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Prefácio
Faz pouco mais de 20 anos que a internet começou de fato a chegar nos 

lares brasileiros. Mas as mudanças acarretadas no fl uxo das informações, com 
impacto na área da ciência e tecnologia (C&T), têm sido marcantes. 

Atualmente, 66% da população brasileira têm acesso à internet.1 Além 
disso, os brasileiros também estão entre os mais entusiasmados no mundo no uso 
de redes sociais e em aplicativos de celulares.2

Embora a TV ainda seja a principal fonte de informações em C&T para a 
sociedade brasileira, a internet tem ganhado mais espaço neste sentido, especial-
mente entre os jovens.3

A divulgação científi ca e os estudos de como a ciência é divulgada e 
percebida pela sociedade também têm se ajustado a essa Cibercultura.

É neste contexto que é muito bem-vindo o livro que chega agora às suas 
mãos, Produção e difusão de ciência na cibercultura: narrativas em múltiplos olhares, 
de Cristiane Porto, Kaio Eduardo Oliveira e Flávia Rosa.

Um primeiro aspecto que chama atenção é a diversidade de abordagens: 
produção de conhecimento científi co na Cibercultura, novos desafi os envolvidos, 
estudos nas redes, formação de divulgadores científi cos, produção de infográfi -
cos, aspectos jurídicos, entre outros, distribuídos em três temáticas principais, 
Cultura Científi ca, Comunicação e Cibercultura, Produção, Difusão e Comuni-
cação Científi ca, e Produção Científi ca e Processos Formativos.

Outro aspecto importante do livro é a diversidade de origem dos autores: 
são de vários estados brasileiros, de Rio Grande do Sul a Pernambuco – passando 
por Alagoas Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, 
Sergipe –, Espanha e Portugal.

As formações diferentes dos autores também permitem olhares distintos sobre 
a temática, que inclui Biblioteconomia, Biologia, Comunicação Social, Documen-
tação, Direito, Educação, Filosofi a, Física, Geografi a, História, Letras e Pedagogia.

Boa leitura!
Luísa Massarani
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1 NEWMAN, N. et al. Reuters Institute Digital News Report 2018. Oxford: Reuters Institute: Uni-
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2 Ibid.
3 A CIÊNCIA e a tecnologia no olhar dos brasileiros: percepção pública da C&T no Brasil: 2015. Brasí-
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