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“No real da vida, as coisas acabam com menos 
formato, nem acabam. Melhor assim.” (ROSA, 
Guimarães, em Grande Sertão: Veredas).

O trabalho desenvolvido pela Rede Mineira  de 
Comunicação Científica até aqui tem se ba-
seado na troca e na cooperação. Perante as 
muitas conquistas do percurso, nos reunimos 
e celebramos. Diante das adversidades, nos 
reunimos e resistimos. Quando vencidos, nos 
reunimos e nos resignamos. Seguimos dis-
postos a discutir, propor, realizar e a reavaliar 
conhecimentos e práticas de divulgação cien-
tífica. Gratidão a todos que participam dessa 
construção!
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PREFÁCIO

BOAS PRÁTICAS EM DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

A comunicação científica é fundamental para a compreensão do público em 
geral sobre ciência, tecnologia e inovação - CT&I. Portanto, a relevância deste li-
vro está no fato de que boas práticas sobre como melhor atingir esse púbico se 
revestem de importância crucial para o tema. Dessa forma, a sociedade pode com-
preender e, por consequência, dar o devido valor que a CT&I tem para o desenvol-
vimento científico, econômico, cultural e social do País. Não se constrói uma grande 
nação sem uma sólida base científica para sustentação de seu desenvolvimento 
econômico. 

Sempre fomos ferrenhos defensores da divulgação científica e, por isso, esta 
prática foi adotada nas importantes Instituições que tivemos a honra de dirigir. No 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), criamos o 
Programa de Divulgação e Disseminação Científica - PDDC; no Conselho Nacional 
das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), o Grupo de Trabalho 
em Divulgação Científica; e na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais (Fapemig), desde o início da nossa gestão, investimos anualmen-
te nos Editais de Divulgação Científica por meio do Programa de Comunicação 
Científica, Tecnológica e de Inovação - PCCT. Vale destacar que as três iniciativas 
foram apresentadas, discutidas e aprovadas pelos respectivos Conselhos Supe-
riores que souberam reconhecer a importância e a conveniência dos programas, 
especialmente como formas de não só de comunicar, mas também de popularizar 
a ciência. No caso de Minas Gerais, a matéria ganhou força com a criação da Rede 
Mineira de Comunicação Científica - RMCC.

A experiência da Fapemig tem destaque neste livro que retrata, na maior 
parte dos capítulos que o compõe, casos bem-sucedidos resultantes do fomento 
recebido dos referidos editais. O apoio da Fapemig foi também crucial para a cria-
ção da RMCC, que pôde articular as diversas instituições de Minas Gerais, ganhan-
do musculatura na busca de seus objetivos. 

O apoio sistemático às iniciativas de fomento aos projetos de pesquisa, o 
lançamento anual de editais e a criação da Rede Mineira, todos sobre o tema, são 
importantes para que os diversos pilares da comunicação científica possam ser 
abordados e aprofundados em busca das melhores práticas para alcançar o en-
tendimento do público alvo. Nesses pilares destacam-se não só estruturas, como 
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museus e centros de ciência, ou os eventos científicos, como feiras, seminários e 
congressos, que são bastante usuais, mas também a formação e qualificação dos 
divulgadores da CT&I na academia e nas diversas mídias. 

Sabe-se que os órgãos de imprensa tradicionais como TVs, rádios, jornais e 
revistas carecem de profissionais com formação adequada em jornalismo científico 
e, na maioria das vezes, publicam, quando publicam, matérias sobre CT&I importa-
das, os famosos “enlatados”. Essa prática ainda tem um efeito colateral ruim, pois 
não prestigia a ciência nacional e passa ao leitor brasileiro a falsa impressão de 
que não se produz ciência de qualidade no Brasil ao passo em que o País é o 13º 
produtor de ciência do mundo. Por outro lado, o pesquisador e cientista brasileiro, 
competente para gerar essa produção e publicá-la nos periódicos científicos, não 
é o locutor adequado para transmiti-la ao público não especializado, devido ao 
jargão próprio desta atividade, muitas vezes de difícil compreensão para quem não 
é da área.

Merece especial atenção o fato de que, mais recentemente, após o advento 
das mídias sociais que invadiram a vida de toda a população, as pessoas têm sido 
cada vez mais bombardeadas com informações muitas vezes incorretas e com 
objetivos maldosos – as tão faladas fake news. Casos como a tese de que a Terra 
é plana ou de que as vacinas não são seguras têm sido espalhados fazendo com 
que pessoas sem o devido conhecimento venham a acreditar na informação pulve-
rizada nas redes. Portanto, a divulgação científica séria e embasada em evidências 
precisa chegar ao público em geral por meio de todas as fontes hoje disponíveis 
– incluindo as mesmas redes sociais. 

Essas mídias também têm que ser utilizadas pelos órgãos de fomento e pe-
las instituições que produzem a ciência de qualidade como as universidades e os 
centros de pesquisa. Portanto, os programas de apoio à comunicação científica 
devem contemplar, como nos casos descritos neste livro, fomento para montar e 
manter as estruturas institucionais de comunicação científica que façam também a 
popularização da ciência.  

A tese que defendemos também foca na comunicação científica de quali-
dade feita para as crianças e jovens; entre as razões destacamos o fato de que a 
criança e o jovem são naturalmente curiosos e querem entender como as coisas e 
a natureza funcionam. Some-se a isso a constatação de que, na atualidade, esse 
é, queiramos ou não, o maior público da comunicação digital. Portanto, as crian-
ças e jovens precisam receber nos seus canais digitais informações científicas em 
quantidade e qualidade adequadas a uma formação educacional vigorosa. Um dos 
casos relatados neste livro aborda o tema com elegância e resultado apropriado. 
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Os já mencionados editais e a RMCC contribuem fortemente para as inicia-
tivas anuais de divulgação científica assim como para a formação e a qualificação 
dos jornalistas científicos, especialmente em Minas Gerais. Este livro retrata impor-
tantes experiências desenvolvidas por instituições mineiras, públicas e privadas, 
que se beneficiam deste programa de apoio à comunicação científica e participam 
da RMCC. As boas práticas descritas demonstram que é possível, sim, com pro-
gramas permanentes e robustos de apoio à divulgação científica, atingir o públi-
co em geral que só tem a ganhar com a informação de qualidade – não só por 
aumentar sua cultura e conhecimento, mas para melhor entender o funcionamento 
da natureza e das inovações que estão, e continuarão a estar, fortemente presentes 
no seu dia a dia. 

A nossa expectativa é de que este livro cumpra dois objetivos: o primeiro é 
sua função precípua de divulgação de boas práticas de comunicação científica 
que relatam experiências de sucesso e, desse modo, sirva de referência para ins-
tituições e divulgadores da ciência de como fazê-la; o segundo é que possa sensi-
bilizar as agências de fomento, assim como os governos, sobre a real importância 
da ciência na vida das pessoas e sobre como ela deve ser a base para o desenvol-
vimento robusto de uma verdadeira nação. 

Prof. Mario Neto Borges, PhD



DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: BOAS PRÁTICAS   11

APRESENTAÇÃO

Caminhos que construimos juntos

No dia 21 de outubro de 2014, às 14h, um grupo de comunicadores envolvi-
dos com a divulgação da ciência reuniu-se em Belo Horizonte para discutir ideias e 
propostas para a área. O convite havia partido da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais (Fapemig), que buscava, com isso, reunir informações 
para embasar programas e estratégias de fortalecimento da divulgação científica 
em território mineiro. 

Esse encontro resultou em mais do que troca de informações e experiên-
cias. Ele foi o catalizador para que esse grupo, motivado por um desejo comum 
de democratizar o acesso ao conhecimento e de promover a cultura científica, se 
transformasse em uma Rede Mineira de Comunicação Científica – RMCC. Essa 
Rede passou a congregar as estruturas de comunicação pública da ciência e de 
divulgação científica de instituições públicas e privadas sediadas no Estado que, 
voluntariamente, desejassem contribuir para ampliar o acesso à Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação como direito primordial à cidadania.

Naquele primeiro encontro, éramos 14 profissionais, representando oito ins-
tituições. Muitos dos presentes ainda contribuem com a Rede de forma regular; 
outros nos deixaram lições valiosas que ajudam na continuidade e na melhoria 
das ações. A segunda reunião do grupo, realizada em abril de 2015, ocorreu com 
a RMCC oficialmente criada e contou com 16 profissionais de 11 instituições dife-
rentes. Desde então, os números não param de crescer. Ao fim de 2021, a Rede 
Mineira de Comunicação Científica era composta por 27 instituições, entre públicas 
e privadas, sediadas em todas as regiões de Minas.   

Importante mencionar alguns frutos desse trabalho em conjunto: o primeiro 
deles, e muito significativo, foi a colaboração para lançamento de dois editais da 
Fapemig voltados ao apoio financeiro a ações de popularização da ciência e ao 
fortalecimento das estruturas de comunicação institucionais. As duas chamadas 
públicas foram lançadas em 2015, resultaram na contratação de mais de 40 pro-
postas e representaram investimento de R$4 milhões em projetos destinados à di-
vulgação científica. 

Sob a chancela da RMCC, as instituições-membro também realizaram tra-
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balhos de produção conjunta de conteúdo. É possível citar a cobertura de eventos 
científicos tradicionais, na qual os materiais jornalísticos gerados eram comparti-
lhados com todo o grupo; e a experiência com a construção de pautas especiais, 
composta por dados e fontes de diferentes instituições. Com essas iniciativas, a 
RMCC espera chamar a atenção dos jornalistas e estimular a ampliação da cober-
tura do tema pela grande imprensa.

A Rede destaca-se, também, em ações voltadas à capacitação de profis-
sionais para a comunicação científica, linha de ação considerada prioritária para 
o grupo. Dessa proposta nasceu o Fala Ciência, um curso de comunicação pú-
blica da ciência que, em 2021, realizou sua 10ª edição. Realizado primeiramente 
no formato presencial e, nos últimos dois anos, em formato online, o Fala Ciência 
já contou com a presença de grandes nomes da divulgação científica brasileira, 
como Átila Iamarino, Natália Pasternak, Reinaldo José Lopes, Bernardo Esteves e 
Yurij Castelfranchi. Podemos citar, ainda, os cursos de capacitação em divulgação 
científica oferecidos em eventos diversos, como em edições da reunião anual da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Mas, talvez, os impactos provocados pela RMCC sejam percebidos com 
maior clareza dentro das próprias instituições que a compõem. O contato com ex-
periências e iniciativas diversas, a troca de informações, a construção conjunta 
de estratégias, tudo isso contribuiu para o desenvolvimento e aprimoramento das 
ações de popularização e divulgação científica das instituições. Como resultado, 
ao longo dos seis anos de existência da Rede, surgiram ou foram aprimoradas ini-
ciativas diversas, voltadas para o público não especialista, que ajudam a aproximar 
a população dos temas da ciência.

É disso que este livro trata. Os casos aqui reunidos buscam, primeiro, com-
partilhar o conhecimento, as experiências e as boas ideias. Nas próximas páginas, 
é possível encontrar ações de sucesso que utilizam plataformas online para fa-
lar sobre ciência; iniciativas que têm como público-alvo grupos específicos, como 
crianças e jovens; projetos que utilizam a interatividade e a imersão como ferramen-
tas para a divulgação científica; e o relato sobre a construção de um sistema de 
avaliação que, a partir de indicadores e metas pactuados, contribui para incentivar 
a divulgação científica entre pesquisadores.

Em segundo lugar, o livro busca promover a reflexão sobre o nosso fazer e o 
nosso papel nesse ecossistema. Como fazer uma comunicação responsável, indo 
além dos resultados das pesquisas e destacando o processo de construção do co-
nhecimento? Como trabalhar com nossos diferentes públicos, considerando seus 
contextos, suas demandas e suas necessidades? Como construir canais que ultra-
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passem um modelo transmissivo e funcionem também como espaços de escuta? 
Tais questões, constantemente debatidas pelo grupo, perpassam o planejamento 
e a execução das ações aqui relatadas.

Sim, existem muitos desafios! Mas as lições aprendidas mostram que, jun-
tos, somos mais fortes. Boa leitura!

Vanessa Fagundes e Nayane Breder (organizadoras)
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Divulgação Científica no Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Minas Gerais - Cefet-MG: um processo em evolução e sem volta

Sônia Miranda de Oliveira1

Leonardo Gabriel Diniz2

Cláudia Gomes França3

Bráulio Silva Chaves4

Sandro Renato Dias5

RESUMO

Atualmente, existe o entendimento de que, muito mais do que produzir ciência, 
saber divulgar ciência e atingir, cada vez mais, um público não especializado, tor-
na-se crucial para cientistas e instituições de pesquisa. A partir de 2014 o Cefet-MG 
começou a viver um novo tempo na popularização da ciência. Várias atividades 
de divulgação científica aconteciam até então, mas não havia o entendimento da 
importância e de qual seria o papel dos cientistas e da divulgação de seus proje-
tos e ações para a sociedade como um todo, na instituição. Não havia iniciativa 
em divulgar os resultados das pesquisas para públicos diferentes do habitual da 
academia. Ultrapassar os muros físicos e não físicos do Cefet-MG e comunicar de 
forma simples e direta com um público eclético, tornou-se uma missão da institui-
ção. Este artigo pretende relatar e descrever atuações de divulgação científica, 
focando na popularização da ciência, a partir do projeto de “Institucionalização da 
comunicação e divulgação da ciência no âmbito do Cefet-MG”, que foi contempla-
do no Edital Fapemig 08/2015. Serão apresentadas atividades desenvolvidas pela 
Coordenação de Divulgação Científica e Tecnológica (CDCT) e por três projetos 
de divulgação de ciência, nos últimos cinco anos, a saber: Projeto Sofia e o Projeto 
Enxurrada de Bits, ambos contemplados no Edital 07/2015 Fapemig- Popularização 
da Ciência, da Tecnologia e da Inovação; e o Projeto Gedai - Grupo de Estudo e 
Divulgação de Astronomia Intercampi – que é um programa de extensão comuni-
tária do Cefet-MG formado por diversos projetos de extensão, que acontecem em 
vários campi da instituição.

Palavras-chave: Divulgação científica. Cefet-MG. Comunicação da ciência. Popu-
larização da ciência.

1 Cefet-MG - http://lattes.cnpq.br/5629600154456841 - somioli2@yahoo.com.br
2 Cefet-MG - http://lattes.cnpq.br/9863970484893419 - leogabriel@cefetmg.br
3 Cefet-MG - http://lattes.cnpq.br/4019915718800339 - claudiaoa@cefetmg.br
4 Cefet-MG - http://lattes.cnpq.br/1235088103825622 - brauliosc1@gmail.com
 5 Cefet-MG - http://lattes.cnpq.br/5300421458375793 -sandrord@cefetmg.br
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INTRODUÇÃO

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) 
é uma instituição centenária que conta com mais de 12 mil alunos e mais de 120 
cursos, em nove Unidades por todo o Estado de Minas Gerais – do ensino técnico 
ao doutorado. A partir do apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais (Fapemig), possibilitado pelo edital 08/2015, que visava à criação das 
estruturas de comunicação e divulgação da ciência, foi possível institucionalizar a 
comunicação/divulgação científica no Cefet-MG.

A Coordenação de Divulgação Científica e Tecnológica (CDCT) desenvolve 
várias atividades que objetivam contribuir para a criação e a consolidação de uma 
cultura científica nas comunidades internas e externas em que o Cefet-MG está 
inserido. Com o Projeto de “Institucionalização da Comunicação e Divulgação da 
Ciência no âmbito do Cefet-MG”, a CDCT buscou fortalecer a identidade da coor-
denação junto à comunidade cefetiana, visando obter reconhecimento por atuar 
como setor de apoio e de divulgação das pesquisas institucionais, bem como de 
promoção de atividades culturais e de divulgação científica.

Em conjunto com a Secretaria de Comunicação Social (Secom), a CDCT 
estabeleceu ações concretas de comunicação/divulgação científica e, com isso, 
integrou demais setores da instituição e comunidade externa.

O Cefet-MG integra a Rede Mineira de Comunicação Científica (RMCC) des-
de sua criação, em 2014. Em 2015, a CDCT foi contemplada em edital publicado 
pela Rede, com o projeto “Institucionalização da Comunicação e Divulgação da 
Ciência no âmbito do Cefet-MG”, que foi implementado em 2016, com previsão de 
conclusão em março de 2020.

O objetivo geral do projeto consistiu em institucionalizar a comunicação/di-
vulgação da ciência no Cefet-MG e, como objetivos específicos, propôs: 

a) elaborar um plano estratégico para a comunicação/divulgação científi-
ca, com ações em curto, médio e longo prazo, consoante com o Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Cefet-MG;

b) visitar Instituições de Ensino Superior (IES) onde a comunicação/divulga-
ção científica já esteja institucionalizada, para conhecer e compartilhar 
experiências;

c) estruturar o setor de comunicação/divulgação científica, de acordo 
com este projeto, o plano estratégico, as visitas técnicas e o aporte 
financeiro oriundo do Edital 08/2015 da Fapemig;
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d) promover ações de popularização da ciência durante a realização da 
Mostra Específica de Trabalhos e Aplicações (META) e da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia do Cefet-MG;

e) implementar as ações de comunicação/divulgação científica propos-
tas e avaliar o impacto na comunidade do Cefet-MG, por meio de ins-
trumentos de avaliação contínuos;

f) organizar e produzir um periódico de divulgação científica e comuni-
cação da ciência no Cefet-MG.

Esses objetivos foram concretizados e vários produtos surgiram como 
ações de divulgação da ciência da instituição, tais como:

a) produção de uma revista de divulgação científica – Túnel; que leva à 
comunidade externa o que é feito de pesquisa no Cefet-MG e está em 
sua 5ª edição;

b) criação de pequenos vídeos (pitchs), disseminando resultado, produ-
to ou processo para as comunidades interna e externa do Cefet-MG, 
com divulgação nas redes sociais e canal do Youtube da CDCT, que 
foi criado;

g) realização do censo e catalogação dos grupos de pesquisa existentes 
no Cefet-MG;

h) organização de feiras e seminários sobre comunicação/divulgação 
científica dentro do Cefet-MG, com a presença das comunidades in-
terna e externa;

i) realização das Semanas de Ciência e Tecnologia, das Mostras Espe-
cíficas de Trabalhos e Aplicações (Meta), dos cafés científicos, bem 
como eventos fora da Instituição, de modo a apresentar a comunica-
ção/divulgação científica feita no Cefet-MG.

METODOLOGIA

Como metodologia para institucionalizar a comunicação/divulgação científi-
ca no âmbito do Cefet-MG, utilizou-se: 

a) a pesquisa exploratória, a partir de livros, artigos, dissertações, teses 
etc, de maneira a tomar conhecimento de experiências semelhantes; 

b) pesquisa de campo, por meio de visitas técnicas a Instituições de En-
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sino Superior (IES) onde a comunicação/divulgação científica já esteja 
institucionalizada, a fim de incorporar e aperfeiçoar processos já de-
senvolvidos nesses lugares; 

c) pesquisa aplicada, mediante a implementação de processos e produ-
tos, com base nas leituras e visitas técnicas realizadas anteriormente.

Em todos os procedimentos adotados na metodologia, houve o envolvimento 
das equipes da CDCT, juntamente com a Secom, além de outros participantes 
eventuais, que visaram integrar as ações em prol da comunicação/divulgação cien-
tífica na instituição.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

É latente a necessidade de promoção de ações de popularização da ciência, 
da tecnologia e da inovação, por intermédio da comunicação/divulgação científica, 
na sociedade atual. No ambiente educacional no qual se insere o Cefet-MG isso se 
torna mais emergencial ainda. As duas estruturas, CDCT e Secom, possuem pes-
soal capacitado, com experiência profissional e infraestrutura, que se consolidou 
mais ainda, a partir do desenvolvimento desse projeto.

O projeto começou efetivamente a ser desenvolvido a partir da contratação 
de uma bolsista, graduada em jornalismo, que ficou responsável por realizar ações 
de comunicação e divulgação da ciência e tecnologia, além de fazer o gerencia-
mento de mídias sociais, gerar conteúdos e ajudar na organização de eventos que 
tivessem como foco a popularização da ciência. O enfoque das ações da jornalista 
foi dado às atividades de inovação e popularização da ciência, promovendo ativi-
dades para as comunidades interna e externa da Instituição.

Além dessas atividades, também foram desenvolvidos projetos de extensão 
voltados para a divulgação do conhecimento, tais como: Salve Ciência - produção 
e divulgação de podcasts de ciência; Pensar jovem, fazer sentido - produção e di-
vulgação de conteúdos de divulgação do conhecimento em rádio e em podcasts, 
por jovens do Cefet e de instituições parceiras, entre outras ações.

Desde 2016, a equipe do projeto participou de várias atividades, como ou-
vintes, organizadores ou ministradores. Apesar de não ter sido prevista a apresen-
tação de trabalhos em congressos, no decorrer do projeto surgiu a oportunidade 
de participação nesse tipo de evento, visando à divulgação dos trabalhos feitos 
pela Coordenação de Divulgação Científica e Tecnológica, no que reflete o trabalho 
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de divulgação científica. Desde palestras, minicursos, organização de eventos e 
parcerias em ações de divulgação e popularização da ciência foram acontecendo 
ao longo dos quase cinco anos de execução do projeto. 

No Quadro 1 são elencadas as principais ações que foram desenvolvidas 
pela equipe do projeto ao longo de seu desenvolvimento. A sequenciação das 
ações seguiu uma ordem cronológica visando facilitar a identificação das mesmas. 
Todas essas atividades possuem comprovação certificada. 

Várias parcerias foram surgindo e muitos convites para palestras e outras 
atividades apareceram, no entanto, tendo em vista que a equipe não atua com 
dedicação exclusiva para o projeto e é em número bastante reduzido, em algumas 
delas não foi possível a participação.
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Quadro 1 – Atividades desenvolvidas pela equipe do projeto – 2016-2020

Data Atividade
2/6/2016 Participação no 2º Fala Ciência - Fapemig – BH/MG 
24/11/2016 Participação no 3º Fala Ciência - Fapemig – BH/MG
12/6/2017 Organização e participação no Curso de “Noções Básicas de Como Preparar um Pitch de 

Sucesso” – CGDCT – Fapemig – BH/MG, realizado pela Coordenação Geral de Divulgação 
Científica e Tecnológica

29/8/2017 Visita técnica e participação no 4º Fala Ciência - RMCC e UFV – Viçosa/MG 
15/9/2017 Participação no lançamento do Portal de Periódicos MG - INOVA Minas
17/9/2017 Participação no INOVA Minas 2017 – BH/MG
7-9/11/2017 Participação no X ECOMIG – Cefet-MG, BH/MG
31/10 a 4/11/2017 Participação na FINIT 2017 – BH/MG
5-6/3/2018 Participação no evento “A ciência da divulgação científica II: a construção de um campo 

acadêmico” - Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz – RJ, seguido 
de visita técnica.

12/6/2018 Participação no 5º Fala Ciência - Fapemig - BH.
22 a 28/7/2018 Participação na 70ª Reunião da SBPC Maceió/AL 
23 a 26/7/2018 Ministração do minicurso “Divulgar é preciso: capacitação de divulgadores de ciência” - 70ª 

Reunião da SBPC Maceió/AL
26/11/2018 Participação no 6º Fala Ciência - RMCC e UFJF - Juiz de Fora/MG
22/8/2018 Participação no 10º Encontro de Docentes da Pós-Graduação do Cefet-MG, em BH/MG
11 a 14/9/2018 Participação no ABEC MEETING 2018 - São Paulo 
11 a 14/9/2018 Apresentação de trabalho: “Software livre para gerenciamento de eventos: uso e apropria-

ção por uma instituição pública de ensino” no ABEC MEETING 2018 - São Paulo
19 a 22/3/2019 Participação na 17ª FEBRACE São Paulo 
8 a 9/4/2019 Participação no 11º Encontro de Docentes da Pós-graduação do Cefet-MG, em BH/MG
23/4/2019. Participação na Marcha pela Ciência, organizada pelo CTSMOV BH/MG  
20 a 22/5/2019 Participação no Pint of Science 2019 BH/MG 
27/6/2019 Participação no 7º Fala Ciência - Fapemig – BH/MG
6/7/2019 Participação no Dia Nacional da Ciência BH - CTSMOV 
15 a 17/8/2019 Participação no 8º Esocite BH/MG 
20 a 24/8/2019 Participação no 7º SIMELP Porto de Galinhas/PE -.
3 a 5/9/2019 Participação 1º Encontro Nacional de Popularização da Ciência em Brasília 
9/3/2020 Participação no 1º Café-Conversa – Contagem/MG 
11/3/2020 Participação no 2º Café-Conversa – Divinópolis/MG 
23/3 a 4/4/2020 Participação na 18ª Febrace - São Paulo 
8/7/2020 Participação no Dia Nacional da Ciência organizada pelo CTSMOV BH/MG
27/8/2020 Participação no 8º Fala Ciência - Fapemig – BH/MG
8/7/2020 Participação na Marcha pela Ciência organizada pelo CTSMOV BH/MG
7 a 9/10/2020 Participação no 1º Congresso Nacional de Inovação e Popularização da Ciência - 

7/10/de 2020. Participação na Live “A crise da Fapemig e as ciências em Minas Gerais” - Pensar Educação
19 a 23/10/2020 Participação na 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - Minas Gerais pelo CTSMOV 

- Virtual.

Fonte: CDCT e Organizadores dos eventos, 2021.
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As ações do projeto, diante da pandemia do covid-19, foram reformatadas e passa-
ram para o formato virtual. Desde março de 2020, a CDCT participou da organiza-
ção de inúmeras palestras, minicursos e eventos organizados pela RMCC, pelo co-
letivo Ciência, Tecnologia e Sociedade em Movimento em Minas Gerais - CTSMov 
MG e pela própria coordenação. Essas ações intensificaram-se após um período 
de adaptação ao novo formato, virtual, em 2021. A CDCT em 2021, atuou na orga-
nização de atividades, que seguem elencadas:

a) 16ª Semana de Ciência e Tecnologia do Cefet-MG, em março;
b) 30ª Mostra de Trabalhos e Aplicações (META), em março;
c) 5ª Marcha pela Ciência, em abril;
j) 9º Fala Ciência, em maio;
k) Palestra para o Curso de Hospedagem do Cefet-MG, sobre Populari-

zação da Ciência, em junho;
l) Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional da Pesquisadora e do Pesqui-

sador, em julho;
m) 73ª Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciên-

cia (SBPC), em julho, com ministração de Minicurso, juntamente com 
membros da RMCC.

Com a continuidade do projeto, acredita-se que muitas outras atividades serão 
desenvolvidas e o objetivo de criar a cultura de divulgação junto aos pesquisado-
res da instituição será atingindo. O Cefet-MG deverá dar continuidade às ações de 
promoção da popularização da ciência, prestando, assim, contas das ações de 
pesquisa desenvolvidas por seus pesquisadores à sociedade.

PROJETOS PARCEIROS

Ao longo das atividades desenvolvidas durante os cinco anos do projeto, a 
CDCT estabeleceu e fortaleceu inúmeras parcerias com grupos de pesquisa, den-
tro e fora da instituição. Neste artigo, pretende-se destacar a ação de três grupos 
de pesquisa que primaram pela divulgação da ciência,  dentro e fora da institui-
ção e valeram-se dessas parcerias para intensificar as ações de Popularização da 
Ciência. Os grupos dos projetos “Sofia” e “Enxurrada de Bits” foram contemplados 
com recursos financeiros advindos da aprovação no edital 07/2015 da Fapemig – 
que visava financiar projetos de Popularização da Ciência, da Tecnologia e da Ino-
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vação. Já o projeto de extensão do Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia 
Intercampi (Gedai), do Cefet-MG, recebeu apoio institucional para o desenvolvi-
mento de suas ações. Os três projetos serão detalhados neste artigo, visando ex-
plicitar que o “fazer científico” pode ser realizado de forma agradável e “palatável” 
para qualquer tipo de público.

Este artigo foi escrito em coautoria com os coordenadores dos três projetos e 
o primeiro a ser apresentado é o Projeto do Gedai. Na sequência, serão apresenta-
dos o Projeto Sofia e o Enxurrada de Bits.

Gedai - Por que ensinar e divulgar Astronomia?

Conforme Langui e Nardi (2012), o ensino e a divulgação científica da Astro-
nomia são importantes porque promovem o interesse, a apreciação e a aproxima-
ção com a ciência em geral; possuem um caráter universal e altamente interdiscipli-
nar; são motivacionais e popularizáveis; possuem um laboratório natural (céu); suas 
raízes históricas são essenciais para uma compreensão da evolução da ciência; 
são adequadas para mostrar o processo histórico de construção do conhecimento 
científico como atividade humana, histórica, social, econômica, política, tecnológi-
ca e cultural. 

Além dessas justificativas, a Astronomia aparece como tema transversal nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da Educação Básica (BRASIL, 2006). 
Como destacado por Carl Sagan (SAGAN, 2006), o mais importante ao ensinar a 
ciência consiste em abordar a natureza do método científico, mostrando o pensa-
mento cético e as evidências que corroboram as teorias científicas. O ensino da 
ciência com esse foco promove contribuições em direção a uma sociedade com 
mais pensamento crítico e cético. Por estar fortemente presente na origem da ciên-
cia moderna, a Astronomia é um campo de grande potencial para a promoção de 
atividades de ensino e divulgação científica com esse enfoque.

Com essas motivações, em 2014, foi criado o “Grupo de Estudo e Divulga-
ção de Astronomia Intercampi” (Gedai) do Cefet-MG6. O Gedai é um programa de 
extensão comunitária do Cefet-MG, que tem como principal objetivo a articulação 
de projetos e ações de extensão nos vários campi da instituição. Atualmente, o pro-
grama está presente nos campi de Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Leopoldina, 
Timóteo e Varginha. Entre as ações promovidas pelo grupo, destacam-se:

6  https://www.gedai.cefetmg.br/
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a) a criação de grupos de Astronomia locais, 
b) a realização de palestras e atividades de observação astronômica pú-

blicas, 
c) a oferta de cursos de formação de professores, a participação em 

eventos públicos de divulgação científica, 
d) o atendimento às escolas públicas da educação básica e atividades 

de divulgação científica nas redes sociais.

A integração e a troca de experiência entre os participantes dos diferentes 
campi ocorrem, principalmente, por meio de um encontro anual chamado “Jor-
nada de Astronomia Gedai: ensino, pesquisa e extensão”7. Além de fortalecer a 
integração intercampi, a Jornada Gedai oferece às comunidades interna e externa 
uma programação de palestras, oficinas e atividades de divulgação científica. Com 
atividade itinerante entre os campi do Cefet-MG, as primeiras quatro jornadas ocor-
reram em Timóteo (2015), Curvelo (2016), Varginha (2017) e Leopoldina (2018). A 
última edição, que aconteceu no ano de 2019 no campus de Belo Horizonte, contou 
com um público de 166 pessoas, entre estudantes, professores e pessoas interes-
sadas em Astronomia.

Entre as principais ações de extensão desenvolvidas nos campi de Curvelo, 
Leopoldina e Varginha, destacam-se a criação de estudos dirigidos com estudan-
tes; a realização de palestras e eventos públicos de observação astronômica, sa-
raus astronômicos; atendimento às escolas públicas dos respectivos municípios. 

No campus de Timóteo, o projeto “Astronomia no Vale do Aço” tem existên-
cia prévia à criação do próprio Gedai. Desde 2010, esse projeto promove ações de 
divulgação científica no Vale do Aço, tendo se consolidado como uma importante 
referência na região. A “Noite Astronômica”, atividade mensal do projeto, faz parte 
da agenda científica/cultural da região. Nesta atividade, que ocorre uma vez por 
mês, o campus abre os portões para a comunidade externa com atividades de ob-
servação astronômica, palestras e aulas variadas. O projeto “Astronomia no Vale do 
Aço” também participa de importantes eventos de educação e popularização da 
ciência na região, como a “Semana de Astronomia no Parque”, promovida pela pre-
feitura de Ipatinga. O atendimento às escolas também é um ponto forte do projeto.

No campus de Belo Horizonte existem, e já existiram, diversos projetos, como 
exemplo, o curso de extensão “Astronomia - Primeiros Passos”, realizado em par-
ceria com o Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Esse curso foi uma ação muito 

7 https://www.gedai.cefetmg.br/jornada-gedai/
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significativa e era voltado para professores da educação básica. O curso abordou 
os primeiros passos da Astronomia, com aulas práticas de Educação Ambiental e 
de observação do céu com equipamentos astronômicos. Com o laço de confiança 
estabelecido entre a equipe do Gedai e os professores cursistas, desde 2014, o 
Gedai tem participado de atividades de ensino e divulgação científica em várias 
escolas públicas da região metropolitana de Belo Horizonte.

Como outro exemplo realizado em Belo Horizonte, desde 2016, o projeto 
“Terça Astronômica” oferece uma programação de palestras públicas seguidas 
de observação astronômica, para as comunidades interna e externa. As palestras 
do projeto apresentam uma forte integração entre pesquisa e ensino, trazendo as 
pesquisas dos palestrantes convidados para a linguagem de divulgação científica. 
O público-alvo do projeto, composto por muitos estudantes do ensino médio e da 
graduação, tem a oportunidade de entender como o conhecimento é construído, 
promovendo, assim, a familiarização com o espírito do método científico. 

As observações astronômicas, ocorridas após as palestras, consolidaram o 
campus do Cefet-MG como um importante espaço público dessa atividade dentro 
da região metropolitana de Belo Horizonte. As transmissões ao vivo das palestras 
no canal do Gedai no YouTube8, realizadas em alta qualidade com apoio técnico 
da instituição, ampliaram o alcance do projeto, de local para nacional. Atualmente, 
o canal do Youtube do Gedai possui um repositório de 41 palestras, com mais de 
mil inscritos e mais de 30 mil visualizações.

No campus de Contagem, o Gedai desenvolve dois projetos de destaque. 
O projeto “Monitoramento de meteoros”, que promove a prática da observação 
de meteoros no estado de Minas Gerais, por meio de uma estação de videomo-
nitoramento instalada no próprio campus.  Esta estação atua em uma rede mais 
ampla coordenada pela “Exploring the Southern Sky”9. O projeto “Desenvolvimento 
e lançamento de satélites didáticos: CubeSat/CanSat” envolve os estudantes na 
construção e lançamento de satélites didáticos do tipo CanSat/CubeSat10 para ex-
plorar a prática de pesquisas na alta atmosfera. Esse projeto deu origem à equipe 
de competição Cefet Aerospace, que participa de diversos eventos de competição 
acadêmica na área aeroespacial. 

No grupo, a prática da Astrofotografia tem se mostrado um importante ele-
mento de integração entre os participantes dos diferentes campi. Por meio de apli-
cativos virtuais, os membros do Gedai compartilham suas fotos e trocam experiên-

8 https://www.youtube.com/c/GEDAIBHCEFETMG
9 http://exoss.org/
10 Tipo de satélite miniaturizado usado para pesquisas espaciais e comunicações radioamadoras.
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cias nesse tipo de arte. Em 2019, foi realizada uma exposição de astrofotografias 
de autoria de membros do grupo. A exposição foi realizada de modo presencial, 
mas também pode ser visualizada virtualmente11. Recentemente, a experiência do 
grupo neste campo foi objeto da dissertação de mestrado “Imagens técnicas e 
gestos fotográficos - uma análise flusseriana de astrofotografias do Gedai Cefet-
-MG”, de autoria do Professor Sérgio Ribeiro Pereira (PEREIRA, 2020).

Por fim, é relevante destacar que a consolidação do Gedai na instituição moti-
vou o desenvolvimento de diversos projetos de iniciação científica. Essa integração 
entre ensino, pesquisa e extensão resultou em diversas publicações científicas, de 
professores e estudantes do grupo, em revistas e congressos das áreas de Ensino 
de Ciências, Astronomia e Astronáutica.

Projeto SoFIA - Popularização da ciência e extensão popular em diálo-
go com saberes e territórios

O Projeto “O Cefet-MG, do Cabana do Pai Tomás ao Aglomerado da Serra – 
conexões entre ciência, tecnologia e educação” ou, simplesmente, Projeto SoFiA, 
constitui um conjunto de ações, desenvolvidas desde 2015, que tem na populariza-
ção da ciência e na extensão popular as diretrizes para a proposição de projetos, 
cursos, eventos, visitas técnicas, entre outras. Sua trajetória teve início pela aprova-
ção no Edital Fapemig 07/2015, com atuações em periferias, que já vinham aconte-
cendo. No ano de 2018 foi institucionalizado como Programa de Extensão, Edital Nº 
061/2018, pela Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet-MG.

O SoFiA parte de três campos de conhecimento– Sociologia, Filosofia e Artes 
– como polos aglutinadores de saberes e da interdisciplinaridade para promoção 
da extensão popular. O marco espacial do projeto é composto por dois aglomera-
dos, territórios da periferia da cidade de Belo Horizonte/MG/Brasil: Aglomerado Ca-
bana do Pai Tomás, na região Oeste, e Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul.

O fundamento principal do SoFiA está na noção de que a ciência e a tecnolo-
gia se efetivam no trânsito de lugares, sujeitos e que esse movimento é fundamental 
para a consolidação dos fatos científicos. Espaços sociais, a exemplo das perife-
rias como a Cabana do Pai Tomás e o Aglomerado da Serra, são entendidos como 
ambientes de produção de conhecimento plural, complexa e ativa. 

Em 2020, o projeto alcançou o espaço escolar pela aprovação no Edital 

11 https://www.gedai.cefetmg.br/astrofotografia/
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CNPq 05/2019 – Ciência na Escola e, no ano de 2021, estabeleceu novas áreas 
de atuação, ao incorporar práticas culturais ameaçadas, que correm o risco de 
desaparecerem e significam movimentos de resistência nas periferias, pelo projeto 
“Artes de curar, rezar e brincar: saberes, tradições e suas resistências ao apaga-
mento nos aglomerados Cabana do Pai Tomás e da Serra”, aprovado pelo Edital Nº 
69/2020, da DEDC Cefet-MG.

Entre seus objetivos constam:

a) conectar territórios para formar uma rede de compartilhamento de co-
nhecimentos; atuar nos territórios Cabana e Serra em ações de Agroe-
cologia; realização de cursos de formação teórico-práticas e ações de 
intervenção nos territórios; 

b) atuar na Escola Estadual Aarão Reis com desenvolvimento de Objetos 
de Aprendizagem (OA) e produção de vídeos como estratégia de di-
vulgação em contexto virtual sobre temáticas e ações desenvolvidas 
pelo SoFiA; 

c) mapear saberes que se constituem nas interfaces entre a cultura, os 
sujeitos e as epistemologias invisibilizadas; 

d) publicar um livro colaborativo com a participação do corpo docente e 
da equipe do Programa SoFiA. 

As atividades dos projetos são desenvolvidas a partir de dois eixos temá-
ticos: Saúde, Meio Ambiente e Tecnologia e Educação e Tecnologia. O primeiro 
eixo tem como ação balizadora a Agroecologia, nas dimensões científicas, técni-
cas, políticas e sociais, enquanto o segundo eixo se dedica ao desenvolvimento 
de Objetos de Aprendizagem, que se caracterizam como brinquedos e processos 
pedagógicos que contribuem para a compreensão da estruturação dos conceitos 
científicos. 

Os procedimentos metodológicos foram elaborados no sentido de com-
preender os territórios parceiros e seus sujeitos como atores dos processos das 
interações e da construção de conhecimento, articulados com práticas e saberes 
que circulam, se configuram e se legitimam nesses lugares. As ações se distribuí-
ram em saraus científicos e culturais; sessões de cinema comentado; rodas de 
conversa; oficinas de naturezas diversas; visitas técnicas; cursos; observações as-
tronômicas; mutirões; laboratórios itinerantes. 

Houve, a partir do SoFiA, a articulação de um movimento social atuante, o 
Coletivo de Agroecologia do Aglomerado Cabana (CAAC), que atua na produção 
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de tecnologias sociais e na economia solidária, além da divulgação de resultados 
em exposições, como a “AlimentTEC: educação, tecnologia e práticas alimentares” 
e “SoFiA: viver ciência, saber comunidade, (des)conhecer a cidade”. 

O SoFiA tornou-se um guarda-chuva propulsionador da popularização da 
ciência e da extensão popular e, por meio delas, várias parcerias foram estabele-
cidas. Em virtude da natureza de sua atuação e do caráter interdisciplinar de suas 
ações, as instituições e organizações envolvidas se destacam pela sua pluralidade, 
que vão da mobilização social aos espaços escolares e acadêmicos, a seguir:

a) mobilização social: 
-	 Centro Cultural Lá da Favelinha/ Serra; 
-	 Associação dos Moradores do Bairro Cabana - ASMAC/ Ca-

bana; 
-	 Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente/ Cabana; 
-	 Coletivo de Agroecologia da Cabana - CAAC/ Cabana;

n) espaço escolar: 
-	 Escola Estadual Aarão Reis;

o) espaço acadêmico: 
-	 Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG; 
-	 Universidade Estadual de Minas Gerais - Uemg; 
-	 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas;
-	 Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz.

Ao longo dessa caminhada, os diversos percalços, as falhas e as dificulda-
des foram fundamentais para recontextualizações e reconfigurações do projeto e 
da constante aproximação dos interesses sociais. Buscou-se romper com hierar-
quias por meio do diálogo com saberes e práticas que se constroem nas interações 
entre os sujeitos, ao estabelecer canais de escuta que acabaram por reconfigurar 
ações e procedimentos previstos. O intercâmbio entre as equipes e o trânsito dos 
sujeitos dos territórios nas instalações do Cefet-MG foram pontos de destaque das 
atividades desenvolvidas. Essa situação aproximou não somente os territórios par-
ceiros e minimizou o desconhecimento entre a instituição e tais territórios, como 
também fomentou a discussão e a compreensão de que as instituições acadêmi-
cas precisam se aproximar da sociedade. 

Com a aprovação na Chamada MCTIC/CNPq Nº 05/2019, Programa Ciência 
na Escola, o SoFiA representou um novo desafio, que foi o de construir conheci-
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mento sobre ciência, seus processos e metodologias junto aos professores e estu-
dantes do ensino fundamental, no espaço escolar. O percurso que foi consolidado 
pela atuação na mobilização social se vê diante da necessidade de delinear ações 
e atividades, que têm no professor o mediador dos objetivos e dos procedimentos 
metodológicos previstos. 

A Escola Estadual Aarão Reis, no Cabana, constitui esse lugar. A proposta, 
elaborada para se adaptar ao cenário da pandemia, pretende fazer com que os es-
tudantes envolvidos transformem suas moradias e os territórios onde vivem em uma 
espécie de “laboratório de ciência”, pelo estímulo à observação de seu entorno de 
maneira sistematizada, crítica e curiosa. Outro desafio veio pelo projeto “Artes de 
curar, rezar e brincar: saberes, tradições e suas resistências ao apagamento nos 
aglomerados Cabana do Pai Tomás e da Serra”, aprovado pelo Edital Nº 69/2020, 
da DEDC Cefet-MG, fruto das relações estabelecidas com sujeitos dos territórios, 
na busca pela preservação de práticas culturais subjugadas e que estão fadadas 
ao apagamento. 

As perspectivas indicam que o SoFiA caminha no rumo de ampliar seu campo 
de atuação por meio de parcerias cada vez mais diversas, da ousadia em abordar 
temáticas que compreendem práticas e saberes como experiências complemen-
tares aos conhecimentos instituídos, no entendimento da ciência, não como um 
conhecimento hegemônico, mas sim, como parte integrante das diferentes episte-
mologias construídas pelos sujeitos, nos mais diversos territórios.

Enxurrada de Bits

O “Enxurrada de Bits” é um programa realizado pelo Cefet-MG, com o apoio 
da Fapemig por intermédio do Edital 07/2015. O programa visa divulgar a ciência 
através de oficinas e eventos de robótica e programação, abertos ao público em 
geral, além de cursos regulares de programação e robótica que ocorrem nas salas 
da instituição, com sua adaptação para o ambiente totalmente virtual durante a 
pandemia. Esses cursos são gratuitos, sendo destinados aos estudantes e profes-
sores de escolas públicas. O programa possui uma ampla divulgação pela mídia 
televisiva e Internet, sendo pelas participações em oficinas e eventos, além das 
ofertas dos cursos gratuitos.

O “Enxurrada de Bits” tem como proposta, principalmente, inserir, encami-
nhar, engajar e mostrar possibilidades para crianças e jovens estudantes da rede 
pública. Isso gera incontáveis impactos positivos na sociedade, uma vez que tira 
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das ruas e da ociosidade esses estudantes, além de proporcionar-lhes um vislum-
bre de futuro profissional promissor e rentável, já que a tecnologia nos dias atuais 
está ligada a todas as profissões. Sem contar que promove o convívio social com 
organização, respeito ao próximo, trabalho em equipe, dentre outras habilidades, o 
que melhora a percepção dos alunos com relação a si mesmos e aos outros. 

A conservação do meio ambiente é abordada nas atividades. Os instrutores 
estão sempre transmitindo o respeito e cuidado ao ambiente externo com relação 
ao descarte dos materiais e equipamentos eletrônicos. A tecnologia é o foco princi-
pal do programa e o grande motivador dos participantes e, em função disso, passa 
a fazer parte do dia a dia dos envolvidos, sendo inserida em suas atividades.

Para os professores participantes nos cursos, há uma motivação no seu uso 
em sala de aula. Para os alunos, o uso da tecnologia para aplicação e desenvol-
vimento de conhecimentos nas várias áreas do ensino. O fato de os cursos serem 
totalmente gratuitos é muito positivo, pois, dessa forma, as classes menos favoreci-
das podem se apropriar de um conhecimento que, normalmente, tem um alto valor 
no mercado, já que escolas de tecnologias particulares cobram um valor inacessí-
vel aos mais pobres, entre R$300 e R$600 por mês, por cursos de uma hora sema-
nal. Para a seleção dos discentes dos cursos regulares, são priorizados alunos e 
professores de escolas da rede pública. 

O “Programa Enxurrada de Bits” já se encontra em andamento desde 2015. 
Foram elaborados metodologia e material didático de treinamento de programa-
ção, várias turmas já foram treinadas e os resultados têm sido crescentes. 

A participação em eventos também faz parte do programa. É possível citar 
a mostra Inova Minas Fapemig; Feira Internacional de Negócios, Tecnologia e Ino-
vação (Finit); Semana de Ciência e Tecnologia (Semana C&T); Meta do Cefet-MG; 
Mostra de Cursos do Cefet-MG; Dia Nacional da Ciência; Marcha pela Ciência; 
Semana de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte, dentre outros. Nos eventos, 
são ofertadas oficinas de Programação, Robótica e Cubo Mágico à comunidade, 
com divulgação dos cursos regulares que ocorrem na instituição aos sábados, mi-
nistrados por bolsistas e voluntários. 

Ainda como ações decorrentes do projeto, vários trabalhos foram apresen-
tados, dos quais lista-se o Encontro de Saberes da Ufop (NOVAES JÚNIOR et al, 
2015; RIBEIRO et al., 2015; SOUSA et al. (2015); o Seminário de Iniciação Científica 
Jr da UFMG (MARTINS; DIAS; NORONHA, 2015; SANTOS; DIAS; NORONHA, 2015); 
a META (nos anos de 2017, 2019); a Semana C&T (SILVA; DIAS, 2016); o Congresso 
Brasileiro de Educação em Engenharia (COUTINHO et al., 2020; SANTOS et al., 2020). 
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Dois artigos completos avaliando o programa foram publicados por Lopes 
et al. (2018) e Monteiro et al. (2019). Vários alunos do Cefet-MG participaram de 
competições, como a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), Copa Rio Info de 
Algoritmos (CRIA), Torneio Intercam pi de Computação Competitiva (TICC), Taça 
BH de Programação e Robótica e Maratona de Programação. Estas participações 
se deram por influência desse programa, que não só elabora os treinamentos mas 
também aplica as provas destas competições, fomentando o Grupo de Computa-
ção Competitiva (GCC). Os estudantes envolvidos, bolsistas e voluntários partici-
pam de treinamentos de programação avançada voltados para o aprimoramento 
das suas técnicas de solução de problemas. Os estudantes envolvidos também 
participam de treinamento em robótica e resolução de cubo mágico e já lecionam 
os mesmos temas em oficinas nos eventos. Desde 2015 até o momento, o Grupo 
de Computação Competitiva já acumulou 14 medalhas de ouro, 19 de prata e 14 de 
bronze, de competições de programação, robótica e de cubo mágico. O relatório 
das mais de 50 ações já realizadas se encontra em Dias (2021).

Os cursos regulares ocorrem semestralmente, oferecendo 425 vagas distri-
buídas entre programação web, programação python para jogos, robótica e infor-
mática básica, em turmas para alunos ou professores de escolas públicas.

Conforme analisado por Monteiro et al. (2019), a maioria dos alunos que 
participa dos cursos regulares (91,9%) pensa em seguir na área, ou ao menos 
considera esta hipótese, após ter participado dos cursos. Apenas 8,1% dos alunos 
descartam esta possibilidade. A grande maioria dos alunos (86,5%) acredita que 
o aprendizado obtido será útil, enquanto 13,5% dos alunos ficaram indecisos. En-
tretanto, nenhum descartou uma utilidade futura para os ensinamentos recebidos. 

Em entrevista pessoal com os interessados, Monteiro et al. (2019) observa-
ram que os participantes entrevistados, que objetivam seguir outras áreas, afirma-
ram que imaginam que o curso ainda será útil para eles. Como exemplo, o caso 
de um aluno que afirmou desejar estudar gastronomia, mas acreditava que se ele 
abrisse o seu próprio restaurante, ele mesmo poderia implementar um software 
para controlar o lucro de seu estabelecimento a partir do conhecimento adquirido. 
Monteiro et al. (2019) também avaliam que, além da grande maioria acreditar que 
o aprendizado obtido no curso será útil, a maior parte dos estudantes afirmou que 
pretende ou pelo menos cogita a hipótese de continuar estudando ou trabalhando 
na área.

A busca pelo programa é crescente. No ano de 2019 as inscrições para os 
cursos regulares ofertados ultrapassaram a marca de dois mil inscritos, número 
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bastante elevado quando comparado ao contingente limitado de vagas à época 
(170), sendo cada uma disputada por aproximadamente 12 pessoas. Ademais, 
pode-se acrescer ainda o expressivo número de cidadãos atingidos durante ações 
diversas, fora do contexto de sala de aula. Ao longo de ações como as ofereci-
das durante a Semana da Ciência, realizada pela prefeitura de Belo Horizonte nas 
imediações do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, assim como daquelas 
que se desenrolaram no Dia Nacional da Ciência, passaram pelas atividades de-
senvolvidas pela equipe centenas de indivíduos. Em tais situações, muitos jovens 
e crianças se viam atraídos pelos materiais apresentados, parando para escutar e 
participar de dinâmicas envolvendo a robótica (com kits Lego e arduíno), o cubo 
mágico e a programação em blocos. Faz-se importante destacar ainda que a pre-
sença de recursos de visual amigável como o ambiente virtual Scratch, usado para 
introduzir vertentes de programação, são extremamente relevantes. 

A possibilidade de criar jogos, sites ou animações, somada à existência de 
desafios, como o de solucionar um cubo mágico, desperta nos jovens grande inte-
resse e curiosidade. Em suma, pode-se dizer que a população em geral, levando 
em consideração pais e filhos, muito se interessou pelas práticas, seja por curio-
sidade em entender o funcionamento das estruturas envolvidas, por um interesse 
prévio ou desejo de crescimento na área. 

Em eventos públicos grandes, foram milhares de pessoas que visitaram os 
espaços das oficinas como a Finit (público total estimado de 75 mil presentes), 
Inova Minas Fapemig (público total estimado de 25 mil participantes), Semana da 
Educação (público total estimado de 15 mil participantes), por exemplo.

Além da inclusão tecnológica para estudantes de escolas públicas, os  alu-
nos regulares do Cefet-MG, que atuam como administradores, instrutores, monito-
res e produtores de conteúdo, ganharam experiência para o mercado de trabalho 
nas suas atuações no programa, que tem como foco o protagonismo dos discentes 
organizadores. O fato de o programa incentivar a participação de alunos da insti-
tuição em competições de programação e robótica, fez com que os mesmos con-
quistassem excelentes resultados em diferentes competições, o que, certamente, 
além de reconhecimento, trouxe aprendizado acadêmico e tecnológico para estes 
estudantes. 

Vários egressos das equipes de competição conseguem vagas de estágio ou 
emprego em empresas de desenvolvimento com uma boa avaliação, devido à sua 
experiência na solução de problemas de forma rápida e sob pressão, ambiente típi-
co das competições. Pelo menos três egressos da Engenharia da Computação que 
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participaram das competições se encontram trabalhando fora do país e associam o 
seu desempenho ao aprendizado adquirido. Com todos esses relatos, nota-se que 
o programa vem cumprindo seu propósito principal, que é levar o conhecimento da 
Engenharia da Computação a alunos carentes e mostrar a esses alunos um vislum-
bre de uma carreira profissional cujo campo de trabalho cresce a cada ano. 

CONCLUSÕES

Esse projeto representou um grande passo para consolidar e institucionali-
zar a comunicação/divulgação científica no âmbito do Cefet-MG, de modo a fazer 
circular entre a comunidade interna (professores, técnico-administrativos, alunos, 
terceirizados) e a comunidade externa o saber científico produzido na instituição, 
transformando informação em conhecimento compartilhado.

O Projeto: “Institucionalização da Comunicação e Divulgação da Ciência no 
âmbito do Cefet-MG”, iniciado em 2016 e fomentado pela Fapemig, pode ser consi-
derado um caso de sucesso dentro e fora da instituição. O aumento da visibilidade 
das pesquisas científicas e seus agentes, no âmbito da instituição, é enorme e ex-
tremamente gratificante para os envolvidos com a divulgação científica.

A interação entre os divulgadores de ciência na instituição talvez seja o ponto 
forte do projeto. Aos poucos, os produtores de ciência do Cefet-MG se tornaram 
divulgadores de ciência e esse círculo vem se espalhando e envolvendo cada dia 
mais grupos, mais pessoas e mais instituições no fazer científico, visando a popula-
rização da ciência e a divulgação dos resultados obtidos institucionalmente.

Salienta-se que ainda há muito a se fazer. O projeto somente começou. É ne-
cessário mais apoio institucional, mais liberação de recursos financeiros e princi-
palmente humanos, para que se possa desenvolver e criar mais atividades que 
tornem o acesso à informação mais simplificado, envolvendo cada dia mais a co-
munidade externa do Cefet-MG. 

Tornar a ciência popular, hoje mais do que nunca, é condição inerente a uma 
educação de qualidade e impulsionadora de seres cada vez mais curiosos, cons-
cientes e ativos diante de seus papeis na sociedade.

Os resultados dos projetos e ações sintetizadas neste artigo demonstram a 
necessidade de ampliação da cultura de divulgação da ciência em todos os seus 
aspectos e setores, visto que os resultados são extremamente positivos e revelam 
uma predisposição da instituição em se tornar celeiro de atividades de populariza-
ção de ciência e de divulgadores da ciência em todos os seus ramos. Existe por 
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parte da instituição e de todos os seus agentes a obrigação de dar continuidade ao 
projeto e fazê-lo ser modelo para outras instituições.
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Plataforma de acompanhamento e indicadores de PD&I, difusão e 
transferência de tecnologias agropecuárias: Um caso de sucesso 

no incentivo à divulgação das entregas da Epamig

Fernanda Nívea Marques Fabrino12 
Trazilbo José de Paula Jr.13 

RESUMO 

A pesquisa agropecuária da Epamig está diretamente ligada à busca por inova-
ções e resultados que se revertem em benefícios para a sociedade. Dentro da com-
preensão de que a ciência e seus resultados práticos devem ser dispostos numa 
engrenagem que passa pelo levantamento de demandas, execução de pesquisas 
e atividades de transferência e, ainda, preste contas dos investimentos em ciência 
e tecnologia, este estudo de caso apresenta a construção de uma sistematização 
das ações técnicas da Empresa. A Plataforma de Pesquisa da Epamig tem foco 
na transferência de tecnologias e incentivo à divulgação de resultados, com base 
em indicadores técnicos e recompensas por desempenho. Essa Plataforma dialo-
ga com o Sistema de Gestão Integrada da Empresa e suas metas pactuadas no 
Plano Plurianual de Ação Governamental, o que leva a um contexto que incentiva 
a divulgação de resultados como um meio de atingir a efetivação das inovações 
tecnológicas da Empresa e, por conseguinte, o cumprimento de sua missão.

Palavras-chave: Divulgação Científica. Pesquisa Agropecuária. Tecnologia Agro-
pecuária. Difusão de Tecnologia Agropecuária. 
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PROBLEMA

Iminentes discussões tratam sobre a necessidade de se popularizar e tornar 
amplamente conhecidos os trabalhos e os resultados da pesquisa agropecuária 
para públicos vastos, e não somente para a academia e públicos específicos. Nes-
se sentido, há um entendimento praticamente unânime de que a divulgação de 
estudos e tecnologias em meios de comunicação populares e de massa é uma ne-
cessidade de primeira ordem. Diante disso, a Empresa de Pesquisa Agropecuária 
de Minas Gerais - Epamig incluiu em sua pauta de debates e trabalhos o incentivo 
à participação de pesquisadores e porta-vozes em eventos, produção de materiais 
para a imprensa, redes sociais e publicações em mídias não especializadas em 
ciências. 

O contexto de debates envolve a noção de que sem a devida visibilidade dos 
resultados da pesquisa, a própria Empresa corria riscos de ver reduzida a sua vi-
sibilidade e o seu protagonismo, bem como a afirmação de sua natureza e missão 
e a perenidade de sua estrutura enquanto principal agência de pesquisa agrope-
cuária do estado de Minas Gerais. A expectativa é que essa visibilidade funcione 
como uma engrenagem de identificação de demandas e oportunidades – pesquisa 
– divulgação de resultados – transferência (com apropriação pela sociedade)

Assim, numa iniciativa que envolveu diversas áreas, a Epamig estabeleceu 
novos parâmetros e métricas para as atividades de divulgação científica. A ação 
envolveu a Comunicação Social, com trabalhos de organização de indicadores 
técnicos coordenados pelos pesquisadores Beatriz Cordenonsi, Marcelo Malta e 
Trazilbo de Paula,e prevê uma agenda periódica de revisão e análise para adequa-
ção e reestruturações das diretrizes de pesquisa e dos Programas Estaduais de 
Pesquisa, entre 2018 e 2020.

Esse movimento teve como ponto de partida a criação de uma ferramenta 
para gestão e acompanhamento das atividades finalísticas da Empresa de pesqui-
sa, desenvolvimento, inovação, difusão e transferência de tecnologias agropecuá-
rias - a “Plataforma de Pesquisa”. Nesse contexto foram debatidas e estabelecidas 
dezenas de indicadores que consideram os projetos de pesquisa desenvolvidos 
na Empresa, entre outros quesitos, com base no alcance - e qualidade do alcance 
- das ações de divulgação dos resultados obtidos nesses projetos. A Plataforma 
de Pesquisa e os Indicadores de Pesquisa dialogam ainda com o novo Sistema de 
Gestão Integrada – SGI da Epamig que, por sua vez, monitora os pactos firmados 
dentro do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG e apoia a divisão de 
recursos na Matriz Orçamentária da Empresa. 
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OBJETIVOS

Esse trabalho se propõe a relatar um caso de boa prática de divulgação 
científica a partir do exemplo concreto da proposição de uma metodologia e de 
uma plataforma de gestão e acompanhamento de pesquisas, projetos e estudos 
que incentivam a divulgação e a difusão de tecnologias agropecuárias. Os objeti-
vos específicos são:

• Identificar pontos relevantes da Plataforma de Pesquisa da Epamig e dos         
 indicadores que a compõem;

• Identificar os Indicadores de Pesquisa que incentivam a divulgação cientí 
 fica e relatar como são considerados no contexto da Epamig;

• Exemplificar a construção de processos internos que valorizam a divulgação  
 como parte fundamental na efetivação das tecnologias;

• Exemplificar e disponibilizar resultados do incentivo à divulgação científica  
 das entregas da Epamig.

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO CONTEXTO DA PESQUISA AGROPECUÁRIA 
DA EPAMIG

O termo ou expressão ‘divulgação científica’ pressupõe conceitos variados, 
porém com um fio condutor comum que é a transposição da linguagem científi-
ca para uma linguagem mais palatável, inteligível e descomplicada, que coloca 
processos e resultados científicos mais próximos de qualquer pessoa não espe-
cialista ou não familiarizada com o assunto ou objeto de estudo de forma a inserir 
esse novo público em um ambiente capaz de proporcionar diálogos e trocas. Na 
definição de Bueno, divulgação científica se traduz na “[...] utilização de recursos, 
técnicas, processos e produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informa-
ções científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo” (BUE-
NO, 2009, p.162). 

Um bom referencial para se compreender conceitos de divulgação cientí-
fica e outros correlatos (como comunicação científica, jornalismo científico, entre 
outros) está no artigo “O que é divulgação científica? - série minha dissertação em 
DC”, de Erica Mariosa.

“(...) Mora (2003, p. 99) apresentou a importância de 
combinar conhecimento científico com sensibilida-



DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: BOAS PRÁTICAS   37

de e imaginação, de forma a despertar o interesse 
do público. Em sua visão, o conhecimento científico 
não deve somente ser entregue à sociedade, mas 
deve despertar o prazer e o interesse independen-
te do tema, uma vez que “conhecimento é partilha-
do, e não comunicado”. Dias et al. (2013) e Camar-
go (2015) comentam sobre a divulgação científica 
ir além de recodificar e transmitir a informação de 
forma atrativa, também é preciso que essa seja rea-
lizada a partir de um planejamento, para que a in-
formação não se restrinja a mídias impressas, mas 
contemple canais audiovisuais, mídias interativas 
e sociais. O divulgador científico deve preocupar-
-se em desenvolver materiais e suportes acessíveis 
à sociedade como um todo. Caldas e Zanvettor 
(2014 p. 5) acrescenta que não se trata apenas de 
divulgar a produção da ciência, mas de possibili-
tar a apreensão desse conhecimento, para que o 
público em geral possa não apenas compreender 
seus processos, mas também participar de deci-
sões sobre temas de interesse da sociedade. (MA-
RIOSA,2020, online https://www.blogs.unicamp.br/
mindflow/?p=184).

Nesse sentido e contexto é que, no âmbito da pesquisa agropecuária, a di-
vulgação científica surge com diversas possibilidades de levar a produtores rurais, 
estudantes, técnicos, extensionistas, e, ainda mais - como uma das buscas mais 
significativas da Empresa -, a público vasto e irrestrito do campo e da cidade, a 
ciência por detrás da produção de alimentos, as técnicas que visam à obtenção 
de culturas com maior produtividade, melhor qualidade e com a premissa de uso 
consciente e inteligente para conservação de recursos ambientais. 

Cabe também pontuar que os debates em torno desse tema na Empresa 
ocorrem com participação dos profissionais da Comunicação que acompanham e 
têm ciência de seu papel e responsabilidade nesse processo, atuando como um 
hub de trabalhos variados que visam a tornar a instituição e, principalmente, suas 
tecnologias, amplamente conhecidas. Nesse ínterim, a proposição dos indicadores 
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enfocados neste artigo se valeu, especialmente, da observação das ações de Co-
municação Social da Epamig identificadas como meios de divulgação científica. A 
preparação de materiais de imprensa, indicação de fontes e porta-vozes para veí-
culos de comunicação, edição de vídeos e podcasts, elaboração de peças gráficas 
e, claro, a participação e apoio na proposição e organização de eventos técnico-
-científicos - que têm entre seus públicos extensionistas rurais, técnicos agrícolas, 
estudantes e produtores rurais, entre outros -, estão entre as diversas atividades 
que têm por objetivo a divulgação das tecnologias agropecuárias. 

A Epamig e a pesquisa agropecuária 

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) é a prin-
cipal agência de pesquisas em temas relacionados ao agro do estado de Minas 
Gerais. Criada em 1974, foi idealizada como empresa a partir do então Programa 
Estadual de Pesquisas Agropecuárias de Minas Gerais, o Pipaemg. A Epamig foi 
constituída como empresa pública pela Lei nº 6.310, de 8 de maio de 1974 (Minas 
Gerais, 1999), com a finalidade de desenvolver pesquisas e experimentações rela-
cionadas direta e indiretamente com a agropecuária e com o objetivo de constituir-
-se no principal instrumento de execução das atividades de pesquisa agropecuária 
em território mineiro. 

A demanda pela criação da Epamig surgiu do Programa Integrado de Pes-
quisas Agropecuárias do Estado de Minas Gerais – Pipaemg, criado em 3 de de-
zembro de 1971. O Pipaemg foi a primeira iniciativa de coordenação e integração 
das instituições de pesquisa agropecuária do estado e constituiu-se em um dos 
pilares do Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social. (EPAMIG, 2017)

Um ano antes, em 1973, o mesmo programa foi base para a formação da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Ambas as empresas 
foram estabelecidas num momento em que o País começava a reconhecer seu 
potencial na produção de alimentos, o qual, para ser alavancado, necessitava cla-
ramente de organização orquestrada para aplicação metódica e constante de ino-
vações tecnológicas em seus processos. 

A partir da base de integração realizada pelo Pipaemg, foi criado também 
o Sistema Cooperativo de Pesquisa Agropecuária (SCPA).Com fundamento nos 
resultados dos trabalhos do Pipaemg, demandou-se uma base institucional sóli-
da para cumprir o objetivo de organizar e coordenar a pesquisa agropecuária em 
Minas Gerais, decidindo-se pela criação Empresa de Pesquisa Agropecuária de 
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Minas Gerais - Epamig. Em 8 de maio de 1974 a Epamig foi constituída como em-
presa pública (Lei nº 6.310) e mediante o convênio celebrado entre o Governo do 
Estado, Ministério da Agricultura e Embrapa, a Epamig recebeu, em 06 de agosto 
de 1974, a atribuição de executar administrar e coordenar a pesquisa agropecuária 
no âmbito do estado de Minas Gerais.

Em 1976, com a consolidação do Sistema Estadual de Pesquisa Agrope-
cuária (Sepa), envolvendo a Epamig, a Universidade Federal de Viçosa (UFV), a 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Escola Superior de Agricultura 
de Lavras (Esal), hoje Universidade Federal de Lavras (Ufla), firmou-se a integra-
ção das ações de pesquisa em nível estadual, visando ao interesse de Minas e do 
país. (EPAMIG, 2017). 

 A Epamig tem em seus referenciais estratégicos a definição de seu Negó-
cio: “Conhecimento, inovação e soluções tecnológicas”; como Missão: “pesquisar, 
capacitar e apresentar soluções e inovações tecnológicas para o desenvolvimento 
sustentável da agropecuária e da agroindústria em benefício da sociedade”; e como 
Visão: “ser referência em pesquisa e inovação tecnológica para o desenvolvimento 
sustentável da agropecuária e da agroindústria de Minas Gerais” (EPAMIG, online). 
Nessa configuração, a Empresa atua hoje estruturada em dez Programas Estaduais 
de Pesquisa (PEPs), definidos a partir de oportunidades e da identificação de de-
mandas governamentais e do setor agropecuário e agroindustrial: Agroecologia; 
Bovinocultura; Cafeicultura; Flores, hortaliças e plantas medicinais; Fruticultura; 
Grãos; Leite e Derivados; Olivicultura; Recursos hídricos/ambientais e piscicultura 
e Vitivinicultura. A equipe de pesquisa é composta por 111 pesquisadores, de um 
total de 650 colaboradores, distribuídos em cinco Unidades Regionais, dois Institu-
tos Tecnológicos, 22 Campos Experimentais e a Sede da Empresa. 

A Epamig tem cumprido a meta estabelecida junto ao Governo do Estado 
de entregar cerca de 100 tecnologias por ano. Os resultados demonstrados no 
Balanço Social 2017-2018 indicaram que, num estudo de amostragem, somente 
38 tecnologias disponibilizadas nesse período geraram R$983 milhões de impacto 
econômico (Balanço Social Epamig 2017-2018, online). 

A estimativa dos benefícios econômicos promovidos 
pelas tecnologias desenvolvidas pela EPAMIG, quanti-
ficada neste Balanço Social 2017/2018, partiu da iden-
tificação das tecnologias mais adotadas no estado de 
Minas Gerais, indicadas pelos Programas Estaduais de 
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Pesquisa. A partir da identificação das tecnologias com 
maior grau de adoção, estimaram-se os benefícios eco-
nômicos gerados por unidade de adoção (R$ /área em 
m² ou R$ /hectare ou R$ /unidade animal ou R$ /lactação 
ou R$ /quilo). A etapa seguinte correspondeu à estima-
tiva do grau de adoção de cada tecnologia, a partir de 
fontes primárias e secundárias de dados. A adoção das 
38 tecnologias avaliadas resulta em efeitos distintos nos 
diversos segmentos da produção rural e agroindustrial. 
Algumas promovem incrementos de produtividade. (...) 
Algumas tecnologias possibilitam a expansão da área 
de produção, tendo em vista que viabilizam cultivos ou 
criações em ambientes não possíveis no patamar tec-
nológico anterior. (...) Há tecnologias que resultam na 
redução do custo de produção. (...) Outras tecnologias 
promovem benefícios pela valorização dos produtos, 
seja por melhoria da qualidade, seja por redução de 
perdas pós-colheita. (...) Não raro surgem tecnologias 
cujos benefícios podem ser auferidos, simultaneamen-
te, em ganhos de produtividade, redução de custos, 
agregação de valor aos produtos e expansão da área 
de cultivo ou de criação de animais. A aplicação dessa 
metodologia tornou possível a estimativa dos benefícios 
econômicos promovidos pelas tecnologias durante um 
período de 12 meses, com base nos preços médios dos 
produtos comercializados pelos agricultores em Minas 
Gerais no ano de 2018. (Balanço Social EPAMIG 2017-
2018, p. 5, online)

OS INDICADORES DE PESQUISA

Se a pesquisa é capaz de gerar resultados que se revertem em avanços 
socioeconômicos, consequentemente há também a necessidade de valorar e gerir 
as ações que corroboram com a missão de levar tecnologia e inovação até a so-
ciedade. Nesse contexto, foram definidos indicadores específicos para gestão e 
acompanhamento em tempo real.

Os indicadores técnicos da Epamig são uma evolução natural de aponta-
mentos e observações sobre atividades que, em teoria, faziam com que um projeto/
estudo fosse reconhecidamente relevante para a sociedade. A partir daí foi então 



DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: BOAS PRÁTICAS   41

instituída uma base de pontuações para cada ação de compartilhamento de re-
sultados identificada nos processos da pesquisa da Epamig. E com a Plataforma 
de Pesquisa foi proposta a sistematização de informações que contribuem com os 
processos de “planejamento estratégico da Empresa, acompanhamento de metas 
e o aumento da assertividade na tomada de decisões gerenciais” (Manual de Indi-
cadores Técnicos da Epamig – Plataforma de Pesquisa 2.0, 2021).

“(...) Esta publicação reúne informações para a caracte-
rização dos indicadores e respectivas pontuações que 
compõem a Plataforma de Pesquisa 2.0. (...) Os indica-
dores e respectivos códigos que servirão para o acom-
panhamento das atividades da área técnica da EPAMIG 
foram divididos nos seguintes grandes grupos: a) ad-
ministração de pesquisa e prestação de serviços - AD; 
b) eventos técnico-científicos, transferência e difusão 
de tecnologias - TT; c) formação de recursos humanos, 
bancas examinadoras e aulas - FR; d) participação em 
projetos e captação de recursos - PR; e) publicações - 
PU; f) tecnologias, produtos e processos - TE. (Manual 
de Indicadores Técnicos da EPAMIG – Plataforma de 
Pesquisa 2.0, 2021, p.7) 

No manual estão as definições de cada indicador proposto para ser utilizado 
como acompanhamento das atividades da área técnica da Empresa. Além disso, 
são dadas as definições “(...) da unidade de medida, a forma de comprovação, o 
setor responsável pelo acompanhamento e o valor do indicador” (Manual de Indi-
cadores Técnicos da Epamig – Plataforma de Pesquisa 2.0, 2021p.9). A tabela de 
indicadores de pesquisa da Epamig  demonstra todos os 98 indicadores, dentro 
das grandes áreas e suas respectivas pontuações. Ela pode ser integralmente aces-
sada no Manual de Indicadores Técnicos da Epamig. Na Tabela 1, serão reproduzidos 
somente os indicadores  de Eventos Técnico-Científicos, Transferência e Difusão de 
Tecnologias como exemplo e vez que são o ponto focal deste artigo.
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Tabela 1 – Indicadores de Pesquisa e suas pontuações

TT. EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS, TRANSFERÊNCIA E DIFU-
SÃO DE TECNOLOGIAS

Pontuação

TT.1 - Proferir palestra técnico-científica ou atuar como debatedor ou 
moderador em eventos de grande porte.

40

TT.2 - Proferir palestra técnico-científica ou atuar como debatedor ou 
moderador em eventos de médio porte.

30

TT.3 - Proferir palestra técnico-científica ou atuar como debatedor ou 
moderador em eventos de pequeno porte.

20

TT.4 - Apresentar trabalho na forma oral em eventos técnico-científi-
cos de grande porte.

20

TT.5 - Apresentar trabalho na forma de pôster em eventos técnico-
-científicos de grande porte.

10

TT.6 - Apresentar trabalho na forma oral em eventos técnico-científi-
cos de médio porte.

15

TT.7 - Apresentar trabalho na forma de pôster em eventos técnico-
-científicos de médio porte.

7,5

TT.8 - Apresentar trabalho na forma oral em eventos técnico-científi-
cos de pequeno porte.

10

TT.9 - Apresentar trabalho na forma de pôster em eventos técnico-
-científicos de pequeno porte.

5

TT.10 - Atuar como coordenador de comissão organizadora de even-
tos técnico-científicos de grande porte (por mês de atuação).

10

TT.11 - Atuar como coordenador de comissão organizadora de even-
tos técnico-científicos de médio porte (por mês de atuação).

8

TT.12 - Atuar como coordenador de comissão organizadora de even-
tos técnico-científicos de pequeno porte (por mês de atuação).

6

TT.13 - Atuar como coordenador de comissão científica de eventos 
técnico-científicos de grande porte (por mês de atuação).

10

TT.14 - Atuar como coordenador de comissão científica de eventos 
técnico-científicos de médio porte (por mês de atuação).

8

TT.15 - Atuar como membro de comissão organizadora ou comissão 
científica de eventos de pequeno porte (por mês de atuação).

6

TT.16 - Atuar como membro de comissão organizadora ou comissão 
científica de eventos de grande porte (por mês de atuação).

8

TT.17 - Atuar como membro de comissão organizadora ou comissão 
científica de eventos de médio porte (por mês de atuação).

7
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TT.18 - Atuar como membro de comissão organizadora ou comissão 
científica de eventos de pequeno porte (por mês de atuação)

6

TT.19 - Atuar como organizador de dia de campo (estudantes, técni-
cos, produtores).

50

TT.20 - Atuar como responsável por estação de dia de campo ou de-
monstração prática com mais de 50 participantes externos (estudan-
tes, técnicos, produtores).

40

TT.21 - Atuar como responsável por estação de dia de campo ou de-
monstração prática com no mínimo 10 até 50 participantes externos 
(estudantes, técnicos, produtores).

30

TT.22 - Atuar na instalação de unidade de demonstração/observação 
ou vitrine tecnológica (pontua uma única vez).

25

TT.23 - Atuar na manutenção da unidade de demonstração/observa-
ção ou vitrine tecnológica de culturas perenes (pontua-se anualmen-
te).

15

TT.24 - Participar de plantão técnico ou visita técnica. 3
TT.25 - Participar de reunião técnica, atividade de prospecção de de-
mandas por tecnologias e/ou informações tecnológicas.

1

TT.26 - Atender demandas por tecnologias (e-mail, telefone, Fale Co-
nosco).

0,5

TT.27 - Atuar como organizador ou instrutor de curso com duração 
superior a 8 horas.

50

TT.28 - Atuar como organizador ou instrutor de curso com duração de 
4 a 8 horas.

4

TT.29 - Apresentar matéria de conteúdo jornalístico com divulgação 
de tecnologias geradas pela EPAMIG em programas de TV, rádio, in-
ternet (sites de conteúdo jornalístico), jornais e/ou suplementos agrí-
colas e revistas de circulação comum.

10

TT.30 - Apresentar matéria de conteúdo jornalístico com divulgação 
institucional em programas de TV, rádio, internet (sites de conteúdo 
jornalístico), jornais e/ou suplementos agrícolas e revistas de circula-
ção comum.

5

TT.31 - Vídeo aprovado pela ASCOM. 15
TT.32 - Pitch e Podcast 5
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 É possível notar, nessa caracterização de indicadores constante no Manual 
de Indicadores da Epamig, a ênfase aos meios tradicionais de divulgação de 
resultados, como publicações técnico-científicas,participação em projetos e capta-
ção de recursos, formação de recursos humanos, participação em bancas exami-
nadoras e outras atividades de ensino. Entretanto, a popularização dos resultados 
da pesquisa tornou-se necessidade de primeira ordem e, assim, a Epamig incluiu 
em sua pauta de debates o incentivo sistemático e com processos definidos às 
divulgações de resultados em eventos técnicos, na grande imprensa, redes so-
ciais e publicações não especializadas em ciências – sem deixar de lado as formas 
tradicionais de divulgação. 

Entre esses indicadores tradicionais estão algumas das maiores pontua-
ções. As publicações em periódicos de impacto, por exemplo, são relevantes for-
mas de entrega das tecnologias desenvolvidas e recebem pontuação pertinente. 
Numa escala geral da Plataforma que vai de 0,5 ponto a 200 pontos, as pontuações 
das publicações variam de acordo com o tipo de participação do pesquisador na 
produção e exposição do material, entre 5 pontos e 100 pontos. Já os indicadores 
relacionados ao desenvolvimento de Tecnologias, produtos e processos configu-
ram-se como as entregas mais básicas e intimamente ligadas ao próprio cumpri-
mento da missão da Epamig e são, portanto, os indicadores com maiores pontua-
ções –  de 50 a 200 pontos – e com pequena variação na escala. 

Relevante notar que a geração de tecnologias, produtos e processos só 
cumpre seu papel na engrenagem quando devidamente ocorre a sua difusão e 
popularização para, então, ser apropriada e o nível da transferência de tecnologia 
ser atingido. Por isso, como se poderá ver mais adiante, entre as metas pactuadas 
como entregas da Epamig para a sociedade estão as publicações e os eventos 
técnicos de diversos tipos e portes, como um dos principais compromissos da 
Empresa. 

Indicadores de incentivo à divulgação científica 

Procuramos aqui exemplificar como alguns dos indicadores definidos pela 
Epamig são fundamentais para o incentivo à divulgação científica e até mesmo na 
engrenagem para o desenvolvimento das pesquisas agropecuárias da Empresa.  Se a 
divulgação dos resultados de pesquisa é vital para a manutenção da ciência e, claro, 
também um dos meios de garantir o cumprimento de sua missão, natural ser dado a 
algumas ações de divulgação um peso (ou valor) apropriado no sistema proposto.
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Complementarmente aos indicadores chamados de tradicionais, também foi 
considerado o indicador participação em eventos técnicos e científicos, transferên-
cia e difusão de tecnologias. O foco fica nesse indicador, pois é nesse ambiente 
e contexto em que se reproduz a linguagem de maior popularização da ciência e 
tecnologia. Nos eventos, a capacidade midiática de seus conteúdos é colocada à 
prova a todo instante - um evento só é bem-sucedido se conseguir atrair público 
qualificado e com número de participantes relevante. E, neles, é possível praticar a 
difusão e iniciar a transferência de tecnologias. 

Cabe aqui, ainda, discorrer brevemente como caracterizar a difusão e a 
transferência de tecnologias. Se a transferência se dá pela apropriação da tec-
nologia gerada, ou seja, o uso prático do resultado de um estudo ou pesquisa, a 
difusão se dá pela divulgação, pelo ato e pelos meios de se fazer notada determi-
nada tecnologia para que se possa proceder, então, a transferência. Assim sendo, 
difusão pode caracterizar toda e qualquer ação que popularize, divulgue ou leve ao 
conhecimento público uma tecnologia gerada, um estudo ou o resultado dele, ou a 
realização de uma pesquisa científica. 

Os eventos técnicos e científicos já são de habitual realização no ambiente 
da Epamig e outras instituições de pesquisa, portanto não se pretende afirmar que 
foram considerados somente agora.  Porém, suas definições e formas de avaliação, 
peso e valor passaram a ser pensadas de maneira muito mais enfática e estratégi-
ca desde que foram abertas as discussões sobre a necessidade de popularização 
maciça dos resultados das pesquisas. 

Entre eles ainda foram englobados, caracterizados como eventos, os indi-
cadores relativos a participações em veículos de comunicação, como matérias de 
conteúdo jornalístico de divulgação de tecnologias e de divulgação institucional. 

Todos esses indicadores têm relação direta e bastante clara com um papel 
de popularização. Eles foram instituídos de forma a incentivar a participação dos 
pesquisadores nas mais diversas ações de divulgação. Com a pontuação menor, 
mas com amplas modalidades e possibilidades de realização, sua execução atin-
ge quantidade relevante e toma corpo no somatório de pontos.  Dentre as grandes 
áreas de indicadores, esses são os que mais acumulam subitens, mostrando aí as 
suas diversas formas de realização. Essa constatação também pode ser acompa-
nhada no Gráfico 5, abaixo.

Tais ações, traduzidas no indicador Participação em eventos técnicos e 
científicos, transferência e difusão de tecnologias e seus subitens, são tipos de co-
municação com a sociedade. E a constatação da importância da comunicação de 
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resultados mostra-se cada vez mais forte. Especialmente após o início do período 
da pandemia da covid-19, foi possível verificar a eficácia das ações de comunica-
ção, especialmente as de ciência e, além disso, o papel da comunicação pública 
da ciência como vinda de fontes confiáveis de disponibilização de conhecimento 
que as instituições de ciência e tecnologia devem ser. Com o isolamento social e a 
adoção das modalidades de teletrabalho, home-office e escalas/turnos, a comuni-
cação em suas diversas formas passou a ser um elo primário para a continuidade 
de todo o trabalho. 

Num recorte da produção da Epamig, no período compreendido entre abril 
de 2020 e julho de 2021, pôde-se constatar, por meio do Sistema de Gestão Inte-
grada (SGI) da Empresa, um período menor de queda na realização de eventos, 
identificado como momento de adaptação, seguido por um aumento intenso nesse 
número. 

Gráfico1: Evento Técnico-Científico Realizado - SGI Epamig 2020 
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Gráfico 2: Evento Técnico-Científico Realizado - SGI Epamig 2021 (resultados até julho)

Gráfico 3: Execução de meta programada - SGI 2021 (resultados até julho)
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A plataforma de pesquisa

A gestão eficiente das atividades da área técnica deve ser prioritária em uma 
instituição de pesquisa como a Epamig. Nesse sentido, foi implantada, em 2017, 
a Plataforma de Pesquisa para o acompanhamento sistemático das atividades de 
Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (PD&I), Transferência e Difusão de Tec-
nologia e Capacitação de Recursos Humanos realizadas pelos pesquisadores da 
Empresa. Considerando a necessidade de atualização constante de ferramentas, 
métodos e metas, a Plataforma de Pesquisa foi reestruturada como “Plataforma de 
Pesquisa 2.0” e os indicadores foram revisados, alguns excluídos e outros incorpo-
rados. (Manual de Indicadores de Pesquisa Plataforma 2.0, 2021)

O entendimento da necessidade de gestão eficiente da pesquisa agrope-
cuária foi a premissa da criação de toda a plataforma e dos próprios indicadores de 
pesquisa.  A Plataforma de Pesquisa teve sua primeira versão implantada em 2018 
e, num esforço contínuo por melhorias e ajustes que acompanhassem os debates 
inerentes ao processo de atualização, em 2020, ela evoluiu para a Plataforma de 
Pesquisa 2.0, uma versão que une a revisão de indicadores, pontuações e formas 
de comprovação das ações realizadas.  

Figura 4: Página de tutoriais da Plataforma de Pesquisa 2.0
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 A Plataforma de Pesquisa 2.0consiste num sistema que agrega todas as 
instruções e informações para o devido abastecimento de dados que, ao serem 
compilados são também tabulados dando escores de desempenho a pesquisa-
dores e projetos de pesquisa. Entre as funcionalidades que destacamos aqui está 
a comprovação/registro dentro do indicador participação em eventos técnicos e 
científicos, transferência e difusão de tecnologias. Em razão de todo o contexto 
para pontuação, os pesquisadores, que devem preencher a plataforma com 
suas realizações e entregas particulares, foram incentivados a alcançar escores 
mais altos. Consequentemente foi possível perceber o aumento das participa-
ções em meios de comunicação e nas formas de popularização dos resultados 
das pesquisas. 

Figura 5: Comparativo dos números gerais dos indicadores de TT (transferência de tecnolo-
gias) e PU (publicações) registrados entre 2018 e agosto de 2021

 

Também pode ser notado um aumento da interlocução da área de pesquisa com 
a área de comunicação nesse período de entrada em cena da Plataforma de Pes-
quisa. Para a execução dos indicadores de TT a área de comunicação atuou dire-
tamente na orientação e/ou divisão de tarefas. 

Entre os anos de 2018 a 2020, em registros levantados para o Relatório Anual 
da Diretoria Executiva da Epamig, pode-se verificar o aumento das exposições po-
sitivas da Empresa e de suas tecnologias na mídia. O recorte indica 1.234 inser-
ções positivas em 2018; 1.508 em 2019 e 2.085 em 2020 (EPAMIG, 2020). 

Para além do estabelecimento dos indicadores que incentivam a divulgação 
de resultados e entregas, cabe ainda fazer relação de todo o contexto de gestão 
que tem como um de seus focos a devida publicização das pesquisas da Epamig. 
A Empresa tem apoio de uma ferramenta de gestão de suas unidades descentrali-
zadas, denominada Sistema de Gestão Integrada – SGI que dialoga com os indica-
dores de pesquisa e se utiliza tanto dos resultados em si, como, principalmente, de 
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seus dados, para o gerenciamento das atividades de pesquisa e, elementarmente, 
como base para a tomada de decisões. Ao mesmo tempo, outro importante fator 
do contexto é a integração dos indicadores com o SGI que, por sua vez, conecta-
-se com os compromissos e metas pactuados com o Governo do Estado dentro do 
Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG de Minas Gerais. 

O SGI foi criado como um sistema interno de gestão das unidades descen-
tralizadas da Empresa, derivado da preocupação com a efetivação de suas tecno-
logias, com o objetivo de monitorar a execução das metas da Epamig para com o 
estado. O SGI garante o acompanhamento, portanto, ao longo do ano daquilo que 
se propõe executar para que seja cumprido dentro dos prazos estabelecidos, com 
a qualidade necessária para se configurar como entrega e, inclusive, dentro dos 
recursos orçamentários destinados para tal. 

Gráfico 6: Tela de acompanhamento do SGI Epamig para Eventos Técnico-científicos pactuados 2021

134,21 %
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Metas pactuadas no PPAG

O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG é o instrumento de plane-
jamento de médio prazo da administração pública estadual, estudado e proposto 
pelas instâncias do poder executivo e validado e acompanhado pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Nele constam as metas pactuadas como en-
tregas, serviços e/ou resultados para a sociedade. Na pesquisa da Epamig, foram 
considerados os temas Apoio a Políticas Públicas; Ensino Técnico para o Agrone-
gócio e Agricultura Familiar; e Inovações e Soluções Tecnológicas para Agrope-
cuária e Agroindústria. 

Dentro desse terceiro item estão as entregas mais correlacionadas com a 
divulgação de resultados e, consequentemente, com vistas a cumprir o compro-
misso da Empresa com a divulgação científica, a difusão e a transferência de tec-
nologias. São elas: Informação Tecnológica via Publicações, com o objetivo de 
“Difundir informações tecnológicas para o desenvolvimento sustentável do agro-
negócio e agricultura familiar, com vistas a ampliar a produtividade e a oferta de 
alimentos”  (EPAMIG, 2021), e Divulgação de Tecnologia Agropecuária via Eventos 
Técnico-científicos, voltado a “Promover e facilitar a adoção de tecnologias por 
meio de eventos técnico-científicos, cursos e treinamentos para o desenvolvimento 
sustentável do agronegócio e da agricultura familiar” (EPAMIG, 2021). Vale obser-
var que tais metas são desdobradas entre todas as unidades da Empresa com o 
objetivo de pulverizar as ações de difusão e transferência em toda sua abrangência 
no estado de Minas Gerais. 

No último momento dessa cadeia/processo, o cumprimento dos pactos e as 
entregas são, por fim, monitorados de forma que as diversas unidades da Empresa 
têm seus orçamentos condicionados ao desempenho que alcançam.

Como forma de incentivo, as unidades da Empresa com melhor desempenho 
técnico, medido por meio das pontuações geradas para as ações técnicas registra-
das na Plataforma de Pesquisa, e melhor desempenho gerencial e operacional, me-
dido por meio do percentual de alcance das metas programadas no SGI (planejado 
x realizado), recebem um valor adicional aos recursos inicialmente destinados a ela 
na programação orçamentária da Empresa para investimento em melhorias estrutu-
rais de suas unidades físicas ou incremento de ações no ano seguinte. Importante 
salientar que tal “valor adicional” não ultrapassa o orçamento global da Epamig, 
pois trata-se de uma redistribuição de parte dos recursos de suas unidades.
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A estratégia, chamada de Matriz Orçamentária-Financeira, está em fase de 
implementação, sendo mais uma ferramenta para auxiliar a gestão da Empresa, 
contribuindo diretamente para incentivar a pesquisa e a divulgação científica.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Com os novos indicadores, a Epamig deu um decisivo passo no incentivo 
à divulgação e com a Plataforma de Pesquisa consolidou a forma de registro e 
avaliação da atuação dos pesquisadores.  Com alvo no argumento-base de que a 
pesquisa pública deve chegar e ser apropriada pela sociedade, este artigo mostra, 
por meio de experiência prática da Epamig, que os novos indicadores e a nova 
ferramenta de gestão configuram-se como um caso bem-sucedido no debate, pro-
posição e incentivo à comunicação e divulgação científica em Minas Gerais, mais 
especificamente da pesquisa agropecuária aplicada desenvolvida pela Epamig. 

Verifica-se ainda que, os processos que fazem com que os indicadores da 
plataforma e ela própria dialoguem com o Sistema de Gestão Integrado da Empre-
sa e com as metas pactuadas no Plano Plurianual de Ação Governamental do Es-
tado de Minas de Gerais, estabelecem-se como uma cadeia bem preparada para 
observar as circunstâncias de demandas e oportunidades que surgem da socieda-
de, direcionar esforços a atender esses desafios e, principalmente, disponibilizar 
resultados e entregas de forma sistematizada e instituída como etapa imprescindí-
vel na engrenagem de produção de ciência, tecnologia e inovação.
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A divulgação científica e a produção de sentidos: análise de discurso 
de iniciativas digitais da Fundação Ezequiel Dias

Nayane Breder14 
Vivian Cristiane Teixeira15

RESUMO

Para este artigo, analisamos o funcionamento discursivo de algumas iniciativas di-
gitais de divulgação científica da Fundação Ezequiel Dias (Funed) e, a partir delas, 
buscamos compreender os sentidos produzidos por meio de diferentes materiali-
dades significantes, como língua, fotografia e ilustrações publicadas no perfil do 
Instagram da Fundação. A perspectiva teórico-metodológica adotada foi a Análise 
de Discurso de linha francesa – com Michel Pechêux (2014), e seus desdobra-
mentos no Brasil, principalmente com Eni Orlandi (2009). Trabalhamos a partir da 
ideia de que os materiais constituem um Discurso de Divulgação do Conhecimen-
to (DDC), que ganharam relevância no cenário da pandemia pela Covid-19. Me-
todologicamente, observamos o recorte de três publicações, de forma que fosse 
possível responder: que imaginários sobre ciência estão sendo mobilizados nas 
publicações? Para tanto, buscou-se responder à questão por meio das análises lin-
guístico-discursivas e de outras materialidades discursivas, a fim de compreender 
os efeitos de sentidos produzidos. O exercício nos mostrou três diferentes formas 
de constituição dos sentidos: uma que produziu sentidos sobre ciência mais próxi-
mos do público não especializado; e duas que demarcam sentidos constituídos no 
campo técnico-científico.

Palavras-Chave: Discurso. Divulgação científica. Funed. Imaginário.

14 Fundação Ezequiel Dias. http://lattes.cnpq.br/3946792297841643 nayane.breder@funed.mg.gov.br
15 Fundação Ezequiel Dias. http://lattes.cnpq.br/9583530123678783 vivian.teixeira@funed.mg.gov.br
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“Navegar é preciso, viver não é preciso”. (PESSOA,2006)

Palavras de (an)coragem

Propor um debate acerca das práticas que compõem a produção de senti-
dos na divulgação científica é sempre um desafio, um exercício árduo de pensar e 
repensar nossas próprias práticas. Quando aceitamos a tarefa, sabíamos que ela 
seria um ponto de partida para debater a divulgação do conhecimento científico 
como esse lugar político e, sim, afetado pelo ideológico. Por isso, além de ancorar 
ideias iniciais para um debate que entendemos que deva ser muito mais amplo, 
acolhemos nosso gesto de interpretação como um exercício de coragem. 

Essa coragem que nos faz rememorar que não há neutralidade na ciência, 
tampouco na divulgação científica. Conforme afirmou Pêcheux (2014), não há dis-
curso puramente científico, político ou religioso. Sendo assim, entendemos que 
existem muitas ciências, feitas por indivíduos vários, que se inscrevem como sujei-
tos do discurso e que, por sua vez, são constituídos pela ideologia, mas também 
pelo inconsciente (ORLANDI, 2009b).

Entendemos também que esse espaço constitui inquietações trazidas em 
tempos pandêmicos, de isolamento social, em que a produção, formulação e cir-
culação do conhecimento também precisaram e ainda precisam ser repensadas. 
Afinal, estamos nos tempos de infinitas lives, em que a emergência do digital ecoa 
e, por conseguinte, há muito material nas redes clamando por interpretação. Nesse 
contexto, o conteúdo de divulgação científica é mais um a concorrer com a vultosa 
(e também efêmera) audiência das redes.

Por isso, para nosso exercício reflexivo, propomos a seguinte questão: que 
imaginários sobre ciência estão sendo mobilizados nas publicações do material 
apresentado? 

É necessário reforçar que as análises aqui propostas não intentam trazer 
conclusões e aspectos definitivos a partir da construção de sentidos em posts do 
Instagram do perfil oficial da Fundação Ezequiel Dias (Funed), mas representam 
discussões muito mais amplas sobre nós – os profissionais que se dedicam a ela-
borar conteúdos de divulgação científica – e o nosso fazer.
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ANÁLISES DE DISCURSO E DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO

A nossa prática profissional – como mulheres e jornalistas da área de divul-
gação científica – norteou também nossa abordagem teórico-metodológica; afinal, 
diante de qualquer objeto simbólico, somos impelidos a interpretar. Para este traba-
lho, optamos pela Análise de Discurso (AD) de linha francesa, com Michel Pêcheux 
(2014), e seus desdobramentos no Brasil, principalmente com Eni Orlandi (2009). 
Assim, Orlandi (2009b), com base nos estudos de Pêcheux, afirmou que o discurso 
pode ser entendido como “[...] efeito de sentidos entre interlocutores” (p. 15).

Por isso, é necessário entender que esses interlocutores – cada um com sua 
bagagem familiar, cultural, social, econômica – são atravessados pela ideologia, 
pela historicidade (processo histórico de formação de sentidos em que palavras 
historicizam e que, portanto, inclui as relações de classes) e pela materialidade 
da língua. Para Pêcheux (2008), não basta observarmos a língua como estrutura 
(morfologia, sintaxe), mas também é preciso pensá-la como acontecimento sócio-
-histórico, que contribui para que o homem signifique o mundo à sua volta e a si 
mesmo por meio da linguagem. Por isso, esse processo não pode ser controlado 
pelos indivíduos; ao contrário, o inconsciente deixa marcas nessa relação.

Os conceitos trazidos pela AD não consideram apenas critérios linguísticos, 
nem exclusivamente critérios históricos. A relação ocorre na confluência entre a 
língua em movimento, os processos sócio-históricos aos quais se submetem o in-
divíduo e a sua própria subjetividade. Nesse sentido, é importante destacar que o 
sujeito para a AD não é o sujeito da biologia (professor, cientista, jornalista), mas o 
sujeito no discurso que se inscreve ora em uma posição, ora em outra, ou até em 
mais de uma posição. Os pressupostos teóricos da AD nos permitem compreender 
esse sujeito sendo composto pela memória e pelo esquecimento. Por isso, confor-
me afirma Orlandi (2009b), o sujeito é marcado pelo ideológico, pelo social, pelo 
histórico e tem a ilusão de ser a origem do sentido.

Quando dissemos que esse sujeito é composto pelo esquecimento, estamos 
usando duas importantes definições de Pêcheux (2014): o esquecimento nº1, que 
faz com que o sujeito tenha a ilusão de ser a origem do que diz, como um sujeito 
todo-poderoso; e o esquecimento nº2, que faz com que ele pondere sobre o que 
pode e deve ser dito em determinadas circunstâncias, tendo assim a ilusão de que 
há apenas uma forma de dizer, como se a linguagem fosse transparente, óbvia.

Essa relação entre os esquecimentos faz com que o sujeito do discurso se 
inscreva em determinadas formações ideológicas, de acordo com sua vida e seus 
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afazeres e, consequentemente, em formações discursivas que considere pertinen-
tes em cada situação. “Poderíamos resumir essa tese dizendo: as palavras, expres-
sões, proposições etc. mudam de sentido sustentadas por aqueles que a empre-
gam, o que quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência às formações 
ideológicas” (PÊCHEUX, 2014, p. 146).

Esse processo de inscrição em determinadas formações discursivas não é 
algo objetivo ou muito demarcado, mas é um terreno de instabilidades, conforme 
afirma Orlandi:

No entanto, é preciso não pensar as formações discursivas como 
blocos homogêneos funcionando automaticamente. Elas são cons-
tituídas pela contradição, são heterogêneas nelas mesmas e suas 
fronteiras são fluidas, configurando-se e reconfigurando-se conti-
nuamente em suas relações. (ORLANDI, 2009b, p. 44).

Para continuarmos as reflexões sobre as formações discursivas, retomamos 
à pequena epígrafe de Fernando Pessoa que abre esse texto. “Navegar é preciso, 
viver não é preciso”. Trecho que já foi amplamente interpretado por estudiosos 
de diferentes áreas e que, certamente, não se esgota em sentidos únicos, ele nos 
leva a duas interpretações iniciais. A que considera a emergência das navegações 
europeias dos séculos XV e XVI, às quais se atribuía à exploração dos novos con-
tinentes e, por conseguinte, à colonização de outros povos um valor muitas vezes 
maior que a vida. E outra interpretação, talvez mais próxima do século XX e XXI, 
que atribui à navegação um sentido de algo que é certo, objetivo e, à vida, um sen-
tido atribuído a um terreno cheio de incertezas e imprecisões. Não há interpretação 
correta, há aquela que fez sentido para os indivíduos de uma e de outra época, 
com seus anseios e contextos específicos.

O verbo navegar foi ganhando outros sentidos ao longo da história, de acor-
do com as necessidades dos indivíduos de épocas específicas. Quando nos dete-
mos sobre os sentidos atribuídos à navegação e seus derivados atualmente, como 
o termo “embarcar”, por exemplo, compreendemos a fluidez da língua na história. 
O termo passou a significar não apenas o ato de entrar em um barco para viajar, 
navegar, mas para designar o início de qualquer forma de viagem, seja ela de bar-
co, ônibus ou avião. O termo foi se adequando às necessidades dos indivíduos e 
foi ganhando novos atributos. No início dos anos 2000, o termo “navegar” também 
começou a ser usado para dar sentido à exploração do ambiente digital, novamen-
te atendendo às necessidades de significação do homem e de seus ambientes.



DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: BOAS PRÁTICAS   58

Seguiremos aqui com nosso pequeno barco para apresentar mais um con-
ceito importante para a AD e para o nosso trabalho: o de memória discursiva (OR-
LANDI, 2009b), que permite que o sujeito do discurso diga aquilo que faça sentido 
de alguma forma e em dado momento histórico, ou seja, aquilo que já foi dito, repe-
tido e continua produzindo sentidos ao longo de um tempo. Assim, essa definição 
nos leva à noção de arquivo, que permite que as memórias institucionais fiquem 
“guardadas”. E, como propomos a análise discursiva de um material do Instagram, 
um arquivo digital de uma instituição pública, apresentamos também o conceito de 
memória metálica.

De acordo com Orlandi (2006), a memória metálica é:

 
Aquela produzida por um construto técnico (televisão, computador 
etc.). Sua particularidade é ser horizontal (...), não havendo assim 
estratificação em seu processo, mas distribuição em série, na for-
ma de adição, acúmulo: o que foi dito aqui e ali e mais além vai-se 
juntando como se formasse uma rede de filiação e não apenas uma 
soma. Quantidade e não historicidade. (ORLANDI, 2006, p.6).

Nesse sentido, Lagazzi (2009) frisou a importância de destacar o batimen-
to estrutura/acontecimento quando se refere a um objeto simbólico materialmente 
heterogêneo – ou seja, que envolve a língua, mas também a fotografia, a ilustração 
e outras materialidades significantes diversas – como a que nos propusemos a 
analisar neste trabalho. Esse exercício vai requerer que a compreensão do acon-
tecimento discursivo seja buscada a partir das estruturas materiais distintas em 
composição.

De acordo com a autora, é importante destacar o termo “composição” 
para distingui-lo de complementaridade.

Não temos materialidades que se complementam, mas que se rela-
cionam pela contradição, cada uma fazendo trabalhar a incomple-
tude na outra. Ou seja, a imbricação material se dá pela incompletu-
de constitutiva da linguagem, em suas diferentes formas materiais. 
Na remissão de uma materialidade a outra, a não saturação funcio-
nando na interpretação permite que novos sentidos sejam reclama-
dos, num movimento de constante demanda. (LAGAZZI, 2009, p. 3) 
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Para compor a ideia apresentada por Lagazzi, em que se explicita a incom-
pletude tanto da língua, quanto de outras materialidades significantes, vamos apre-
sentar uma dicotomia importante para a análise de discurso: real X imaginário. Na 
AD, o real é usado de maneira a confrontar conceitos associados à “verdade” ou 
à “realidade”. Para a nossa abordagem teórica, o real é permeado pela incomple-
tude, pela dispersão, pela falta, entendendo que o discurso não é transparente e 
o sujeito é dividido. O imaginário, por sua vez, é constituído ao longo da história, 
por meio de diferentes sentidos, que vão tecendo a memória que constitui nossas 
representações. A imagem que construímos de um cientista, ainda hoje, nos leva 
a um indivíduo com inteligência excepcional, com algum nível de excentricidade, 
geralmente homem e branco.

Para Pêcheux (2014), o real não existe, você se depara com ele, de maneira 
que todo ponto de vista é o ponto de vista de um sujeito e que, com a ciência, isso 
não é diferente. “[...] uma ciência não poderia, pois, ser um ponto de vista sobre o 
real, uma visão ou uma construção que representasse o real (um ‘modelo’ do real): uma 
ciência é o real sob a modalidade de sua necessidade pensada” (PÊCHEUX, 2014, p. 
168). Sobre isso, Orlandi afirma ainda que “o que temos de real do discurso é a des-
continuidade, a dispersão, a incompletude, a falta, o equívoco. É nessa relação entre o 
real e o imaginário que o discurso se constitui.” (ORLANDI, 1996, p. 74).

Encerrando as considerações teórico-metodológicas dessa primeira parte do 
trabalho, gostaríamos de apresentar como compreendemos a divulgação científica a 
partir de uma definição de Orlandi, que a entende como “(...) o alargamento de conhe-
cimentos científicos de uma comunidade mais restrita para seu exterior. Esse movi-
mento de um meio restrito para o grande público é a de uma função tida socialmente 
como necessária para o desenvolvimento das ciências.” (ORLANDI, 2010a, p. 15).

No próximo tópico, vamos abordar as condições de produção do material 
que será analisado e apresentaremos também o gesto de interpretação que nor-
teou nossa análise. 

CONDIÇÕES DA MARÉ

Antes de partirmos para a análise do material proposto, vamos apresentar 
um breve histórico da Fundação e das condições de produção do material de divul-
gação científica que será analisado. Fundada em 3 de agosto de 1907, a Fundação 
Ezequiel Dias - Funed é uma instituição de saúde pública, integrada à Secretaria de 
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Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais, atuando nas áreas de Pesquisa e De-
senvolvimento; Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e de Saúde do Tra-
balhador; e na Produção de Medicamentos. A Assessoria de Comunicação Social 
é a área responsável por todas as ações de comunicação institucional. Em 2015, a 
Fundação começou a integrar a Rede Mineira de Comunicação Científica – RMCC, 
com o objetivo de ampliar os conhecimentos da equipe na área de divulgação da 
ciência e também criar relações com as demais instituições de ciência e tecnologia 
do estado, participando do processo de potencialização das ações de comunica-
ção pública da ciência em Minas Gerais. 

Como instituição com três áreas de atuação distintas, uma das dificuldades de 
atuação da Assessoria de Comunicação era conseguir realizar uma completa cober-
tura das demandas de comunicação da Fundação. Com essa motivação, em 2018, 
iniciou-se um projeto de trabalho em rede, sendo criada a Rede de Comunicação da 
Funed, com representantes das principais áreas da instituição, com a proposta de ter 
um maior mapeamento dos diversos setores e suas possíveis pautas para divulgação. 
Outra proposta da Rede foi a de elaboração de uma Política de Comunicação, que foi 
publicada em dezembro de 2019, tendo como objetivo geral: 

Instituir a comunicação como um dos elementos essenciais para 
o cumprimento da missão da Funed, participar do fortalecimento 
do Sistema Único de Saúde protegendo e promovendo a saúde, 
utilizando-se da circulação de informações e valores estratégicos 
sobre ciência, tecnologia, pesquisa, ensino, produção de medica-
mentos e produção de conhecimento em diálogo com o público 
interno e externo à Fundação. (2019, p. 2)

A criação da Política de Comunicação da Funed pode ser considerada uma 
boa prática em comunicação, de forma geral, por dar forma e conteúdo aos princí-
pios e práticas que norteiam o trabalho da Comunicação Institucional. No tocante à 
divulgação científica, a Política tem, entre suas diretrizes:

II. Fortalecer as iniciativas de divulgação e popularização da ciência e da co-
municação científica de modo a ampliar o alcance da informação científica no 
Brasil e no exterior; (2019, p. 2)

XI. Estabelecer ações específicas envolvendo canais de comunicação de alta 
capilaridade, para democratização do debate sobre saúde pública e sobre as 
questões referentes à ciência, tecnologia e inovação em saúde; (2019, p. 3)
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Por ser a área onde atua a maioria dos pesquisadores da instituição, a Dire-
toria de Pesquisa e Desenvolvimento da Funed compôs, no início do ano de 2019, 
uma equipe multidisciplinar, com comunicadores, biólogos e farmacêuticos, para 
atuar junto aos pesquisadores em ações de divulgação científica, criando novos 
produtos de comunicação e dando vazão às potencialidades de comunicação da 
diretoria junto à Assessoria de Comunicação Social. Associado a isso, foram utili-
zadas ferramentas de gestão para que a divulgação científica e a popularização 
da ciência fossem incorporadas às entregas dos pesquisadores, fazendo parte de 
seus indicadores de produção. Essas medidas não só aumentaram o número de 
pautas sobre as pesquisas em desenvolvimento, como também despertaram no 
pesquisador maior interesse em divulgar o seu trabalho para o público não espe-
cializado.

Em março de 2020, os programas de popularização da ciência da Funed, 
Ciência em Movimento e Funed na Escola, tiveram sua atuação interrompida, devi-
do à pandemia da covid-19. Como forma de manter as atividades de popularização 
da ciência, antes ofertadas presencialmente, e no intuito de contribuir no combate 
à pandemia, a divulgação científica nas redes sociais foi intensificada. Novos for-
matos de divulgação digital foram criados, com o objetivo de divulgar informações 
para o combate à doença e sobre ciência de forma geral, pensando também no 
público infantil, que não poderia mais frequentar o ambiente escolar. Assim, novas 
narrativas foram sendo construídas sob essa perspectiva, devido ao cenário que 
se apresentava.
 Para a análise proposta neste trabalho, escolhemos três posts do Instagram, 
canal16 institucional com mais visibilidade no momento, com mais de 10 mil segui-
dores, que compõem três séries de divulgação científica apresentadas pela Funed, 
respectivamente: Funed em Casa, Cientistas da Funed e Descomplicada Ciência: 
descomplicando o vocabulário. O público do canal, criado em 2018, é composto 
por 72,6% de mulheres, e 50% dos seguidores têm entre 25 e 44 anos17.

O Funed em Casa foi a primeira iniciativa desenvolvida durante a pandemia e 
foi formulado para manter as ações dos programas de popularização da ciência da 
Funed, com iniciativas direcionadas para crianças, divulgando conhecimento científico 
de forma lúdica e com um pouco de entretenimento no período de isolamento. 

De acordo com Simon Torok (2008, p.33), “escrever para jovens a fim de atingi-los em 

16 A Funed mantém outros canais institucionais: site, Facebook, Twitter, YouTube e Linkedin, além 
de contas no Deezer, Spotify e SoundCloud. 
17 Dados extraídos do Instagram Insights, em julho/2021.
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um ambiente fora de sala de aula é uma maneira de atraí-los para a ciência desde 
cedo”.

Foram realizadas cinco postagens do Funed em Casa, no período de 6 de 
abril a 16 de julho de 2020, com tutoriais de experiências científicas e oficinas de 
animais peçonhentos feitos com material reciclável. Para a análise deste artigo, 
escolhemos a primeira postagem. 

A série Cientistas da Funed foi iniciada em 25 de agosto de 2020 e apre-
sentou alguns cientistas da Fundação, suas trajetórias e atuação na instituição. O 
objetivo foi aproximar os pesquisadores do público, desmistificando estereótipos 
de serem eles pessoas inacessíveis e diferentes das demais, bem como despertar 
no público jovem o interesse pela carreira científica. A ação também foi motivada 
por experiências anteriores, em que se percebeu que postagens com personagens 
reais geram bastante engajamento nas redes. A humanização da divulgação gera 
empatia e atrai o público. Nessa série, foram realizadas cinco postagens, no perío-
do de 25 de agosto a 21 de dezembro de 2020, abrangendo pesquisadores de to-
das as diretorias da Fundação. Para esta análise, escolhemos a primeira postagem.

O Descomplicada Ciência: descomplicando o vocabulário é um dicionário 
de termos científicos. A iniciativa teve início no mês de julho de 2020, quando foi 
celebrado o Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional das Pesquisadoras e dos Pes-
quisadores. A ideia foi tornar mais compreensíveis alguns termos relacionados a 
pesquisas e presentes em artigos científicos. Os termos são escolhidos com parti-
cipação do público, por meio dos comentários das postagens, ou de acordo com 
os temas trabalhados no mês. A primeira postagem da série foi em 7 de agosto de 
2020 e segue até o momento, com duas ações mensais. Para a análise deste tra-
balho, foi escolhida a peça do dia 25 de setembro de 2020, que falou sobre soros 
hiperimunes heterólogos.

Para as análises aqui propostas, consideramos cada objeto simbólico que 
compõe nosso pequeno corpus como uma unidade significante que faz parte de 
conjunto maior, representado pelo discurso presente na rede, lembrando que as 
análises não serão feitas considerando que uma materialidade complementa a ou-
tra, mas que o sentido se constitui em composição. Para isso, resgatamos a ques-
tão que norteará nossa análise: que imaginários sobre ciência estão sendo mobili-
zados nas publicações do material apresentado? 

Para nos ajudar a refletir sobre a questão, evocamos uma ideia de Orlandi 
que diz que: “É preciso pensar as discursividades em suas diferentes materialida-
des que se desdobram em um espaço contraditório, fazendo-se unidades de análi-
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se.” (ORLANDI, 2012, p. 49). Portanto, cada post recebeu uma orientação analítica 
específica, de acordo com a materialidade analisada.

Orlandi também recomendou que a análise ainda deve considerar a referên-
cia discursiva de cada objeto analisado, pois eles são construídos em diferentes 
formações discursivas (culturais, científicas, técnicas, morais, políticas…) “[...] que 
combinam seus efeitos em efeitos de interdiscurso; a produção discursiva desses 
objetos circularia entre diferentes regiões discursivas dos quais nenhuma pode ser 
considerada originária” (ORLANDI, 2012, p. 50).

Desse modo, o corpus textual partiu do corpus empírico em direção ao pro-
cesso discursivo, por meio da análise do material apresentado, de forma que se 
responda: o que é dito, como se diz, quem diz e em que circunstâncias? Essas 
questões apoiam a compreensão do processo de materialização dos acontecimen-
tos na história, e as relações de força que se mostram na sintaxe. A partir daí, ca-
minhamos para os processos discursivos (paráfrases, sinonímias, relação do dizer 
com o não dizer) e a relação do discurso com as formações discursivas.

Ao mesmo tempo, o corpus formado por outras materialidades significantes, 
além da língua, foi analisado de forma que se buscou compreender como elas 
funcionam como um processo de produção que significa e não como um suporte 
técnico (foto, ilustração, vídeo). 

No próximo tópico, iniciaremos as análises propostas para este trabalho.

EFEITO BÚSSOLA: O MAGNETISMO DO DISCURSO

O primeiro conteúdo analisado foi o post Funed em Casa. A publicação foi 
feita em forma de carrossel, ou seja, sequência de sete imagens que compuseram 
a narrativa do post, usando uma arte lúdica e colorida, fotografias dos materiais 
necessários para realizar a atividade, fotografia do material artesanal pronto, com 
o passo a passo numerado das etapas a serem cumpridas e o texto em fonte que 
simula a letra cursiva.
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Figura 1

Como um tutorial voltado ao público infantil, nos aspectos linguísticos, nos 
chamou a atenção os verbos no imperativo como: corte, fure, pinte, reserve. As “re-
comendações” trabalham produzindo efeitos de sentido de ordenamento de ideias, 
mas também de sistematização daquilo que precisa ser feito de maneira exata, 
para se chegar ao objetivo proposto: construir uma cobrinha de rolo de papel. Essa 
“voz” do especialista orienta acerca do que precisa ser feito, mas não de qualquer 
maneira. Outro trecho, na terceira imagem, serve para demarcar o lugar discursivo 

Fonte: captação da Internet
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de quem fala: Não se esqueça de pedir ajuda a um adulto! Essa recomendação 
também constitui sentido de ressalva, que aproxima, pois mostra que ele pode fa-
zer, mas que também afasta, dizendo que seria melhor pedir o auxílio de um adulto.

Nesse ponto, o discurso também funciona por meio de suas falhas, afinal, a 
rede não é composta pelo público infantil, mas por adultos. Por mais que se intente 
“falar” diretamente com a criança, espera-se que o adulto funcione como ponte 
para que a compreensão da proposta se efetive.

As fotos dos materiais necessários apresentam referências discursivas que 
não pertencem ao campo técnico-científico, mas ao dia a dia de qualquer pessoa 
(papel higiênico) e também a materiais referentes à educação (cola, tesoura, gua-
che). Essa apresentação constitui o efeito de sentido de aproximação da ciência 
ao dia a dia da criança, pois os materiais são expostos como fáceis de conseguir e 
acessíveis a qualquer pessoa.

Um terceiro aspecto evidencia a questão do espaço de memória institucional 
de uma rede social que pertence a uma instituição centenária e que, portanto, é 
regido e organizado de acordo com certas relações de poder. O tutorial não ensi-
na a fazer uma coruja, um cachorro ou um passarinho, mas uma cobra. Animal de 
grande valor simbólico para a Fundação, que desde a sua criação trabalhou com 
venenos de animais peçonhentos e de forma particular, com as serpentes. Esse es-
paço institucional é demarcado ainda na primeira imagem do post, que apresenta 
as marcas da Fundação, do SUS e do Governo de Minas, imagens que funcionam 
como um selo de autoridade.

A segunda análise proposta apresenta um post da série Cientistas da Funed, 
e mostra uma jovem pesquisadora Clara Guerra, que trabalha na Fundação com 
toxinas de animais peçonhentos.

Figura 2

 
Fonte: captação da Internet
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O conjunto de três imagens postadas em sequência apresenta o título da série com 
o nome e a foto da pesquisadora e o que ela faz, e segue com fotos e atribuições 
nas duas telas seguintes, sempre trazendo fotos da cientista com jaleco e em ação 
nos laboratórios. 

Para os aspectos da língua, destacamos os adjetivos em funcionamento: 
Drª., que embora seja também um pronome de tratamento, na sequência discursi-
va funciona colocando em evidência o grau de formação da pesquisadora; Bióloga, 
novamente doutora em Biologia e Imunobiologia e subcoordenadora e docente 
do Mestrado.

Os termos pertencem ao campo técnico-científico e demarcam um importan-
te espaço de poder de um grupo, aquele formado por cientistas. A constituição do 
sentido segue sublinhando aquilo que é valoroso para o grupo dos pares: o título, a 
área de pesquisa, o campo da docência. É o grupo se significando e significando o 
mundo por meio dos papéis que exercem na sociedade. Como Orlandi disse que o 
discurso é um ritual com falhas, ele não ocorre de forma linear, redonda. Essa máxi-
ma está materializada na frase “... trabalha com toxinas de animais peçonhentos 
que podem causar danos à saúde”. Então o primeiro trecho destaca a formação 
discursiva do cientista e o segundo remete ao público não especializado, consti-
tuindo sentidos de justificação, e recordando a divulgação científica apresentada 
como uma necessidade (Orlandi, 2012).

A fotografia é a materialidade discursiva escolhida para mostrar uma ciência 
feita também por mulheres jovens. E a pesquisadora não apresenta uma imagem 
solene, ao contrário, ela sorri, como quem convida, quem se encanta e atua de for-
ma resistente na área científica. A foto de uma jovem mulher na pesquisa também 
funciona como transgressão. 

O terceiro conteúdo é parte da série Descomplicada Ciência, que propõe 
“explicar”, como um pequeno dicionário digital, alguns termos científicos. Analisa-
mos o oitavo post da série sobre os soros hiperimunesheterólogos. 

Figura 3

Fonte: captação da Internet
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Para esta análise, destacamos três aspectos centrais: o nome da série (Des)
complicada Ciência, a autoria do conteúdo e a tentativa de  estabelecimento de 
um sentido único, como um dicionário. No primeiro aspecto, o nome segue cons-
tituindo sentidos acerca daquilo que precisa ser “desvendado”, “desnudado” “de-
talhado”; afinal, se é preciso descomplicar a ciência, parte-se do pressuposto que 
ela de fato é considerada algo complicado, difícil, distante, incompreensível. Se 
fazemos um exercício parafrástico, a série poderia ser Simplificando a Ciência, 
Compreendendo a Ciência, Desvendando a Ciência. A materialidade de cada ter-
mo constitui sentidos na e pela história. 

O segundo aspecto nos apresenta a autoria do texto, ou seja, demarca um 
lugar institucional de onde aquela informação foi retirada (Site da Funed), mas vai 
além disso, pois mostra que essa informação oficial foi validada por um especia-
lista da área: Bruno Pereira, Diretor Industrial. Ao mesmo tempo em que a autoria 
atesta a informação técnica, ela deixa evidente que aquele significado é também 
uma “leitura” ou uma “interpretação” de alguém, que está explicitada por meio da 
assinatura.

E o terceiro aspecto é aquele que, para nós da análise de discurso, abre 
caminhos para infinitas discussões: a tentativa de estabelecer um único sentido a 
palavras e proposições. Mais uma vez, aparece um termo que pertence ao campo 
técnico-científico. Quando se estabelece e se registra na memória metálica da Fun-
dação um termo, também há a tentativa de controlar sentidos, atribuindo um único 
e deixando uma série de outras possibilidades possíveis à margem. Deixa em evi-
dência, novamente, um espaço de divulgação científica institucional e regido por 
determinadas relações de poder.

MUITAS ÁGUAS VÃO ROLAR

Desejamos neste tópico, em que novamente remetemos à imagem dos ma-
res, elencar alguns pontos para nossas considerações finais, que para nós podem 
delinear boas e novas discussões. Para isso, é importante destacar que para Orlan-
di (2009), a intenção dos indivíduos não faz diferença, o que importa é a materiali-
dade significante daquilo que está posto, portanto, aquilo que constitui os sentidos.

Essa compreensão nos desafia a cada dia enquanto divulgadores da ciên-
cia, pois nos provoca a produzir produtos que transbordem nossas intenções e 
desejos. Retomando nossa questão inicial - que imaginários sobre ciência estão 
sendo mobilizados nas publicações do material apresentado? -, compreendemos 
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que as análises nos levaram a constatar que, por mais que tenhamos nos mobiliza-
do para falar ao público não especializado durante uma pandemia, a constituição 
do sentido dos posts analisados nos remetem a um imaginário sobre ciência ainda 
duro, técnico, altamente especializado. Dos três conteúdos analisados, somente o 
Funed em Casa constituiu sentidos acerca de uma ciência mais próxima, amigável. 
Mesmo assim, o discurso se constitui com furos, por não estar dirigido diretamente 
ao público ao qual se destinava.

Como afirma Orlandi (2010), embora o discurso de divulgação científica se 
coloque como uma necessidade dos tempos atuais, a constituição dos sentidos 
não acontece de forma linear, perfeita, sem furos. Na análise do Cientistas da Fu-
ned, mais uma vez se materializa a nossa necessidade de falar para os pares e não 
para a sociedade em geral. No Descomplicada Ciência, por sua vez, há tentativa 
de “descomplicar” delimitando, regendo os sentidos e não ampliando as portas 
para a compreensão.

Conforme nos advertiu Pêcheux, o real não existe, nós nos deparamos com 
ele, e chegar a essas reflexões sobre o nosso próprio trabalho nos mostra que real-
mente muitas águas ainda precisam rolar para que a nossa prática de divulgação 
científica se torne mais plural, inclusiva e simples. 
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RESUMO

O presente artigo apresenta o projeto de divulgação científica intitulado “A ciência 
que fazemos”, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) com o intuito de aproximar a ciência de um público jovem: estudan-
tes de escolas públicas. Iniciado como projeto piloto em 2017, a proposta já reúne 
escolas do município e de outras cidades do Brasil para falar sobre os processos 
científicos com a finalidade de provocar pensamento crítico e alfabetização cientí-
fica, com foco na humanização da figura do cientista. Além de incluir os jovens no 
debate sobre Ciência e Tecnologia, a proposta é contribuir com a formação conti-
nuada de professores da Rede Pública de Ensino e capacitar pesquisadores para 
a divulgação da ciência que produzem. 
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Introdução

Desde o final do século XIX, a ciência, bem como as inovações proporcio-
nadas pelas investigações científicas, legitima-se histórica e socialmente, assumin-
do, cada vez mais, um papel de destaque em nossa sociedade, de maneira que 
estão, direta ou indiretamente, ligadas à vida de todos. Diariamente, estamos em 
contato com diversos produtos que demandam o emprego de novos conhecimen-
tos e tecnologias avançadas. De fato, Alfonso-Goldfarb (1994), ao criticar a visão 
sobre a ciência na contemporaneidade, destaca que, do ponto de vista histórico, “a 
partir século XIX, a Ciência passa a influenciar desde a mudança de currículo das 
escolas até o desenvolvimento das nações, torna-se oficial e não mais precisa ser 
justificada, tem o rosto do futuro do planeta”. 

Portanto, aproximar a população da Ciência e da Tecnologia (C&T), sensi-
bilizando-a não somente a respeito da importância desses campos, mas também 
sobre os processos de produção, as implicações econômicas, sociais e políticas, 
segue sendo um desafio progressivamente mais urgente. Compreender a exten-
são da integração da ciência com o nosso cotidiano, promovendo um pensamento 
crítico, é outro importante elemento para tornar possível o consumo e o compar-
tilhamento de informações de qualidade, bem como para fundamentar a tomada 
de decisões com impacto direto nos campos pessoal e profissional. Como denota 
Germano (2011):

A Popularização da C&T como fator de inclusão social, recorremos 
inicialmente a uma digressão histórica que, à luz do entendimento da 
ciência como manifestação particular da cultura geral e utilizando o 
trabalho como categoria fundante, procura entender a contradição 
de uma “sociedade do conhecimento” em que a maioria dos cida-
dãos flagram-se excluídos dos limites mínimos de compreensão dos 
processos de produção desse conhecimento (GERMANO, 2011, p. 
283).

Vista a urgência em aproximar a sociedade e a ciência, é legítimo e impres-
cindível que institutos públicos de pesquisa, como é o caso das universidades e 
institutos federais e estaduais, dediquem-se a compreender e a trabalhar em prol 
da liberação dos entraves que impedem a relação entre a população e a produ-

ufjf.br. 
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ção científica; um desalinhamento que impossibilita, inclusive, o acesso a possíveis 
avanços sociais. Torna-se explícito, como parte das responsabilidades sociais des-
sas instituições, a necessidade de comunicar à sociedade sobre a natureza dos pro-
cessos de produção, suas características fundamentais (como o trabalho em comuni-
dade), os resultados das investigações científicas e quem são as pessoas dedicadas 
à construção e ao fomento da ciência – no caso deste último, destaca-se a importância 
da superação de estereótipos como o da imagem do “cientista excêntrico”, natural-
mente “genial”, identificado no masculino (KOSMINSKY, 2002). Essa comunicação, no 
entanto, não deve ser restrita somente ao compartilhamento de dados, visto que tam-
bém é preciso promover o debate das implicações sociais da ciência para a formação 
de indivíduos capazes de exercerem plenamente a cidadania. 
 E um dos espaços mais propícios – certamente um dos mais importantes – 
para viabilizar esses diálogos, assim como para construir visões críticas a respeito 
dos conhecimentos e dos produtos que implicam decisões sobre a nossa realida-
de, são as escolas. 

Porém, como apontado por Cachapuz et al (2005), Fourez (2003) e Millar 
(2003), o ensino de ciências ainda é, em geral, resultado de um modelo hierárquico 
de transmissão de conteúdos de professores para estudantes, falho em conside-
rar o contexto dos discentes e peça de um processo conteudista e fragmentado. 
Sendo assim, a escola, considerada como campo privilegiado para reflexões, vem 
sendo chamada a se reestruturar para assumir seu papel de espaço de construção 
de conhecimento escolar, superando a ideia de mera transmissora de saberes sis-
tematizados em outros espaços. 

Assim, entendemos que o conhecimento escolar é um produto genuíno do 
espaço acadêmico e que seu artífice, o professor, tem a responsabilidade de fazer 
a transposição entre o conhecimento científico e o escolar (LOPES, 2007). Une-se 
a esse entendimento a noção de que as universidades têm o dever social de incluir 
o cidadão no debate sobre a ciência, indo além da transferência de resultados do 
conhecimento produzido em seu âmbito para a sociedade. 

Concebido justamente para reduzir a distância entre os estudantes do en-
sino fundamental e médio e a ciência produzida nas universidades – mais espe-
cificamente, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – o projeto “A ciência 
que fazemos” teve seu modelo piloto apresentado durante a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia (SNCT) de 2017. Desde o início, a proposta tem como objetivo 
colaborar com a aprendizagem de ciências e sobre as ciências em escolas públi-
cas. Para isso, o projeto viabiliza visitas de pesquisadores às escolas para rodas 
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de conversa com os alunos e os professores, buscando um formato de interação 
mais horizontalizado. Em cada encontro, após se apresentarem e destacarem suas 
trajetórias individuais de formação – que, muitas vezes, aproxima-se da história dos 
alunos, com ênfase na superação de desafios e tomadas de decisão que fogem 
do óbvio –, os integrantes do projeto priorizam ouvir o que os estudantes têm para 
falar e, a partir dessa troca, alinhar os discursos com a vivência do discente, além 
de compreender os repertórios próprios dos alunos. 

Como reforçado por Lévy-Leblod (2006):

Nós, cientistas, não somos basicamente diferentes do público, salvo 
no campo bem delimitado da nossa especialização. Diante de pro-
blemas como a manipulação genética ou a clonagem, por exemplo, 
sinto-me exatamente, ou quase exatamente, na mesma posição do 
leigo. (LÉVY-LEBLOD, 2006, p.32).

Esse formato teve que ser suspenso em 2020 e 2021, devido ao período da 
interrupção das aulas presenciais em decorrência da pandemia da covid-19. Nes-
se ínterim, o projeto recorreu a novas formas de estabelecer diálogos, fazendo uso 
de canais de comunicação pouco ou ainda não explorados pelo “A ciência que fa-
zemos”. Inicialmente, foram produzidos vídeos pelos pesquisadores que serviram 
de material para os professores da educação básica trabalharem com os alunos. 
Posteriormente, quando o formato das aulas remotas passou a ser por encontros 
síncronos, os pesquisadores passaram a realizar participações nos moldes dos 
encontros presenciais, além de utilizar o WhatsApp – aplicativo que, em conversa 
com professores integrantes do projeto, demonstrou ser o mais utilizado para co-
municação com alunos durante o isolamento social – como meio de interação entre 
pesquisadores e estudantes das escolas. Mais à frente, detalharemos tais proces-
sos. O projeto também prevê a capacitação continuada para o letramento científico 
e para o desenvolvimento de competências midiáticas dos estudantes, assim como 
a formação mútua e colaborativa entre os professores da educação básica e os 
pesquisadores da universidade – tanto para a divulgação científica, quanto para 
possibilitar a melhor compreensão da natureza do saber científico, seus limites e 
potencialidades.

OBJETIVOS E CAMINHOS

É preciso refletir sempre a respeito dos objetivos esperados com a divulgação 
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da ciência, ou seja, o que motiva cada ação e quais são os resultados pretendidos. 
A partir da definição do público-alvo, definir qual o alcance buscamos gerar com 
essa aproximação entre o conhecimento científico e a sociedade foi fundamental 
para orientar todo o trabalho.

Inicialmente, o intuito é promover a familiarização dos jovens com o pro-
cesso de construção do conhecimento científico. Para isso, nos encontros entre 
pesquisadores e alunos, objetivamos focar mais em processos, em contextualizar 
a pesquisa, em problematizar as questões que permeiam a produção daquele co-
nhecimento, do que somente comunicar os resultados das investigações científi-
cas. É preciso compreender a impossibilidade de comunicar todos os resultados, 
devidamente atualizados, de todas as áreas do conhecimento; portanto, possibilitar 
o entendimento sobre o processo mostra-se bem mais eficaz e importante quando 
o propósito é promover a cidadania científica.

Outra questão significativa e basilar do projeto é a humanização da figura do 
cientista, representada pelos esforços em trazer a história de vida dos pesquisado-
res convidados, o que os motivou a seguirem pela carreira acadêmica e como são 
construídos a investigação e o conhecimento científico. Tal caminho passa, inevita-
velmente, pela abordagem de noções de construção como a coletiva, em colabo-
ração, em rede e a transdisciplinar. É preciso explicar e, quando possível, mostrar 
que existe método, rigor e consenso que tornam o conhecimento científico não um 
saber absoluto, imutável, reflexo perfeito da verdade – mas o mais próximo dis-
so alcançado até aquele momento. Consideramos que esses esforços contribuem 
para a superação de uma imagem estereotipada de genialidade e infalibilidade do 
cientista, abrindo espaço para que a(o) estudante da educação básica perceba 
que a atividade científica também é possível para ela(e).

O que nos importa é incluir o cidadão no debate sobre ciência. Para isso, 
é preciso levar em consideração os saberes outros que fazem parte da formação 
daquele sujeito; nesse caso, jovens, principalmente de escolas públicas. Desta 
forma, os encontros são moldados na contextualização do conhecimento, buscan-
do referências no repertório dos estudantes, além de valorizar a participação dos 
alunos com perguntas, reflexões, ponderações, mediadas e respondidas pelo(a) 
pesquisador(a) – que, muitas vezes, conta com a companhia de estudantes de 
pós-graduação ou de iniciação científica vinculados às pesquisas desenvolvidas 
pelo visitante em questão. Assim, concordamos com Mora (2003), que aponta: 

A divulgação é uma tarefa que não admite apenas uma definição; 
além disso, ela varia segundo o lugar e a época. Para alguns, divul-



DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: BOAS PRÁTICAS   75

gar continua sendo traduzir. Para outros, ensinar de forma amena 
ou informar de um modo acessível. Fala-se, também, que divulgar 
é tentar reintegrar a ciência na cultura. Optemos por uma definição 
operativa: divulgar é recriar, de alguma maneira, o conhecimento 
científico. (MORA, 2003, p. 09)

Acreditamos que, dessa forma, provocamos uma aproximação de alunos 
com o saber científico e o universo acadêmico. Esta não seria uma relação ingênua, 
com base somente na crença e na aceitação irrestrita, mas seria dotada de um 
olhar crítico, que busca o entendimento. Com isso, almejamos suscitar e fomentar 
credibilidade, confiança e interesse para amparar decisões cotidianas dos estu-
dantes, construindo um repertório para baseá-las nesse tipo de conhecimento; sem 
abrir mão de também compartilhar um olhar crítico sobre a própria ciência, visando 
superar visões dogmáticas e, sobretudo, construir um arcabouço de referências 
suficiente para torná-los capazes de identificar abordagens negacionistas ou pseu-
docientíficas transvestidas como científicas.

Outro desafio do projeto é popularizar as possibilidades oferecidas e de-
senvolvidas pelas universidades e nos institutos de educação pública brasileiros. 
Percebemos, no decorrer do processo, que muitos estudantes desconhecem ques-
tões básicas acerca do compromisso social,  da estrutura e da organização das 
universidades públicas – como a própria gratuidade, o funcionamento do sistemas 
de cotas, a existência de políticas de apoio estudantil, a quantidade e as ofertas de 
diferentes tipos de cursos, os opções de processos seletivos, o desenvolvimento 
de projetos de extensão, a produção do saber científico ao longo da graduação e 
da pós-graduação, o desenrolar e a acessibilidade de iniciativas culturais, entre ou-
tras possibilidades de inclusão que afetam diretamente a realidade desse público.

Também consta entre os objetivos do projeto o apoio à formação continuada 
dos professores das escolas públicas parceiras, para que possam não somente co-
laborar, de fato, para o sucesso da iniciativa, como também para superar o formato 
conteudista de transmissão de conteúdo, conduzindo uma educação que também 
abre caminhos para integrar a curiosidade e a participação dos estudantes. São 
encontros semestrais de formação, contando com especialistas da área de educa-
ção e divulgação científica. Além disso, oferecemos materiais como vídeos, maté-
rias de jornalismo científico e artigos para utilização de material paradidático para 
as aulas, disponibilizados via redes sociais do projeto ou por contato via e-mail.

Tendo esses objetivos delineados, percebemos, durante o desenvolvimento 
do projeto, a necessidade de também capacitar os pesquisadores da universidade 
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para a divulgação científica. Estimulamos a participação em eventos como o Fala 
Ciência21 (realizado pela Rede Mineira de Comunicação Científica, da qual a Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora é integrante), a elaboração de projetos comple-
mentares de divulgação científica no formato de extensão universitária, e a adesão 
aos nossos próprios cursos voltados para toda a comunidade acadêmica, como o 
Workshop de Divulgação Científica22. Demais ações contínuas de sensibilização 
para a importância da comunicação pública da ciência também foram conduzidas 
pela Coordenação de Divulgação Científica da UFJF. Dessa forma, fomentamos, 
dentro da universidade, uma cultura de divulgação da ciência entre professores e 
alunos, desde a iniciação científica até os últimos níveis de pós-graduação.

Tais iniciativas, todas em conjunto, visam a impactar na compreensão de 
que a construção do conhecimento está intimamente interligada com o compro-
misso da transferência do conhecimento à sociedade. A participação nas ações 
do projeto é uma oportunidade para que graduandos e pós-graduandos desen-
volverem, durante a formação acadêmica, uma série de habilidades voltadas para 
a comunicação acessível de seus próprios trabalhos, além de participarem de ex-
periências relevantes para que pensem na função social de suas pesquisas e na 
relevância de divulgarem suas investigações para além do meio acadêmico. Esse 
aspecto do projeto contribui para refletir, junto aos pesquisadores, a produção de 
conhecimento realizada dentro da UFJF.

Por fim, focamos em uma divulgação do trabalho realizado no âmbito do pro-
jeto de forma que mais escolas busquem parcerias conosco, novos pesquisadores 
se interessem por integrar o “A ciência que fazemos” e órgãos e setores governa-
mentais sintam-se compelidos a apoiar a iniciativa. A comunicação acerca do que 
é desenvolvido por meio do projeto também busca incentivar a promoção de ações 
semelhantes em outras instituições do estado e de outras regiões do país, além 
de ter gerado pontes para a troca de experiência entre profissionais e colegas de 
demais escolas e universidades. Fazemos essa divulgação por meio da participa-
ção em congressos, promoção de minicursos em parceria com outras entidades – 

21 Exemplo desse estímulo foi sediar o Fala Ciência, pela primeira vez na história do evento, por 
meio da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), trazendo divulgadores científicos e pesqui-
sadores ao campus sede. Programação disponível em: <https://www2.ufjf.br/noticias/2018/10/22/a-
-ciencia-como-voce-sempre-quis/>. Acesso em 28 de setembro de 2021.
22 Programação completa do 1° Workshop de Divulgação Científica da Universidade Federal de 
Juiz de Fora está disponível em <https://www2.ufjf.br/noticias/2019/09/17/1-workshop-de-divulga-
cao-cientifica-esta-com-inscricoes-abertas>. O evento foi organizado pela equipe de Divulgação 
Científica da UFJF, a mesma responsável por integrar o projeto “A ciência que fazemos”. Acesso 
em 28 de setembro de 2021.
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como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)23 – e divulgação 
por meio das mídias do próprio projeto24 e do portal oficial de notícias da UFJF25. 

Para a concretização dessa proposta, contamos com uma equipe de produ-
ção, acompanhamento e avaliação das iniciativas. O grupo, nesse momento, conta 
com a jornalista da UFJF e coordenadora do projeto, Bárbara Duque; na vice coor-
denação, com o pesquisador do departamento de Química, José Guilherme S. Lo-
pes; além da jornalista Laís Cerqueira; um bolsista de extensão; um de bolsista de 
iniciação científica do curso de jornalismo, por meio do apoio do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); um bolsista de iniciação 
científica do curso de licenciatura em química; e um bolsista de extensão no país.

A equipe ainda é responsável pela elaboração do material de divulgação, 
abrangendo textos, fotos, filmagens, campanhas; pela definição dos temas dos 
encontros; pelo contato com as escolas para agendamento das visitas; pelo convi-
te aos pesquisadores; pela realização de reuniões para a apresentação do projeto 
para professores com potencial de interesse em participar; pelo acompanhamento 
e pela produção de todo o processo; pela assessoria de imprensa; pela avaliação 
dos resultados esperados e pelo planejamento.

DINÂMICA DOS ENCONTROS PRESENCIAIS

Em seu modelo presencial, a interação de pesquisadores com estudantes, 
feita durante os encontros nas escolas, é dividida em três momentos. O primeiro 
consiste em uma introdução do(a) pesquisador(a) convidado(a), que relata sua 
experiência pessoal, focando em como surgiu e desenvolveu-se o interesse pela 
vida acadêmica, podendo compartilhar desde as dúvidas e as inseguranças até os 
fatores que motivaram a decisão pela pesquisa em determinada área. Com isso, 
o projeto almeja humanizar os pesquisadores, oferecendo um contraponto à ideia 
clássica dos cientistas como sendo, em sua maioria homens, que atuam de forma 
isolada, sendo a única interação com outros indivíduos a de sujeito-objeto, onde os 
outros, muitas vezes, aparecem como cobaias em seus experimentos, de acordo 
com a visão de estudantes do ensino médio (KOSMINSKY, 2002).

23 A jornalista Bárbara Duque, coordenadora do projeto, participou do minicurso “Divulgação científica: 
o desafio de incluir diferentes públicos”, ministrado na 73ª reunião anual da SBC. Descrição do curso 
disponível em <reunioes.sbpcnet.org.br/73RA/lista_mc.php>. Acesso em 28 de setembro de 2021.
24 Exemplos são o canal do Youtube e o perfil do Instagram dedicados ao “A ciência que fazemos”, 
disponíveis em <acienciaquefazemos.carrd.co>. Acesso em 28 de setembro de 2021.
25 Portais disponíveis por meio dos links <ufjf.br> e <ufjf.br/noticias>. Acesso em 28 de setembro 
de 2021.
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O segundo momento dos encontros compreende a apresentação da pes-
quisa desenvolvida pelo(a) pesquisador(a) convidado(a), relacionando-as com as-
pectos do cotidiano dos alunos e demonstrando os benefícios daqueles estudos 
para a sociedade; também é nesta etapa que os pesquisadores apresentam as 
possibilidades que a UFJF representa para os estudantes, abordando como a uni-
versidade, por possuir linhas e programas de pesquisa variados, tem grande po-
tencial de adequação a diferentes perfis, instigando a curiosidade e ampliando os 
horizontes em relação às áreas possíveis de estudo. O intuito de elucidar sobre a 
composição entre as áreas de conhecimento é construído com intencionalidade no 
momento em que a escola recebe pesquisadores de diferentes campos científicos 
– o que contribui, inclusive, para a problematização da ideia de que cientistas são 
apenas aqueles oriundos de áreas como Ciências Exatas, Biológicas ou da Saúde. 
Consideramos que, embora tal compreensão esteja melhor estruturada entre os 
pesquisadores e os estudantes do Ensino Superior, ainda é pouco discutida e ex-
posta durante a Educação Básica. 

O terceiro momento dos encontros do projeto “A ciência que fazemos” é con-
siderado o de maior importância: é o momento de ouvir as dúvidas e os interesses 
manifestados pelos estudantes. É nessa etapa de interação que o(a) pesquisa-
dor(a) também tem abertura para questionar a respeito da visão que os alunos têm 
da ciência. No geral, o intuito é demonstrar, por meio da identificação dos discentes 
com a trajetória dos próprios pesquisadores e os diálogos estabelecidos entre eles, 
o quão tangível é a participação desses alunos na vida acadêmica – desde consu-
midores a produtores de conhecimento (seja como estudantes ou pesquisadores). 
O intuito abrange, ainda, a construção da percepção de que a carreira científica 
exige esforço, dedicação e criatividade, dentre outras características e motivações.

Parte dos alunos participantes é selecionada para responder, tanto antes 
quanto depois de cada encontro, um questionário para que, a partir dessa co-
leta de dados, seja possível analisar se o diálogo teve, de fato, algum impacto 
na percepção sobre a ciência e os pesquisadores. Os professores e os pesqui-
sadores também respondem a um questionário e os feedbacks são reunidos 
e levados em consideração para aprimorar o projeto. No entanto, a parceria 
do “A ciência que fazemos” com os professores da escola básica não termina 
nas salas de aula das escolas, uma vez que são convidados a participarem de 
reuniões de avaliação do projeto, bem como cursos de divulgação científica 
desenvolvidos pela equipe da UFJF. 
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Também são realizadas coberturas jornalísticas das visitas às escolas – as 
matérias são, posteriormente, publicadas no site oficial da UFJF e nas redes sociais 
do projeto e enviadas para a imprensa local e regional, a fim de divulgar os resul-
tados do trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DA PROPOSTA

Após a verificação de êxito da iniciativa, o próximo passo precisava ser a 
institucionalização da proposta. Portanto, em 2018, “A ciência que fazemos” tor-
nou-se um projeto de extensão da UFJF. Dessa forma, com duas bolsistas do curso 
de Jornalismo, foi possível esquematizar o projeto com processos bem definidos, 
construídos sempre de forma conjunta com os professores das escolas públicas do 
município e da região e os pesquisadores da universidade.

A equipe organizadora promoveu reuniões de apresentação da proposta, 
com um grupo de aproximadamente dez professores, para que fosse aprimorado o 
projeto-piloto.  Após a fase de consolidação do mesmo, uma vez aprovado e em vi-
gor como projeto de extensão, as reuniões de apresentação e de acompanhamento 
do “A ciência que fazemos” junto aos pesquisadores, tanto os já integrantes quanto 
aqueles interessados em participar, sempre contam com a participação de mem-
bros do projeto que possuem formação na área de Comunicação e/ou experiência 
com divulgação científica para jovens – o que resulta na partilha de orientações e 
recomendações sobre de que forma abordar o conteúdo durante os encontros nas 
escolas, reforçando, frequentemente, a compreensão de que o formato da propos-
ta não era semelhante ao de aulas, palestras ou apresentações; mas sim o mais 
próximo possível do diálogo. Logo, é instruído constantemente que os participantes 
devem privilegiar o formato de conversa, horizontalizado, sem hierarquias, durante 
os encontros, com todos os envolvidos dispostos a ouvir sobre o conhecimento do 
outro. Outro exemplo entre as orientações dadas pela equipe é a importância da 
participação dos alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, com o intuito 
de formar uma cultura de divulgação científica dentro da instituição.  

Aos poucos, mais pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, todos 
ligados à UFJF, passaram a integrar o projeto. Uma das orientações dadas pela equipe 
é a importância da participação dos alunos de iniciação científica, mestrado e douto-
rado, com o intuito de formar uma cultura de divulgação científica dentro da instituição. 
Atualmente, aproximadamente 50 pesquisadores da UFJF estão cadastrados e um 
número semelhante de escolas participam de alguma forma das atividades. 
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Reuniões de avaliação, formação e planejamento são promovidas semestral-
mente, além de, por meio das redes sociais do projeto, os professores e pesquisadores 
terem acesso a materiais relacionados à importância da divulgação científica. O projeto 
tem por princípio o desenvolvimento de forma colaborativa, cada segmento contribuin-
do com suas experiências, pois acreditamos ser a única forma de envolver os alunos 
de forma consciente e promover o pensamento crítico.

A partir de 2020, em decorrência da pandemia do coronavírus, os encontros 
presenciais foram suspensos. Dessa forma, o projeto precisou ser reestruturado, 
passando a equipe a dialogar para desenhar outros formatos possíveis de aproxi-
mação, tendo em vista o frágil acesso à internet pelos alunos e a pouca familiarida-
de dos professores e das famílias com a comunicação mediada por redes sociais e 
plataformas de web conferência. No primeiro ano, foram feitos vídeos sobre assun-
tos que estivessem relacionados com as pesquisas e, ao mesmo tempo, fosse de 
interesse dos alunos. Alguns temas eram tratados em salas de aula virtuais. Não foi 
um momento fácil: a adesão foi baixa, tanto dos professores quanto dos pesquisa-
dores, em função do distanciamento social que resultou em empecilhos técnicos.

Nesse primeiro momento, as aulas na rede pública de ensino foram extrema-
mente prejudicadas, o que impactou diretamente no andamento do projeto. Já em 
2021, houve um pequeno avanço que possibilitou o incremento do projeto, o que 
resultou em abarcar, além dos vídeos, interações por meio de aulas virtuais das 
escolas realizadas via aplicativos de web conferência. 

Além disso, foram estabelecidas interações via o aplicativo de mensagem 
WhatsApp que, como informado, foi o canal de comunicação mais utilizado entre 
professores e alunos ao longo do isolamento social. Por meio dele, alunos das 
escolas enviam perguntas relacionadas a qualquer área do conhecimento. As 
perguntas são conduzidas aos professores responsáveis por cada turma e, por 
meio deles, são repassadas para a equipe do “A ciência que fazemos”; esta, por 
sua vez, encaminha as questões para um(a) pesquisador(a) da área responder. A 
coordenação reforça, junto aos pesquisadores, a importância em adotar, em suas 
respostas aos alunos, um tom leve, amistoso e personalizado, citando diretamente 
o(a) estudante responsável por enviar a questão, buscando humanizar a figura do 
cientista, criar um vínculo com a(o) jovem, despertar o interesse pelo conhecimento 
científico e entender melhor como funciona esse empreendimento. Uma vez res-
pondido, a equipe do projeto envia a resposta para o(a) professor(a) responsável 
que, finalmente, a direciona para a turma e o(a) estudante.
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO

A avaliação do processo é permanente, envolvendo a equipe com encon-
tros periódicos. Também são realizados levantamentos sobre opinião e conteúdos 
discutidos nos encontros com os participantes, por meio de questionários aplica-
dos durante as visitas presenciais promovidas pelo “A ciência que fazemos”. Até 
o momento, foi aplicado um questionário piloto para validação do instrumento em 
duas escolas: uma municipal de ensino fundamental e a outra estadual de ensino 
médio. Com o isolamento social imposto pela pandemia, o próprio questionário e 
aplicação do mesmo foi adaptado para o formato online. A análise preliminar das 
respostas faz eco às pesquisas que apontam que aproximar a ciência da reali-
dade cotidiana dos estudantes é, ainda, um desafio premente. Segundo Fourez 
(2003), há uma relação do ensino conteudista e fragmentado nas séries iniciais do 
ensino básico com a baixa procura dos jovens por carreiras científicas no ensino 
superior, resultando em um entendimento da ciência como algo intangível, incom-
preensível e inacessível. 

Ainda nessa direção, alguns trabalhos vêm mostrando que há uma relação 
direta e estreita entre a prática de ensino conteudista, tomada como modelo em 
vários espaços educativos e aceita por muitos professores, e uma visão de ciên-
cia eminentemente empirista (CUNHA, 2001). Tal relação influenciaria na visão 
dos estudantes, inclusive porque a percepção sobre a ciência veiculada fora do 
espaço escolar – sobretudo pelas diferentes mídias e, mais recentemente, pelas 
redes sociais – pouco contribui para superar essa perspectiva; ao contrário, mui-
tas vezes corrobora com tal visão ingênua.

Sendo assim, como ressaltado anteriormente, é urgente considerar e com-
preender as realidades vividas pelos alunos para que, dessa forma, inicie-se um 
diálogo efetivo sobre as possibilidades das pesquisas e da carreira acadêmica. 
Um exemplo observado durante mais de uma visita realizada pelo projeto, passível 
de citação nesse momento para demonstrar o tipo de desigualdade constatada, 
é a frequência recorrente de estudantes que surpreendem-se ao serem informa-
dos de que não é necessário pagar mensalidade para cursar graduação em uma 
universidade pública, ou até mesmo que não sabiam que é possível frequentar o 
campus universitário – como cidadão, não somente como estudante – sem pre-
cisar pagar por uma espécie de ingresso para entrada. Logo, informações ainda 
mais específicas (como o conhecimento sobre bolsas de auxílio para estudantes 
de acordo com a renda financeira familiar e a existência de um restaurante uni-
versitário) também demonstram ser, de acordo com as experiências vivenciadas 
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ao longo do projeto, ainda mais escassas entre diversos estudantes de escolas 
públicas.

É importante destacar que muitos dos cientistas que participaram desse diálogo 
vieram de uma formação majoritariamente pública, de acordo com levantamento 
interno dos participantes, o que cria condições para melhor compreender o mundo 
que os alunos vivem e aproximá-los do universo das ciências. 

De fato, o retorno dos estudantes por meio dos questionários tem nos mos-
trado que o conhecimento sobre a universidade pública é limitado e que a visão 
que apresentavam sobre a ciência e o cientista era ingênua, composta, em sua 
maioria, por componentes estereotipados. Todavia, após os encontros promovidos, 
muitos alunos mostram-se curiosos com o funcionamento da universidade e apre-
sentam áreas de interesse entre os campos de conhecimento, considerando um 
futuro envolvimento com a atividade investigativa. Um fato peculiar, mas importan-
te, que merece ser destacado, foi o interesse de uma estudante sobre a produção 
de jogos eletrônicos, diante da conversa com uma pesquisadora desta área e uma 
das principais colaboradoras do projeto, a professora Letícia Perani. Tal interesse 
implicou em um convite para conhecimento do grupo de pesquisa e a própria par-
ticipação da estudante nas atividades conduzidas por Perani, esta última concreti-
zada posteriormente.

PROJETOS PARALELOS

Antes da pandemia causada pela covid-19, o projeto já estava alcançando 
novas localizações e procurando meios de expansão a partir de sua proposta ini-
cial. Assim, em 2019, foi realizado o primeiro concurso de redação sobre conheci-
mento científico para alunos das escolas cadastradas no projeto. Com o tema “A 
ciência e eu: como fazer meu mundo melhor”, os estudantes participaram de forma 
voluntária do concurso e os cinco primeiros lugares dos dois grupos (ensino funda-
mental II e médio) receberam prêmios em dinheiro, assim como as professoras dos 
estudantes que ficaram em primeiro lugar dos dois grupos.

A experiência foi muito valiosa para entendermos como os adolescentes 
passaram a se relacionar com o conhecimento científico depois que passaram a 
integrar o projeto. O resultado foi, de fato, impressionante: textos mostrando uma 
relação amadurecida com a ciência e um interesse crescente pelo impacto daque-
le conhecimento nas decisões da vida cotidiana. O resultado foi tão surpreendente 
que, em 2020, mesmo sem atividades presenciais, foi organizado o 2º Concurso 
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de Redação promovido pelo projeto de extensão “A ciência que fazemos”, cujo 
tema foi “A ciência e eu: como eu lido com informações conflituosas”. O objetivo 
foi perceber a relação dos adolescentes com a proliferação de fake news e visões 
pseudocientíficas. A temática foi trabalhada com os alunos com apoio de vídeos 
sobre assuntos amplamente consolidados como consenso pela ciência. O resul-
tado, mais uma vez, foi bastante positivo e encorajador. 

Outra proposta que vem se desenvolvendo de forma paralela é uma co-
leção de histórias em quadrinhos que estão em processo de produção. A ideia 
é que isso seja utilizado como material paradidático pelos professores durante 
o ano letivo, não só em uma disciplina, mas em ao menos três, para que tenha 
seu potencial todo explorado. A proposta é apresentar o conhecimento científico, 
como é construído, quem são os agentes envolvidos no processo, bem como os 
propósitos do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e das inovações.  

Em cada edição, será apresentado um ou mais pesquisadores da UFJF e, 
no último volume a ser trabalhado no ano, todos os “heróis” da vida real se encon-
trarão para mostrar como a ciência é construída de forma coletiva, compartilhada 
e transdisciplinar. Como encerramento das atividades, no fim ano letivo, será or-
ganizado um encontro presencial com essas personagens para que os meninos 
conheçam pessoalmente aqueles cientistas e possam tirar dúvidas, contar expe-
riências e compartilhar expectativas. Essa parte do projeto foi submetida ao CNPq 
e recebeu apoio para seu desenvolvimento.

Outro produto que o projeto desenvolveu foram vídeos de animação, dis-
ponibilizados em plataformas virtuais de fácil acesso pelos estudantes e profes-
sores26. Os assuntos e conteúdos são científicos e utilizam uma linguagem ade-
quada à faixa etária em questão. Além disso, a divulgação em plataformas digitais 
possibilita que qualquer pessoa que tenha acesso à internet tenha esse material 
disponível, inclusive professores de outras regiões do Brasil. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a realização do projeto piloto, em 2017, a experiência tem se mos-
trado valiosa – e não apenas para os alunos das escolas de ensino fundamental e 
médio, que, com a colaboração de seus professores, têm visto a ciência sob outro 
prisma, para além dos livros didáticos, até mesmo gerando um outro olhar para 
esses conteúdos. Também os pesquisadores, por meio dessa interação, de acor-

26 É possível acessar a série animada Eis a Questão no canal oficial da UFJF no Youtube. Dispo-
nível em: <https://bit.ly/eisaquestao-yt>. Acesso em 28 de setembro de 2021. 
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do com relatos colhidos no pós-evento, repensam seus processos investigativos e 
refletem sobre a urgência em tornar seu conhecimento mais acessível à população. 
Além de ser uma experiência emocionante, relatam ser também transformadora. 
Entrar em contato com um público diferente daquele do qual estão habituados a 
dirigir a comunicação científica, tendo que adaptar o vocabulário, não é, certa-
mente, uma missão fácil, principalmente sabendo que nossos cientistas não foram 
inseridos nessa cultura precocemente. Essa mudança de postura foi percebida 
em função também dos novos projetos de extensão iniciados pelos pesquisadores 
cadastrados que se alinham ao princípio da divulgação científica.

Os resultados verificados por meio de entrevistas, reuniões, manifestações via 
redes sociais, tabulação das respostas dos questionários e dos textos dos concursos 
de redação demonstram que alguns objetivos esperados foram alcançados. Alguns 
exemplos são despertar o olhar dos jovens para o fazer científico, perceber a ciência 
de forma mais crítica e contextualizada. Aproximar os jovens da universidade, mos-
trando, além das formas de ingresso, muitas vezes desconhecidas, o potencial de 
apoio à permanência, assim como as possibilidades acadêmicas em múltiplas áreas 
do conhecimento, realidade completamente nova para o público em questão. Além 
disso, propiciar a desmitificação do cientista, quebrando estereótipos que demarca-
ram a ciência sendo produzida exclusivamente por homens, brancos, com um nível 
intelectual muito acima do normal e inalcançável. Tais visões despertam o interesse 
desses jovens para não só passarem a debater sobre o conhecimento científico, mas 
também se sentirem atraídos por fazer parte desse universo.

O diálogo promovido pelo projeto tem se mostrado um instrumento a mais 
para colaborar com o ensino formal das escolas. Ao colocar seu objeto de estudo 
em contato com um público diferenciado e não especializado, o cientista contribui 
para popularizar o conhecimento de forma democrática e plural. O próprio termo 
“universidade” denuncia esta vocação de englobar cidadãos e culturas diferencia-
das em prol do desenvolvimento social. 

Creditamos os resultados positivos dessa iniciativa à sua construção com-
partilhada. Desde o início, seus idealizadores mantiveram reuniões periódicas com 
todas as partes envolvidas, para que cada passo fosse dado de forma articulada 
e em sintonia com a realidade das escolas e do ambiente científico. Os questioná-
rios de avaliação, as entrevistas e a participação dos alunos durante os encontros 
demonstram os erros e acertos da proposta. Nada que foi relatado aqui pretende 
ser estanque, ao contrário, o princípio do projeto é mesmo sua flexibilidade e cons-
tantes ajustes em prol dos objetivos da divulgação da ciência para a promoção do 
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pensamento crítico, apropriação do conhecimento científico e aproximação dos 
jovens do universo acadêmico.
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RESUMO

Relatamos nestas páginas o processo de implantação de um programa de divul-
gação científica na comunicação institucional da Universidade Federal de Lavras 
(Ufla). Os resultados destacados, observados no período dos cinco anos posterio-
res ao início dos trabalhos (2016 a 2020), permitiram identificar os efeitos positivos 
do investimento em popularização da ciência, tanto na perspectiva da receptivi-
dade dos pesquisadores da Instituição, quanto do alcance do público. Permitiram 
também identificar oportunidades de aperfeiçoamento, especialmente quanto à ne-
cessidade de promover maior interatividade do público com as pautas de ciência, 
inspirando novas ações e procedimentos. A expectativa é de que essa experiência 
possa ser parâmetro para outras universidades e institutos, especialmente aqu
lesde médio e pequeno porte, localizados em regiões de interior e com pouca ex-
periência em práticas de comunicação pública da ciência, para que possam trilhar 
os caminhos iniciais. 

Palavras-chave: Popularização da ciência. Comunicação institucional. Universida-
des. Interiorização do acesso ao conhecimento científico.
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INTRODUÇÃO

Em atividade há mais de um século (desde 1908, inicialmente como Escola 
Agrícola de Lavras), a Universidade Federal de Lavras (Ufla) possui uma trajetória 
reconhecida pela excelência no ensino superior, pelo pioneirismo científico e tec-
nológico e pela interação com a sociedade, por meio da extensão universitária. A 
Instituição é reconhecida pela qualidade no ensino, mantendo por anos conceitos 
máximos nas avaliações de indicadores do Inep/MEC (IGC/MEC), além de resul-
tados importantes em rankings internacionais relacionados a ensino e sustentabili-
dade.

Na pesquisa, atualmente há mais de 1,5 mil projetos cadastrados, em diver-
sas áreas do conhecimento, e a infraestrutura de apoio à pesquisa e à inovação 
inclui mais de 200 laboratórios, centros de pesquisa multiusuários, dois centros de 
experimentação em campo, Centro de Pesquisa e Inovação, entre outros recursos. 
Por ano, os grupos de pesquisa da Ufla produzem mais de 1,1 mil artigos científi-
cos, muitos deles publicados em revistas com elevado fator de impacto. 

Apesar de todo esse histórico e da magnitude de suas contribuições, até 2015 
a Universidade não dispunha de ações sistemáticas, na comunicação institucional, 
de popularização da ciência. Mesmo que os projetos de extensão cumpram, em boa 
medida, essa tarefa, a atuação da área de comunicação institucional é essencial para 
que os estudos científicos ganhem maior alcance e visibilidade, chegando à imprensa 
e a públicos mais diversos. Um inventário de notícias publicadas no portal Ufla desde 
2005 mostrou que, até 2015, a Ufla publicava uma média de oito textos jornalísticos 
sobre pesquisa por ano – um número pequeno, se considerados o número de projetos 
realizados e a necessidade de compartilhamento com a sociedade dos resultados das 
pesquisas científicas. Em alguns anos, como em 2007, 2008 e 2012, houve publicação 
de apenas duas reportagens sobre pesquisas científicas, equivalente a 0,2% de todas 
as notícias publicadas pela Ufla - uma representatividade muito pequena da pesquisa 
científica frente a outras pautas na Instituição (SILVA, 2021). A equipe muito reduzida 
da área de comunicação institucional, frente a uma demanda muito alta de pautas para 
publicação, que envolvem assuntos factuais e urgentes, como editais, eventos, entre 
outras informações de rotina que precisam ser divulgadas em datas específicas e prio-
rizadas na rotina, historicamente viu a comunicação pública da ciência permanecer em 
segundo plano, uma realidade que sabemos ser comum também em outras instituições de 
ensino.

Mas esse cenário começou a mudar em 2016, quando a Universidade, atenta 
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à necessidade de evoluir em suas ações de popularização da ciência, criou um 
núcleo de divulgação científica, gerido pela área de Comunicação da Ufla. Esse 
núcleo, mais tarde, passou a constituir a Coordenadoria de Divulgação Científica. 
Essa iniciativa não só rompeu com o baixo fluxo de publicação de reportagens e 
pesquisa, como diversificou o material produzido e disponibilizado à sociedade, 
incluindo produção de vídeos para TV e redes sociais, criação de revista de jorna-
lismo científico, produção de spots de rádio, impulso às atividades de assessoria 
de imprensa, lançamento do Portal da Ciência, publicação de e-book com imagens 
de ciência, realização de cursos para a comunidade acadêmica, promoção de 
eventos de divulgação científica, entre outras ações. 

A transformação então registrada nas ações de popularização da ciência foi 
possível a partir de um aporte de recursos humanos e equipamentos, viabilizado 
por meio da aprovação de proposta formulada pela Universidade e aprovada em 
edital específico da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), 
publicado em 2015 e destinado a impulsionar as estruturas de comunicação nas 
instituições, de forma a viabilizar a popularização da ciência. 

Um destaque interessante é o impacto significativo das ações em esfera re-
gional, no interior do Estado, ajudando a fortalecer vínculos entre a produção cien-
tífica do lugar e a comunidade local. Quando uma instituição localizada no interior 
amplia seu processo de divulgação da ciência, podemos dizer que colabora para 
uma interiorização do acesso ao conhecimento científico, aproximando a ciência 
das populações que estão distantes dos grandes centros. Nossa defesa é de que a 
interiorização dessas ações pelo Brasil colabora para uma maior proximidade entre 
ciência e sociedade: é um diferencial para o cidadão leigo (público não especia-
lizado) saber das ações que os pesquisadores de sua região estão produzindo, o 
que pode colaborar para que dê atenção aos temas tratados pela ciência. O víncu-
lo com o lugar pode ajudar a despertar atenção para os assuntos de ciência e tec-
nologia. A conversação do dia a dia precisa do sentido e da motivação causados 
pela informação do que está próximo, do acontecimento familiar. Peruzzo (2005) 
diz que as pessoas querem ver temas de suas localidades no noticiário. Se o im-
pacto e a proximidade são valores-notícia do jornalismo, a imprensa e as iniciativas 
regionais de comunicação assumem, portanto, papel de destaque.

Com base nessa experiência de cinco anos, que tem transformado a cultura 
acadêmica na Ufla, com muitos grupos de pesquisa hoje ativos na busca por com-
partilhar seus estudos com a sociedade, este capítulo contemplará as principais 
abordagens consideradas pela equipe de Comunicação para direcionamento dos 



DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: BOAS PRÁTICAS   89

trabalhos: a) organização da produção jornalística; b) assessoria de imprensa fo-
cada em pautas de pesquisa; c) produção audiovisual e de redes sociais; d) iden-
tidade visual para fortalecimento das ações; e) apuração de resultados.

A expectativa é de que possamos inspirar outras universidades e institutos, espe-
cialmente aqueles de médio e pequeno porte, localizados em regiões do interior e com 
pouca experiência em práticas de comunicação pública da ciência, a trilhar os cami-
nhos iniciais. Acreditamos que a democratização de acesso ao conhecimento científico 
pode se beneficiar de certa “interiorização” da prática pelo Brasil.

A PRODUÇÃO JORNALÍSTICA

Umas das frentes essenciais para o desenvolvimento da popularização da 
ciência pela comunicação institucional foi o foco na produção de reportagens de 
pesquisa, a partir das quais outros produtos de comunicação, como enquetes nas 
redes sociais e vídeos podem ser criados. A partir de 2016 até final de 2020, foram 
503 reportagens de jornalismo científico publicadas no Portal Ufla. A média anual 
foi de cem textos, um crescimento de mais de mil por cento em relação à média 
anterior a 2015. 

Como a Universidade, nesse período de desenvolvimento do projeto de im-
plantação da popularização da ciência por meio da comunicação institucional, só 
possuía quatro jornalistas e um diagramador, responsáveis por atender a toda a 
demanda de comunicação da Instituição, um dos grandes focos de atuação para 
obter os avanços foi a seleção e treinamento de bolsistas com graduação na área 
de comunicação, para atuarem exclusivamente na comunicação da ciência. Após 
algum tempo de iniciadas as atividades e observadas as necessidades de aper-
feiçoamentos na logística de produção, passamos a trabalhar em um esquema de 
duplas, em que cada um dos bolsistas desenvolvia o trabalho em conjunto com um 
servidor jornalista, esse último responsável por opinar sobre a seleção da pauta, 
conferir dados de apuração, revisar os textos e fazer todas as orientações neces-
sárias para aprimoramento do conteúdo final. Esse esquema de atuação tem sido 
eficiente porque o texto, produzido sob olhares distintos, pode ser aperfeiçoado, 
especialmente nos quesitos apuração e linguagem. Além da dupla responsável, a 
matéria passa também pelos pesquisadores, que podem indicar algum equívoco 
de interpretação dos autores.

Nas etapas jornalísticas de planejamento e seleção ativa de pautas, procu-
ramos, desde o início da implantação do projeto, contemplar as distintas áreas de 
conhecimento atualmente abrangidas pela Ufla. Por estarmos em uma instituição 
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com longa tradição de ensino na área de Ciências Agrárias, a proeminência das 
pesquisas nessa área ainda acaba repercutindo no noticiário institucional. Mas, se 
até 2015 as escassas reportagens sobre ciência estavam relacionadas quase ex-
clusivamente aos temas “Meio ambiente”, “Agropecuária” e “Alimentação”, a partir 
de 2016 reportagens sobre temas como “Tecnologia”, “Saúde” e “Educação” con-
quistam bastante espaço, e pesquisas sobre “Sociedade”, “Cultura” e “Economia” 
também começam a aparecer no noticiário institucional.

Na produção de reportagens para o Portal Ufla, como em outros veículos 
jornalísticos, lidamos permanentemente com o desafio de elaborar um produto final 
com periodicidade definida. Para assegurar esse fluxo, recorremos a estratégias 
de organização do tempo que possibilitam a manutenção de nossa rotina produtiva 
(Traquina, 2005). Planejar o presente e o futuro, por meio de uma agenda de ser-
viço que reduza, na medida do possível, a imprevisibilidade dos acontecimentos é 
uma dessas estratégias.

A elaboração de um calendário com datas comemorativas e científicas tem 
contribuído para esse planejamento das publicações, com a organização de pautas 
sobre pesquisas desenvolvidas na Universidade. Como significativa parcela das 
pautas trabalhadas pela equipe refere-se à divulgação de pesquisas já concluídas 
ou ainda em andamento, esse critério de organização contribui para estabelecer 
o “gancho” ou conferir atualidade à notícia, aproximando o universo científico da 
realidade das pessoas.

Com base no calendário, já foram pautadas pesquisas relacionadas tanto a 
datas comemorativas gerais, como o Dia Internacional da Mulher (exemplos: “De-
safios das mulheres em cargos de chefia é tema de tese de doutorado de servidora 
da Ufla”; “Acesso das mulheres ao topo da carreira científica ainda é desafio”); 
quanto datas relacionadas ao universo científico, como o Dia do Pesquisador (“Es-
tudo analisou 15 anos de notícias sobre ciência publicadas por três universidades 
mineiras e suas repercussões”) e o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial 
(“Pesquisa identifica estratégias eficazes para reduzir o consumo de sódio”).

Nesse trabalho de organização das pautas, o “gancho” não é estabelecido 
unicamente por meio de uma data precisa. Conforme ressalta Pena (2012), a atua-
lidade jornalística está relacionada ao tempo presente, ao tempo da publicação, o 
que implica dizer que outras referências também podem ser adotadas como parâ-
metro de organização, como as estações do ano. Como exemplos, podem ser ci-
tadas pauta sobre: pesquisa relacionada à pitaia, fruta exótica típica do verão, que 
ganhou destaque em uma matéria publicada no período de sua comercialização e 



DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: BOAS PRÁTICAS   91

foi um dos destaques em interatividade nas redes sociais (“Pitaia: conheça a fruta 
exótica, típica do verão, que tem conquistado o mercado brasileiro”); pesquisa 
sobre o efeito do clima quente e seco sobre as plantações de café da região na 
qual a Ufla se insere (“Déficit hídrico e altas temperaturas irão afetar a produção 
de café em 2021 no sul de Minas”); pesquisa sobre o inseto conhecido como te-
sourinha, comum no período de clima úmido (“Saiba como as tesourinhas têm sido 
grande aliadas no controle de pragas na agricultura”).

A atualidade de uma pauta também pode estar relacionada a eventos me-
nos evidentes, exigindo um olhar mais atento ao momento da publicação. Exemplo 
interessante nesse sentido foi uma pauta relacionada ao besouro conhecido como 
“rola-bosta”. A exibição do remake do longa-metragem “O Rei Leão”, iniciada em 
julho de 2019, criou o gancho para a publicação de uma matéria sobre o tema em 
agosto daquele ano, uma vez que o besouro rola-bosta foi um novo personagem 
inserido na edição mais recente do filme. Por ser uma das poucas diferenças em 
relação ao longa-metragem original, a inclusão do novo personagem gerou co-
mentários e análises nos meios de comunicação, criando a atualidade necessária 
para a publicação da matéria sobre a pesquisa científica (Fig. 1).

Figura 1 - Exemplo de tela do Portal da Ciência da UfaA com matéria cujo gancho foi o su-
cesso de um filme no cinema.

Fonte: captação da internet
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É evidente que nem todas as pautas de ciência são passíveis desse 
planejamento. Assim como em outras editorias jornalísticas, há acontecimentos 
imprevisíveis que impõem a imediaticidade da divulgação, bem como pautas 
atemporais difíceis de serem associadas a um calendário de datas comemorativas 
e científicas.  Contudo, a construção da agenda de serviço tem sido uma estratégia 
que ajuda a atrair a atenção do público leigo para o universo da ciência.

A preocupação com a aproximação das divulgações com a realidade do 
público não especializado também perpassa momentos como a apuração e a re-
dação jornalística. A associação entre o conhecimento científico – especializado, 
repleto de jargões - e o universo simbólico do público - geralmente leigo nos assun-
tos tratados - é fundamental para tornar compreensíveis as pesquisas científicas e 
suas repercussões na vida social.

Uma prática recomendada no jornalismo científico, e seguida com zelo pela 
equipe da coordenadoria, é o uso de termos populares. Esse é o caso do empre-
go da palavra “coquinhos”, em vez de “frutos das palmeiras Jerivá e Macaúba”, 
no título: “Pesquisa da Ufla utiliza “coquinhos” para preparar ingredientes livres 
de gorduras trans”. No primeiro contato do leitor com o texto, atrai muito mais sua 
atenção, e facilita a compreensão, a referência a um termo conhecido - o que não 
impede, como não impediu na matéria em questão, o uso de uma referência mais 
científica em momentos posteriores. Exemplos assim se multiplicam nas produ-
ções jornalísticas da coordenadoria, como o uso do termo “mosquito-palha” em vez 
de “Lutzomyialongipalpis”; “besouro rola-bosta”, em vez de “Digitonthophagusga-
zella”, “vermes do solo” preferencialmente a “nematoides”.

Há situações, no entanto, em que não é possível empregar termos de uso 
popular para facilitar a compreensão do conhecimento científico. Em situações 
como essa, recorremos a explicações simplificadas, sejam elas baseadas na dinâ-
mica do fenômeno, em comparações com situações da vida real, em figuras de lin-
guagens etc. Na divulgação de um método inovador para a melhoria da agricultura 
cafeeira, por exemplo, foi inevitável explicar no que consiste a “bienalidade”. Muito 
conhecido pelos produtores, mas não pelo público geral, o termo faz referência a 
um fenômeno da cultura do café segundo o qual um ano de safra alta é seguido por 
um período de baixa - fenômeno esse que foi central na construção do modelo es-
tatístico da Ufla, e cuja explicação foi indispensável, portanto, na divulgação dessa 
inovação científica.

A funcionalidade de um hidrogel criado por pesquisadores de Engenharia 
de Materiais para uso em enxertos de determinadas partes do corpo humano, por 
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sua vez, só se tornou palpável para o público leigo a partir de um exemplo real. O 
material é aplicável aos denominados “tecidos moles do corpo”, definição que não 
acrescenta muito em termos de clareza e precisão. Por isso, foi necessário ilustrar 
a aplicação do composto com a situação concreta de uma extração dentária, que 
pode ocasionar perda de parte da gengiva, tecido mole do corpo que pode ser 
substituído pelo hidrogel criado na Ufla.

Além da preocupação com a linguagem, o trabalho em duplas na equipe 
permite que o servidor jornalista acompanhe o fruto das apurações jornalísticas 
feitas pelo bolsista e indique a necessidade de novos levantamentos, conferência 
de informações e outros detalhes. Também há atenção para a organização do con-
teúdo no texto, de forma a seguir uma estrutura que privilegie os fatores apontados 
por Van Djik (1990) acerca do processo de compreensão dos textos jornalísticos 
por parte do leitor, como a observação da organização jornalística do discurso, 
incluindo cuidado com as macroproposições do texto, e elementos que colaborem 
na defesa da verdade das informações.

As divulgações do jornalismo científico na Universidade têm sido planejadas 
para ao menos uma publicação semanal, e a reportagem gera desdobramento em 
vídeo para redes sociais, enquete no Instagram, spot para a Rádio  Universitária e 
release32 para imprensa.

Portal da Ciência e revista Ciência em Prosa

A busca pela atualidade da notícia no momento de sua publicação não des-
carta a importância de uma possibilidade que ganhou projeção com a web: a me-
mória e o arquivamento (Palácios, 2003). A superação das limitações de espaço 
físico para a produção e o armazenamento de informações, proporcionados pela 
web, abriu caminho para a produção de arquivos jornalísticos digitais, em bancos 
de dados com eficazes métodos de indexação e recuperação de conteúdos.

Além desse suporte oferecido pela tecnologia, o arquivamento reveste-se 
de importância devido à dessincronia existente entre o “tempo do jornalismo” e o 
“tempo da ciência”. Enquanto o jornalismo é uma atividade do “presente”, extrema-
mente perecível – e por isso tão arraigada à atualidade do acontecimento -, as des-
cobertas científicas caminham em um ritmo mais lento, levam tempo para serem 
contestadas – se o forem – e perderem sua atualidade.

32 Texto curto, com foco em informação, usado como ferramenta pelas assessorias de imprensa ou 
comunicação na divulgação de eventos e acontecimentos organizacionais aos veículos de comu
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Atentos a essas questões, criamos o Portal da Ciência (Fig. 2), lançado no 
Dia do Pesquisador de 2020. O portal apresenta um inventário das reportagens so-
bre pesquisas científicas publicadas pela UFLA desde 2005, além de reunir vídeos, 
artigos de opinião escritos por pesquisadores, fotografias da editoria Ciência em 
Imagem, chamada para participação em pesquisas científicas, entre outros conteú-
dos. O recorte histórico das publicações foi feito a partir de inventário que permitiu 
identificar e organizar os textos jornalísticos sobre pesquisas científicas produzidos 
desde 2005 (Silva, 2021).

Figura 2 - Imagem da página inicial do Portal da Ciência

A Revista Ciência em Prosa (Fig. 3) é outra criação das coordenadorias, que 
contribui para contrabalançar a premência do tempo imposta pela produção jorna-
lística de rotina. Lançada em 2018, com periodicidade semestral, a publicação tem 
a missão de levar as pesquisas da Ufla, em linguagem acessível, à comunidade de 
Lavras e região, com uma abordagem aprofundada de temas que repercutem na 
vida dos cidadãos comuns. Por intermédio de editorias diversificadas, com forma-
tos que escapam do padrão narrativo da notícia, a revista trabalha pautas de uma 
forma mais atemporal, em uma linguagem leve e permeada por elementos visuais 
que facilitam a compreensão pelo público não especialista. 
  

Fonte: montagem dos autores
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 Figura 3 - Edição 6 da revista Ciência em Prosa

Antes da pandemia de covid-19, a revista estava sendo distribuída em 
eventos periódicos na praça central da cidade, além de ser encaminhada a uni-
dades de saúde, pontos comerciais e outros locais pelos quais pode chegar às 
mãos do cidadão. Com a pandemia e a impossibilidade de realização dos eventos 
públicos de distribuição, a publicação tem chegado às famílias lavrenses por meio 
de uma parceria com o Banco de Alimentos da cidade e com a Secretaria Muni-
cipal de Educação, que a entrega para a população juntamente com os materiais 
e produtos que distribuem periodicamente. Dessa forma, mantivemos o acesso à 
informação sobre pesquisas científicas ao público de situação socioeconômica 
mais vulnerável. A versão impressa tem permitido ultrapassar as fronteiras ainda 
existentes quanto ao acesso a conteúdos digitais. De 2018 a 2020, 25 mil exem-
plares da revista Ciência em Prosa foram distribuídos na cidade.

A assessoria de imprensa e as pautas de pesquisa

Um dos objetivos da comunicação organizacional é o de estreitar e forta-
lecer a interação da Universidade com a sociedade por meio da imprensa. Como 
todos os dias as redações recebem milhares de e-mails, é necessário um trabalho 

Fonte: montagem dos autores
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árduo da assessoria de imprensa para obter espaço na mídia. Não é diferente com 
as pautas sobre pesquisas científicas. 

Após o início do projeto que intensificou a divulgação científica pela comu-
nicação institucional, houve crescimento de 185% nas matérias publicadas na im-
prensa sobre a Universidade. Saímos de 754 inserções anuais em 2016 para 2.150 
em 2020, com uma contribuição expressiva das pautas de ciência. Em abril de 
2021, por exemplo, 28% das publicações sobre a Ufla na imprensa corresponde-
ram a pautas relacionadas à pesquisa científica. Além disso, são elas que obtêm 
mais centimetragem (técnica utilizada pela assessoria de imprensa para definir o 
valor das notícias veiculadas; a comparação é feita com relação ao custo de uma 
propaganda, no mesmo espaço, no veículo em questão). 

Figura 4 - Imagem de entrevista na mídia regional sobre pauta de pesquisa proposta 
pela Universidade.

Esse cálculo de centimetragem da Ufla é realizado por uma empresa licita-
da, contratada em maio de 2020, responsável por realizar a coleta e sistematiza-
ção de tudo que os veículos de comunicação (impresso, rádio, televisão e digital) 
divulgam sobre a Universidade. Por esse clipping, é possível verificar a reputação 
da Instituição, mensurando como ela está sendo vista externamente. Além disso, 
por meio da análise dos resultados do clipping, é possível identificar as falhas no 
processo de comunicação e avaliar os objetivos cumpridos. Também é possível 
verificar quais assuntos têm sido divulgados pela imprensa, permitindo estabelecer 
uma estratégia de comunicação eficaz com a sociedade.

Fonte: captação de tela realizada pelos autores
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A empresa licitada envia diariamente a relação de todas as notícias publi-
cadas sobre a Ufla, além de um relatório mensal completo, com uma análise mais 
aprofundada sobre o espaço alcançado pela Universidade. Esse material nos per-
mite extrair informações e números relativos às pautas de pesquisa.

É necessário que toda a comunidade acadêmica seja capaz de realizar o 
atendimento à imprensa e sempre fornecer informações precisas. Desse modo, 
foi produzido, por meio do projeto de implantação do trabalho de popularização 
da ciência, um Guia de Relacionamento com a Mídia33, com o objetivo de orientar 
as fontes da UFLA e prepará-las para atender as demandas, garantindo um fluxo 
eficiente de informações, especialmente quando se trata de pautas de ciência, 
quando são comuns as dificuldades no relacionamento entre jornalistas e cientistas 
(Oliveira, 2010; Fjaestad, 2007; Mueller, 2002; Radford, 2007).

 Figura 5 - Guia de relacionamento com a mídia.

Além do Guia, a comunicação da Ufla promove cursos de capacitação 
para servidores da Instituição e também para estudantes de núcleos de estudos 
e outros grupos, garantindo um aprendizado prático de como deve ser esse 
contato com a imprensa, desde o atendimento prévio até a preparação e execu-
ção da entrevista. A partir de 2017, foram promovidos dez cursos e atividades 
de capacitação sobre comunicação pública da ciência, incluindo produção de 
vídeos em formato de pitch34.

33 ufla.br/comunicacao/manuais
34 Pitch é uma apresentação curta, com duração de três a cinco minutos, realizada com o objetivo 
de despertar o interesse por determinado assunto. 

Fonte: montagem autores
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 Para garantir esse atendimento ágil à imprensa, a equipe de Comunicação 
da Ufla também realizou um trabalho de construção e atualização do mailing in-
terno, criando um banco de fontes da Universidade, para que assim a assessoria 
atenda às demandas da imprensa de forma mais ágil, especialmente quanto às 
pautas de ciência.

O contato com os jornalistas externos à Instituição, de veículos locais, regio-
nais e nacionais, também tem se tornado mais eficiente com a formação de listas 
de transmissão do WhatsApp, por meio  das quais são enviados os releases, além 
do envio por e-mail, que já era realizado. Esse contato possibilita uma maior proxi-
midade com os jornalistas. 

Todo esse trabalho alicerça-se na necessidade de a Instituição garantir à 
sociedade acesso às informações, especialmente sobre a produção científica de-
senvolvida. A mídia tem seu papel na repercussão dos estudos científicos e na 
mobilização das esferas públicas. Habermas (1996) diz que os jornalistas auxiliam 
no direcionamento de horizontes abertos e permeáveis da esfera pública, por meio 
do fluxo de publicações, comentários, imagens, que se projetam sobre a opinião 
pública, apesar de o autor também reconhecer que a ação da mídia  nem sempre 
favorece o processo argumentativo (Habermas, 2008). 

Por meio dos diferentes veículos de comunicação, o cidadão pode saber o 
que se passa nas instituições públicas envolvidas com a produção científica, o que 
dá a ele subsídios para formar opinião e se posicionar, o que pode impactar deci-
sões políticas e de interesse coletivo. Temos trabalhado com a premissa de que ser 
um servidor público, no caso dos pesquisadores, implica estar disposto a partilhar, 
prestar contas e divulgar informações que poderão ser utilizadas pelos cidadãos 
para a melhoria de suas condições de vida.

Produção audiovisual e atuação nas redes sociais

A divulgação científica requer estratégias de comunicação que contem-
plem diferentes públicos por meio de uma diversidade de formatos e de mídias. 
Para Serrat (2010), nesse contexto de avanço da Web 2.035, as mídias sociais 
convidam órgãos do setor público e privado para se envolverem, inovarem e 
criarem conteúdos com relevância, além de proporcionarem uma maior partici-
pação da comunidade.

35  Web 2.0 é um termo usado para designar uma segunda geração de comunidades e serviços ofere-
cidos na internet, que inclui aplicativos baseados em redes sociais e tecnologia da informação.
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Com esse foco, a Comunicação da Ufla introduziu produções audiovisuais 
para divulgação da ciência produzida na Universidade. Além de acompanhar as 
reportagens em um formato multimídia, os vídeos de ciência produzidos têm como 
objetivo a ampliação da divulgação dos conteúdos nas redes sociais (Facebook, 
Instagram, Twitter, Youtube, Rede de WhatsApp, LinkedIn). Foram criados, inicial-
mente, três quadros de vídeos (Minuto do Câmpus, Ciência Explica e Rebobina Aí). 
No total, chegamos a 367 vídeos, produzidos e publicados entre 2016 e 2020. Com 
diferentes enfoques, cada um deles destinou-se a um tipo de público e a aborda-
gens específicas dos temas científicos.

O quadro Minuto do Câmpus destinou-se a acompanhar as reportagens pu-
blicadas no Portal Ufla, dando-lhes um caráter multimídia e ajustando-as para pu-
blicação também nas redes sociais. Nessa produção, buscava-se demonstrar as 
informações de destaque sobre a pesquisa científica abordada, de forma a convi-
dar o espectador para fazer a leitura da reportagem no site. No contexto da pan-
demia de Covid-19, devido à necessidade de distanciamento social e à dificuldade 
em realizar as gravações no campus, o Minuto do Câmpus foi substituído por um 
outro formato: um vídeo de ciência mais curto, com recursos de lettering e trilha 
para construir a narrativa, além de imagens e trechos de entrevistas enviados pelos 
próprios pesquisadores. 

 Figura 6 - Thumbnails dos quadros de vídeos produzidos no projeto.

Em junho de 2020, passamos a incluir enquetes nos stories do Instagram, 
que permitem a interação da comunidade sobre o tema da pesquisa científica e 
despertam a curiosidade do público para o assunto que será abordado no vídeo 
a ser divulgado no dia seguinte. Até o final de 2020, haviam sido realizadas 60 en-
quetes.  

Fonte: montagem dos autores
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Figura 7 - Exemplos de enquetes publicadas antes das reportagens de ciência.

Já o quadro Ciência Explica foi uma série de 44 vídeos, que começou a ser 
veiculado em 2018. São vídeos curtos, em formato mais descontraído e com foco 
nas redes sociais, em que os apresentadores (estudantes de graduação) conver-
sam sobre uma dúvida comum do dia a dia e que pode ser respondida pela ciên-
cia. Em seguida, um pesquisador da Ufla comenta o fenômeno. “Por que quando 
alguém boceja bocejamos também?”, “É mito ou verdade que engolir chiclete faz 
mal?” e “Por que o céu é azul?” são exemplos de questões abordadas no quadro.

O terceiro quadro é o Rebobina Aí, publicado sempre às sextas-feiras com 
um resumo dos principais acontecimentos da semana na Universidade. A estraté-
gia é citar as publicações de pesquisa em meio a outras categorias de notícias, de 
forma a alcançar um público interessado por temas mais diversos. 

Há também a produção de vídeos que discutem especificamente a impor-
tância da ciência e seu funcionamento, com o objetivo de aproximar a população 
dessas questões relacionadas ao fazer científico. Como exemplo, temos os vídeos 
produzidos especialmente para comemoração do Dia do Pesquisador e Dia Na-
cional da Ciência. Em 2019, foi produzida uma série de cinco episódios, na qual 
pesquisadores contam sobre suas escolhas pela profissão e sobre a rotina na pro-
dução científica. Em 2020, o vídeo produzido com a ideia “A ciência está em tudo” 
teve como objetivo ressaltar o papel essencial da pesquisa científica no desenvol-
vimento da sociedade.

Fonte: montagem dos autores
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Visando a despertar em estudantes do ensino médio o interesse pelo mundo 
da ciência e pela Universidade, lançamos em 2019 uma ação articulada junto com 
o Centro para Desenvolvimento do Potencial e Talento (Cedet) de Lavras, para a 
produção de conteúdos audiovisuais. Em um formato “Repórter por um dia”, sete 
estudantes de escolas públicas de Lavras apresentaram conteúdos em vídeo da 
Ufla, incluindo os quadros Minuto do Câmpus, Ciência Explica e Rebobina Aí. Os 
vídeos foram divulgados nas redes sociais em outubro, como referência a semana 
em comemoração ao Dia das Crianças. Em 2020, a iniciativa não ocorreu devido ao 
contexto da pandemia de Covid-19.

Com os avanços na produção de conteúdos de divulgação científica na Ufla, 
percebemos a necessidade de ativar uma página em rede social voltada exclusi-
vamente para o tema. Assim, em 2019 foi criado o perfil no Instagram (IG) “Ciência 
Ufla”. Ao final de 2020, com a divulgação exclusiva de assuntos relacionados ao 
universo científico, o IG @cienciaufla contava com mais de 2300 seguidores. Vídeos 
de ciência são postados semanalmente, às terças-feiras. A página serve ainda 
como uma mídia complementar à divulgação de conteúdos de ciência publicados 
em outras mídias, ampliando o alcance de público. Inclui divulgação de artigos de 
opinião em ciência, redigidos por pesquisadores da Universidade, chamadas para 
eventos científicos produzidos por núcleos de estudos da Instituição, chamadas 
para que a população seja voluntária em projetos de pesquisa, campanhas de 
mobilização dos pesquisadores para compartilharem informações sobre seus 
estudos, entre outros conteúdos. 

Figura 8 - Ciência Ufla no Instagram.

Fonte: montagem dos autores
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Outra estratégia para ampliar o alcance das produções tem sido o envio 
dos conteúdos de ciência pelo Whatsapp e Telegram, e a publicação nas páginas 
do Facebook e do Twitter institucionais da Ufla. Em 2021, foi ativada a página da 
Ufla no LinkedIn, e temos observado empiricamente ser esse um canal de grande 
impacto e interação para as pautas de ciência, uma vez que os usuários estão em 
busca de conteúdos de inovação. 

Para promover a interação com a comunidade e estimular que pesquisado-
res falem de suas pesquisas por meio de imagens, anualmente, durante a Semana 
de Aniversário da Universidade, é realizada por meio do IG @cienciaufla uma ex-
posição temática. A comunidade científica da Ufla é convidada a postar fotografias 
que representem a sua pesquisa, com a hashtag #CiênciaUFLA, relatando em pou-
cos caracteres sua relevância e seus resultados. A iniciativa é uma estratégia que 
busca complementar e estimular a popularização do conhecimento, e fazer com 
que os pesquisadores compreendam a relevância da divulgação de seu trabalho. 
As fotografias são repostadas na página do Instagram Ciência Ufla e, de acordo 
com as orientações de cada edição, são replicadas também na seção Ciência em 
Imagem, no Portal da Ciência da Ufla. A fase inicial dessa ação gerou, inclusive, um 
e-book com as imagens, publicado pela Editora Ufla em 2020. 

A diversidade de ações nas mídias sociais, com foco em diferentes públicos, 
tem buscado a interatividade dos seguidores, ajudando a formar uma cultura de 
interesse por compartilhar ciência e dar atenção a ela. Após seis anos de início da 
implantação do projeto de popularização da ciência na comunicação institucional, 
é perceptível o quanto temos hoje mais grupos na Universidade interessados em 
promover seus próprios meios nas redes sociais para compartilhar seu trabalho. As 
coordenadorias de Comunicação e Divulgação Científica, cada vez mais, recebem 
demandas de núcleos de estudos e outros grupos acadêmicos solicitando apoio, 
orientação ou divulgação de seus projetos de divulgação da ciência, especialmen-
te os que utilizam as redes sociais. Em enquete feita pela equipe de Comunicação 
com as fontes das reportagens jornalísticas publicadas, 81% dos respondentes disse-
ram ter interesse em desenvolver meios próprios de popularização da ciência, como 
canais de vídeo, por exemplo, apresentando como os principais dificultadores a falta 
de tempo para planejar e executar (argumento apontado por 62,3%) e a falta de equipe 
para execução (52,2%). Aos poucos, pelos contatos que recebemos, vemos os grupos 
romperem com essas dificuldades. Um exemplo é o projeto “A Cidade dos Insetos”, 
que já realizava atividades de divulgação científica com crianças, presencialmente, e 
começou a transpor as iniciativas para a produção de vídeos para crianças.
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Identidade visual

A identidade visual é formada por componentes que identificam visualmente 
algo e o torna diferente dos demais, por meio de seus elementos visuais. No senso 
comum, qualquer coisa que possa ser identificada visualmente possui uma iden-
tidade visual. Uma identidade visual mais forte leva nossa atenção ao objeto e faz 
com que nos lembremos dele quando o virmos novamente (Peón, 2009).

Com o objetivo de fortalecer e identificar visualmente as ações do Núcleo 
de Divulgação Científica da Ufla, foi criado um logotipo que passou a integrar os 
materiais de divulgação científica desenvolvidos. As peças gráficas, impressos e 
vídeos começaram a ser produzidos, apresentando esse logotipo, permitindo a 
rápida identificação do tipo de conteúdo e de onde está vindo a divulgação. Os 
elementos visuais também tendem a seguir as cores e as fontes, mantendo um ali-
nhamento mais consistente e identificável. Um sistema de identidade visual simples 
foi suficiente para consolidar as ações do Núcleo, proporcionando consistência e 
confiabilidade nos conteúdos divulgados.

O símbolo desenhado usando as letras “NDC” remetem a uma onda de pro-
pagação do conhecimento científico, começando de um ponto pequeno e se ex-
pandindo cada vez mais. E o que se busca sempre nessa expansão é que o conhe-
cimento científico seja compartilhado de maneira acessível para o cidadão.

 Figura 9: Logotipo do Núcleo de Divulgação Científica da Ufla

Fonte: montagem dos autores
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Uma identidade visual bem elaborada cria um vínculo de confiança maior 
com o cidadão que está acessando o conteúdo. Em um momento crítico, em que as 
informações verdadeiras se confundem com informações falsas, essa relação de 
confiança é essencial para que o conteúdo seja assimilado e compartilhado com 
credibilidade.

Na “Revista Ciência em Prosa”, optou-se por utilizar mais elementos visuais para 
atrair o leitor, tornando a leitura mais leve, compreensível e ilustrativa. A combinação de 
textos acessíveis para o cidadão com as páginas visualmente atraentes contribui 
para a popularização da ciência. Nas ações em que houve a distribuição da revista, 
foi possível notar que o seu conteúdo chamou a atenção da população. 

Em 2020, observada a importância do programa de divulgação científica 
até então em andamento, o Núcleo foi incorporado à estrutura organizacional da 
Universidade, tornando-se uma coordenadoria ligada ao Gabinete e trabalhando 
conjuntamente com a Coordenadoria de Comunicação Social. Com isso, adotou-se 
uma nova estratégia de identidade visual focada na expressão “Ciência Ufla”, que 
passou a ser usada no Portal da Ciência, na página “Ciência Ufla” no Instagram e 
nos demais produtos oriundos da Coordenadoria de Divulgação Científica. O logo-
tipo traz elementos visuais que remetem à ciência, ligados ao símbolo da Ufla, sem-
pre permitindo a fácil associação do conteúdo com a qualidade e a confiabilidade 
do conhecimento e da ciência produzida na Instituição.

 Figura 10: Logotipo do Portal da Ciência Ufla e sua variação, utilizada hoje no perfil do Instagram.

RESULTADOS NA PERSPECTIVA DAS FONTES INSTITUCIONAIS E DO PÚBLI-
CO DAS POSTAGENS

Avaliamos, neste texto, em duas perspectivas, os resultados alcançados 
pela implantação dos projetos: a percepção dos pesquisadores da Instituição que 

Fonte: montagem dos autores
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participaram das divulgações da primeira fase dos trabalhos; e a interação do pú-
blico por meio de uma das mídias sociais utilizadas.

No que se refere à percepção de pesquisadores sobre as divulgações reali-
zadas, foi solicitado aos profissionais da Universidade, que foram fontes das maté-
rias do jornalismo científico até início de 2020, que respondessem a um formulário 
de avaliação. Dos 182 pesquisadores que receberam o convite de participação 
na pesquisa, 69 responderam o formulário eletrônico. Os resultados da enquete 
mostram que, além da democratização do acesso às informações científicas, as ini-
ciativas trouxeram impactos mais imediatos, relatados pelos pesquisadores: 59,4% 
deles disseram ter sido procurados por cidadãos e público em geral após a divul-
gação (o que demonstra o estímulo da interação com a sociedade); 55% foram 
procurados por outros pesquisadores (o que viabiliza e potencializa parcerias de 
pesquisa); 26% foram contatados por empresas interessadas nas pesquisas (o que 
dinamiza a aplicação do conhecimento gerado e produtos para a sociedade); e há 
os que mencionaram o quanto a divulgação despertou interesse nos graduandos 
pela iniciação científica e colaborou até mesmo para a empregabilidade dos estu-
dantes de graduação e pós-graduação envolvidos no estudo. Abaixo estão alguns 
dos comentários feitos nesta questão.

“Um de nossos vídeos foi utilizado para auxiliar a Secretaria de Agricultura 
de Mariana, como sugestão de sistema de produção alternativo para os 
produtores após o rompimento da barragem.” E01

“Estamos oferecendo um curso de formação para professores da rede 
estadual - SRE de Campo Belo” (como fruto da divulgação) E05

“Os maiores benefícios foram: a procura e interesse dos alunos (iniciação 
científica e na disciplina eletiva do tema); estímulo para os alunos envolvi-
dos nas pesquisas do laboratório (graduação e, principalmente, pós-gra-
duação); ter um material de divulgação de ótima qualidade para comparti-
lhar nas mídias sociais e entre a comunidade científica”. E02

“Por meio da divulgação de um projeto de mestrado tivemos como efeito 
secundário a captação de voluntários”. E06

“Citação dos meus trabalhos”. E07

“A divulgação do laboratório, do departamento e da Ufla, gerou novas 
demandas, inclusive de empregabilidade de nossos alunos, os quais de-
senvolveram as pesquisas.” E08
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“Na própria universidade tive acesso a bons pesquisadores e alunos.” 
“Procura de alunos de outros cursos para participar do Núcleo de Estudos 
que coordeno”. E03

“Acredito que a comunicação para um público maior faz parte de minhas 
obrigações: logo, existe um benefício de satisfação pessoal - dever cum-
prido.” E04

Dos participantes, 49% afirmaram que concederam entrevistas para veículos 
de imprensa externos à Universidade, falando, assim, para públicos mais amplos, 
o que demonstra o quanto o trabalho da comunicação institucional pode impulsio-
nar a amplificação do debate sobre determinado tema científico. Para a maioria 
(82,6%), o material produzido pela imprensa representou de forma correta sua pes-
quisa. Apenas 2,9% disseram que a representação não foi correta, enquanto 14,5% 
informaram que foi parcialmente correta, mas com resultado satisfatório. Esses da-
dos nos sugerem o quanto o levantamento e o tratamento da pauta pela Instituição 
são relevantes para minimizar as tradicionais dificuldades de relacionamento entre 
cientistas e jornalistas (Oliveira, 2010). No âmbito da Instituição, a pauta de pes-
quisa ganha linguagem jornalística sob todos os cuidados necessários para evitar 
distorções, aumentando as chances de que ganhe repercussão na imprensa e isso 
ocorra sem muitos erros.

Corroborando a perspectiva de que o trabalho da comunicação institucional 
colabora para a formação de uma cultura de divulgação científica entre os pesqui-
sadores, na questão que avaliou o interesse de realizar novas divulgações de suas 
pesquisas por meio da Comunicação da Universidade, 92,8% disseram ter essa 
intenção. Nenhum dos participantes disse não ter interesse e apenas 7,2% marca-
ram “talvez”. 

Os participantes (81,2%) também declararam ter interesse em participar de 
cursos de capacitação para relacionamento com a imprensa e divulgação de con-
teúdos, e de eventos públicos para divulgação de suas pesquisas (82%).

Todas essas informações foram um indicativo para a equipe de comunica-
ção da Ufla de que a receptividade dos trabalhos por parte das fontes – os pesqui-
sadores - foi positiva. Houve também um comentário que indicou uma possibilidade 
de aperfeiçoamento no fluxo de produção: 

“Em nenhuma das vezes em que participei de entrevistas eu conse-
gui saber quais seriam as perguntas, antes da entrevista. Saber das 
perguntas com antecedência ajudaria muito no preparo de respos-
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tas adequadas e completas. Respostas espontâneas nem sempre 
são as melhores possíveis. Seria bom conhecer as perguntas com 
antecedência”.

Para avaliar resultados sob a perspectiva do público, adotamos o acompa-
nhamento de uma série de indicadores de interação com as postagens, que nos 
permitissem uma observação inicialmente quantitativa das reações das pessoas a 
cada tipo de pauta, de forma a embasar novos planejamentos de ações. Em um 
primeiro momento, fizemos uma análise sistematizada dos resultados de interação, 
no Facebook, dos vídeos de ciência da principal editoria produzida. Ao menos no 
início do período utilizado para essa primeira análise (entre novembro de 2017 e 
março de 2020), essa mídia possuía participação expressiva para os fins de nossas 
análises, embora suas transformações relativas ao público predominante já tives-
sem iniciado, bem como mudanças em seu alcance orgânico.

Pelos indicadores observados em 202 postagens de vídeo, foi possível ex-
trair dados que mostram a segmentação do público no consumo das informações 
de ciência. As pautas de pesquisa têm desempenho diferente em cada perfil de 
público. Considerando faixa etária, por exemplo, os mais jovens (especialmente de 
13 a 24 anos) são o público predominante no alcance das postagens de pesqui-
sas que envolvem novas tecnologias ou que discutem assuntos de interesse mais 
restrito a suas áreas de estudo, embora não sejam um público muito frequente nas 
interações, de modo geral. Como exemplo de textos com melhores resultados entre 
os jovens, citam-se os vídeos com os títulos “Games podem entrar em breve nos 
jogos olímpicos” e “Pesquisa discute a judicialização de políticas públicas”. Já nos 
públicos de maior idade, as tendências se invertem: têm menor predominância em 
temas específicos de determinadas áreas do conhecimento e maior presença em 
temas de alcance geral, mais ligados ao cotidiano e já presentes nas discussões 
da mídia tradicional, incluindo saúde, alimentação e educação. Exemplos de pre-
dominância dessa faixa etária são os vídeos com os títulos “Melhoramento genético 
da batata-doce” e “Pesquisa da Ufla transformará rejeitos do rompimento da Barra-
gem do Fundão em tijolos de adobe”. 

Pela formação de clusters36 a partir do alcance dos vídeos, vimos que 38% 
das postagens alcançaram mais de 10 mil pessoas, número definido como bom 
parâmetro pela equipe. Nesse grupo, com registros de 10 mil a 50 mil pessoas 
alcançadas, já é possível observar que a maior parte dos temas pode ser de inte-
resse de um público mais amplo, como por exemplo: “Saiba mais sobre os mitos da 

36Agrupamento de elementos que mantêm certas semelhanças e se diferenciam de outros agrupa-
mentos. Neste caso, grupo de vídeos que obtiveram resultados semelhantes em alcance na mídia 
analisada.
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carne suína”, “Pitaia: conheça a fruta exótica, típica do verão, que tem conquistado 
o mercado brasileiro”; “Saiba mais sobre as vacinas”; e “Uso de dietilenoglicol em 
indústria cervejeira”. Esse último teve grande alcance por abordar um assunto em 
pauta na mídia do estado naquele momento, devido à suspeita de envenenamento, 
por essa substância, de consumidores de uma marca de cerveja.  E, acima de 50 
mil, observamos basicamente pautas de alimentação (ovos, chá de hibisco), saúde 
(hidrogel, nutricionistas, estetoscópio) e temas do momento (como rompimento de 
barragem).
 Nos clusters de alcance considerados muito baixo (até 2 mil pessoas), baixo 
(2 a 4 mil pessoas) ou razoável (4 a 10 mil) ficaram as demais publicações, com 
1,5%, 17,3% e 42,6% de participação, respectivamente.

Já na formação de clusters considerando a interação com as postagens (so-
matório de curtidas, compartilhamentos e comentários), vimos que 10,4% alcan-
çaram o que chamamos de uma interação alta (500 a 1000), e 3,5% chegaram a 
uma interação muito alta (superior a 1000 ações). Alguns exemplos: “Extração e 
uso de óleos essenciais é tema de diversas pesquisas na Ufla” (854); “Aves de fim 
de ano: o que você precisa saber sobre elas” (848); “Diferença entre ovos caipiras 
e industriais” (13201); “Desenvolvimento de Robô Hexápode” (3774). Com desem-
penho de interação razoável (100 a 500 ações), tivemos 39,6% dos vídeos. Com 
interação baixa (50 a 100 ações) foram 25,7% das postagens. Com menos de 50 
interações, considerado o cluster de interatividade muito baixa, ficaram 20,8%. São 
exemplos as temáticas, respectivamente: “Saiba como a qualidade da luz interfere 
no crescimento das plantas” (107 interações); “Aparelho adquirido pela Ufla agiliza 
resultados de pesquisas” (51); e “Games podem entrar em breve nos jogos olímpi-
cos” (11).

Esses números nos mostram que, de maneira geral, à medida que saímos de 
pautas de interesse específico de determinada área do conhecimento ou segmen-
to, e caminhamos para aquelas de abrangência mais ampla, mais próximas do dia 
a dia, envolvendo alimentação, curiosidades, temas em destaque na mídia, etc., a 
interação aumenta, especialmente quando se trata de um público em faixas etárias 
maiores.

Nas postagens de melhor desempenho em interação e alcance, algumas 
estratégias parecem ter aumentando a interação do público, como a ludicidade 
empregada em um dos vídeos. O ângulo de abordagem de uma das pautas, que 
era uma espécie de “saiba como é e faça você mesmo”, também parece ter poten-
cializado a repercussão, além de discussões sobre mitos e verdades. Temáticas 
cujos pesquisadores são considerados figuras mais populares também estiveram 
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nesse grupo de melhor desempenho.
Observamos também que recursos de postagem que utilizam certa dose 

de humor, ou com texto iniciando por perguntas, potencializam a interação das 
pessoas. Outra observação possível foi a de que, apesar de a média de pessoas 
alcançadas por postagem ter sido de cerca de 16 mil, há uma participação muito 
baixa do público em comentários, muitos deles resumindo-se à marcação para 
que outras pessoas vejam o conteúdo. Críticas, perguntas e elogios têm média 
de três registros por postagem, embora o número varie muito de acordo com a 
pauta. A postagem com interação recorde - sobre a diferença entre ovos caipiras 
e de granja - registrou 158 comentários desse tipo. Esses dados vão ao encontro 
do que dizem Mejlgaard et al (2012), quando sugerem que o fato de existir a pos-
sibilidade de participação do público não significa que haverá uma esfera públi-
ca mobilizada para discutir ciência. Essas observações estimularam a equipe no 
planejamento de novos conteúdos e quadros, para maior incentivo da interação 
e do diálogo com o público, como as enquetes, já citadas na seção sobre mídias 
sociais, e outros quadros que estão se consolidando a partir de 2021.

Como mostraram Lee e VanDyke (2015), por meio de um estudo com pos-
ts de organizações governamentais dos Estados Unidos, em mídias sociais, o 
potencial dialógico dessas ferramentas de comunicação não é explorado, man-
tendo-se disseminações unidirecionais. Eles comentam sobre a importância de 
as postagens fazerem perguntas aos usuários, pedirem diretamente seu retorno, 
estimularem comportamentos que utilizem as informações do post e engajarem-se 
nas respostas aos usuários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse texto destaca algumas das ações desenvolvidas e resultados alcan-
çados especialmente ao longo de cinco anos de implantação de um programa 
de popularização da ciência por parte da comunicação institucional da Ufla. Bus-
camos demonstrar que, havendo certo investimento, neste caso o investimento 
proveniente da aprovação em edital de agência de fomento que buscou incentivar 
a prática nas estruturas de comunicação das instituições, pode haver trans-
formação, em pouco tempo, das rotinas de divulgação e do envolvimento da 
comunidade acadêmica com essa causa. De uma divulgação muito tímida até 
2015, passamos a uma grande presença da ciência nas pautas da Universida-
de, com crescente envolvimento da comunidade universitária e diversificação 
das produções.
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O trabalho foi tão relevante no contexto institucional que mesmo com o fim 
do período de vigência do projeto aprovado pela agência de fomento e de seus 
recursos, a gestão da Universidade tem organizado e buscado formas de manter 
as atividades e incrementá-las. No contexto local, algumas ações, como a revista 
de jornalismo científico, e mesmo as divulgações digitais, têm cumprido uma fun-
ção de interiorização do acesso ao conhecimento científico, com divulgações que, 
mesmo extrapolando os limites locais, são importantes para o trato sobre ciência 
com comunidades que residem no interior do estado de Minas Gerais, e têm, as-
sim, contato com a produção científica gerada em seu meio.

Ao longo do desenvolvimento das ações, as oportunidades de melhoria fo-
ram identificadas e implementadas, embora tenham sido muitos os desafios na 
trajetória. Hoje, com todo o aprendizado, chegamos à criação de um fluxo de ati-
vidades que otimiza o trabalho de comunicação e permite o aproveitamento das 
pautas de pesquisa em uma perspectiva multimídia. Continuamos com o desafio de 
gerar mais interatividade e participação do público, e criamos estratégias recentes 
para tal.  

A expectativa é de que esse relato seja motivador para aquelas instituições 
de pequeno e médio porte, com pequenas equipes de comunicação institucional, 
que ainda não conseguiram se firmar nas iniciativas de divulgação científica, mas 
têm esse propósito.
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Divulgação Científica e inclusão social a partir das ações do Planetário 
Itinerante da UFTM 

Daniel Fernando Bovolenta Ovigli37

Pedro Donizete Colombo Junior38

RESUMO

Apresentamos, a partir de referenciais oriundos da popularização da ciência e seus 
enlaces com a inclusão social, parte das ações desenvolvidas com o Planetário 
Itinerante da UFTM, adquirido com recursos da Chamada 07/2015 - Popularização 
da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, concedida por meio do APQ-03990-15 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). Para 
tanto, tendo em vista a temática do livro no tocante à sistematização de boas práti-
cas em divulgação científica, buscamos focalizar três ações desenvolvidas desde 
a chegada do Planetário: (i) ação solidária no Shopping Praça Uberaba, intitula-
da “Planetário Itinerante UFTM: disseminando conhecimentos e solidariedade”, (ii) 
atendimento a públicos com necessidades educacionais específicas e (iii) público 
da terceira idade. Visamos, por meio dos três relatos de caso apresentados, trazer 
à tona públicos que fogem daqueles tradicionalmente participantes de iniciativas 
de divulgação científica, na perspectiva que é apresentada no título do capítulo. 

Palavras-chave: Planetário itinerante. Divulgação científica. Inclusão social.
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E INCLUSÃO SOCIAL 

 Nas últimas duas décadas o Brasil tem experimentado mudanças signifi-
cativas no que tange à educação em ciências, em todos os níveis de ensino. O 
país conta com maior número de museus e centros de ciências em suas diferen-
tes regiões e muitas ações de divulgação científica são levadas a cabo: algumas 
dessas ações incluem atividades da Semana Nacional de Ciência & Tecnologia 
(SNCT)39 e Feiras de Ciências, ambas com aportes financeiros do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e que alcançam milhões 
de pessoas. Há, também, programas de televisão destinados à C&T, bem como 
sites, canais no Youtube, páginas no Facebook, Instagram e outras redes sociais 
direcionados a essa temática.

No ano de 2003, quando teve início um cenário político respaldado na inclu-
são social e na redução das desigualdades sociais no país, houve consequente 
aumento das ações governamentais no sentido de se constituir uma política de 
divulgação científica (NATAL e ALVIM, 2018). Esse movimento teve como foco di-
minuir o fosso entre a vida cotidiana e a ciência, com o início de um processo que 
culminou com muitas das ações descritas no parágrafo anterior. 

Esse objetivo foi institucionalizado, principalmente, por meio da 
criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inclusão Social (Se-
cis), no então Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). Na Secis, 
foi criado o Departamento de Popularização e Difusão de Ciência 
e Tecnologia (Depdi), ao qual foram associadas atribuições como: 
1) formular políticas e implementar programas de C&T; 2) colaborar 
com a melhoria do ensino de ciências, em parceria com o Ministé-
rio da Educação e com as Secretarias Estaduais de Educação; 3) 
apoiar centros e museus de ciências; 4) apoiar eventos de divulga-
ção científica; 5) instituir a Semana Nacional de Ciência e Tecnolo-
gia, a partir de 2005 (MASSARANI, ABREU e ROCHA, 2019, p. 394).

Há uma diversidade de conceituações para o que aqui chamamos de di-
vulgação científica - DC (ROCHA e MASSARANI, 2017). Neste artigo a compreen-
demos como um continuum entre os espaços escolar e extraescolar e que implica 
interlocuções e aproximações entre as práticas sociais das pessoas e a cultura 

39  A SNCT é um evento anual, que ocorre no mês de outubro, sob coordenação do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), tendo como finalidade a mobilização da população em 
torno de temas e atividades relacionadas a C&T. Outras informações em: https://semanact.mcti.
gov.br/ 
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científica, a apropriação e significação de conhecimentos relacionados a concei-
tos científicos e ao seu fazer, incluindo as relações Ciência-Tecnologia-Sociedade-
-Ambiente e a promoção de leituras críticas da realidade, que fornece elementos 
para posicionamentos no debate público e à tomada de decisão responsável (CO-
LOMBO JUNIOR e MARANDINO, 2020; NAVAS-IANNINI, PEDRETTI & ATKINSON, 
2017). Todos estes elementos pressupõem a intervenção em uma perspectiva 
emancipadora e de inclusão social.

Nessa linha, a DC busca promover a apropriação de conhecimentos no que 
Freire (2016, p. 83) denomina “curiosidade epistemológica”, de modo a favorecer 
a participação social. As ações que visam à DC, por nós entendida como compo-
nente da alfabetização científica, precisam perpassar um projeto emancipador e de 
inclusão social, pensando na justiça social e na democracia (CHASSOT, 2014; MO-
REIRA, 2006). Estes aspectos contemplam autores que discutem a DC no campo 
educacional, mas também outros que promovem diálogos entre a DC e a educação 
não formal em suas múltiplas possibilidades, ampliando os aspectos considerados 
relevantes para caracterizar este processo.

Contudo, a despeito de avanços nas componentes tão caras à difusão da 
educação em ciências em todas as esferas da sociedade, ainda vivenciamos pro-
funda desigualdade na participação de todos em questões relacionadas à C&T, 
com impactos diretos na inclusão social. Segundo Castelfranchi (2017, p. 10)

 
Os brasileiros e as brasileiras continuam interessados em ciência 
e tecnologia. Mas também continuam não tendo oportunidade de 
traduzir esse interesse, essas atitudes, esse acesso crescente, em 
real apropriação de conhecimento, e isso afeta profundamente não 
apenas a educação, a geração de emprego, o mercado, o desen-
volvimento social, mas também a própria democracia.

 
Dados da primeira pesquisa mineira de Percepção Pública de Ciência e Tec-

nologia (PPCT), coordenada com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais (Fapemig), evidenciaram que os principais fatores ati-
nentes ao acesso, à participação e ao engajamento são de natureza educacional 
e econômica, portanto a desigualdade social traduz-se em um problema para a 
efetiva democracia e, por conseguinte, para a inclusão social (CASTELFRANCHI 
et al., 2016). Todas as iniciativas de divulgação científica já citadas se ampliaram 
em quantidade e em qualidade pelo território nacional e mineiro em particular, mas 
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permanecem com acesso majoritário pela população de alta escolaridade e alta renda.
Ainda segundo dados dessa primeira enquete mineira, a despeito do eleva-

do grau de interesse e apoio à C&T, poucos efetivamente se apropriam do conhe-
cimento produzido pela área. Consta que 66% dos mineiros se dizem interessados 
ou muito interessados em C&T e 78% da população têm interesse em temas de 
meio ambiente, bem como em medicina e saúde. Contudo, 88% dos mineiros não 
souberam indicar uma instituição que realize pesquisas no país (CASTELFRANCHI 
et al., 2016).

Tanto na enquete mineira como na nacional os respondentes revelaram 
preocupação sobre maior participação social em C&T, ainda que seja irrisório o 
engajamento em debates que crescentemente são sociotecnocientíficos (SANTOS, 
2007; SANTOS, 2005). Quando os jovens foram perguntados especificamente so-
bre a visitação a centros e museus de ciência, categoria na qual estão incluídos os 
planetários, foco das ações deste capítulo, apenas 6% relataram ter feito isso no 
ano que antecedeu a PPCT nacional (2018). Vale ressaltar, no entanto, que o motivo 
para não ir a tais lugares não está, de maneira geral, relacionado ao desinteresse, 
e pode ser explicado por outros fatores, como a falta de museus de ciência em sua 
região (26%) e a falta de tempo (17%), o que demanda a ampliação maciça de ini-
ciativas dessa natureza (MASSARANI et al., 2021). Dito isso, nota-se a importância 
de estudos e pesquisas que investiguem como tem ocorrido (e se ocorre) a comu-
nicação em ciência, bem como as possibilidades de divulgação científica em di-
ferentes regiões do território nacional, para fomentar políticas públicas nesta área. 

No caso da divulgação científica, como campo de pesquisa, essa é 
relativamente nova, desenvolvendo-se de modo especial a partir dos anos 1980 
(BROSSARD, LEWENSTEIN, 2021). Ainda segundo Brossard e Lewenstein (2021), 
é possível classificar os projetos ligados a esta área, em linhas gerais, em dois 
grandes eixos: (i) ações que visam à melhoria da compreensão pelos mais diferen-
tes públicos acerca de determinada área da ciência e (ii) ações que focalizam a 
interação dos públicos com a ciência e o seu fazer.

No sentido de maior diálogo entre esses dois eixos, de modo a integrar resul-
tados da pesquisa com as práticas de sua divulgação, a chamada da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) 08/201540 possibilitou a 
aquisição de um Planetário Itinerante para a Universidade Federal do Triângulo Mi-
neiro (UFTM), em Uberaba/MG. Planetários Itinerantes são espaços potenciais para 

40 Chamada FAPEMIG 08/2015 - Programa Comunicação Pública da Ciência e da Tecnologia: 
apoio à criação e/ou consolidação das estruturas de comunicação e divulgação da ciência.
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a prática da divulgação científica, bem como abertura à diversidade e à inclusão 
social. A inclusão social é, nesse cenário, preocupação emergente no campo da di-
vulgação científica (MASSARANI; MERZAGORA, 2014), uma vez que é imperativo 
que cada oportunidade oferecida por um espaço dessa natureza beneficie a todos 
os membros da sociedade, sem exclusões de qualquer natureza.

Ao tratarmos do conceito de inclusão social, tratamos também do conceito 
de acessibilidade nas instituições que se dedicam a fazer divulgação científica. 
Nessa perspectiva, entendemos não ser suficiente unicamente a adaptação dos 
espaços físicos, mas, essencialmente, tais experiências precisam ser “encharca-
das” de envolvimento, empatia e fatores afetivos, conforme apontado por Cohen e 
Duarte (2013).

Com base nesse preâmbulo, reforçamos a necessidade de práticas de divulga-
ção científica que efetivamente contribuam para a inclusão de todos, não apenas de 
forma esporádica, mas incorporada à rotina de um espaço como o planetário, prática 
esta favorecida considerando a itinerância do planetário em uma região que não apre-
senta este tipo de equipamento científico-cultural, como o Triângulo Mineiro.

O PLANETÁRIO ENQUANTO EQUIPAMENTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
 E DE INCLUSÃO SOCIAL

 Planetários podem ser entendidos como ambientes fechados de cúpula se-
miesférica nos quais são projetados vídeos de diferentes áreas do conhecimento 
em fulldome/360°. Almeida et al. (2017) ampliam essa definição mencionando que 
planetário

[...] diz respeito ao ambiente no qual, com equipamentos de 
projeção, no centro de uma cúpula abobadada, som ambiente 
e até mesmo sistemas mecânicos de movimento, é apresenta-
da a imagem do céu de qualquer ponto do Sistema Solar, em 
qualquer tempo e de qualquer época, passada ou futura, bem 
como as trajetórias dos corpos celestes ao longo do tempo 
[...]. Atualmente, além de simulações da esfera celeste, po-
dem ser apresentados filmes ou outros conteúdos multimídia 
sobre diversos assuntos científicos (ALMEIDA et al., 2017, p. 
71).
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Dada sua característica de atividade imersiva, esse ambiente propicia aos 
visitantes uma miscelânea de sensações entre o que se observa (em 3D), escuta 
e sente durante as sessões apresentadas. Seja fixo ou itinerante, um planetário 
carrega consigo a missão de popularizar o conhecimento científico; dessa forma, 
é entendido como um ambiente de divulgação científica que também traz em sua 
essência o viés de entretenimento.  

No caso de um planetário itinerante, em particular, concordamos com Melo 
et al. (2020, p. 5) de que possibilita “a conexão de pessoas à Ciência, dão às Ciên-
cias, em especial à Astronomia, presença na comunidade e oferecem às pessoas 
de todas as idades e classe social a oportunidade de fazerem perguntas, discutir e 
explorar conceitos científicos”. Sua itinerância é um fator preponderante para levar 
conhecimentos científicos às regiões mais longínquas do país atendendo, em mui-
tos casos, públicos que têm pouco acesso a conhecimentos sobre ciência e espa-
ços de entretenimento contribuindo, assim, com a ampliação da cultura científica 
na sociedade (MELO, et al. 2020; MAMAN et al., 2015). 

Dentre esses e outros aspectos, há de se destacar duas vantagens propi-
ciadas por um planetário itinerantes: (i) é um ambiente que possibilita representar 
o céu de maneira realista e em diferentes épocas do ano, independentemente de 
fatores climáticos para que suas sessões ocorram (MARTINS, 2009) e amplia as 
possibilidades de trabalhos interdisciplinares entre áreas e disciplinas, por exem-
plo, astronomia e geografia, história e filosofia, etc. (ii) abre a possibilidade para 
que pessoas de todas as classes sociais tenham acesso a conhecimentos que, por 
vezes, não fizeram parte de sua escolarização formal, além de possibilitar elemen-
tos audiovisuais que podem estimular a curiosidade e a aprendizagem (EIDAM et 
al. 2014).

Com o exposto, passamos a caracterizar o Planetário Itinerante da UFTM, 
no qual desenvolvemos as três ações aqui relatadas (ação solidária no Shopping 
Praça Uberaba, atendimento a públicos com necessidades educacionais específi-
cas e com o público da terceira idade). O referido planetário é do tipo domo inflável 
fulldome de 6,0 metros de diâmetro e 3,2 metros de altura, havendo um horizonte 
de observação acima de 0,9 metros (no entanto, flexível). A capacidade máxima 
de atendimento pode variar bastante, a depender do público atendido e de suas 
necessidades, contudo dimensionamos que até 30 pessoas por sessão é a capa-
cidade máxima confortável (Figura 1).
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Figura 1: Planetário Itinerante da UFTM montado em uma praça no bairro rural de Peirópolis, 
Uberaba/MG (primeira linha).  Imagens de frame de sessões do planetário (segunda 
e terceira linhas)

Fonte: dos autores, 2019.

O principal objetivo do Planetário Itinerante da UFTM41 é o desenvolvimento 
de ações de divulgação científica para a comunidade, atendendo os mais diversos 
públicos, escolares ou espontâneos. Para isso, o planetário conta com equipamen-
tos modernos, softwares atualizados e uma gama de vídeos de astronomia e de 

41 O Planetário Itinerante da UFTM é mantido e coordenado pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em 
Educação Não Formal e Ensino de Ciências (Genfec) e tem realizado diversas ações extensionistas 
junto à Pró-Reitoria de Extensão Universitária da UFTM. Outras informações: https://genfec.com.br/
planetario-itinerante/ 
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outras áreas do conhecimento, como geociências, biologia, matemática, geogra-
fia, etc. Suas sessões são realizadas por meio de um projetor fulldome em ses-
sões digitais, tendo como especificações: “brilho 2500 lumens, taxa de contraste 
1.000.000:1; resolução HD 1920x1080 (1080x1080), lente fisheye acoplada - ângu-
lo projeção 170°x360°, com controles de zoom e foco digital, inclinação e ajuste de 
íris. Também fazem parte do planetário um aparelho de ar-condicionado de 12000 
BTUs e sistema de som amplificado” (COLOMBO JUNIOR et al. 2021, p. 7). 

Em sua itinerância, o planetário já visitou diferentes locais da cidade de Ube-
raba, como campus universitários, escolas públicas, museu e praças em Peirópolis 
(distrito rural do município de Uberaba), eventos científicos, recepção de calouros, 
além de visitar outras cidades, como Veríssimo/MG e Araxá/MG, ambas também no 
Triângulo Mineiro. Desde a sua inauguração, em outubro de 201842, até sua última 
sessão documentada, realizada em dezembro de 201943, participaram aproxima-
damente 2.600 pessoas, seja do público escolar (~60%) ou espontâneo (~40%), 
oriundos de diferentes cidades (Ribeirão Preto/SP, Franca/SP, São Carlos/SP, Ara-
raquara/SP e Uberlândia/MG, por exemplo, em total de 18 cidades). Destaca-se, 
também, a diversidade de público atendido em sessões para crianças (COLOM-
BO JUNIOR et al., 2021), adolescentes, alunos da Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA), Educação Superior, público da terceira idade, pessoas com deficiência 
(PcD) e público espontâneo na realização de ações solidárias. 

Nessa comunicação, apresentamos reflexões tendo como norte um recorte 
de ações desenvolvidas com o planetário na cidade de Uberaba/MG. De modo 
mais específico apresentamos um ensaio crítico que contextualiza e discute as 
diferentes possibilidades de atuação deste espaço para a divulgação científica, 
inclusão social e para o exercício da cidadania em atividades socioeducativas, 
culturais e de lazer. Assim, na seção seguinte focalizamos três momentos de sua 
atuação: (i) uma ação solidária em atendimento de público espontâneo em um sho-
pping da cidade, (ii) uma visita realizada por pessoas com deficiência (PcD) e (iii) 
uma sessão realizada para o público da terceira idade. 

42 Vide: http://www.uftm.edu.br/ultimas-noticias/1402-planetario-itinerante-sera-inaugurado-na-uftm
43 Devido à pandemia causada pela Covid-19, não foram realizadas sessões nos anos de 2020 e 2021.
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REFLEXÕES E APONTAMENTOS SOBRE VISITAS AO PLANETÁRIO
 ITINERANTE DA UFTM 

O primeiro momento de atuação do planetário trata de uma ação solidária 
desenvolvida nos dias 7 e 8 de dezembro de 2019 no Praça Uberaba Shopping (Fi-
gura 2). Na ocasião, adotamos o lema “Solidariedade: um ato de bondade e com-
preensão com o próximo”, sendo que aos participantes das sessões era sugerida 
a doação de um quilo de alimento não perecível ou produtos de higiene pessoal. 
Todos os alimentos e materiais arrecadados tinham como destino uma casa de 
apoio às famílias que acompanham entes no tratamento contra o câncer em um 
hospital da cidade.

Figura 2: Divulgação da ação solidária (esq.). Pessoas visitando o Planetário e alimentos ar-
recadados (dir.)

Fonte: dos autores, 2019.

Destaque-se que a participação na atividade era gratuita, não sendo a doa-
ção de alimentos um empecilho para conhecer o planetário e suas sessões de as-
tronomia. Contudo, visando a aumentar a visibilidade dessa ação e, assim, ampliar 
as contribuições à casa de apoio, o setor de comunicação da UFTM auxiliou na 
divulgação44. 

44  Consultar http://www.uftm.edu.br/ultimas-noticias/2147-planetario-da-uftm-desenvolve-acao-so-
lidaria-no-praca-uberaba-shopping 
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Destacamos dois pontos que chamaram nossa atenção nessa primeira ati-
vidade. O primeiro refere-se à escolha do shopping como local para abrigar o pla-
netário e realizar a ação solidária. No shopping em questão há um grande super-
mercado no mesmo piso no qual o planetário foi montado, facilitando às pessoas 
que passeavam pelo local e que não sabiam da ocorrência dessa ação para que 
pudessem também adquirir seus alimentos/materiais e contribuir. Percebemos que 
esse fato ocorreu muitas vezes, sendo algo a ser replicado em novas oportunida-
des. Foram arrecadados durante os dois dias de atividades 167 itens de higiene 
pessoal e 146 kg de alimentos, havendo o atendimento a um público de cerca de 
270 pessoas.

O segundo ponto refere-se à inclusão social propiciada pela ação. Muitos vi-
sitantes relataram que era a primeira vez que frequentavam um shopping e que fo-
ram encorajados a levarem crianças para conhecer o que era um planetário. Sobre 
este aspecto, notamos que parte destes visitantes era composta por pessoas de 
baixa renda e que viram no planetário uma forma de entretenimento e diversão para 
seus filhos. Inferimos deste contexto que a ação solidária também proporcionou a 
estas pessoas adentrarem a um local que, ainda hoje, infelizmente, é visto como 
sendo voltado às pessoas de nível socioeconômico mais elevado - o shopping. Por 
outro lado, ao participarem de sessões do planetário tiveram acesso a atividades 
socioeducativas, dificilmente pensadas em suas realidades cotidianas.

Durante as sessões também foi possível perceber o fascínio que a astrono-
mia trazia no brilhar dos olhos dos visitantes, muitos tendo seu primeiro contato com 
o tema e com esse ambiente imersivo. A interação do público com o ambiente, com 
os mediadores, bem como suas inquietações e seus assombros sobre, por exem-
plo, a origem do Universo e a vida na Terra, muitas vezes eram acompanhadas por 
respostas emocionais e reações inesperadas, em especial das crianças, eviden-
ciando um misto de surpresa e admiração com a atividade. Foram dias envolventes 
e frutíferos, nos quais não apenas divulgamos conhecimentos, mas também des-
mistificamos crenças e cumprimos o objetivo primeiro da ação: a solidariedade, 
seja na arrecadação de alimentos ou derivada da ação social de permitir acesso a 
conhecimentos por todos. 

O segundo momento socializado neste texto refere-se a visitas de pessoas 
com deficiência (PcD) ao planetário. Em 17 de outubro de 2018, logo após sua 
inauguração, realizamos nossa primeira visita com pessoas com deficiência (PcD). 
A visita ocorreu no Museu dos Dinossauros, do Complexo Cultural e Científico de 
Peirópolis (CCCP), um bairro rural de Uberaba, local no qual o planetário estava 
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instalado na ocasião. Importa destacar que o planetário estava aberto para os vi-
sitantes que fossem ao CCCP naquele período, assim a referida visita não estava 
agendada, sendo uma ação espontânea que acabou por integrar e ampliar a esta-
da dessas pessoas no complexo. 

Segundo a legislação brasileira, em especial o Art. 2º da Lei 13.146/2015, 
“considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma 
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas” (BRASIL, 2015, online). Realizar 
a visita de PcD no planetário foi um desafio muito gratificante, visto que há a neces-
sidade de adaptações no desenvolvimento das sessões, sejam vinculadas a ques-
tões operacionais de acomodação das pessoas dentro da cúpula, ou vinculadas 
à forma como são apresentados os vídeos e as mediações que destes derivam, e 
nos serviram de aprendizado. Também nos possibilitou enxergar novos horizontes 
de atuação para o planetário. 

A visita em questão foi realizada com cerca de 20 visitantes de uma escola 
que atende PcD em Uberaba/MG. A referida unidade é caracterizada pela prefei-
tura como uma escola inclusiva que tem como objetivo “atender crianças e ado-
lescentes com paralisia cerebral bem como outras patologias que levem a lesões 
ou deficiências, e fundamentalmente oferecer escolaridade em ensino regular e 
reabilitação as mesmas” (UBERABA, 2021, online). 

Trabalhar com esse público no planetário também foi uma experiência ímpar 
pois possibilitou, por um lado, aprendermos a olhar para o próximo e, em especial, 
para as pessoas com deficiência de forma mais humanizada, respeitando dificul-
dades, diferenças e enxergando potencialidades para o trabalho de divulgação 
científica e popularização da ciência na sociedade. O site da prefeitura indica que 
a missão da escola participante é “proporcionar às pessoas deficientes, bem como 
sua família, suporte na reabilitação física e social e ensino regular sem custo algum, 
visando sua independência, dando a elas igualdade de oportunidades, oferecen-
do-lhes melhores condições de vida e escolaridade” (UBERABA, 2021, online). 

Desta forma vimos que o planetário, mesmo que de forma pontual, pôde con-
tribuir com esta missão, uma vez que propiciou vivências com foco na divulgação 
científica para pessoas que raramente são contempladas neste tipo de atividade 
socioeducacional.  Destacamos que os mediadores do planetário são licenciandos 
vinculados a cursos da UFTM (futuros professores), os quais certamente enrique-
ceram muito suas vivências pessoais e formativas a partir desta atividade. Mesmo 
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em apenas uma visita, os estudantes puderam experienciar o trabalho sócio - didá-
tico - educativo com esse público, com os quais podem encontrar em suas futuras 
sala de aula. 

O terceiro momento socializado refere-se à exibição de sessões do plane-
tário para o público da terceira idade. A visita também ocorreu no Museu dos Di-
nossauros do CCCP. Entretanto, diferentemente da visita com PcD, essa visita foi 
agendada. A visita foi realizada com cerca de 15 pessoas, em meados de 2019. 
Todos os participantes faziam parte do Programa Universidade Aberta à Terceira 
Idade (UATI/UFTM). A UATI é um projeto de extensão voltado para pessoas com 
idade igual ou superior a 60 anos, que desde 2009 desenvolve atividades com esse 
público no município. 

Trata-se de um espaço de nova concepção do envelhecimen-
to que antes era determinado como período da vida regido por 
perdas e faltas de perspectivas. Os objetivos deste Programa 
de Extensão envolvem despertar nos acadêmicos a consciên-
cia da responsabilidade social, consolidar o compromisso so-
cial e político da UFTM com a sociedade e envolver a Univer-
sidade de forma interdisciplinar na questão envelhecimento 
[...] o principal objetivo é a inclusão da população idosa nos 
âmbitos da Universidade favorecendo a funcionalidade, inde-
pendência, qualidade de vida e bem-estar (COELHO, PAGA-
NOTTI, MARTINS, 2019, p. 1).

Importa destacar que o desenvolvimento de sessões com esse público é 
pouco ocorrente no planetário, sendo essa visita a primeira que realizamos. Talvez, 
por esse motivo, ela tenha ganhado grande importância para toda a equipe do pla-
netário (mediadores, gestores e coordenação). Desde o agendamento, iniciamos 
reuniões com os mediadores discutindo os temas a serem abordados (no agen-
damento, não foi mencionado tempo definido para a visita, mesmo havendo esta 
possibilidade), as diferentes formas de abordar os conteúdos dos vídeos, possíveis 
questionamentos de crenças que pudessem ser levantadas pelos visitantes e ações 
a serem realizadas no caso de eventuais emergências. Tais pontos não haviam 
sido discutidos na visita com as PcD, uma vez que esta foi uma visita espontânea, 
no entanto, esta preparação acabou por se tornar rotina nas reuniões da equipe. 

Como pontuam Morais e Martins (2020, p.1), a UATI é “um espaço de nega-
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ção do envelhecimento, em que os idosos que engajam nesse processo realizam 
potencialidades e melhoram a imagem social da velhice”. Isso posto e consideran-
do o objetivo de inclusão da população idosa nos âmbitos da Universidade, vemos 
que o planetário tem muito a contribuir para que esses objetivos sejam concretiza-
dos, pois trata-se de uma atividade extensionista ligada à UFTM, na qual os idosos 
podem vivenciar a socialização do conhecimento científico, em especial vinculado 
à Astronomia e, por outro lado, também propicia momentos de engajamento e re-
flexões sobre a vida, o cosmos e tudo o que deste deriva. 

Desses breves relatos fica evidente o desafio, a necessidade e o valor 
do Programa de Comunicação Científica e Tecnológica (PCCT) da Fapemig, um 
exemplo central, entre muitos outros desenvolvidos e em desenvolvimento por essa 
agência, de sua capacidade de inventar e reinventar formas mais democráticas e 
participativas de “dizer a ciência”, em uma perspectiva de inclusão social. 

Segundo Castelfranchi (2016, p. 11), esse desafio evidencia que “a divul-
gação científica não é apenas uma atividade filantrópica e não representa somente 
a democratização do conhecimento, mas é uma necessidade fisiológica imprescin-
dível não somente para os públicos, mas também para os cientistas, a ciência e a 
própria democracia”. 

Iniciativas como o apoio às estruturas de divulgação científica de institui-
ções de Ciência e Tecnologia mineiras e, mais em geral, a construção de canais 
efetivos para a apropriação do conhecimento, e também para o questionamento, 
o debate, constituem não apenas instrumentos de difusão científico-cultural, mas 
também de ação política, no sentido mais nobre do termo: o de pensar e discutir 
juntos sobre o bem-comum, em uma perspectiva de inclusão social.

REFLEXÕES E APRENDIZAGENS PARA A EQUIPE

O mundo contemporâneo é cercado pela ciência e tecnologia, o que torna o 
conhecimento sobre esses assuntos fundamentais para as pessoas. Um dos fatores 
para a inclusão social do brasileiro, segundo Moreira (2006), é ter a oportunidade 
de construir conhecimento básico sobre a ciência e o seu funcionamento, para que 
assim possa compreender o seu entorno e opinar politicamente com conhecimento 
de causa. O acesso e o contato com informações sobre a ciência e tecnologia po-
dem ocorrer em diversos locais e o planetário itinerante é um deles.

De acordo com Falk e Dierking (2010), a maior parte da aprendizagem no 
campo de ciências é realizada nas atividades fora da escola e evidenciamos que o 
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planetário desempenha importante papel nesse processo. A importância de um es-
paço como o planetário itinerante na construção do conhecimento científico tem se 
mostrado importante para o desenvolvimento da sociedade, mas para isso, faz-se 
necessário promover a participação e a inclusão de grupos sociais tradicionalmen-
te excluídos deste espaço de promoção da DC. Isso garante o direito à igualdade 
estabelecida pela constituição brasileira. As três vivências relatadas ao longo do 
texto deixaram muitos aprendizados para toda a equipe, sendo experiências mar-
cantes e empolgantes. Dentre as reflexões propiciadas por elas, destacamos:

● Não devemos colocar limites para os processos de divulgação científica. 
Aprendemos muito com o atendimento de PcD e de terceira idade nas ses-
sões do planetário. Vimos que, consideradas as especificidades de cada 
grupo, a integração de diferentes pessoas como participantes ativos nas 
sessões sempre é possível, quando se busca o desenvolvimento democrá-
tico de atividades socioeducativas. Acreditamos que o planetário contribuiu 
com a efetivação do Art. 4º da Lei 13.146/2015, no qual consta que “toda 
pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação” (BRA-
SIL, 2015, online) e, também, com o Art. 20 da Lei 10.741/2003: “o idoso tem 
direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos 
e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade” (BRASIL, 2003, 
online).

● O planetário precisa ser interpretado como um local que propicia a inclusão 
social. Sobre este aspecto, vislumbramos a realização de novas sessões em 
sua itinerância por locais menos favorecidas da cidade de Uberaba/MG e 
região. E continuar as ações solidárias e colaborativas que possam contri-
buir com pessoas e instituições no enfrentamento da desigualdade socioe-
ducativa.

● Há muito a ser feito quando pensamos em visitantes que fogem de uma cha-
mada “zona de conforto” das ações de DC, a exemplo do público escolar. 
Quando pensamos em integração e democratização do conhecimento cien-
tífico, precisamos maximizar as ações do planetário no atendimento a todos. 
Cabe destacar que são ínfimos os trabalhos que relatam atividades de divul-
gação científica tendo como público-alvo PcD e terceira idade, sendo este 
um campo aberto para projetos de extensão e para a pesquisa em divulga-
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ção científica. Acrescenta-se que, em especial para estes dois públicos, há 
a necessidade de adaptações quanto à linguagem e à forma de comunicar 
a ciência. Fato este para o qual atentamo-nos nas visitas realizadas com o 
Planetário Itinerante da UFTM, onde as mediações são guiadas consideran-
do-se o público participante.

● A divulgação científica deve ser para todos, ação constante e em todos os 
ambientes, sejam eles escolares ou extraescolares. Esse pode ser um bom 
caminho para, inclusive, combater o negacionismo científico e a expansão 
de notícias falsas que vivenciamos diariamente em diferentes canais.

Sabemos que, de fato, promover a acessibilidade e a inclusão em ações de 
divulgação científica ainda é desafiador e que as instituições estão em um proces-
so de implementação dessas ações. Em consonância com Massarani e Moreira 
(2020), finalizamos este texto elencando desafios para a divulgação científica itine-
rante em Minas Gerais, por meio de ações como a realizada com o planetário. 

Inicialmente, ainda se faz necessário alcançar os setores médios e os setores 
pobres e excluídos, em áreas urbanas e rurais, desafio que exige tempo, recursos 
e pessoal treinado. Uma ação de contribuição importante consiste na promoção de 
ações de divulgação científica em rede, e a Rede Mineira de Comunicação Científi-
ca (RMCC) tem um papel de grande importância neste processo, o que melhoraria 
e integraria o planetário a outras partes interessadas. Abordaria o problema da dis-
tribuição desigual do esforço, tanto no sentido regional como social, ao possibilitar 
incentivos necessários a uma interação mais estreita com a educação formal, em 
seus diferentes âmbitos. 

Ademais, eventos públicos de DC, como a Semana Nacional de C&T, tam-
bém são espaços nos quais os atuantes na divulgação científica precisam ir ao 
encontro das pessoas. Considerando o objetivo de maior engajamento social, faz-
-se necessário o emprego da mídia de massa de forma muito mais intensa e qua-
lificada, com destaque para a internet e as redes sociais, para difundir as ações 
e aproximar quem faz DC de outros setores nos quais a itinerância do planetário 
poderia chegar. 

As políticas públicas integram a segunda parte do desafio para o desen-
volvimento da divulgação científica. Apesar de avanços, as políticas públicas ainda 
são bastante vulneráveis   aos câmbios políticos. As estruturas existentes deman-
dam fortalecimento e novas políticas de estímulo precisam ser criadas: para tanto 
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é necessária a continuidade e a expansão de meios e recursos. Nessa esteira, as 
chamadas voltadas à Popularização da Ciência, da Tecnologia e da Inovação da 
Fapemig, seja por meio do fomento a ações ou estrutura para a divulgação científi-
ca, são casos de sucesso e precisam ser ampliados e consolidados.

O terceiro aspecto do desafio elencado por Massarani e Moreira (2020) é 
aperfeiçoar a qualidade da divulgação científica realizada atualmente. Ainda são 
necessários mais estudos e análises para orientar ações dentro deste tema. As ati-
vidades de divulgação de C&T ainda estão em seus estágios iniciais e é necessária 
maior compreensão das melhores estratégias, práticas e impactos das atividades 
de divulgação, sendo o livro que abriga o presente texto uma iniciativa de grande 
relevância. Pesquisas no campo da DC também precisam examinar característi-
cas, atitudes e expectativas do público, bem como suas percepções sobre C&T. 
A avaliação acadêmica das atividades na educação, em particular no campo da 
divulgação científica, ainda é baixa, também tendo em conta que ações trazidas 
por universidades e agências de fomento são recentes, portanto precisam ser in-
centivadas. 

A componente cultural também é importante em qualquer processo comu-
nicacional, assim uma interface aprimorada entre arte, ciência e sociedade precisa 
ser materializada em ações de divulgação científica, de modo a valorar as compo-
nentes culturais e humanísticas da ciência, incluindo a integração com os saberes 
populares e tradicionais. Trata-se de uma perspectiva de ciência cidadã, favorece-
dora da construção coletiva do conhecimento e de sua apropriação social, com po-
tencial significativo para que a educação científica seja fonte para o engajamento 
público com a ciência.

PENSAMENTOS FINAIS

Ainda há um longo caminho a percorrer até que seja possível afirmar a exis-
tência de elevado nível de divulgação científica e adequada apropriação social do 
conhecimento científico e tecnológico para a sociedade brasileira como um todo. 
A jornada começou há tempos, havendo percalços continuamente. A divulgação 
científica no Brasil, assim como a produção da ciência em geral, consiste na inter-
mitência de ações e políticas: na DC falta continuidade de ações, pelos motivos já 
expressos na seção anterior deste texto.

Também é preciso que nos atentemos para as necessidades dos espaços 
de DC, como o Planetário Itinerante da UFTM. Sobre este aspecto, defendemos 
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que a sobrevivência e o cumprimento de sua função socioeducativa e inclusiva 
deve ser sustentada pelo tripé: formação da equipe, fomento para o pleno desen-
volvimento de suas práticas e a divulgação do espaço e de suas possibilidades de 
acessibilidade. 

No que se refere à formação da equipe, é evidente a necessidade de pes-
soas aptas para atuarem como mediadores desse espaço. O mediador é o “cartão 
de visitas” de toda instituição que se propõe a divulgar ciência. Assim, pensar a for-
mação de mediadores, tanto em conhecimento teórico sobre os temas abordados, 
quanto em práticas educacionais, é fundamental para o atendimento de diferentes 
públicos como os focalizados neste texto (espontâneo, idosos, PcD, etc.). 

 A segunda aresta desse tripé refere-se às políticas de fomento para que es-
tas instituições desenvolvam suas práticas. Em geral, os planetários itinerantes não 
são projetados visando ao atendimento dos mais diferentes públicos e necessida-
des, quando muito têm uma abertura de acesso que permite apenas a passagem 
de pessoas com dificuldades de locomoção. Se um planetário deseja ser acessível 
a todos, fatalmente necessitará de adaptações (por exemplo, para PcD) e de trei-
namento de sua equipe, o que em ambos os casos requer fomento. 

Sustentando este tripé também se apresenta a divulgação do espaço. Aqui 
falamos em: visibilidade do espaço, conhecimento sobre a acessibilidade que ele 
oferece e possibilidades de ser visitado por diferentes públicos. O cumprimento de 
sua função socioeducativa e inclusiva passa, portanto, pelo conhecimento da exis-
tência do planetário pelas pessoas e das condições de acessibilidade oferecidas.     

Enfim, a superação dos grandes desafios aqui delineados é tarefa coletiva 
fundamental, dependendo da formulação de políticas públicas eficazes, mas que 
não prescinde da central atuação de cientistas, professores, comunicadores cien-
tíficos, jornalistas, especialistas em museus, estudantes e todas as pessoas envol-
vidas com o trabalho científico e sua divulgação.
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RESUMO

O artigo tem como objetivo relatar a experiência da Divisão de Divulgação Científi-
ca da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) nos últimos anos. Em 2016, a UFU 
ingressou na Rede Mineira de Comunicação Científica (RMCC), o que ajudou a fun-
damentar a iniciativa de servidores da Diretoria de Comunicação Social em criar a 
Divisão de Divulgação Científica. O projeto foi apresentado à Gestão Superior da UFU 
no início de 2018 e começou a funcionar em 26 de junho do mesmo ano. O setor consta 
na atual estrutura organizacional, atualizada na Portaria REITO 693/2020. Atualmente, a 
Divisão atua em duas frentes: (1) produção de conteúdos midiáticos sobre pesquisas 
desenvolvidas na UFU para os canais de comunicação oficiais – sites institucionais 
(www.ufu.br e www.comunica.ufu.br), perfis em redes sociais (facebook.com/Co-
municacaoUfu, twitter.com/UFU_Oficial, instagram.com/ufu_oficial, youtube.com/c/
CanaldaUFU e TikTok @cienciaaopedoouvido) e plataformas de podcast (anchor.
fm/cienciaaopedoouvido) –; e (2) apoio a outros projetos de divulgação científica da 
UFU, com a promoção de eventos – Comunica Ciência, Ciência na Rua, Pergunte 
a um(a) Cientista –, participação em eventos científicos sobre divulgação científica 
(lives sobre a experiência da UFU), grupo de estudo, curso de formação e Rede de 
Divulgadores da Ciência da UFU. Concluímos que a participação da UFU na RMCC 
foi importante para a formação dos servidores que idealizaram e atuam na Divisão 
de Divulgação Científica e que a criação do setor contribuiu para que a sociedade 
conheça mais sobre as pesquisas desenvolvidas na UFU.

Palavra-chave: Divulgação científica. Comunicação pública. Mídias sociais. Rede.
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INTRODUÇÃO

 A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) tem vivenciado, nos últimos 
anos, uma experiência inovadora em comunicação pública e divulgação científica, 
que envolve engajamento de seus servidores e estudantes, respaldo institucional e 
trabalho em rede. Essa experiência é relatada neste artigo, que discorre sobre co-
municação pública e divulgação científica, narra a história da criação da Divisão de 
Divulgação Científica, vinculada à Diretoria de Comunicação Social (Dirco) da UFU, 
descreve alguns dos processos de trabalho do setor e reflete sobre a importância 
do ingresso da instituição na Rede Mineira de Comunicação Científica (RMCC).

No decorrer do artigo, são apresentadas e explicadas as produções midiáti-
cas desenvolvidas pela Divisão de Divulgação Científica, publicadas no site institu-
cional, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Na sequência, aborda-se 
a criação da Rede de Divulgadores da Ciência da UFU. Por fim, a conclusão traz 
uma reflexão sobre a importância do trabalho em rede e da valorização, por parte 
da gestão superior das instituições de pesquisa, das iniciativas de divulgação cien-
tífica, além de apontar os novos desafios para a comunicação pública da ciência.

COMUNICAÇÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

A comunicação na administração pública é fundamental e estratégica. Kuns-
ch (2013) defende que a instituição pública/governamental deve ser aberta e inte-
ragir com o cidadão comum, por meio de um trabalho conjunto com os meios de 
comunicação. Com a abertura de canais, a instituição deve ouvir a sociedade e 
procurar amenizar problemas, como os relacionados à saúde, à educação e à ex-
clusão social. “Para colocar em prática esses princípios, faz-se necessário adotar o 
verdadeiro sentido da comunicação pública estatal, que é o do interesse público” 
(KUNSCH, 2013, p. 4).

Colocar o interesse público acima das instâncias governamentais, privadas, 
midiáticas, pessoais ou políticas é, para Duarte (2011), o desafio da comunica-
ção pública. O autor acredita que os governos devem ser os principais indutores 
dessa comunicação, “assumindo o compromisso de promover políticas públicas, 
desenvolver uma gestão aberta e qualificar canais, meios e recursos que permitam 
a viabilização da comunicação de interesse público e o envolvimento de todos os 
interessados” (DUARTE, 2011, p. 128).

Tanto Duarte (2011) quanto Kunsch (2013) defendem que as ações de 
comunicação pública pressupõem pesquisas, planejamentos e políticas. Duarte 



DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: BOAS PRÁTICAS   134

(2011) propõe quatro eixos centrais da comunicação pública - transparência, aces-
so facilitado, interação e ouvidoria social - e Kusch (2013, p. 12) destaca como 
necessidade “a prática de uma comunicação integrada, que capitalize eficaz e 
eficientemente a sinergia das distintas subáreas de comunicação social”. Também 
Caldas (2004, p. 46) sustenta que “é preciso recuperar a utopia da Comunicação 
Pública em realidade para uma ação transformadora e coletiva”, o que seria tarefa 
de cooperação entre formadores de opinião: educadores, cientistas e jornalistas.

A respeito da comunicação pública da ciência, Caldas (2011) indica a ne-
cessidade de se refletir sobre as relações de poder envolvidas na produção científi-
ca. Ao defender a construção coletiva do conhecimento no processo de divulgação 
científica, Caldas (2011, p. 34) sustenta que “jornalistas e pesquisadores de todas 
as áreas, inclusive de Comunicação, possam atuar em regime de parceria, consi-
derando o interesse público”. 

Nesse ponto, vale mencionar o estudo de Rocha, Massarani e Pedersoli (2017) 
que mostra que as expressões “comunicação pública da ciência”, “divulgação cien-
tífica”, “popularização da ciência” e outras têm sido utilizadas na América Latina para 
se referirem ao campo do conhecimento que une ciência e sociedade, sem que haja 
consenso sobre as definições, diferenças e semelhanças entre esses conceitos.

Também é importante destacar que, embora seja perceptível o crescimento 
das ações de divulgação científica no Brasil nos últimos anos, que inclusive res-
ponde ao cenário político, econômico e sanitário contemporâneo (redução  de in-
vestimentos públicos em pesquisa, pandemia de covid-19, entre outros fatores), a 
divulgação científica no país tem pelo menos dois séculos de história. Segundo Mo-
reira e Massarani (2002), as primeiras iniciativas organizadas de difusão da ciência 
moderna começaram com a vinda da Corte portuguesa para o Brasil, no início do 
século XIX, o que transformou a vida política, cultural e econômica do país. De lá 
para cá, houve períodos de altos e baixos na ciência nacional e problemas como 
uma população pouco escolarizada até a primeira metade do século XX, mas tam-
bém foram criados museus, revistas, programas de rádio e TV e outras iniciativas 
de divulgação da ciência. Nas últimas décadas, cientistas têm se aproximado do 
público por meio das redes sociais.

Hoje, no Brasil, as universidades públicas são as maiores produtoras de ciência. 
De acordo com um relatório feito pela empresa Clarivate Analytics, encomendado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério 
da Educação (MEC), 15 universidades públicas são responsáveis por 60% da produ-
ção científica do país (ESCOBAR, 2019). Entre as universidades públicas brasileiras 
está a UFU, sobre a qual se discorre no tópico a seguir.
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A comunicação pública e a divulgação científica na UFU

A UFU é uma instituição de ensino superior, constituída como fundação pú-
blica, integrante da Administração Federal Indireta e vinculada ao Ministério da 
Educação (MEC). Ainda com o nome de Universidade de Uberlândia (UnU), foi 
autorizada a funcionar pelo Decreto-lei nº 762, de 14 de agosto de 1969, e federali-
zada pela Lei nº 6.532, de 24 de maio de 1978. Atualmente, a UFU tem sete campi 
em quatro municípios de Minas Gerais – quatro em Uberlândia , um em Ituiutaba 
, um em Monte Carmelo e um em Patos de Minas – e conta com 3.001 servidores 
técnicos administrativos, 2.083 servidores docentes efetivos, 1.363 profissionais 
terceirizados, 24.201 estudantes matriculados na graduação, 4.099 na pós-gradua-
ção stricto sensu, 1.669 na especialização, 363 na residência, 349 na Educação 
Profissional e 882 na Educação Básica (ANUÁRIO, 2019).

A Dirco é o setor responsável pela produção de conteúdos noticiosos ins-
titucionais, publicados nos canais de comunicação oficiais, e pela assessoria de 
imprensa da Universidade. O portal da UFU (www.ufu.br) é o site institucional, que 
integra as páginas de todos os seus setores e apresenta os conteúdos factuais 
publicados cotidianamente pela Dirco nos portais www.comunica.ufu.br e www.
eventos.ufu.br. As páginas e os perfis oficiais nas redes sociais digitais - Facebook 
(facebook.com/ComunicacaoUfu), Twitter (@UFU_Oficial), Instagram (instagram.
com/ufu_oficial) e Youtube (youtube.com/c/CanaldaUFU) - também são administra-
dos pela Dirco. 

A UFU deu início à sua participação na Rede Mineira de Comunicação Cien-
tífica (RMCC) em agosto de 2016, representada pela jornalista Diélen Borges, que 
é servidora pública lotada na Dirco. Criada em 2015,  a RMCC reúne estruturas, 
projetos e programas de Comunicação Pública da Ciência e de Divulgação Cientí-
fica de instituições públicas e privadas de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas 
Gerais, com o intuito de dar força às instituições do estado no âmbito da divulgação 
científica.  

A partir da inclusão na rede, a Dirco/UFU – que já desempenhava papéis 
relacionados à comunicação pública da ciência, como produção de releases so-
bre pesquisas e assessoria de imprensa a pesquisadores – intensificou, dentro da 
Universidade, as discussões sobre como fortalecer e estimular as ações voltadas 
à divulgação da ciência. Os servidores dessa diretoria elaboraram, no decorrer 
dos anos de 2016 e 2017, o projeto de um setor específico de divulgação científica 
e o apresentaram, no início de 2018, à Gestão Superior da UFU, que aprovou a 
proposta. A Divisão de Divulgação Científica começou a funcionar em 26 de junho 
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do mesmo ano. O setor consta na atual estrutura organizacional, consolidada pela 
Resolução 01/2012 do Conselho Universitário49, atualizada e divulgada conforme a 
Portaria REITO 693/202050 e seu respectivo Anexo51. 

A Divisão de Divulgação Científica é o setor responsável pela produção de 
conteúdos midiáticos que abordam a produção científica desenvolvida na Univer-
sidade. O setor foi desenvolvido para atuar estrategicamente na difusão da ciência 
mediante jornalismo científico, eventos e outras ações que proporcionem diálogo 
entre a comunidade acadêmica e a sociedade.  

Hoje, o setor conta com três servidores, sendo dois jornalistas e um cargo 
administrativo, e quatro estagiárias, duas de jornalismo e duas de design. A divisão 
também procura estabelecer parcerias com outros setores dentro da Universidade 
e estimular os pesquisadores a divulgarem suas pesquisas. Dessa forma, há ainda 
uma terceira jornalista, vinculada à Rádio Universitária, que trabalha em parceria 
com a divisão na produção do podcast (sobre o qual falaremos mais adiante), e um 
quinto estagiário, vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP), 
que atua na Rede de Divulgadores da Ciência da UFU (que também abordaremos 
na sequência). 

De forma a defender uma construção coletiva do conhecimento do processo 
de divulgação científica, a Divisão de Divulgação Científica expressa o interesse 
da Universidade em compartilhar com a sociedade o que tem sido realizado com 
dinheiro público, além de trazer conhecimento de forma acessível. A divisão atua 
em duas principais frentes: como uma agência de notícias que produz conteúdos 
para os veículos de comunicação institucionais e como uma promotora de ações de 
divulgação científica, com a realização de eventos, atividades e trabalhos em rede.

PRODUÇÃO MIDIÁTICA SOBRE CIÊNCIA

Jornalismo científico no portal Comunica UFU

49 Disponível em: https://www.sei.ufu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consul-
ta_externa.php? 9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5S3GZN8ctcQMzms-
FU21WXkYQr3MsMKcXzoMqPxCQDxSTqZ9N5SjSFKbE5x-PSnePgI0GDW5bVzt8orvHHmiF2Hy. 
Acesso em: 14 jan. 2021.
50 Disponível em: https://www.sei.ufu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consul-
ta_externa.php? 9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5Q71KvhDR0K7luYH-
TKeZS1eYeMkn29pIIcR5F3LT3yUUFl78U62HHYtMooJY1ZROF_UigiK2M1RDbRMyxYRh9mv. Aces-
so em: 14 jan. 2021. 
51  Disponível em: https://www.sei.ufu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.
php? 9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5SpkfZ9kLFmv2xoEjoNdkuY9EIdgU6B-
z8xuI8D4esXRgBQ0PEeFQGP9ydVeoLszSRg5pK0kggCa0ncuS0LZx01O. Acesso em: 14 jan. 2021. 
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Com o propósito de disseminar o conhecimento científico para o grande pú-
blico, a divulgação científica é ampla e abrangente, envolvendo desde conversas 
informais, passando por eventos, projetos com comunidades e textos jornalísticos. 
O jornalismo científico exerce papel importante nessa divulgação. De acordo com 
Bertolli Filho (2009, p. 3), o jornalismo científico é: 

Um produto elaborado pela mídia a partir de certas regras roti-
neiras do jornalismo em geral, que trata de temas complexos de 
ciência e tecnologia e que se apresenta, no plano linguístico, 
por uma operação que torna fluída a leitura e o entendimento 
do texto noticioso por parte de um público não especializado.

Uma das frentes de atuação da Divisão de Divulgação Científica da UFU é 
o funcionamento como uma agência de notícias, com uma equipe de jornalistas 
e estagiários que publica conteúdos de jornalismo científico no portal de notícias 
da Universidade, o Comunica UFU (www.comunica.ufu.br), além de encaminhá-los 
para a imprensa como newsletters. No site há a editoria Comunica Ciência (www.
comunica.ufu.br/ciencia), específica para esses conteúdos. 

Os textos publicados – notícias, reportagens, colunas e artigos – abordam 
pesquisas desenvolvidas pela Universidade, além de premiações, eventos e ativi-
dades relacionadas à ciência produzida pela UFU. Entre janeiro de 2018 e agos-
to de 2021, cerca de 760 textos foram publicados na editoria Comunica Ciência. 
As reportagens jornalísticas mais acessadas, segundo o Google Analytics, foram: 
[1] Uso do mulungu para além dos efeitos calmantes52 (63.525 visualizações), [2] 
Físicos da UFU avaliam quais máscaras são mais eficientes contra coronavírus53 
(36.991 visualizações) e [3] 7 fatos que precisamos saber sobre a hanseníase neste 
século54 (23.110 visualizações).

O Comunica Ciência também possibilita que pesquisadores escrevam seus 
próprios textos e publiquem no portal, na seção Leia Cientistas. A expressão, com 
verbo no imperativo, é um convite à sociedade para o consumo de informações 
confiáveis, fornecidas por fontes especializadas e em linguagem acessível. É uma 
forma de ocupar espaços virtuais com conteúdos de qualidade, fazendo frente à 
desinformação e às fake news propagadas nesses espaços.

52  Disponível em: http://comunica.ufu.br/node/12971. Acesso em: 7 set. 2021.
53 Disponível em: http://comunica.ufu.br/node/15311. Acesso em: 7 set. 2021.
54 Disponível em: http://comunica.ufu.br/node/14563. Acesso em: 7 set. 2021.
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Lançada no início de 2020, a seção Leia Cientistas tem tido grande aceita-
ção tanto por parte dos pesquisadores convidados a escreverem quanto por parte 
dos leitores convidados a lerem. Já foram publicados 71 textos, escritos por cien-
tistas de diversas áreas. Entre os conteúdos mais visualizados, de acordo com 
monitoramento feito por meio da ferramenta Google Analytics, estão: [1] A impor-
tância da informação e da comunicação na pandemia de coronavírus: estratégias 
da promoção da saúde55 (57.435 visualizações), [2] O que as raposas comem? 
Galinhas são mesmo o prato preferido?56 (35.178 visualizações) e [3] Idosos em 
tempos de coronavírus: o que fazer em casa?57 (13.016 visualizações). Para auxiliar 
os pesquisadores a escreverem com linguagem simples, objetiva e acessível aos 
diferentes públicos, a Divisão de Divulgação Científica oferta minicursos e oficinas 
– um exemplo de destaque foi o curso de extensão Divulgação Científica58, promo-
vido em 2019 – e faz a edição dos textos recebidos.

Além dessas produções, a editoria Comunica Ciência publica mensalmente 
a Coluna de Ciência, com notas curtas de interesse dos divulgadores científicos, 
como eventos, manuais, editais etc., e o clipping com as notícias sobre pesquisas 
da UFU publicadas nos canais institucionais e na imprensa externa no decorrer 
do último mês. A editoria publica também os releases do podcast produzido pela 
Divisão de Divulgação Científica, o Ciência ao Pé do Ouvido (do qual se fala mais 
adiante). O objetivo é compartilhar os temas de cada episódio e chamar o público 
para ouvir o programa.

Os conteúdos da editoria Comunica Ciência do portal Comunica UFU são 
compartilhados nos perfis oficiais da Universidade nas redes sociais Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube e Telegram. É uma maneira encontrada pela 
Instituição para disseminar o conhecimento científico para o maior número possível 
de pessoas. 

Os perfis da UFU na redes sociais

  A UFU está presente nas principais redes sociais e utiliza esses meios para a divul-
gação de pesquisas científicas desenvolvidas pela comunidade acadêmica. A Divisão de 
Divulgação Científica, atuando de maneira muito próxima aos pesquisadores, é o setor 
responsável por fazer essa divulgação nos perfis oficiais nas redes sociais e contribuir 

55  Disponível em: http://comunica.ufu.br/node/15340. Acesso em: 7 set. 2021.
56 Disponível em: http://comunica.ufu.br/node/14717. Acesso em: 7 set. 2021.
57 Disponível em: http://comunica.ufu.br/node/15050. Acesso em: 7 set. 2021.
58 Disponível em: http://www.eventos.ufu.br/cienciaeextensao. Acesso em: 10 set. 2021.
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para a expansão do conhecimento produzido, na forma de textos jornalísticos, fotogra-
fias, peças de design gráfico, vídeos e outros formatos que vão sendo lançados pelas 
plataformas digitais.

Para administrar os perfis de uma instituição com coerência, são necessá-
rios conhecimentos de branding e gestão de marca. Martins (2006) diz que o bran-
ding é formado por ações que simplificam e enriquecem as vidas daqueles que por 
ele são atingidos, apesar da complexidade do mundo, além de influenciar na vida 
desses indivíduos. É nesse sentido que se concretiza o objetivo da gestão de redes 
sociais da Divisão de Divulgação Científica: divulgar a ciência, que é um meio mais 
complexo, de uma forma acessível, explicando e mostrando sua relevância no dia 
a dia de toda a sociedade.

A ciência esteve, histórica e predominantemente, em diferentes partes do 
mundo, muito ligada ao contexto acadêmico, embora tenha relação com a vida de 
todas as pessoas. Então, falar de ciência em canais mais populares, como as redes 
sociais, constitui a possibilidade de atingir um público externo que não possui con-
tato direto com a Universidade. Para isso, é importante a criação de uma linguagem 
informativa, mas de fácil entendimento para todos os públicos, e as interações com 
esses sujeitos, criando uma experiência agradável para os usuários.

No caso da UFU, os conteúdos de divulgação científica são publicados nos 
perfis oficiais nas plataformas Facebook (http://facebook.com/ComunicacaoU-
fu), Instagram (@ufu_oficial), Twitter (@UFU_Oficial), LinkedIn (http://linkedin.com/
school/ufuoficial), Youtube (http://youtube.com/c/CanaldaUFU) e Telegram (ht-
tps://t.me/comunicacienciaufu), nos quais também são feitas publicações sobre 
outros assuntos relacionados à instituição, como vestibular, ensino e extensão. 
Para que os seguidores identifiquem, de antemão, os posts específicos de ciência, 
criaram uma identidade visual de comunicação: um selo de cor verde com o logo-
tipo da UFU e a palavra “ciência” em uma mesma tipografia comum (UniSans) são 
utilizados em todas as publicações como estratégia para diferenciá-las das demais 
(Figura 1). Ao seguir um padrão, estabelece-se a marca “Ciência UFU”, que tem 
visualidade, ação e linguagem única.
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Figura 1 - Publicações feitas nos perfis da UFU no Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn e 
Telegram 

Fonte: As autoras (2021)

Sobre o relacionamento com o público, a institucionalidade é trabalhada mui-
to cuidadosamente, buscando-se um equilíbrio entre a linguagem mais coloquial 
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das redes sociais e o caráter oficial das publicações feitas em nome da instituição. 
A UFU deve ser um espaço democrático e acolhedor e essa característica também 
é levada para o meio virtual através das interações e dos espaços de diálogo, como 
os comentários nas postagens e o uso da ferramenta “caixinha de perguntas” nos 
Stories do Instagram (Figura 2).

Figura 2 - Publicações feitas nos Stories do perfil @ufu_oficial no Instagram, com comparti-
lhamento de mensagens e fotos enviadas por seguidores por meio da caixinha de perguntas

Fonte: As autoras (2021)
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A atuação ocorre de forma diferente em cada rede. O Instagram é a rede em 
que a Universidade tem maior alcance. Atualmente, são 44,8 mil seguidores. Sa-
bendo disso, algumas matérias do portal Comunica UFU são adaptadas e também 
são criados conteúdos específicos para essa rede. A cada quarta-feira, é feita uma 
publicação no formato carrossel (conjunto com até 10 imagens) sobre um assun-
to de maior interesse público, com o intuito de desmembrar a pauta em imagens 
explicativas e parágrafos curtos, de rápida leitura (Figura 3). Para conteúdos com 
abertura a uma maior interatividade e leveza, são feitos “Reels”, vídeos curtos sobre 
algum tema pertinente59, em sua maioria misturados a memes da internet.

Figura 3: Publicação no formato carrossel no perfil @ufu_oficial no Instagram 

Fonte: As autoras (2021)

No LinkedIn e no Facebook estão a faixa etária mais avançada do público. 
Por isso, a linguagem usada nesses canais é mais séria, informativa e direta. As 
artes seguem um padrão, com as imagens de capa das matérias e a aplicação do 
selo “Ciência UFU” juntamente com o título (figura 1). As legendas contêm, geral-
mente, dois parágrafos que resumem a reportagem, acompanhados do link encur-
tado para acessar o texto na íntegra.

Recentemente também foi criado o canal de transmissão “Comunica Ciência 
UFU” no aplicativo de mensagens instantâneas Telegram (Figura 1). Com o objetivo 
de aproximar os interessados pela ciência produzida na Universidade, as matérias 
são publicadas primeiro nesse grupo, em comparação às outras redes, havendo 
também abertura para comentários sobre as temáticas abordadas e um contato 
mais intimista com o público inscrito.

Algumas publicações institucionais e mais formais, mas de grande interesse 
público, precisam ser adaptadas de uma forma que atraia a atenção dos seguido-

59  Um exemplo de Reels, sobre como utilizar a máscara PFF2, está disponível em: https://www.
instagram.com/reel/CScyIyIB6GP/. Acesso em: 10 set. 2021.
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res, como é o caso dos editais de concursos ou premiações. Para isso, cria-se um 
post específico com características visuais das postagens da Divisão de Divulga-
ção Científica (fundo com degradê suave, imagens em vetor e destaque em infor-
mações principais). Ao criar uma arte equilibrada dos elementos visuais, o edital 
consegue prender o foco de quem está rolando a tela para as informações.

Outro ponto importante é a organização e programação das postagens. As 
publicações de ciência se limitam a duas por dia para não saturar os usuários 
com informação em demasia. A plataforma de programação mLabs (mlabs.com.
br) é utilizada como meio de facilitar o agendamento das publicações por diferen-
tes pessoas da equipe de comunicação. Um calendário geral fica disponível para 
auxiliar na organização da entrada dos posts em cada rede. A gestão dos perfis 
oficiais nas redes sociais é feita baseada em critérios de comunicação, visualidade, 
linguagem e conteúdo. 

O podcast Ciência ao Pé do Ouvido

O rádio se adapta de acordo com a revolução tecnológica no campo da co-
municação (FERRARETTO, 2014). Quando a televisão surgiu, o rádio foi instalado 
em sua programação. Posteriormente, antenas de celulares foram usadas para a 
captação de ondas eletromagnéticas. Com o advento da chegada da internet, as 
pessoas podem ouvir o rádio por meio das telas de computadores. Essa moderni-
zação implicou o surgimento de formatos de mídias, como o podcast. Basicamente, 
o podcast é um arquivo de áudio ancorado na internet, um meio digital que possi-
bilita o acréscimo de imagens e links a esse tipo de mídia, criando-se uma rede de 
interações entre a sua gerência e o público. 

Desde a sua criação, o rádio é um companheiro do ouvinte, afirma Klocker 
(2011, p.126). É comum que as pessoas o ouçam durante o banho, o trajeto no 
trânsito e atividades rotineiras, e que possam participar dos programas em tempo 
real. Isso afeta no relacionamento entre veículo e ouvinte, que tem a oportunidade 
de dialogar com os emissores. 

Essa estratégia também é usada no podcast, um formato sonoro que surgiu 
em 2004. Esse termo foi composto pela combinação das palavras ipod (dispositivo 
de reprodução de mídias) e broadcast (método de transmissão). 

O podcast Ciência ao Pé do Ouvido, produzido pela Divisão de Divulgação 
Científica da UFU, foi criado em fevereiro de 2020. Na primeira temporada, era 
publicado um episódio por mês e, no decorrer da segunda, desde julho de 2021, 
a frequência passou a ser semanal. A produção tem o objetivo de aproximar a co-
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munidade acadêmica e a sociedade em geral, por meio do debate de assuntos co-
muns à rotina dos ouvintes, relacionados aos conhecimentos científicos, por meio 
de uma linguagem simples. 

A apresentação é feita pela jornalista Josielle Ingrid. O processo de produção 
de cada episódio consiste em escolher a pauta, selecionar as fontes, agendar as 
entrevistas, escrever o roteiro, gravar a conversa com o entrevistado, editar o áudio, 
acrescentar a sonoplastia, planejar estratégias de divulgação, publicar nos servi-
ços de streaming e compartilhar nas redes sociais, a fim de fortalecer o engaja-
mento por parte dos ouvintes. “A mídia podcast vem em uma crescente audiência, 
com possibilidades quase ilimitadas dentro do meio sonoro. Mais e mais canais são 
criados diariamente, com conteúdos diversos, atingindo inúmeros nichos e cama-
das populacionais” (BORGES, 2020, p.53). 

O público-alvo do Ciência ao Pé do Ouvido (Figura 4) é constituído sobretudo 
por jovens de 18 a 27 anos (59%), mas também há uma audiência considerável 
entre o público mais velho e ainda uma pequena porcentagem de adolescentes. 
Quanto ao gênero, predominam as mulheres (52%). Em relação à distribuição geo-
gráfica, 96% dos ouvintes estão no Brasil e, desses, 54% são de Minas Gerais, 15% 
de São Paulo, 7% de Pernambuco, 5% de Goiás, 3% do Rio de Janeiro e outros 
estados aparecem com 1%. 

Figura 4: Dados sobre o público do podcast Ciência ao Pé do Ouvido

Fonte: Anchor, 2021



DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: BOAS PRÁTICAS   145

Esses dados revelam que, embora o Ciência ao Pé do Ouvido seja mais escu-
tado por pessoas cujo perfil corresponde ao da comunidade universitária da UFU, 
o podcast consegue extrapolar a comunidade acadêmica e a influência regional da 
instituição mineira, uma vez que é ouvido também entre pessoas de faixas etárias e 
localizações diversas. Corrobora essa percepção o fato de que o Twitter e o Wha-
tsapp do podcast já receberam mensagens de texto e áudio de ouvintes que não 
são da UFU e, alguns, nem do estado de Minas Gerais.

A escolha dos temas de cada episódio leva em consideração sugestões dos 
ouvintes, pautas sugeridas pela equipe de produção e contextos de datas afirmati-
vas, como abordar saúde mental no Setembro Amarelo de 2021. Ademais, a prefe-
rência é explorar assuntos de interesse do público pouco vislumbrados e debatidos 
por demais veículos, como o tema “quântica”. 

O quadro “Diz Aí” é um espaço reservado para o entrevistado responder às 
perguntas que os ouvintes encaminharam, preferencialmente por áudio no What-
sapp. Esse momento contribui para a efetivação da participação do público e para 
incentivar as pessoas a acompanharem o Ciência ao Pé do Ouvido.

 A equipe que produz o podcast entende que impulsionar discussões nas 

Fonte: Anchor, 2021
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redes sociais acerca do tema abordado nos episódios é importante para debater e 
compartilhar conhecimentos de diferentes fontes, observar o interesse do público-
-alvo e conquistar a fidelidade dos ouvintes. 

A divulgação científica no Twitter tem criado espaço para importantes deba-
tes acerca da saúde, tecnologia e ciência. Nesse sentido, o perfil do Ciência ao Pé 
do Ouvido atua no Twitter, com a divulgação dos episódios, e abre debate para os 
usuários conversarem por meio dos mecanismos que a plataforma oferece. 

As publicações sobre o podcast no Facebook e no Instagram ocorrem pelo 
perfil oficial da UFU. Nessas redes, principalmente no Instagram, é possível obser-
var a participação do público desde a criação da pauta, pois pede-se sugestões 
do público e abre-se espaço para o envio de dúvidas, que também podem ser en-
caminhadas pelo Whatsapp do Ciência do Pé do Ouvido, para serem respondidas 
por cientistas e pesquisadores que colaboram com a produção do programa. 

 As redes sociais podem ampliar a audiência do podcast e interações, por 
meio de ações como comentar e compartilhar. Quanto mais ações, maior o alcance 
de pessoas. Por isso, a equipe do Ciência ao Pé do Ouvido expandiu a divulgação 
também para o Tik Tok, unindo a proposta do podcast, que é conciliar a ciência 
com o dia a dia. 

REDE DE DIVULGADORES

Entre os diversos projetos que a Divisão de Divulgação Científica desenvolve, 
a Rede de Divulgadores da Ciência da UFU é o mais recente. Lançada em 2021, 
continua em desenvolvimento com o objetivo de firmar parcerias, promover a in-
teração dos integrantes, trocar experiências e apresentar novos projetos. Dessa 
forma, a Rede se soma aos esforços para que a produção científica da UFU seja 
divulgada, além de suscitar o diálogo entre os participantes.  

A princípio, 104 pessoas (docentes, discentes de graduação e pós-graduação, 
funcionários, técnicos de laboratórios e ex-alunos) demonstraram interesse em partici-
par dessa comunidade. A chamada foi feita pela Divisão, através de um formulário 
que ficou disponível entre os dias 18/03 e 02/04/2021, aberto tanto a quem já parti-
cipa de alguma ação de divulgação científica quanto a quem desejasse conhecer 
para criar novos projetos. Também foram coletadas informações sobre a atuação 
em divulgação científica, interesses individuais e sugestões para agregar à Rede.

Nas quatro reuniões iniciais, os integrantes debateram sobre a construção de 
propostas e encaminhamentos, além da importância da parceria com a Pró-Reitoria 
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de Extensão e Cultura (Proexc) e com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PROPP). Para os participantes se conhecerem e indicarem suas expectativas em 
participar da Rede, aconteceram três reuniões para a apresentação de trabalho ou 
projeto no qual estão inseridos. Para guardar esses arquivos e facilitar o acesso 
pela comunidade posteriormente, de forma assíncrona, foi utilizada a plataforma 
Discord, escolhida por meio das sugestões. 

Atualmente, a Rede planeja promover oficinas ministradas por integrantes e 
convidados, que vão instruir atividades básicas que auxiliam na divulgação cien-
tífica, como minicursos de redação de texto, de edição de vídeo e imagem, e de 
publicação nas redes sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ser uma instituição que pratica a divulgação científica é tarefa para mui-
ta gente: pesquisadores, comunicadores, professores, estudantes e, claro, popu-
lação não especializada envolvida. As formas de fazer divulgação científica são 
bastante variadas: produções midiáticas, eventos, projetos de extensão, museus e 
outros formatos que não cessam de serem criados. 

Essa diversidade de atores e ações, por si só, encanta os entusiastas da di-
vulgação científica, mas procura-se mostrar, neste relato, que também é imprescin-
dível que haja apoio institucional à divulgação científica, a fim de consolidar essas 
ações como práticas cotidianas, incorporadas ao planejamento e ao orçamento 
da instituição e cada vez mais fortalecidas na cultura organizacional. É o que vem 
ocorrendo na UFU, a partir da criação da Divisão de Divulgação Científica.

Contudo, apesar do sucesso das ações desse setor descritas neste texto, é 
importante falar sobre as dificuldades e os desafios que envolvem principalmente: 
a elaboração de uma política de divulgação científica; a necessidade de ampliação 
da equipe de profissionais dedicados à divulgação científica; a destinação de um 
espaço (físico) apropriado para a produção multimidiática do setor; a disponibili-
zação de equipamentos e softwares de comunicação e design; e recursos para 
deslocamentos, realização de eventos, entre outras ações.

Alguns desses desafios são atenuados por meio de parcerias com outros 
setores e instituições. O trabalho de divulgação científica na UFU tem se consti-
tuído forte nas redes: tanto nas de mídias sociais quanto nas de grupos de apoio. 
O ingresso na Rede Mineira de Comunicação Científica (RMCC), em 2016, foi im-
portante para sustentar o projeto elaborado por servidores da Diretoria de Comu-
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nicação Social da UFU de construção de uma Divisão de Divulgação Científica na 
Universidade e, em 2021, a constituição de uma Rede de Divulgadores da Ciência 
da UFU tem ampliado o trabalho que já é realizado pela Divisão e por outras inicia-
tivas independentes.

A divulgação científica deve fazer parte da cultura institucional, servindo 
para valorizar e difundir o conhecimento científico produzido na universidade pú-
blica e, portanto, financiado pela sociedade. A UFU trabalha pelo amplo alcance 
da ciência, para colaborar com a formação de cidadãos conscientes e fortalecer o 
conhecimento científico na sociedade.
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Eu acredito é na rapaziada...

Léa R. Medeiros60

RESUMO

Aproximar a pesquisa científica produzida na Universidade Federal de Viçosa 
(UFV) da sociedade brasileira tem sido um dos objetivos do setor de comunicação 
institucional. Pela configuração do perfil dos profissionais que atuam na área, o jor-
nalismo vem sendo o principal instrumento na busca desta aproximação, sobretudo 
com o intuito de valorizar e dar visibilidade à Instituição por meio da assessoria de 
imprensa. O trabalho, entretanto, tem esbarrado em dois problemas históricos: a 
dificuldade de prospectar boas pautas de ciência, que gerem impacto e interesse 
público; e a resistência dos pesquisadores a se relacionarem com as diferentes 
mídias. Para tentar minimizar esses problemas, a Diretoria de Comunicação Institu-
cional (DCI) da UFV se propôs a realizar palestras e seminários para os Programas 
de Pós-graduação da Instituição (PPG). As questões da divulgação institucional, 
entretanto, acabaram ficando em segundo plano, uma vez que nos PPG, a DCI 
encontrou jovens pesquisadores muito dispostos a refletirem sobre a importância 
da divulgação científica e a se aventurarem nesta experiência que ainda é uma no-
vidade nos Programas de Pós-graduação. Este texto relata esta experiência, que 
tem como proposta despertar e sensibilizar uma nova geração de pesquisadores 
em formação, para a necessidade de se divulgar a ciência ao público não es-
pecializado, com comprometimento ético. Tem, ainda, como objetivo, partilhar as 
impressões recolhidas durante a convivência com os jovens pesquisadores que 
participaram das palestras e minicursos. Para que a ciência brasileira faça parte 
da agenda nacional, será preciso fomentar a cultura de divulgação científica, gerar 
conteúdos confiáveis e fontes capazes de dialogar com a sociedade brasileira.

Palavras-chave: Divulgação científica. Comunicação pública da ciência. Assesso-
ria de imprensa. Popularização da ciência. Divulgação institucional.

60 Universidade Federal de Viçosa; http://lattes.cnpq.br/2556472342359258; medeiros@ufv.br
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INTRODUÇÃO

A pandemia provocada pelo novo coronavírus, SARS-CoV2, parece se firmar 
como um divisor na relação dos pesquisadores com a sociedade brasileira e é preciso 
que isso continue, até mesmo pela sobrevivência da pesquisa científica no país. Nun-
ca falamos tanto sobre ciência. No entanto, a deturpação da percepção do que ela é 
e como estabelece consensos confiáveis assustou a comunidade científica e causou 
danos terríveis à Saúde Pública, em nome de uma ciência questionável. Iluminar 
polêmicas, como a produção de vacinas em tempo recorde, os perigos dos me-
dicamentos sem eficácia ou debates sobre terraplanismo e mudanças climáticas, 
com o discurso da boa ciência, parece cada vez mais difícil, simplesmente porque 
a maioria das pessoas não conhece o modo como a ciência opera. 

Como se o desconhecimento não bastasse, os últimos acontecimentos mun-
diais foram agravados pelo negacionismo, deliberadamente provocado por grupos 
de interesse para criar incertezas e acirrar a crise de confiança na ciência. De volta 
ao túnel do tempo, a ciência foi contaminada pelos dogmas da fé, pelas ideologias 
políticas e, invocando o ideal de liberdade de expressão, virou mera questão de 
opinião. No Brasil, o negacionismo e os constantes ataques à ciência foram pra-
ticamente institucionalizados como política pública em temas emergentes como 
vacinas e meio ambiente. 

Os recursos para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) estão em queda 
desde 201561. Esta crise financeira, agravada pela infodemia62 das fake news e 
pelas facilidades de acesso às redes sociais, parece ter iniciado um movimento 
de saída do encastelamento das academias e laboratórios. Ainda não é possível 
saber como o final da pandemia vai impactar a percepção pública da ciência. Mas, 
sem dúvida, ampliou-se o entendimento de que a Divulgação Científica (DC) é um 
caminho importante para que a ciência, pesquisadores e instituições de pesquisa 
tenham sua relevância reconhecida pela sociedade. Ou, quem sabe, para que se 
estabeleça uma nova relação entre pesquisa e sociedade que, com seus impostos, 
financia a maior parte da ciência produzida no Brasil.

A ocorrência da pandemia também trouxe uma novidade interessante para 
esta discussão. Divulgadores da ciência que já vinham trilhando este caminho há 
mais de uma década alcançaram prestígio e status de celebridades. Jornalistas da 
grande imprensa também acessaram, como nunca, instituições de pesquisa em 

61  mctic.gov.br
62  Infodemia: propagação em larga escala de informação danosa e produzida por fontes não fide-
dignas que se multiplicam em curto período de tempo para populações inteiras gerando desinfor-
mação e tornando o esclarecimento mais difícil.
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busca de boas fontes. Pesquisadores que, além de dominarem conteúdos especí-
ficos, souberam se comunicar e explicar, de forma simples, a complexidade e, até 
mesmo, as contradições da ciência, ganharam notoriedade pública. 

Temas típicos da linguagem científica como “revisão por pares”63, “preprin-
ts”64, “consenso”65, “periódicos predatórios”66 ou de “alto impacto”67, caíram na 
boca do povo, sem que a maioria fizesse a mínima ideia do que significavam estes 
termos, tão comuns ao discurso científico. A ciência esteve na pauta destas mu-
danças profundas, mas escancarou o desconhecimento de sua relevância como 
promotora de cidadania e desenvolvimento. 

CIÊNCIA, PARA QUE SERVE A CIÊNCIA?

A crise no financiamento público para ciência e tecnologia e o impacto do 
negacionismo e da desinformação parecem ter despertado um interesse maior dos 
pesquisadores em buscarem formas de se comunicarem com a sociedade bra-
sileira. Este interesse ficou evidenciado pela crescente demanda dos Programas 
de Pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa (PPG/UFV) por conteúdos 
de palestras que discutiam as possibilidades de Divulgação Científica. Somente 
durante a pandemia, nos anos 2020 e 2021, foram mais de 20 palestras e minicur-
sos sobre o tema, sempre a convite dos PPG. Os eventos que começaram a ser 
oferecidos, em 2017, pela Diretoria de Comunicação Institucional passaram, dois 
anos depois, a serem solicitados por outras universidades, viabilizados por meio 
de plataformas online.

A experiência com as palestras sobre DC revelou o interesse da nova geração de 
pesquisadores em formação pelo tema. Nota-se, entre eles, uma clara percepção de que 
a comunicação com o público não especializado precisa ser estimulada e de que eles 
são parte deste esforço. E a pergunta que se faz é: quem poderá suprir esta demanda por 
formação enquanto há tão pouca oferta de disciplinas curriculares sobre DC nos PPG? 
63 Revisão por pares: trata-se de submeter os originais de um artigo a uma avaliação crítica de 
especialistas na área em questão e que não fazem parte do estudo.
64 Preprints: são versões prévias de um trabalho científico, que ainda não foram submetidas aos 
pares para serem avaliados
65  Consenso: Quando há muitos trabalhos científicos e evidências que suportam um assunto e que 
não deixam dúvidas que se trata do que está mais próximo da verdade naquele momento em que 
foi estabelecido
66 Periódico predatório: são revistas científicas que se dispõem a publicar artigos científicos sem sub-
metê-los a uma acurada revisão por pares, desde que ocorra o pagamento da taxa de cobrança.
67  Fator de impacto: é um método usado para qualificar as revistas científicas com base nas cita-
ções que ela recebe. O cálculo é feito somando-se as citações dos artigos recebidas no ano do 
cálculo do fator de impacto e dividindo esse número pela quantidade de artigos publicados nos 
dois anos antecedentes a esse cálculo.
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Este trabalho relata, portanto, a iniciativa da DCI/UFV de sensibilizar jovens 
pesquisadores e oferecer a eles o mínimo de informação para que possam decidir 
se querem ou não criar iniciativas de DC.  Destaca também a evolução do conteú-
do das palestras, bem como as dificuldades dos pesquisadores mais velhos em 
compreender que a comunicação pública da ciência precisa ir além dos periódicos 
científicos. Entre 2017 e 2021, foram ministradas mais de 50 palestras na UFV e 
em outras instituições de pesquisa, envolvendo em torno de mil pesquisadores em 
formação. 

Talvez, a sensibilização conquistada nessas iniciativas ainda não consiga 
muitas brechas para ultrapassar os modelos lineares de comunicação pública que 
visam ao apoio e à valorização da ciência, sobretudo nas mais duras, como as en-
genharias, por exemplo. Avançar para a aplicação de modelos mais complexos e 
dialógicos deve ser o objetivo de qualquer proposta que busque o empoderamento 
da população pela compreensão da ciência (Germano & Kulesza, 2007). Entretan-
to, a experiência com tantos pesquisadores em formação parece revelar que eles 
estão mais sensíveis. Estão também mais dispostos do que seus orientadores a 
participarem ativamente do processo de afirmação da importância da ciência bra-
sileira. É possível verificar que, para a maioria dos que participaram dos eventos, a 
DC ainda é uma novidade e muito pouco ou quase nada se fala sobre isso nos PPG. 

Temas da ciência, como mudanças climáticas, agricultura sustentável, no-
vos medicamentos e energia limpa, entre outros, estão na agenda de interesses mun-
diais. Para que a ciência brasileira pautada na imprensa e nas redes sociais seja mais 
compreensível, será preciso preparar e apoiar fontes confiáveis e capazes de dialogar 
com a sociedade brasileira. A experiência com palestras, seminários e minicursos faz 
parte dessa tentativa de formar e sensibilizar uma nova geração de pesquisadores 
para a necessidade deste diálogo. Há muito que progredir no conteúdo e formato das 
palestras oferecidas aos PPG, mas a UFV já deu o primeiro passo.

BREVES CONSIDERAÇÕES CONCEITUAIS

O entendimento dos problemas gerados pelo distanciamento histórico entre 
pesquisadores e sociedade foi uma das molas propulsoras para as palestras pro-
movidas pela DCI. E esse distanciamento requer uma revisão conceitual.

Jornalistas ou divulgadores compartilham com pesquisadores um dos prin-
cípios que estabelecem o ethos da ciência: os resultados da pesquisa devem per-
tencer à sociedade como um todo (Merton, 1979). Em comum, têm o objetivo da 
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comunicação pública da ciência. No caso dos pesquisadores, esse compromisso 
é o princípio e a moeda corrente de prestígio para a categoria. Como afirma Zimam 
(1981), a instituição fundamental da ciência é o sistema de comunicação e seus 
resultados devem ser publicizados.

No entanto, segundo Wilson da Costa Bueno (2010),

A comunicação científica não precisa fazer concessões em termos 
de decodificação do discurso especializado porque, implicitamente, 
acredita que seu público compartilha os mesmos conceitos e que o 
jargão técnico constitui patrimônio comum. Em outras palavras, neste 
caso, o público frequenta espaços, ambientes ou acessa veículos 
especializados (congressos ou periódicos / revistas científicas, por 
exemplo) com desenvoltura e está continuamente empenhado em 
assimilar termos, processos e conceitos novos. (BUENO, 2010, p.3)

Seguindo com a caracterização teórica proposta por Bueno, a comunicação 
da ciência trata da transferência de informações científicas, tecnológicas ou asso-
ciadas a inovações que se destinam aos especialistas em determinadas áreas do 
conhecimento, enquanto a DC leva em conta diferentes narrativas e ações sociais. 
É importante ressaltar que Bueno (2009 p.162)) inclui o jornalismo que trata de te-
mas da ciência como uma parte do que entende por DC.

A DC, portanto, requer uma alteração ou ressignificação do nível do discur-
so da ciência, o que leva naturalmente a uma simplificação de certos processos 
ou conceitos. Enquanto a comunicação científica mobiliza o debate entre espe-
cialistas, a DC permite ao público leigo um entendimento do mundo ou de novas 
descobertas através da ciência. A prática é, portanto, distinta e deve considerar o 
perfil do público, o nível do discurso e a natureza dos canais para sua veiculação 
e, ainda, a intenção do processo de divulgação. (Bueno, 2010)

A DC tem como objetivo democratizar o acesso ao conhecimento científico, 
tornando-o acessível, compreensível e capaz de incluir cidadãos nos debates es-
pecializados, que podem impactar a vida comum. Para isso, precisam compreen-
der os conteúdos, por sua vez, pouco afeitos ao cotidiano.

Há, portanto, na divulgação científica, embate permanente entre a ne-
cessidade de manter a integridade dos termos técnicos e conceitos 
para evitar leituras equivocadas ou incompletas e a imperiosa exigência 



DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: BOAS PRÁTICAS   155

de se estabelecer efetivamente a comunicação. (BUENO, 2010, p.2)

É preciso destacar aqui que a prática de se divulgar ciência na UFV ainda 
está restrita ao jornalismo, pelo menos institucionalmente. A prevalência do gênero 
se justifica pelo perfil profissional da reduzida equipe. A DCI tem buscado partici-
par ativamente das redes sociais, explorando conteúdos da ciência em outras lin-
guagens, mas as limitações de pessoal dificultam estas iniciativas, que carecem de 
continuidade. Entretanto, a partir das palestras e seminários e, por iniciativa própria 
dos pesquisadores, há uma profusão de ações experimentais de DC nascendo nas 
redes sociais. No momento deste relato, a DCI se articula para reuni-las em um por-
tal sobre Ciência. A iniciativa, entretanto, requer apoio dos PPG para discernimento 
dos conteúdos que mereçam a legitimação institucional.

Grosso modo, tanto as matérias de divulgação da ciência produzidas pela 
DCI como as iniciativas espontâneas nascidas no interior dos PPG encaixam-se no 
conceito que preconiza que a divulgação científica compreende a “[…] utilização 
de recursos, técnicas, processos e produtos (veículos ou canais) para a veicula-
ção de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público 
leigo” (BUENO, 2009, p.162). Há, no entanto, segundo Bueno, o risco de acreditar 
que a DC leve automaticamente a um processo de alfabetização científica do pú-
blico “consumidor” de conteúdos da ciência. E ainda de que possibilite equívocos 
de acreditar que a ciência acontece em mentes privilegiadas e desconectadas de 
aspectos coletivos. 

Em outras palavras, a alfabetização científica, que deve estar 
prevista na divulgação científica, não pode servir de instrumen-
to para distanciar os que produzem C&T do cidadão comum. 
Ao contrário, precisa abrir espaço para aproximação e diálogo 
e, inclusive, convocar pessoas para debates amplos sobre a 
relação entre ciência e sociedade, ciência e mercado, ciência 
e democracia. (BUENO, 2010, p.8)

Aqui buscamos referências na revisão conceitual elaborada por Germano e Ku-
lesza (2007) para os termos “vulgarização”, “divulgação” e “popularização da ciência”. 
Para eles, em resumo, o termo “vulgarização” traz carga pejorativa e já o excluímos de 
pronto. O termo “alfabetização”, por sua vez, remete à exigência de um nível suficiente de 
compreensão dos temas da ciência para que uma pessoa possa compreender ou emitir 
opiniões sobre eles. No entanto, o objetivo de alfabetizar se preocupa com o aumento do 
nível do conhecimento da população leiga para que esta possa legitimar e apoiar a ciência 
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numa perspectiva de reafirmar o seu poder e não a possibilidade de diálogo.
A divulgação, para os mesmos autores, está ligada a uma relação verticali-

zada entre quem fala e detém o conhecimento e quem escuta e precisa apreender, 
numa relação assimétrica, com poucos níveis de diálogo. Neste caso, a divulgação 
assenta-se no conceito utópico e desenvolvimentista da ciência como um bem in-
questionável para a sociedade, o que os autores veem com reserva no sentido de 
transformação social.

Já o termo “popularização”, para os mesmos autores, remete às ações co-
municativas horizontalizadas e dispostas ao diálogo com movimentos sociais e à 
consideração ao universo simbólico dos cidadãos, com objetivos de interação e 
partilha das práticas democráticas. O conceito, segundos os autores, bebe na fon-
te das ações libertadoras preconizadas pelo educador Paulo Freire. A populariza-
ção requer, portanto, um protagonismo do público nos diálogos sobre a ciência ou, 
no mínimo, que os conteúdos produzidos sejam pautados por interesses de públi-
cos específicos. Para alcançar este objetivo, a comunicação precisa contextualizar 
dados e resultados de pesquisas, revelar intenções e aplicações

Pode-se afirmar que é desejo da DCI/UFV estabelecer uma política de comu-
nicação institucional que contemple uma equipe multidisciplinar e com número de 
profissionais suficiente para propor e/ou apoiar ações de popularização da ciência 
nas diversas áreas de expertise da Universidade. Do desejo à realidade de uma 
equipe sobrecarregada com demandas institucionais de três campi, porém, vai 
uma longa distância. Esta observação é importante para justificar que o estímulo 
para que os pesquisadores se tornem divulgadores faz parte deste esforço pela 
divulgação e, quem sabe, pela popularização da ciência.

PRECISAMOS DE UM MODELO?

Embora a literatura aponte diversos modelos para a comunicação pública 
da ciência, com mais ou menos engajamento do público, iremos focar aqui no dito 
Modelo de Déficit. O entendimento deste, descrito por cientistas sociais na década 
de 1980, é importante para observarmos um entrave na compreensão dos jovens 
pesquisadores da UFV para o problema da DC. O modelo, segundo Dickson, pres-
supõe que o oferecimento de conhecimento científico decodificado busca suprir 
um “déficit de conhecimento” do público e superar o ceticismo nas verdades da 
ciência. Entretanto, segundo Dickson:
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Nas sociedades modernas – especialmente por conta do poder e da 
difusão das tecnologias de comunicação atuais – confiança e respei-
to precisam ser criados; eles não podem ser dados como certos ou 
impostos de cima para baixo, seja na ciência ou em qualquer outro 
tipo de atividade social. Isso implica na necessidade de uma abertu-
ra ao diálogo e uma disposição de sair de dentro de quatro paredes, 
sejam estas ‘torres de marfim’ em que o conhecimento científico é 
tradicionalmente produzido. (Dickson, 2021 p.102)

É óbvio que ampliar o conhecimento das contribuições da ciência não 
implica em empoderamento da sociedade em relação a ela. Há perspectivas de 
modelos mais dialógicos que devem nortear objetivos de uma boa DC.  Para o 
autor, entretanto, não se pode rejeitar as iniciativas pautadas no modelo de déficit 
que ao menos permitam o acesso à informação científica e auxiliam no processo 
de empoderamento. A participação de divulgadores da ciência no combate a tra-
tamentos comprovadamente ineficazes contra o coronavírus é um bom exemplo da 
importância de informações confiáveis. Como afirma David Dickson, as instituições 
científicas têm responsabilidade com a oferta dessas informações.

O processo de diálogo democrático sobre questões de ciência e tec-
nologia é fundamental para o funcionamento eficaz das sociedades 
modernas. Mas fornecer informações confiáveis de forma acessível – 
em outras palavras, preencher o “déficit de conhecimento” relevante 
– é um pré-requisito essencial para o diálogo saudável e a tomada 
de decisão eficaz. O governo e as instituições científicas têm a res-
ponsabilidade de fornecer a abertura e a transparência necessárias 
para que isso aconteça. Jornalistas de ciência e outros divulgadores 
científicos têm a responsabilidade de garantir que isso aconteça. (Di-
ckson, 2021 p.105)

A EXPERIÊNCIA DA UFV

Conforme já mencionado, as palestras sobre DC começaram a ser promovi-
das pela DCI em 2017, motivadas pela dificuldade do setor em prospectar pautas 
sobre ciência e tecnologia nos Programas de Pós-graduação da UFV. Sem um 
sistema informatizado eficiente que desse acesso às novas teses e dissertações 
defendidas, a equipe precisava contatar constantemente os coordenadores dos 
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Programas em busca de sugestões de temas que pudessem ser aproveitados no 
jornalismo institucional. 

A ideia inicial era percorrer os PPG periodicamente, visto que os pesquisa-
dores de mestrado se renovam a cada dois anos, pelo menos. As visitas se dariam 
com o oferecimento de palestras de até 50 minutos, previamente agendadas com 
os coordenadores de pós-graduação. Os jornalistas apresentariam o setor de co-
municação e abordariam a importância da divulgação dos resultados das pesqui-
sas para dar visibilidade aos pesquisadores e à Instituição. As palestras também 
apresentariam as diferenças entre a comunicação pública da ciência e a DC, com 
conteúdo voltado para público leigo e focado na questão da linguagem. 

Com esses objetivos, de março a outubro de 2017, as jornalistas da UFV, 
Adriana Passos e Léa Medeiros, palestraram em 33 Programas de Pós-graduação, 
alcançando cerca de 500 pesquisadores dos quatro centros de ciências do cam-
pus universitário de Viçosa: Centro de Ciências Agrárias; Centro de Ciências Bioló-
gicas e da Saúde; Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas e Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes. As palestras também aconteceram nos outros dois campi 
da UFV: Florestal e Rio Paranaíba. 

A iniciativa foi muito bem recebida, de acordo com avaliações informais dos 
participantes, enviadas por e-mail ou entregues às jornalistas após suas apresenta-
ções. Em geral, o público era formado por poucos professores orientadores e pelo 
conjunto de estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Um público, por-
tanto, de pesquisadores em formação e completamente imbuídos do propósito de 
dominar as regras de escrita científica em busca da aceitação de seus artigos em 
periódicos de impacto. Em alguns casos, era perceptível uma certa confusão inicial 
entre o que era oferecido a eles e o que pretendiam aprender para aperfeiçoar: o 
texto científico para comunicação entre pares. É preciso ressaltar que, até o final de 
2017, as palestras eram exclusivamente induzidas pela DCI.

Entretanto, é possível assegurar que o conteúdo focado na DC sempre sur-
preendeu positivamente a plateia, gerando interesse e modificando a percepção 
sobre o fazer científico e as relações de pesquisadores com o público não espe-
cializado. Do ponto de vista da comunicação a que estavam acostumados na vida 
acadêmica, as palestras mostravam caminhos muito desafiadores.

Aqui é possível fazer outra inferência empírica bastante perceptível durante 
as palestras e comum nas instituições de pesquisa. Os jovens pesquisadores não 
têm noção de como é realizada a comunicação institucional. Acessam comunica-
ções internas de interesse acadêmico, frequentam as redes sociais onde também 
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está a Universidade, mas, muitas vezes, não sabem qual é o setor responsável 
pela comunicação, como é feita, por quais tipos de profissionais e, sobretudo, que 
podem acioná-la, se desejarem. O mesmo se dá com os professores e orientadores 
mais jovens. Os mais experientes, em geral, acionados como fontes, até costumam 
conhecer a DCI, mas não percebem a convergência de interesses, visto que a 
atenção destes é focada apenas na comunicação entre seus pares.

Nesta primeira etapa da experiência, as jornalistas procuravam assegurar 
que as teses e dissertações enviadas como sugestões de pautas pelos pesquisa-
dores passariam pela mediação capacitada de profissionais com especialização 
e experiência em lidar com temas da ciência. O objetivo era mostrar que um texto 
jornalístico, para ser publicado nas diferentes mídias institucionais e enviado como 
release à grande imprensa, poderia ser construído sem prejuízos à profundidade 
da ciência, de forma inteligível e agradável. Ao usar recursos de media training, 
mostrava-se também como se relacionar com a imprensa para ampliar a visibilida-
de da ciência produzida na Universidade. 

Ainda do ponto de vista das estratégias da comunicação institucional com a 
sociedade, do ponto de vista do jornalismo, é bom lembrar que, a princípio, parece 
simples demonstrar que a ressignificação do discurso utilizado nos artigos pode 
gerar informações confiáveis e interessantes na narrativa jornalística. A versão final 
do texto a ser publicado é de certa forma, negociada entre jornalistas, que não 
abrem mão das características próprias do gênero, e os pesquisadores, que, por 
sua vez, podem conferir as informações técnicas contidas no texto. Parece simples, 
mas quem atua numa assessoria de comunicação de universidade ou instituto de 
pesquisa sabe bem que não é. 

São incontáveis as histórias de colegas jornalistas que têm ótimas pautas 
sobre CT&I para divulgar ou oferecer à mídia como sugestão, mas não conseguem 
convencer os pesquisadores a atuarem como fontes, ainda que com a mediação 
dos assessores. Ou que tiveram seus textos totalmente modificados, para contem-
plarem todo um rol de detalhes técnicos e metodológicos de um artigo científico.

Como afirma Chaparro (2003), a adequação da linguagem científica à jorna-
lística é, inevitavelmente, uma questão de divergência discursiva. Se, por um lado, 
os jornalistas estão em busca de informações de relevância para o público leigo, 
o cientista costuma resguardar-se de entendimentos equivocados, de concessões 
ao sensacionalismo ou de interpretações tendenciosas. Amenizar estas relações 
e aproximar pesquisadores da comunicação institucional também era missão das 
palestras oferecidas pela DCI.
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Começou-se a perceber, na prática, que os entraves nessas relações tinham 
início na dificuldade natural de compreensão dos valores que transformam temas 
científicos em notícias. Critérios de noticiabilidade, tais como impacto, relevância 
e interesse para grandes públicos ou regiões não ficavam claros para os pesqui-
sadores, acostumados a perseguirem outros fatores que dão prestígio e credibi-
lidade a um artigo. Essa discussão é relevante, e extrapola o jornalismo, porque 
observamos que grande parte dos pesquisadores tem dificuldades em perceber o 
repertório de temas que pode gerar e alimentar projetos de divulgação científica. 
Em geral, há uma percepção estreita de que só podem divulgar especificamente o 
que dominam em suas pesquisas. Quanto mais especialistas, mais distantes ficam 
do conhecimento geral da sua graduação ou de suas possibilidades de gerarem 
conteúdos mais abrangentes. 

Essa percepção é limitante para aqueles que desejam se tornar divulgadores 
e, até mesmo, para grupos de pesquisas que buscam compartilhar conhecimentos. 
O valor de oportunidade é um exemplo. Fatos que estão no cotidiano das pessoas, 
que acontecem na sociedade ou na natureza, podem ser ganchos para possíveis 
temas a serem explorados na DC, sobretudo nos modelos mais contemporâneos 
de comunicação pública da ciência, focados no interesse de públicos específicos. 
Isso definitivamente não é claro para não jornalistas e sempre foi um dos tópicos 
explorados nas palestras e minicursos oferecidos pela DCI. 

A ideia de gancho é, portanto, restrita a linguagem corporativa da comuni-
cação social e de difícil entendimento na rotina dos pesquisadores. O mesmo vale 
para o foco e a distinção dos interesses dos públicos que se pretende atingir com 
projetos de DC. Estes são tópicos que precisam ser contemplados em projetos de 
formação de divulgadores científicos e o conhecimento do jornalismo ou da comu-
nicação social podem ajudar muito a esclarecer.  Entretanto, a experiência da parte 
prática dos minicursos mostra que é possível sensibilizar os jovens pesquisadores 
para estes valores, sobretudo para quem frequenta as redes sociais.

A percepção das dificuldades de entendimento de critérios de noticiabilidade 
antes da formação oferecida pelas palestras e minicursos ajuda a explicar a frustração 
da assessoria de comunicação institucional, com o não recebimento de boas pautas 
de ciência. Sem o contato estreito e contínuo com os pesquisadores, as assessorias 
precisam encontrar outros caminhos para prospecção de pautas. Estas opções 
passam, necessariamente, pelas políticas institucionais de apoio à DC e pela cria-
ção de sistemas informatizados mais ágeis, competentes e funcionais. 

O mesmo vale para a influência do conhecimento do jornalismo na linguagem 
utilizada em outros projetos de DC. É preciso mostrar que não se trata de renunciar 
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ao discurso científico, mas de socializá-lo com as virtudes da clareza, objetividade 
e empatia, colocando-se no lugar de quem recebe a informação. Os minicursos 
para criação de pitches - pequenos vídeos elaborados para apresentar resultados 
de pesquisas em linguagem acessível - por exemplo, mostraram-se eficientes para 
este treinamento. O antes e o depois da exposição dos valores da comunicação 
social fizeram toda a diferença nos resultados.

CONFLITOS

A trajetória da oferta de palestras sobre DC nos PPG/UFV revela também 
alguns conflitos que parecem comuns a outras instituições. Começa pela oscilação 
nas políticas internas das assessorias de comunicação, ainda muito dependente 
das gestões. A ideia das palestras e treinamentos sempre foi bem vista pelos PPG, 
tanto que os convites passaram a independer da proatividade da DCI. 

Da parte dos PPGs, há ainda disputas internas e desvalorização da Divul-
gação Científica em detrimento à rotina de publicações científicas que são históri-
cas na Academia. Conceder entrevistas, oferecer palestras em escolas, criar blo-
gs, produzir conteúdo para redes sociais ou divulgar suas pesquisas costuma ser 
confundido com exercício de vaidade ou autopromoção dos pesquisadores. Ou, 
pior, muitas vezes quem faz Divulgação Científica é visto como pesquisador pouco 
produtivo, como se a DC fosse uma atividade de segundo nível dentro da cultura 
corporativa. Estas iniciativas costumam ainda ser consideradas ações de extensão, 
infelizmente pouco valorizadas na economia da ciência. 

Há, ainda, pesquisadores que já passaram por experiências mal sucedidas 
de entrevistas, que resultaram em conteúdos muito superficiais ou sensacionalis-
tas. Estes costumam desestimular os seus orientados, com receio de se compro-
meterem, ou como já dito, por estarem focados somente nas experiências com jor-
nalismo. Os mais velhos também não frequentam as redes sociais e, muitas vezes, 
têm preconceitos contra quem frequenta ou não têm noção das possibilidades e 
ferramentas que estas oferecem para a DC. Como afirma Chaparro (2003), e am-
pliando essa afirmação para todas as iniciativas de DC, o mundo científico só pode 
exigir relatos jornalísticos competentes se, na qualidade de fonte, alimentar o jorna-
lismo e responder às suas solicitações também de forma competente. O problema 
é que setores de comunicação institucional, muito pequenos e sobrecarregados, 
não conseguem liberar a atenção de profissionais para atenderem aos programas 
fora do âmbito do jornalismo institucional. 
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A EVOLUÇÃO DAS PALESTRAS

Algumas questões internas da DCI acabaram provocando uma redução no 
oferecimento de palestras entre o final de 2017 e 2018. Neste período, entretanto, 
muitos PPG mantiveram o interesse por elas e passaram, por iniciativa própria, a 
convidarem a DCI para participar dos Seminários de Pós-graduação, de presença 
obrigatória para estudantes de mestrado e doutorado. Esta fase coincide com o 
agravamento da crise de financiamento público da CT&I no Brasil, contingencia-
mento de concursos públicos e poucas perspectivas para pesquisadores. Foi nesta 
época que divulgadores da ciência começaram a ganhar mais espaço, explorando 
linguagens em diferentes mídias, mesmo que de forma amadora e experimental.

Estes dois fatores, então, passaram a ser a tônica das palestras, que eram 
chamadas internamente de “Seminários de DC”. Crescia o interesse dos mestran-
dos e doutorandos em debater temas, como o papel social dos pesquisadores no 
restabelecimento do diálogo perdido com a sociedade brasileira e a política nacio-
nal de C&T. Comentários em formulários de avaliação após as palestras indicavam 
que as condições de trabalho dos pesquisadores dificultavam a percepção de que 
estavam inseridos numa política pública da qual eram atores. 

As impressões do mundo externo em crise de financiamento e oportunida-
des trouxeram algumas surpresas inesperadas para quem vive no mundo da ciên-
cia. Muitos pesquisadores foram surpreendidos com os resultados de Pesquisas 
de Percepção Pública da Ciência que revelavam o desconhecimento da população 
sobre as instituições, pesquisadores e benefícios da ciência para o cotidiano. Os 
mais antigos, como de costume, não viam nenhuma responsabilidade neste afas-
tamento. 

O conteúdo dos seminários, então, contemplava esta sensibilização a partir 
do problema da desvalorização da ciência, de conceitos e diferenciações da co-
municação pública da ciência e possibilidades de DC: museus, feiras de ciências, 
redes sociais, palestras e debates em locais públicos, entrevistas, etc. Aí entrava-
-se nas questões de linguagens, com atenção especial para os públicos, interesse, 
clareza, oportunidades e outros valores advindos do jornalismo. Tudo era - e con-
tinua sendo nas palestras atuais - exemplificado e constantemente atualizado com 
textos, vídeos e iniciativas que deram e dão certo no Brasil. É importante ressaltar 
que nas palestras e minicursos não há, de forma alguma, apologia ao amadorismo 
e sim o estímulo à experimentação do fazer e a importância do incentivo a quem 
faça. O comprometimento com a busca por políticas públicas de profissionaliza-



DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: BOAS PRÁTICAS   163

ção da DC é também uma constante nas palestras. Aqui é preciso lembrar que 
os editais de financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mi-
nas Gerais (Fapemig), exigindo que os pesquisadores produzam pitches ou outras 
ações e produtos de divulgação destinados ao público leigo, incentivaram muito os 
convites para os seminários e minicursos. 

Há, ainda uma observação importante, novamente baseada nas impressões 
acumuladas em dezenas de seminários ministrados. A grande maioria dos PPG 
que se interessa pelas palestras são das Ciências Agrárias e Biológicas. Costuma-
-se frequentar programas como os de Bioquímica, Educação Física, Entomologia, 
Solos e Química, quase todos os semestres. Nas Ciências Humanas e Sociais, 
entretanto, os convites são mais escassos. Mas são nestes que os debates sobre 
outros modelos de comunicação pública da ciência, que não o “modelo de déficit”, 
são mais profícuos. Nestes há ainda alguma abertura para aprofundar a questão de 
públicos, alfabetização científica e empoderamento de comunidades específicas. 
Nas ciências tidas como duras, o limite é a necessidade de se comunicar com a 
sociedade como uma entidade abstrata para que a ciência seja reconhecida, legi-
timada, valorizada e, nestes tempos difíceis, para que sobreviva. 

Algumas vezes, as palestras extrapolaram os muros da UFV e, graças ao 
apoio da Rede Mineira de Comunicação Científica (RMCC), a experiência da DCI/
UFV foi tema de um minicurso de Capacitação de Divulgadores de Ciência, durante 
a 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 
realizada na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 2017, em Belo 
Horizonte. Também participamos do I Fórum de Comunicação da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), em 2018, e da Aula Inaugural da Pós-graduação 
da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em 2019, e do XXXVII Congresso 
Brasileiro de Ciência do Solo, em 2019.  

Em 2020, houve outra mudança importante. A pandemia provocada pelo novo 
coronavírus impactou ainda mais a percepção do público sobre a ciência. Divulgadores 
como Átila Iamarino, Natália Pasternak, Margareth Dalcomo, Drauzio Varella, Bernardo 
Esteves, entre outros, se sobressaíram ao explicarem a crise sanitária aos brasileiros. 
Todos já tinham uma trajetória de experimentações e profissionalização e despertaram 
ainda mais a atenção dos pesquisadores da UFV. Com exceção de Bernardo Este-
ves, que é jornalista com larga experiência na abordagem da ciência, os demais eram 
pesquisadores e médicos falando com tranquilidade sobre vírus e vacinas para quem 
nada entendia sobre o assunto. Exemplos bem-sucedidos sobre a adaptação da 
linguagem científica para a informal durante a pandemia foram muito estimulantes 
para quem já sentia o desejo de experimentar a DC. Todos os citados acima eram 
constantemente lembrados com admiração pelos pesquisadores.



DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: BOAS PRÁTICAS   164

Ao mesmo tempo, o negacionismo da ciência, a desinformação e a distopia 
que marcaram cruelmente este período evidenciaram ainda mais o desconheci-
mento da ciência para o grande público e incomodaram os pesquisadores acostu-
mados ao encastelamento nas suas instituições. Tudo isso somado a mais cortes 
de verbas, de concursos e de possibilidades de trabalho para os pesquisadores. 
Os convites para as palestras e minicursos cresceram nos anos 2020 e 2021, so-
bretudo pela facilidade das palestras virtuais, que ampliaram os públicos interes-
sados. Foi preciso, então, incorporar a infodemia ao conteúdo e provocar reflexões 
sobre a responsabilidade dos pesquisadores com a DC. Neste período, além de 
palestras virtuais em vários PPG da UFV, houve também a participação em eventos 
na Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ) e Universidade Estadual do Maranhão (Uema).  As palestras, se-
guidas de debates, foram apresentadas com títulos como: “Divulgação Científica: 
você também pode e deve fazer” e “Por que é importante falar sobre ciência com 
a sociedade”.

As palestras incentivaram debates sobre o caráter proposital e articulado da 
desinformação. Encontramos alguns negacionistas entre os pesquisadores. Estra-
nhamente as mudanças climáticas, por exemplo, incomodavam alguns pesquisa-
dores das ciências agrárias, que, por sua vez, não negavam as vacinas, um bom 
exemplo de que o conceito de consenso científico não é claro nem mesmo na pós-
-graduação quando o objeto não é o tema estudado naquela ciência que praticam. 
Mas a grande maioria participava com atenção e desejo de contribuir de alguma 
forma para melhorar a percepção pública da ciência. Mais uma vez a questão da 
sobrevivência era o maior estímulo, mas foi possível encontrar brechas para fomen-
tar discussões interessantes.

Importante ressaltar que o foco dos seminários no que diz respeito à desinfor-
mação nunca foi estimular contrainformação, simplesmente. Nosso objetivo sempre foi 
incentivar a reflexão e a criação do hábito e do dever de falar sobre ciência, valorizan-
do a sua importância, bem como suas contradições e o modo de operar para gerar 
consensos possíveis, temas esses desconhecidos pelo público que não frequenta a 
Academia. Quem ministra as palestras precisa estar bem preparado para isso.

Embora não tenhamos sistematizado as experiências vividas por meio 
das palestras, é fácil perceber a multiplicação de contas nas redes sociais com 
conteúdos de DC, sobretudo de grupos de pesquisas. Será muito interessante 
se pudermos avaliar a sobrevida dessas experiências, bem como analisar as 
liberdades narrativas, o foco nos públicos e as dificuldades encontradas por jovens 
pesquisadores que concordaram em se aventurar na experimentação da DC.
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CONCLUSÕES E SUGESTÕES

A experiência sobre os quase cinco anos oferecendo palestras sobre DC aos 
Programas de Pós-graduação na UFV e outras instituições permite algumas percep-
ções que podem orientar o futuro desta iniciativa na Universidade Federal de Viçosa e, 
quem sabe, em outras instituições interessadas em ações semelhantes.  

A primeira delas é que projetos como esse não podem ficar à mercê de 
gestões da comunicação institucional ou do interesse pessoal de quem gosta do 
tema. Antes, precisam tornar-se políticas institucionais, apoiadas firmemente pelas 
pró-reitorias de extensão e de pesquisa e pós-graduação que, por sua vez, pare-
cem desconhecer ou desconsiderar o papel e a importância da DC, bem como o 
potencial que estas iniciativas devem conquistar no período pós-pandemia no Bra-
sil. O apoio à DC não pode se limitar a promoção de eventos esporádicos e despi-
dos de filosofia institucional, tais como as Semanas Nacionais de C&T ou Feiras de 
Ciências. Neste sentido, percebe-se que há uma dificuldade das administrações 
em perceber que setores de comunicação institucionais deveriam fazer parte ativa 
da concepção destas iniciativas. Muitas vezes, eles são vistos apenas como opera-
cionais, ou, o que é pior, servem apenas para dar visibilidade a elas na perspectiva 
do marketing institucional. A comunicação tem que estar no início, na filosofia de 
trabalho se, de fato, as instituições estiverem dispostas a incentivar a DC.

Por sua vez, a comunicação institucional precisa se preparar melhor para ofe-
recer orientação e ferramentas para que as palestras de sensibilização e as oficinas 
gerem boas iniciativas multimídia. No entanto, a atual realidade destes setores tende 
a piorar com a falta de concursos públicos para profissionais de comunicação nas 
Instituições Federais. Por isso, incentivos à DC precisam se tornar políticas públicas 
também das agências financiadoras no apoio à comunicação. Editais para aquisição 
de equipamentos, contratação de pessoal e concessão de bolsas de trabalho são im-
prescindíveis para estimular ações de DC.  

Os recentes editais da Fapemig, a partir de 2015, já propiciaram grandes avan-
ços em Minas Gerais, bem como a oferta de cursos e atualizações promovidos pela 
Rede Mineira de Comunicação Científica (RMCC). No entanto, no interior das institui-
ções contempladas, a gestão destes editais deveria ficar a cargo da comunicação 
institucional. Projetos avulsos são encerrados com o final dos editais e muitos equipa-
mentos em desuso poderiam ser melhor aproveitados pelos setores de comunicação, 
institucionalizando os recursos. É imprescindível que estes editais contemplem tam-
bém as iniciativas de sensibilização para ampliar o rol de pessoas interessadas em DC.



DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: BOAS PRÁTICAS   166

A iniciativa da UFV revela que há um universo de jovens dispostos a se aven-
turar na comunicação com públicos leigos, mas que não se sentem motivados ou 
capazes diante de tantas exigências da vida acadêmica. As palestras devem indi-
car possibilidades de trabalhos coletivos, incentivar a riqueza da formação de gru-
pos multidisciplinares e mostrar que é possível experimentar sem que haja modelos 
prontos a serem seguidos. As abordagens também devem explorar temas como 
ética e responsabilidade social, desmistificação e conflitos da ciência e possibili-
dades de exploração de temas que vão além dos objetos de pesquisa de pessoas 
e grupos. 

Esse despertar da nova geração, porém, não basta em si mesmo. Pesqui-
sadores e instituições precisam também serem sensibilizados a agir politicamente 
para que iniciativas de DC contem pontos expressivos em concursos e em seus 
currículos. Precisamos falar sobre este compromisso que já se apresenta como 
tendência crescente. A avaliação dos PPG e o financiamento público de periódicos 
científicos, por exemplo, já exigem produtos de DC. A comunicação institucional 
também tem sido constantemente procurada para indicar como incluir a DC em 
editais de financiamentos. O momento é oportuno e talvez seja ainda mais depois 
dos conflitos que envolveram o reconhecimento da boa ciência no período pandê-
mico. Estar com frequência e regularidade nos PPG pode ajudar muito a fazer com 
que exigências de editais não sejam apenas rotinas burocráticas e redundem em 
bons projetos de DC.

É lamentável que a rotina de trabalho na DCI não tenha permitido uma 
sistematização das impressões contidas neste relato. Em todas as palestras 
sempre houve muitos comentários sobre o conteúdo e a iniciativa, que mereciam 
ser compilados. Era perceptível o entusiasmo do público em levar a DC para a in-
ternet, mídias e escolas, em formatos interessantes e criativos. Nas pessoas menos 
interessadas, havia minimamente um despertamento para a responsabilidade so-
cial de se tornarem fontes acessíveis para a repercussão de temas de ciência nos 
locais onde vivem. Não é imperativo fazer, mas é imprescindível apoiar quem faça 
DC nas instituições.

Há muito o que dizer nessas palestras de sensibilização. Há um grande in-
teresse em ouvir, participar e refletir sobre o papel da DC. É fácil perceber, por 
exemplo, que, para além das ferramentas, há uma carência de estudos e debates 
sobre a filosofia e a sociologia da ciência nos PPG e que há muito interesse dos 
jovens pesquisadores em refletir sobre estes temas. Esta lacuna foi preenchida, 
ainda que superficialmente, pelos seminários, mas deveria ser uma prerrogativa 
dos programas e disciplinas de ensino na pós-graduação. 
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Limitar palestras e minicursos de DC a ferramentas de comunicação em-
pobrece o debate e o comprometimento dos pesquisadores. Ao não aprofundar 
o debate sobre o porquê da DC e como ela pode contribuir para a verdadeira so-
cialização da ciência, corre-se o risco de estimular apenas iniciativas já descritas 
no “modelo de déficit” como efêmeras e pouco efetivas. Entretanto, retomando a 
discussão proposta por David Dickson (2021), não se pode rejeitar as iniciativas 
pautadas neste modelo que, ao menos, permitam o acesso à informação científi-
ca. Em tempos em que a ciência brasileira luta pela sobrevivência, estimular pes-
quisadores a se abrirem para iniciativas de DC é um caminho possível para que 
a sociedade minimamente perceba as contribuições da pesquisa e valorize sua 
continuidade.

É claro que estabelecer confiança na ciência é muito mais que criar contas 
em redes sociais ou enviar sugestões de pautas à comunicação institucional. A 
abordagem da DC com o intuito de gerar confiança na ciência é bastante complexa 
e exige o mínimo de formação e atualização de quem as ministra. O mesmo vale para 
a necessária discussão acerca dos objetivos e modelos da DC. Neste sentido, os 
cursos oferecidos pela RMCC são imprescindíveis para a formação e atualização de 
divulgadores da ciência ou incentivadores deste tema. É possível pensar ainda em 
contar com a ajuda da RMCC para sistematizar o conteúdo de palestras como estas, 
compartilhando as impressões de colegas de outras instituições sobre tópicos e formas 
de abordar questões de interesse para o despertamento da importância da DC.

Quanto ao objetivo de encontrar boas pautas para a comunicação institucio-
nal, não houve avanços. Pode-se concluir que as visitas aos PPG são essenciais 
para que o trabalho da comunicação institucional seja conhecido e até mesmo 
valorizado, facilitando o contato dos Programas e conhecimento de possíveis 
fontes, essenciais para uma assessoria de imprensa mais efetiva. No entanto, 
estas iniciativas precisam ter constância para influenciar a cultura corporativa dos 
pesquisadores.

É possível perceber que prospecção de temas de ciência de interesse do 
grande público não ultrapassa aqueles momentos de troca com os pesquisadores 
durante as visitas. É difícil esperar que os coordenadores dos Programas se 
comprometam com a avaliação do que seja uma “boa pauta” de pesquisa. O já 
conhecido entrave entre a compreensão dos resultados obtidos pelas pesquisas 
e os critérios de noticiabilidade que norteiam as escolhas da comunicação social 
permanece e é facilmente compreensível pelas diferenças fundamentais entre 
estas duas narrativas de naturezas distintas, já bastante discutidas aqui. 
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O período da pandemia, a crise de financiamento público da C&T, os dra-
mas da desinformação e do negacionismo científico mobilizaram boa parte da co-
munidade científica para a importância da divulgação científica. Este processo de 
afirmação para a importância da ciência precisa ser aproveitado para que o entu-
siasmo não arrefeça e se estabeleçam novas relações entre ciência e sociedade. 
As palestras podem ser uma boa alternativa para manter acessa esta chama.

Por fim, a experiência da UFV deixa a impressão de que a geração de pes-
quisadores, hoje com mais de 50 anos e criada para ser competente apenas dentro 
das regras da comunicação científica, com raras exceções, tem pouca abertura 
para os desafios da DC. Mas há uma nova geração em formação que tem sensibi-
lidade para o tema e já domina algumas ferramentas tecnológicas para experimen-
tações. Esta fase de formação, nos cursos de mestrado e doutorado, é fundamental 
para capacitar e sensibilizar estes novos pesquisadores e não deveria ser desper-
diçada. Por isso, as palestras de sensibilização e minicursos de treinamento são 
importantes e dão bons resultados na criação de uma geração mais comprometida 
com a divulgação científica. Mas é necessário olhar além dos objetivos da comuni-
cação institucional focada no jornalismo. Ou, ainda olhando pela lente que busca 
pautas para valorização da instituição, dá para enxergar temas interessantes nos 
conteúdos gerados nas redes sociais dos pesquisadores. Entretanto, para que eles 
existam e sejam eficientes, em linguagens acessíveis, alguém precisa incentivá-los 
a fazer e instrumentalizá-los a fazer bem. 

“Eu vou à luta com essa juventude 
Que não corre da raia a troco de nada 
Eu vou no bloco dessa mocidade 
Que não tá na saudade e constrói 
A manhã desejada

Eu acredito é na rapaziada”

(Gonzaguinha,1980)
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RESUMO

Mais do que nunca, a promoção da cultura científica e a divulgação da ciência são 
pautas importantes para a sociedade e, portanto, para as universidades públicas. 
O dinamismo da comunicação pelos diversos meios tecnológicos existentes hoje 
torna possível e mais viável o contato da comunidade acadêmica com os seus mais 
variados públicos. A “Plataforma Espinhaço: Conectando Conhecimento” é um pro-
jeto desenvolvido pelo Centro de Inovação Tecnológica (Citec) em parceria com a 
Diretoria de Comunicação Social (Dicom), ambos setores da Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), com o objetivo de ser um facilitador 
na busca de competências na Universidade. Com uma base de dados que alia 
informações oriundas da Plataforma Lattes72 e da base de dados da Instituição, 
a Plataforma Espinhaço torna possível a identificação de pesquisadores e exten-
sionistas, suas unidades e câmpus de lotação, bem como suas especialidades 
e palavras-chave vinculadas a esses profissionais. O desenvolvimento do projeto 
contou com o fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fape-
mig), por meio da Chamada 08/2015, que tinha como objetivo apoiar a criação ou 
o fortalecimento e consolidação das estruturas de comunicação e divulgação cien-
tífica das instituições. A Plataforma Espinhaço tem contribuído para o avanço da 
divulgação científica da UFVJM, fazendo com que a instituição esteja pronta para 
investir na qualificação de seu capital social no que diz respeito à comunicação 
científica e à divulgação do conhecimento científico, assim como nas práticas que 
podem aprofundar a aproximação entre universidade e as pessoas, mitigando um 
distanciamento que não é interessante para uma sociedade democrática baseada 
em conhecimento científico.

Palavras-chave: Ciência. Conhecimento científico. Comunicação da ciência. Divul-
gação científica. Plataforma Espinhaço.
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Tecnologia, atuando no Brasil.
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INTRODUÇÃO

A comunicação pública da ciência configura-se como um processo em rede 
e engloba relações entre os diversos atores envolvidos: Institutos de Ciência e Tec-
nologia (ICTs), Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), comunidade aca-
dêmica (discentes, docentes e técnicos administrativos) e comunidade externa, 
desde o público mais especializado que se interessa por sua produção técnico-
-científica até o público mais amplo, a população em geral, sobre o qual incidem as 
bases fundantes de qualquer instituição pública.

A relação entre universidades e sociedade vem, na última década, intensifi-
cando-se em tensões e cobranças que estimulam cada vez mais a percepção de 
que novas tecnologias sejam capazes de transpor os muros das instituições para 
que essas se postem de forma mais aberta às pessoas. Ser tecnologicamente re-
levante ainda é um desafio para o processo da Inovação no Brasil. Nesse aspecto, 
os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e os setores de Comunicação Social 
das Instituições de Ciência e Tecnologia são peças fundamentais no processo de 
aproximar desenvolvimento científico e suas relações com a sociedade, inclusive 
com o mercado. 

Com a estrutura no novo Marco Legal para a Ciência e Tecnologia, cons-
truído sob a Emenda Constitucional 85/2015, a Lei Nº 13.243, o Decreto Nº 9.283 
e as políticas de inovação de cada ICT, estão sendo forjadas diversas ferramentas 
para que cada instituição possa aprimorar suas experiências e aproximar, cada 
vez mais, o desenvolvimento científico e a sociedade, incluindo o setor produtivo, 
de forma dialógica e efetiva. Esse processo, na essência, é ainda limitado e tem 
como um dos seus maiores desafios a capacidade de cada ICT em reconhecer seu 
próprio capital intelectual já estabelecido. 

De forma especial, para que as universidades federais sejam progressiva-
mente mais atuantes, é preciso entender que a sociedade se constitui como sis-
tema e, por isso, desenvolve-se por fenômenos que se dão de maneira constan-
temente interligados. Assim, é preciso refletir sobre o que nos rodeia e, portanto, 
sobre a ciência e sua divulgação, sabendo que modelos lineares de representação 
são ultrapassados e que as relações são uma construção conjunta. Nesse sentido, 
parece-nos essencial a problematização da divulgação científica como espaço re-
lacional entre ciência e sociedade, outro grande desafio a ser superado.

Mais do que nunca, a promoção da cultura científica e a divulgação da ciên-
cia são pautas importantes para a sociedade e, portanto, para as universidades pú-
blicas. O dinamismo da comunicação pelos diversos meios tecnológicos existentes 
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hoje torna possível e mais viável o contato da comunidade acadêmica com os seus 
mais variados públicos.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Este tópico apresenta o contexto no qual foi construído o projeto “Plataforma 
Espinhaço: Conectando Conhecimento”, com base no diálogo entre duas instân-
cias da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM): o Cen-
tro de Inovação Tecnológica (Citec) e a Diretoria de Comunicação Social (Dicom).
 Tal projeto se propôs reformular, entre os anos de 2017 e 2019, uma ferra-
menta concebida dentro de outro projeto, realizado em 2014, fomentado por edi-
tal da Fapemig, de apoio às estruturas dos Núcleos de Inovação: a Plataforma 
Espinhaço. Essa ferramenta, até então uma estrutura de busca, com layout com 
foco no empreendedorismo e na inovação, principalmente na disponibilização das 
competências dos pesquisadores da UFVJM, foi retrabalhada para se tornar uma 
ferramenta de transformação do fluxograma de comunicação da universidade.
 Aqui reside a importância de compreender esse projeto (e a própria ferra-
menta) no interior de dois fluxogramas comunicativos da UFVJM: o primeiro (Figura 
1), que pretendeu retratar os caminhos percorridos pela informação na instituição 
até a apresentação do projeto, em 2015; e o segundo (Figura 2), que foi proposto 
como ideal, após a consolidação da reformulação da ferramenta.
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Figura 1 – Fluxograma de escopos da comunicação da ciência na UFVJM

Legenda
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O fluxograma revela os quatro escopos da comunicação da ciência na UFVJM:

1) Comunidade acadêmica: composta por docentes, discentes e técnicos ad-
ministrativos, que podem ser considerados os produtores oficiais da informa-
ção no contexto da Universidade.
2) Ações/ferramentas primárias: ações e/ou ferramentas primárias de organi-
zação e disponibilização da informação são as ações da comunidade acadê-
mica que estão registradas em alguma ferramenta disponibilizada pela insti-
tuição ou pela própria comunidade.
3) Estruturas de comunicação e divulgação da ciência: neste escopo encon-
tram-se a Dicom, que é a estrutura oficial da instituição responsável pela co-
municação e divulgação da ciência, e a Plataforma Espinhaço, que no contex-
to do projeto apresentou-se como a ferramenta principal para a manutenção 
e fortalecimento da Dicom, mas, principalmente, para a reorganização do Flu-
xograma Comunicativo da UFVJM.
4) Público: o público do Fluxograma Comunicativo se subdivide em exter-
no-geral, externo-especialista e interno, criando, cada qual, demandas es-
pecíficas que os veículos e ferramentas disponibilizados nos escopos 2 e 3 
procuram atender.

A estrutura multicampi da UFVJM sempre impôs dificuldades inerentes ao 
fluxograma de comunicação. Apesar de complexo - o que refletia a multiplicidade 
da própria instituição naquele momento, o fluxograma apresentava falhas possíveis 
de serem sanadas e novas demandas que poderiam ser incorporadas. Ele também 
descrevia as relações complexas entre os escopos, as ferramentas e a estrutura 
oficial de comunicação e divulgação da ciência em funcionamento na UFVJM. Nele 
destacavam-se problemas:

● Aquisição da informação pela Dicom: apesar das ações de comunicação 
interna e externa desenvolvidas pela Diretoria de Comunicação Social, a UF-
VJM não possuía (e ainda não possui) um setor específico de comunicação 
científica e, nem mesmo, um núcleo dentro da diretoria que se responsabili-
zasse diretamente pela atividade.

Importante frisar que toda a informação relativa aos projetos de pesquisa, 
extensão, inovação e ensino desenvolvidos no âmbito da UFVJM encontrava-se 
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dispersa nos cursos, departamentos e Programas de Pós-graduação da Univer-
sidade, geralmente disseminada nas ferramentas apresentadas no escopo 2. 

Com isso, a Dicom sempre enfrentou grandes dificuldades na busca de con-
teúdo que subsidiasse ações de divulgação do conhecimento científico produzido 
pela Universidade. Quase sempre se dependia da indução da própria comunidade 
interna, conforme indica a seta (h) entre os escopos 1 e 2, que poderia ser apro-
fundada pela comunicação indicada pela seta (i) entre os escopos 2 e 3, porém 
com dificuldades impostas pela desorganização, dispersão ou impossibilidade de 
acesso das informações presentes nas ferramentas que constituem o escopo 2.

● Aquisição da informação pela Plataforma Espinhaço: A ferramenta recolhia, 
até aquele momento, informações da Plataforma Lattes e do SIGA (nome do 
Sistema Integrado de Gestão Acadêmica utilizado à época), conforme indi-
cados pelas setas (c) e (d).

A Plataforma Espinhaço também não recolhia e não agregava informações 
das outras ferramentas presentes no escopo 2 do fluxograma, como o Repositório 
Institucional, e as descentralizadas, o que a deixava incompleta.

● Aquisição da informação proveniente da Plataforma Espinhaço pela Dicom: 
como a Plataforma Espinhaço foi concebida com foco no empreendedoris-
mo e na inovação, principalmente na disponibilização das competências dos 
pesquisadores da UFVJM, ela não se apresentava de forma produtiva para 
que a estrutura oficial de comunicação e divulgação científica conseguisse 
utilizá-la para obter as informações que necessitava.

● Concepção linear e unilateral de comunicação: quem produz a informação 
se utiliza de um meio, geralmente institucional, para disseminá-la para quem 
não a possui. Tal compreensão, de certa forma consolidada institucional-
mente, sempre contribuiu para as dificuldades encontradas na tarefa de co-
nectar de forma dialógica a UFVJM a toda sua diversidade de público.

As setas do fluxograma, quase todas unidirecionais, revelavam a dificuldade 
dos produtores da informação (comunidade acadêmica), assim como de suas fer-
ramentas e estruturas, em considerar seus principais interlocutores (públicos) de 
forma mais ativa e participativa para a publicização das informações. Consequen-
temente, a própria geração das informações pela comunidade acadêmica, ou seja, 
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o conhecimento científico produzido no âmbito da instituição, também enfrentava 
grandes dificuldades para ocorrer de forma multidirecional.

Tal realidade foi considerada, naquele momento, como consequência das 
concepções de comunicação científica fundamentadas no isolamento institucional 
da sociedade e em processos comunicacionais de mão única: produtor a informa-
ção a receptor.

Sobre a comunicação científica, Targino (2000) afirma que a troca de infor-
mações se dá entre os membros da comunidade científica e o processo comunica-
tivo engloba as atividades de produção, disseminação e uso da informação desde 
o momento em que a ideia de pesquisa é concebida pelo cientista até a divulgação 
de seus resultados.

Já para Garvey e Griffith (1979), a comunicação científica compreende o 
conjunto de todas as atividades que englobam a produção, a disseminação e uso 
da informação desde o início do processo de criação científica, do princípio em que 
as ideias da pesquisa são geradas, até o momento da aceitação dos resultados 
como parte do corpo de conhecimento científico.

O que preocupa nas concepções apresentadas acima é uma generalização 
sobre como se dá a geração da informação, ou ainda, sobre aquilo que demanda, 
que provoca a geração da informação. A concepção da ideia de pesquisa não 
deveria se dar somente pelo cientista, ou seja, de forma descolada da sociedade, 
conforme coloca Targino (2000).

Ainda, não se pode conceber a comunicação da ciência, principalmente no 
contexto das instituições públicas, como algo que ocorre apenas dentro do “corpo 
do conhecimento científico”, como expressam Garvey e Griffith (1979).

Leite (2006) também não expressa preocupação com qualquer ator que não 
esteja dentro das “comunidades científicas” e reforça essa concepção ao afirmar 
que a comunicação científica pode ser entendida como o “processo dinâmico e 
complexo por meio do qual o conhecimento científico é veiculado, além de propor-
cionar os meios de interação dentro e entre as comunidades científicas, possibi-
litando a criação, compartilhamento, e utilização de conhecimento”. (LEITE, 2006, 
p. 67).

De acordo com Jacobson et al (2004), o status da prioridade das atividades 
de transferência do conhecimento dos indivíduos de uma universidade é, em parte, 
resultado de prioridades organizacionais como as manifestadas em políticas e prá-
ticas. Dessa forma, os autores afirmam que é imprescindível que as universidades 
desenvolvam políticas institucionais que estimulem a transferência do conhecimen-
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to internamente. A comunicação científica que ocorre no âmbito das universidades 
torna isso parcialmente possível. No entanto, é necessária a existência de políticas 
e diretrizes institucionais que fundamentem uma orientação e cultura direcionadas 
para a disseminação do conhecimento científico. (JACOBSON et al, 2004).

Jacobson et al (2004) apontam minimamente um caminho ao falar de “dis-
seminação do conhecimento científico”. No entanto, a realidade da UFVJM é di-
ferente, pois o que a originou, o que a impulsiona, o que a torna possível e o que 
a fundamenta é o que está fora dos muros acadêmicos: as demandas sociais de 
todos os níveis e tipos.

 As consequências de uma comunicação da ciência concebida de forma 
unidirecional podem ser extremas e culminar em um maior distanciamento da UFV-
JM da própria sociedade para a qual foi concebida e construída. Tal distanciamen-
to pode impactar todas as ações da comunidade acadêmica, como os projetos de 
pesquisa, de extensão, as atividades de ensino, as ações de empreendedorismo e 
de desenvolvimento de inovação, inclusive na percepção social da própria institui-
ção e da importância da ciência.

Um novo fluxograma comunicativo

 A proposta de um novo Fluxograma Comunicativo (Figura 2) contribuiu para 
o objetivo geral do projeto, que era buscar uma forma de fortalecer a estrutura ofi-
cial de comunicação e divulgação da ciência da UFVJM, a Diretoria de Comunica-
ção Social (Dicom).
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Figura 2 – Novo Fluxograma Comunicativo proposto para a Dicom contendo a Plataforma 
Espinhaço como ferramenta

 Também era propósito do projeto reformular e complementar a Plataforma 
Espinhaço, de forma a contemplar o maior número de informações disponibilizadas 
pelas ferramentas disponíveis no escopo 2 do fluxograma, conforme a Figura 2, 
no intuito de fortalecê-la e consolidá-la como principal ferramenta de obtenção de 
informações, tanto pela Dicom, no escopo 3, quanto pelas duas esferas do público, 
no escopo 4.

Entendíamos, naquele momento, que com a reformulação da Plataforma 
Espinhaço, poderíamos transformá-la em uma plataforma interativa, aberta para 
a participação organizada de todas as esferas de públicos, ou seja, o público ex-
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terno, especializado e geral, além do público interno da UFVJM, tornando as setas 
do Fluxograma de Comunicação em setas de mão dupla, ou seja, concretamente 
dialógicas, como aparecem na Figura 2.

Em última instância, o que se buscava era consolidar o diálogo da UFVJM 
com seus públicos, a ponto de permitir uma maior aproximação e participação da 
sociedade em todas as ações da comunidade acadêmica.

A PLATAFORMA ESPINHAÇO E A IDENTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA 
O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS 

Conectar conhecimento inclui aproximar culturas e tecnologias, respeitando 
as pessoas. Com um olhar atento e por meio do desenvolvimento tecnológico, foi 
possível, em uma das regiões menos priorizadas em termos de investimento públi-
co do estado, construir uma solução interessante e capaz de identificar e relacionar 
conhecimentos e pessoas: a Plataforma Espinhaço. 

A ferramenta é uma tecnologia disponível na internet73, um buscador pro-
jetado para identificação de conhecimentos, pesquisadores, suas especialidades 
e palavras-chave. Um convite para a construção de redes e projetos em diversos 
campos do conhecimento, com fundamentação técnico-científica e pessoas qualifi-
cadas. Uma ferramenta virtual que pode ser usada por qualquer pessoa no desen-
volvimento de equipes e ações no estado de Minas Gerais ou em qualquer parte 
do mundo (VITRINE TECNOLÓGICA, 2020; PLATAFORMA ESPINHAÇO, 2021), e 
também como ferramenta de apoio para o desenvolvimento de ações de comuni-
cação da ciência. 

A fim de dar sustentação à ferramenta disponível (Figura 3), foram desen-
volvidos alguns produtos, tais como: 1) o software registrado sob a titularidade da 
UFVJM e da Fapemig; 2) os sinais distintivos, que junto com a paleta de cores em 
tons de azul e branco evidenciam a identidade visual da plataforma; 3) o sítio ele-
trônico que permite acesso gratuito e irrestrito a qualquer usuário; 4) a disponibili-
zação da plataforma na forma de aplicativo gratuito74; 5) a divulgação de conteúdo 
alinhando ciência, tecnologia e informação em mídias sociais, especificamente no 
Facebook®,  e um canal do YouTube®.  

 

73  Disponível em: http://espinhaco.ufvjm.edu.br/espinhaco/
74 O aplicativo Plataforma Espinhaço está disponível para Android.
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Figura 3 - Página da Plataforma Espinhaço, ferramenta institucional da UFVJM

Fonte: Plataforma Espinhaço.  Disponível em: <http://espinhaco.ufvjm.edu.br/espinhaco/>. Acesso em: 13 set 2021.

Todo o sistema trabalha apenas com informações consolidadas, creditadas, 
chanceladas institucionalmente, ou seja, registradas e vinculadas à instituição. A 
Plataforma é, assim, um meio certificado pela UFVJM para divulgação de conheci-
mento consolidado e de fácil percepção. Um sistema intuitivo e que se estabelece 
frente à onda de informações falsas.

Integração e identificação de profissionais em áreas tecnológicas e científicas

Uma das principais formas de organização de conhecimento que a Plata-
forma Espinhaço permite é a integração de pessoas com conhecimento técnico 
certificado. A identificação de profissionais em áreas tecnológicas de interesse é 
uma das grandes forças da ferramenta. 

Um exemplo nesse sentido pode ser observado na Mineração. Consideran-
do o diagnóstico do setor mineral no estado, a área é apontada como estratégica 
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) do Governo do Estado de 
Minas Gerais, inclusive com a construção do Plano Estadual de Mineração75, cujo 
objetivo é tornar o estado mais atrativo e competitivo em termos nacionais e inter-
nacionais.

75 Disponível em: http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1081
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Entre os setores da mineração identificados pela Sede, dois foram destaca-
dos com características regionais ligadas diretamente ao Vale do Jequitinhonha 
(Figura 4): rochas ornamentais e grafita.

 Figura 4 – Região do Vale do Jequitinhonha

 Fonte: PCIR, 2015

Em paralelo e observando de perto a atuação da UFVJM, através dos tra-
balhos desenvolvidos por seus profissionais, é possível perceber a presença de 
cientistas e profissionais técnicos que são capazes de atuar em setores especí-
ficos, tais como os apontados como estratégicos pela Sede na mineração. Além 
desses, outro setor estratégico que pode ser utilizado como exemplo para ilustrar a 
identificação de competências e especialidades pela Plataforma Espinhaço dentro 
da UFVJM é a vitivinicultura76.

Considerando os exemplos das rochas ornamentais, grafita e vitivinicultura, 
apresentamos, a seguir, como a ferramenta pode ser utilizada de forma a permitir o 
planejamento de atuações conjuntas e uma melhor organização para o desenvolvi-
mento de ações com diversos setores: 

Rochas ornamentais

A indústria de rochas ornamentais é a que mais emprega na região do Vale 

76 Processo ou desenvolvimento que envolve o cultivo e/ou a fabricação de vinho.
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do Jequitinhonha segundo a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
- Fiemg (2015). Atualmente, em Minas Gerais, as rochas ornamentais contam com 
70% do segmento voltado para a exploração de granito e 17% de quartzito.  O Bra-
sil é o quarto maior produtor e o sexto maior exportador, com participação de 6% no 
mercado mundial de rochas ornamentais. Lidera esse mercado a China, seguida 
da Índia (ABIROCHAS, 2017).

Com foco no tema das rochas ornamentais e considerando as palavras-cha-
ve “Granitos”, “Granito Tipo A”, “Quartzito” e “Rochas Ornamentais”, é possível 
identificar pela Plataforma Espinhaço ao menos um pesquisador dedicado ao tema 
dentro da UFVJM e que, em conjunto, são mais de cinco pesquisadores em dife-
rentes especialidades, que podem contribuir com projetos para o desenvolvimento 
da região.

Grafita e produtos relacionados

A grafita, importante mineral para Minas Gerais, estado que detém 80% dos 
recursos e reservas nacionais do material, além de 84% de toda produção nacional 
localizada principalmente no baixo Jequitinhonha, é matéria-prima para o grafeno, 
um material versátil, utilizado em microeletrônica e nanotecnologia, com potencial 
de mercado estimado em US$1 trilhão em 10 anos, de acordo com o Plano Esta-
dual de Mineração: diagnóstico do setor mineral de Minas Gerais (2021).

Ao se realizar uma busca na Plataforma Espinhaço por temas especificamen-
te relacionados ao grafite, grafeno e correlatos e considerando as palavras-chave 
“Grafite”, “Grafeno”, “Nanotecnologia”, “Química de Materiais Nanoestruturados”, 
“Nanocomposite” e “Nanopartícula”, é possível identificar ao menos um pesqui-
sador dedicado ao tema por palavra-chave e que, em conjunto, são mais de 15 
pesquisadores em diferentes especialidades na UFVJM que podem contribuir com 
projetos para o desenvolvimento da região (PLATAFORMA ESPINHAÇO, 2021).

Vitivinicultura

No agronegócio, o desenvolvimento da vitivinicultura contou com um papel 
importante da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior (Sectes), no 
início da década de 2010, com o projeto dos Polos de Inovação77. Na oportunida-

77 O Polo de Inovação tinha como principal objetivo reunir a massa crítica de pesquisadores, 
universidades, centros de pesquisa, órgãos de desenvolvimento e entidades empresariais foca-
dos no desenvolvimento da cadeia produtiva. Ele também é responsável por promover condições 
para criação e atração de novos negócios para os diferentes elos da cadeia produtiva de forma a 
propiciar o desenvolvimento.
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de, diversas variedades de vitisviníferas (espécie de videira, também conhecida 
por parreira) foram introduzidas na região do Alto Jequitinhonha para a produção 
de vinhos finos de inverno, alavancando sua produção por meio de dupla-poda, 
tecnologia de manejo desenvolvida pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de 
Minas Gerais (Epamig). Esse arranjo proporcionou o estabelecimento de produto-
res e vinhos de qualidade reconhecida em nível nacional, além de diversos rótulos 
já disponíveis para comercialização (SILVA, 2021).

A vitivinicultura conta com profissionais da UFVJM que se dedicam a ativi-
dades de pesquisa relacionadas ao setor. Ao se realizar uma busca na Plataforma 
Espinhaço considerando as palavras-chave: “Vinho”, “Viticultura”, “Vitivinicultura”, 
“Produção Vinho”, “VitisVinifera”, “VitisLabrusca,” “Fitopatologia”, “Fermentação”, é 
possível identificar ao menos um pesquisador dedicado ao tema por palavra-chave 
e que, em conjunto, são mais de 20 pesquisadores em diferentes especialidades 
na UFVJM que podem contribuir com projetos para o desenvolvimento da região 
(PLATAFORMA ESPINHAÇO, 2021).

A PLATAFORMA ESPINHAÇO E AS BOAS PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

A indissociabilidade entre ciência e sociedade também se dá no contex-
to da comunicação, que é condição inata a todo esse processo, uma vez que a 
linguagem é inerente ao ser humano e independe da conjuntura de surgimento e 
atuação da ciência e da tecnologia. As atividades humanas, que por sua vez são 
constituídas via uso da linguagem e da comunicação (BAKHTIN, 2000), estão cada 
vez mais vinculadas ao uso das tecnologias de informação e comunicação. 

Comunicar-se bem com os seus públicos e com a sociedade, buscar parce-
rias e gerenciar a sua imagem é uma necessidade imperiosa nos novos tempos, da 
qual nenhuma organização pode se privar. Na interligação entre ciência e socie-
dade, a comunicação cumpre o papel de publicizar e dar vistas às descobertas e 
ao desenvolvimento científico, que se não servirem à sociedade, de que servirão?

Considerando que o público da UFVJM é complexo, diversificado e com 
objetivos e interesses diferentes, revela-se, nesse contexto, ações de divulgação 
científica que vão além da estrutura oficial de comunicação da Universidade. Vincu-
lados geralmente a projetos específicos de docentes ou órgãos complementares, 
existem na instituição diversos projetos e ações que também buscam realizar essa 
divulgação, tais como revistas científicas, parques e feiras de ciências, podcasts, 
além de variados tipos de eventos.
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A comunicação da ciência não deve ser avaliada como um processo unidire-
cional que perpassa a divulgação científica, mas que, antes de tudo, deve promo-
ver o engajamento do indivíduo e ele deve se sentir parte daquele contexto e saber 
exercer sua cidadania (MALAGOLI, 2019).

As ferramentas tecnológicas, como a Plataforma Espinhaço, têm grande ca-
pacidade para contribuir com a promoção de envolvimento e participação social. 
Segundo Haswani (2013), a “web é uma ferramenta com potencial incomensurá-
vel de transformação nas rotinas comunicacionais, justamente porque possibilita a 
inclusão, entre os emissores, de pessoas e grupos sociais até então segregados, 
com uma importante perspectiva emancipadora”. (HASWANI, 2013, p. 98).

A Plataforma Espinhaço tem contribuído para o avanço da divulgação cien-
tífica da UFVJM no que diz respeito à criação de uma cultura de transparência, 
credibilidade, em que as informações devam ser divulgadas constantemente e sem 
interferências de fake news.

Considerando apenas os três perfis mais diretamente ligados a este projeto 
(UFVJM - gerenciado pela Dicom; Citec - desenvolvedor da plataforma; e a própria 
Plataforma Espinhaço), atualmente, a ferramenta fornece informações certificadas 
para canais do YouTube® e perfis do Instagram®, cujos números podem ser ob-
servados abaixo:

Tabela 1: Números gerais de público/conteúdo

Canal/Perfil
Inscritos/
Seguidores

Conteúdo/
Publicações

YouTube UFVJM1 994 84 

CITEC2 44 8 

PLATAFORMA ESPINHAÇO3 47 10 

Instagram UFVJM4 12.200 782

CITEC5 576 140

PLATAFORMA ESPINHAÇO6 279 36

 
A Tabela 1 apresenta, de forma generalista, os números dos principais canais e 

perfis oficiais de produção de conteúdo que demandam informações sobre a produção do 
conhecimento científico da UFVJM que sejam certificadas e acreditadas, como as que são 
fornecidas pela Plataforma Espinhaço. Embora ainda não contabilizados, inúmeros ou-
tros canais e perfis vinculados aos projetos de pesquisa e extensão, aos Programas de 
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Pós-graduação e até mesmo às unidades acadêmicas e cursos ofertados pela Institui-
ção podem se servir das informações confiáveis fornecidas pela Plataforma Espinhaço.
 À época da elaboração do projeto, os principais veículos oficiais de comuni-
cação da Universidade, gerenciados pela Diretoria de Comunicação Social, eram 
o Portal78, a Rádio Universitária79 e o Jornal da UFVJM. Atualmente, embora a rádio 
e o jornal tenham sido descontinuados, a Diretoria conta com novos veículos que 
também demandam informações certificadas para sua produção: o Boletim Infor-
mativo80, o podcast Conto com Ciência81, e os canais e perfis oficiais da instituição 
nas redes sociais (Instagram®, Facebook®, Twitter®, WhatsApp® e Telegram®).

Ao utilizarem a Plataforma Espinhaço, todos esses veículos, além das diver-
sas ações de comunicação desenvolvidas na Universidade, são mais facilmente 
alimentados e, consequentemente, mais capazes de captar, disseminar de forma 
eficaz e colocar em diálogo o conhecimento científico produzido internamente pe-
los projetos e pesquisas desenvolvidos na UFVJM. Além deles, novos veículos e 
ações de comunicação institucional ainda têm potencial de serem desenvolvidos e 
voltados especificamente para o uso da plataforma.

Ao fornecer um ambiente intuitivo, multifacetado e dinâmico no que diz res-
peito à difusão da informação, a Plataforma Espinhaço proporciona maior efetivida-
de na disponibilização e busca de informações, tanto pelos diversificados atores e 
públicos da UFVJM, quanto pela própria estrutura oficial de comunicação e divul-
gação da ciência da Universidade. Dessa forma, buscas internas por informações 
produzidas pela comunidade acadêmica podem ocorrer de forma bem mais faci-
litada, uma vez que tais informações são disponibilizadas de forma organizada na 
plataforma.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A manutenção e o desenvolvimento da Plataforma Espinhaço, processos ne-
cessariamente contínuos, visam a transformá-la em uma plataforma cada vez mais 
interativa, aberta para a participação organizada das diferentes esferas de públi-
cos, ou seja, o público externo, especializado e geral, além do público interno da 
UFVJM, no intuito de tornar o fluxo de comunicação concretamente dialógico. 

Apesar de a plataforma, atualmente, ainda não se configurar como uma fer-
ramenta que possibilita a concretude dialógica entre todas as esferas de públicos 

78 http://portal.ufvjm.edu.br/
79 https://portal.ufvjm.edu.br/dicom/radio-universitaria
80 https://portal.ufvjm.edu.br/dicom/noticias/boletim-informativo
81 https://portal.ufvjm.edu.br/dicom/radio-universitaria/podcasts/conto-com-ciencia
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por ela abarcadas, é um instrumento que está organizado para o desenvolvimento 
de ferramentas de interação embarcadas, como chat-boots, formulários de pergun-
tas e respostas, e buscas cada vez mais diversificadas e com suporte de inteligên-
cia artificial.

A Plataforma Espinhaço, atualmente, detém o potencial de se tornar a prin-
cipal ferramenta da Instituição para obtenção de informações acreditadas, na me-
dida em que facilita o acesso de forma organizada e atualizada, permitindo uma 
melhor prospecção e divulgação científica das ações desenvolvidas pela comuni-
dade acadêmica.

Assim, contribui para diminuir a ineficiência na difusão do conhecimento 
científico produzido, minimizar a duplicidade de esforços por parte dos membros 
da comunidade acadêmica, por não saberem o que seus pares estão produzindo, 
e para aumentar a eficácia dos veículos, projetos e ações institucionais de comuni-
cação utilizados para fins de divulgação científica.

Importante destacar que a UFVJM tem como missão produzir e disseminar 
o conhecimento e a inovação integrando o ensino, a pesquisa e a extensão como 
propulsores do desenvolvimento regional e nacional. Para a promoção desse de-
senvolvimento, é necessário e fundamental a melhoria constante da comunicação e 
o reconhecimento de quais são os diferentes tipos de conhecimentos, tecnologias e 
serviços desenvolvidos e ofertados pela Instituição. É igualmente necessário apre-
sentar de forma clara como a UFVJM pode transferir esses ativos para a sociedade.  

Torna-se imprescindível, portanto, no momento em que a UFVJM se conso-
lida como a principal Instituição de Ensino Superior no norte e nordeste de Minas 
Gerais, aprofundar sua conexão com a sociedade. Tal aprofundamento é viabiliza-
do e facilitado pelo fortalecimento de suas estruturas de comunicação e divulgação 
da ciência.

Portanto, a consolidação da Plataforma Espinhaço contribui para subsidiar 
ações capazes de captar e disseminar de forma eficaz o conhecimento científico 
que é produzido internamente na Instituição. Além disso, caracteriza-se como uma 
ferramenta de operacionalização de uma lógica de comunicação institucional e de 
acesso à informação e aos diferentes tipos de produção que a Universidade detém, 
sendo possível o reconhecimento e a busca de expertises e competências existen-
tes na UFVJM de forma ágil e prática. 

Com isso, a UFVJM tem sua atuação ampliada no campo da divulgação da 
ciência, tornando mais acessíveis à população as informações e o conhecimento 
científico de modo geral e, em especial, a produção de conhecimento na Institui-
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ção e sua transferência para a sociedade civil. Ações de aproximação proporcio-
nadas por um fluxograma de comunicação verdadeiramente de mão dupla são 
importantes, pois além de divulgar o que por hora se desenvolve na Universidade, 
também cria um meio de receber demandas de variados setores, que poderão ser 
atendidos de forma mais efetiva no desenvolvimento de suas ações de pesquisa, 
extensão, ensino, empreendedorismo e inovação.

O trabalho multidisciplinar desenvolvido no âmbito do projeto “Plataforma 
Espinhaço: Conectando o Conhecimento” nos possibilitou compreender a impor-
tância concreta de se haver uma boa infraestrutura de comunicação institucional, 
com boas ferramentas à disposição.

Tais elementos atuam no sentido de possibilitar que as práticas ocorram e se 
tornem cada vez melhores. E é nesse sentido que consideramos que a Plataforma 
Espinhaço, ferramenta hoje disponível na home do Portal da UFVJM, cumpre com 
uma série de metas que foram planejadas em seu projeto de reformulação.

Percebemos que ela contribuiu com a reformulação do fluxograma comuni-
cativo para maior simplicidade e economicidade na busca por expertises da comu-
nidade acadêmica, como também abriu caminho para que as setas de informações 
possam ser cada vez mais de mão dupla, mais dialógicas.

Nesse sentido, compreendemos que o estado atual da ferramenta e da pró-
pria infraestrutura de comunicação institucional, assim como suas outras instâncias, 
em conjunto com as políticas institucionais que estão em constante movimento, nos 
permitem concluir que boas práticas em divulgação científica vão além da disponi-
bilização de boa infraestrutura de comunicação com boas ferramentas. 

Conforme avançam e se consolidam tais estruturas e ferramentas, eviden-
cia-se a importância do investimento em projetos de formação e qualificação 
do capital social das instituições públicas no que diz respeito à comunicação 
científica e à divulgação do conhecimento, assim como nas práticas que podem 
aprofundar a aproximação entre universidade e sociedade, mitigando um dis-
tanciamento que não é interessante para uma sociedade democrática, baseada 
em conhecimento científico.
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