elogios às suas perguntas, incentivando-as a participar das aulas e ao mesmo 

tempo introduzindo curiosidades referentes aos conteúdos. No episódio sobre os 

músculos, por exemplo, Geraldo questiona se a língua é um músculo e a 

professora responde que: “Na verdade a língua é um conjunto de 16 pequenos 

músculos. Parabéns, Geraldo! Você fez uma pergunta muito inteligente”. 

  

Representações do cientista e da ciência 
 

A análise dos cinco episódios de Sid, o Cientista também permitiu traçar o perfil do 

cientista representado na série. Sid é um menino de cinco anos, que possui uma 

mentalidade de uma criança entre seis e oito anos. Questionador, observador e 

curioso, a cada episódio ele tem uma pergunta norteadora e quer saber mais 



 

sobre algum conteúdo científico. Quanto à caracterização física do personagem, 

ele tem a pele amarela, cabelos roxos e veste blusa vermelha e calça azul. Como 

mostra a Figura 4, Sid não usa jaleco, óculos ou tem os cabelos despenteados 

como a imagem estereotipada dos cientistas comumente veiculados pela mídia 

(Ver Siqueira, 2005 e 2008). Contudo, na série, como em outros filmes e desenhos 

infantis (Frankenweenie; Tá chovendo hambúrguer; Jimmy Nêutron; O laboratório 

de Dexter), o papel de cientista ainda fica restrito a um personagem do sexo 

masculino, no caso, Sid. Ainda que indiretamente, tal representação pode 

contribuir para reforçar nas crianças a visão de que o universo científico é um 

espaço de domínio masculino. 

 
Figura 4. Sid, o personagem cientista. 

 
Fonte: PBS Kids. 

       

No que diz respeito à vida social do personagem, pode-se dizer que ela é bem 

estruturada, com participação constante da família e dos amigos. Esta 

representação contraria a imagem do cientista solitário, que trabalha 

individualmente em seus projetos, o que configuraria segundo Fernandez et al. 

(2002) uma visão individualista da ciência, em que os conhecimentos científicos 

aparecem como obras de gênios isolados. Na verdade, a série busca mostrar 

justamente que Sid não é o único detentor do conhecimento. As dúvidas e 



 

questionamentos do garoto costumam ser esclarecidos com a ajuda de seus pais, 

de sua avó, dos colegas e da professora. Assim, transmite-se ao público a noção 

de ciência como uma construção coletiva e não como um domínio reservado a 

minorias especialmente dotadas. 

 

Nota-se, também, um esforço da produção de Sid, o Cientista para mostrar às 

crianças que a ciência não é algo desconectado da sociedade, do cotidiano das 

pessoas. Como mencionado anteriormente, a cada episódio, uma questão 

científica é explorada dentro da rotina de Sid, de modo que os conceitos são 

explicados tanto com teorias quanto com exemplos práticos, e em diferentes 

contextos – em casa, na sala de aula, no laboratório e no carro da avó. Os 

personagens, sobretudo Sid, estão sempre fazendo perguntas e investigações, 

observam e analisam objetos e situações rotineiras, encontram palavras para 

descrever o que aprendem, comunicam ideias e buscam, por meio de 

experimentos, respostas para seus questionamentos. Contudo, uma crítica que se 

faz à série é que ela apresenta ao público somente conteúdos referentes às 

ciências da natureza – física, química e biologia – enquanto questões de ciências 

humanas não são exploradas, o que pode interferir negativamente na percepção 

das crianças sobre ciência, levando-as a acreditar que existe uma separação entre 

mundo natural e social.  

  
Considerações Finais 
 
Ao analisar os episódios de Sid, o Cientista foi possível notar que, na série, 

entretenimento e educação se confundem e se mesclam na busca pela atenção 

das crianças. Siqueira (2005) ressalta que os meios de comunicação de massa 

podem ser muito úteis na transmissão de informações, de saber, de 

conhecimento, na divulgação científica. Embora a série siga um roteiro padrão, 

não reservando muitas surpresas para o público, acredita-se que a animação Sid, 



 

o Cientista seja uma ferramenta para estimular as crianças a se interessarem por 

temas de ciências, de maneira provocativa, interessante e criativa, dentro e fora 

do ambiente escolar. Acredita-se que uma vez que elas experimentem a ciência 

por meio da alegria e da satisfação da descoberta, vão querer saboreá-la 

novamente. Portanto, a exposição precoce a conteúdos científicos pode inspirar 

atitudes positivas em relação à ciência ao longo de toda a vida. 

 

Recorrendo a algumas estratégias para atrair o público infantil e para transmitir-lhe 

conhecimentos – como o uso de associações e a exploração de imagens 

complementarmente aos conteúdos transmitidos verbalmente –, os produtores da 

série demonstram um esforço no sentido de incentivar o aprendizado dos 

telespectadores. Equilibrando teoria e prática, o desenho busca instigar as 

crianças a serem observadoras, a levantarem suas próprias questões, realizarem 

experimentos científicos, sistematizarem os resultados encontrados e 

compartilharem suas dúvidas e aprendizados com seus pais, professores e 

amigos.  

 

Em se tratando das representações do cientista e da ciência veiculadas, nota-se, 

por um lado, que a série reforça a imagem estereotipada do cientista como sendo 

alguém do sexo masculino, no caso, Sid. Por outro lado, o personagem é retratado 

como uma criança normal, não usa jaleco, óculos ou tem os cabelos 

despenteados como o estereotipo de cientista comumente difundido em filmes 

infantis, revistas e desenhos animados. Além disso, não é mostrado como um 

cientista solitário, sem vida social ou afetiva, de inteligência superior e que tem 

respostas para todas as perguntas. Com relação à ciência, um ponto negativo é a 

limitação em exibir apenas conteúdos de ciências naturais, enquanto aqueles de 

ciências humanas não são explorados. Entretanto, há o aspecto positivo de que a 

série busca aproximar a ciência da vida cotidiana, mostrando às crianças que ela 



 

está presente em tudo que as cerca e que não é uma prática exógena à 

sociedade.  

 

Como destaca Christidou (2010), o interesse por questões científicas está 

diretamente relacionado à percepção dos indivíduos sobre o universo científico. 

Por isso mesmo, a exemplo da análise apresentada neste artigo, é preciso refletir 

sobre as imagens dos cientistas e da prática científica veiculadas na mídia. Isto 

porque elas têm tanto o potencial de aproximar quanto o de distanciar as crianças 

da ciência e, em um nível mais profundo, podem ter impacto no interesse das 

mesmas pelas carreiras científicas. Assim, acredita-se que o presente artigo sobre 

a série Sid, o Cientista é um ponto de partida para o estudo do impacto dos 

desenhos infantis na percepção das crianças sobre o universo científico, tema 

ainda pouco pesquisado no Brasil.  
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