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O pesquisador na cibercultura: 
nas tramas da rede, entre autorias 
coletivas e inovações científicas

Edvaldo Souza Couto

Introdução

O avanço das tecnologias digitais e sua crescente popularização, a partir de 
1990, com o progressivo acesso ao computador pessoal ligado à internet, às tec-
nologias móveis, ambientes como redes sociais digitais e centenas de aplicativos 
gratuitos, causaram efeitos de proporções mundiais nas estruturas da comunica-
ção. Tais efeitos se fazem presentes em contextos educacionais nos quais inves-
tigar se tornou o meio por excelência para formar professores e pesquisadores.

Educar com e pela pesquisa pode ser a estratégia mais inovadora na chama-
da sociedade do conhecimento. Talvez o principal efeito da era das conectivida-
des esteja no fato de que, uma vez conectado, qualquer um pode acessar, remixar, 
produzir e difundir saberes. A cibercultura permitiu uma ampla participação de 
pessoas nas dinâmicas que envolvem o caráter internacional do conhecimento.

Desse modo, vivemos, de modo inusitado, uma democratização sideral e 
envolvente de produção e circulação de saberes capazes de promover, em tempo 
real, transformações sociais. As tecnologias digitais não são ferramentas a serem 
aplicadas por alguns em usos restritos. Elas são processos inteligentes intensos, 
velozes, interativos para transformar e desenvolver pessoas e sociedades. Esses 
processos são inclusivos, pois mobilizam e acionam sedutoramente a participação 
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coletiva, o fazer em conjunto que promove a cultura do compartilhamento como 
modo de ser e viver em rede.

Com as tecnologias digitais, o viver conectado gera incessantemente uma 
fervilhante troca de experiências e informações que resulta em documentos em 
forma de textos, imagens, sons e vídeos. Tais documentos são produzidos e re-
produzidos com auxílio de softwares e hardwares, especialmente por meio de tec-
nologias móveis, como um dos motores da (r)evolução tecnológica e educacional 
contemporânea, produzindo mudanças sociais e outros hábitos nos quais todos 
podem ser autores e emissores no compartilhamento de projetos e ideais no mo-
delo todos-todos. Estamos vivemos a era da descentralização como predomínio 
da lógica das redes. As hierarquias rígidas perdem espaços para a fl exibilidade e 
a horizontalidade das relações cooperativas que estimulam as relações pessoais, 
profi ssionais e científi cas.

Vivemos a era dos fl uxos de conteúdos e das pedagogias das conexões. É nesse 
contexto de conectividades e produções de conteúdos que este estudo tem o objetivo 
de problematizar funções do pesquisador na cibercultura. O argumento central 
é que a produção e difusão de conteúdos são modos para o pesquisador viver 
imenso nas tramas da rede, pois a interação intensa com pessoas e dispositivos 
midiáticas nos permite atuar em ambientes virtuais, ampliando as condições para 
produzir e difundir saberes. Trata-se de uma investigação bibliográfi ca, ancora-
da na análise da autoria como gestão de inovações educacionais, em tempos de 
aprendizagens ubíquas. O trabalho conclui que na cibercultura o pesquisador se 
afasta de ações individuais e isoladas e se integra às redes colaborativas de pes-
quisa mais criativas e fl uídas; prioriza estratégias de trocas entre grupos, parcerias 
nacionais e internacionais, redes de produção e compartilhamento. É por meio 
da autoria, com e entre pares, que criamos redes de citabilidade, formamos novos 
pesquisadores, construímos capital intelectual e tecnológico no país, lideramos, 
politizamos e enfrentamos os muitos desafi os do ato de pesquisar, participamos e 
assumimos nosso compromisso social com e na comunidade científi ca.

Autoria e coautoria na cibercultura

Na área de educação, podemos dizer que não temos pesquisadores propriamen-
te ditos se entendermos como pesquisadores aqueles que se dedicam integralmente 
às investigações e produtos delas decorrentes. O que temos no Brasil são professores, 
especialmente no ensino superior, sozinhos ou em grupos, sempre mal remunerados 
e com raros fi nanciamentos conseguidos a duras penas, em meio a muitas e rigorosas 
disputas, que se desdobram para cumprir as muitas atividades no ensino, extensão e 
pesquisa. São esses professores que chamamos de pesquisadores e que são responsá-
veis pela produção e difusão científi cas no país. Então, de muitos modos, a formação 
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docente no ensino superior, sobretudo nas universidades públicas, se atrela e confun-
de com a formação de pesquisadores. Esse é um campo de muitos desafi os e tensões.

Em sucessivos governos convivemos com cortes cada vez maiores de ver-
bas para ciências e tecnologias e para a educação em geral. Os investimentos 
insufi cientes e minguantes comprometem tanto a quantidade como a qualidade 
das produções. De um lado, governos, instituições e professores-pesquisadores 
comemoram a expansão da graduação e da pós-graduação, o aumento dos cursos 
e das vagas, o progresso expressivo de artigos científi cos, dissertações e teses. De 
outro lado, enfrentamos as penúrias de recursos nos programas, cursos, grupos 
de pesquisas. São penúrias de recursos fi nanceiros, infraestrutura tecnológica e 
humana. Essas difi culdades fazem com que muitos projetos sejam abandonados 
ou concluídos às pressas. E só com diversas lutas e esforços, muita vezes sobre-
-humanos, com professores e alunos, vários deles jovens pesquisadores e ainda 
em formação, sobrecarregados, estressados e doentes, que conseguimos garantir a 
produção científi ca crescente que o país precisa para se desenvolver.

As questões dos recursos fi nanceiros, a pobreza da infraestrutura tecnológi-
ca e humana constituem, via de regra, o cenário bastante desolador das pesquisas 
e dos pesquisadores. Mas é preciso considerar também outros aspectos igualmen-
te graves merecem atenção e aguardam soluções. Por exemplo, a necessidade de 
diversifi car modos de gestão e políticas organizacionais da produção científi ca e 
tecnológica que sejam capazes de realizar e destacar a força criativa e produtiva da 
comunidade científi ca brasileira em tempos de cibercultura.

É provável que uma das difi culdades de gestão esteja no próprio entendi-
mento sobre as funções do pesquisador na cibercultura. Essas funções estão sendo 
modifi cadas em velocidade e, muitas vezes, o tradicionalismo, acompanhado de 
uma ferrenha burocracia burra e obsoleta, nas universidades, onde praticamente 
as pesquisas são realizadas e a produção científi ca acontece, não impulsionam 
as adaptações e desenvolvimentos de habilidades ou hábitos mais adequados ao 
contexto das sociedades conectadas.

Nos distantes anos de 1990, num trabalho pioneiro, Lévy (1997) apresen-
tou uma primeira defi nição de cibercultura. A cibercultura era entendida como 
uma cultura surgida com a rede mundial dos computadores. De um lado, a 
infraestrutura tecnológica, o parque das máquinas, os equipamentos de comuni-
cação virtual. De outro lado, os comportamentos humanos mediados e em inte-
ração com os objetos técnicos. Desse modo, a cibercultura foi entendida como 
o estudo dos vários fenômenos sociais associados à internet. Esse ponto ainda 
merece destaque porque a cibercultura sempre foi menos a máquina, no caso, o 
computador, e mais o humano, milhares de pessoas conectadas, em processos e 
vivências interativas, em comunidades digitais, que formavam a inteligência co-
letiva. (LÉVY, 1994) Relações entre pessoas mediadas pelas máquinas, por meio 
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de comunidades online, jogos de multiusuários, jogos sociais, mídias sociais, rea-
lidade aumentada, mensagens de texto, etc. passaram a defi nir nossos modos de 
ser e viver.

De lá pra cá, praticamente nas três últimas décadas, foram muitas as mu-
danças promovidas pela sociedade em rede (CASTELL, 2005), pela era das co-
nectividades, marcadas pelas inovações tecnológicas que implicam numa ética do 
compartilhamento da vida pessoal e profi ssional. Conectividade, interatividade 
e hipertextualidade se tornaram conceitos amplamente debatidos na educação. 
Em toda parte, sobretudo nas redes sociodigitais, professores e alunos passaram 
a narrar experiências múltiplas e práticas de ensino/aprendizagem, o cotidiano 
escolar, os modos cada vez mais rápidos e fl uídos de pesquisar em rede, dialogar 
com pessoas e documentos escritos, sonoros ou imagéticos. De modo geral a 
palavra remixagem entrou em moda. Os conhecimentos podiam ser facilmente 
acessados, remixados e difundidos em variados formatos.

Essas “novidades” permitiram multifacetadas problematizações sobre a pro-
dução e difusão dos saberes na cibercultura. As chamadas novas formas de saber 
passaram a circular livremente e a criar ambientes de rede sedutores que requisita-
vam ampla participação das pessoas sempre conectadas. Alguns desses ambientes 
amplamente populares são a Wikipédia, YouTube, redes sociais digitais e outros 
sites e aplicativos, sem os quais, parece que não podemos mais viver. Rapidamente 
milhares de pessoas conectadas aprenderam que esses ambientes eram irresistíveis 
porque existiam em função da colaboração de todos. Não eram ambientes para 
acessar e consumir informações de modo passivo, não se tratava de absorver o que 
um determinado grupo de especialistas produzia para uma massa que consumia ca-
lada. Esse modelo massivo foi de variados modos destruído. Em seu lugar emergiu 
a cultura da conexão. (HENRY; GREEN; FORD, 2014)

Em toda parte, mais principalmente nos ambientes de rede, as coisas aconte-
cem porque milhares de pessoas compartilham ideias, problemas, dúvidas, críticas, 
hábitos e escolhas. Talvez o elemento mais revolucionário e inovador da cibercul-
tura foi dizer que eu, você e todo mundo somos agentes, ao mesmo tempo pro-
dutores, difusores e consumidores ativos, transformadores de saberes. Nos mais 
diversos ambientes de rede, qualquer pessoa, em qualquer tempo ou lugar, pode 
agir e interagir, opinar e dar visibilidade a si mesma e aos seus valores e interesses, 
difundir suas crenças, valores e práticas militantes de diversas ordens. Todo mundo, 
literalmente todo mundo, passou a ter voz e liberdade para se expressar, não sem 
polêmicas e confl itos, certamente, nas tramas, rotas e nexos da rede. (COUTO, 
2017) A cibercultura é esse fl uxo contínuo de ideias, práticas, representações, textos 
em variados gêneros e ações, que ocorre entre interconectadas.

Isto parece simples, mas mudou tudo, mudou a nossa concepção do mun-
do e da vida, desenvolveu em todos nós a consciência de que a sociedade e a cida-
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dania em rede acontecem e se desenvolvem por meio da participação horizontal 
e festiva de todos. A noção de coletividade foi ampliada sideralmente. Desse 
modo, a cibercultura, ao mesmo tempo, conecta as pessoas e cria condições para 
que novos saberes possam ser desenvolvidos em mais aplicativos, sites, programas 
etc. Sempre dinâmica e fl exível, a base da cibercultura está nessa fascinante di-
nâmica de cada um poder acessar, remixar, produzir, publicar e, em meio a essas 
práticas interativas, recriar seus espaços sociais e educacionais. A cibercultura 
é, pois, esse ciberespaço de participação e compartilhamento. É um modo de 
sociabilidade em rede, com formas de relações sociais, códigos, estruturas e espe-
cifi cidades próprias, marcadas por crescentes, fecundas e diversifi cadas interações 
entre as pessoas.

A cibercultura, concebida nesses moldes, modifi cou substancialmente as 
noções de autoria e coautoria na rede, nas práticas escolares, na formação de pro-
fessores e pesquisadores, nas múltiplas maneiras da produção e difusão científi ca. 
É provável que a mudança mais signifi cativa tenha sido a crítica crescente ao am-
plo processo de corta e cola de conteúdos disponíveis em múltiplos ambientes da 
rede. Não que essa prática tenha desaparecido, mas ela passou a ser amplamente 
combatida e milhares de pessoas foram sistematicamente orientadas a pesquisar 
em rede, selecionar conteúdos, remixá-los e a desenvolver, de modo crítico, a 
produção coletiva e interativa de novos saberes. Foram igualmente estimulados a 
compartilhar suas descobertas. Aquela atividade intelectual preguiçosa do corta 
e cola vem sendo substituída por uma cultura de criação, na qual o prazer em 
contribuir, criar e difundir conteúdos seduz e mobiliza as pessoas.

Transformar informações, relatar experiências e interagir em rede passaram a 
ser valores fundamentais no nosso tempo. Nas nossas mídias online toda e qualquer 
mensagem pode ser facilmente capturada, manipulada, modifi cada à vontade. Como 
as imagens, sons e textos não têm mais materialidade fi xa, deslizam nos fl uxos da 
rede, cada um a bel prazer pode articular e desenvolver outros nexos. Não por acaso 
a palavra hipertexto passou a dominar esse entendimento de saberes abertos e em 
transformações. O hipertexto só existe porque milhares de pessoas conectadas aces-
sam, modifi cam e criam mais textos. Assim, na cibercultura, os antigos consumidores 
passaram a ser os atuais e ativos produtores e difusores de conhecimentos.

Nesse contexto, cada sujeito conectado, deslizando por telas e interagindo 
com pessoas, se torna autor e coautor. Ao invés de receber informações, cada um 
tem a experiência na participação e elaboração de conteúdos. Não se trata mais 
apenas de acessar e interpretar, mas de organizar, criar e distribuir. Essas ações, já 
amplamente presentes no cotidiano escolar, potencializam o trabalho do profes-
sor-pesquisador. O hipertexto é uma relação simultânea de vários textos e narra-
tivas, mas também de vários autores e coautores, é a própria polifonia em rede, 
por meio de diferentes linguagens. Com o hipertexto não temos mais, de um 
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lado, o autor e, de outro, o leitor. Autor e leitor interagem, se confundem. Cada 
escrito é continuamente reescrito, cada ideia pode gerar mais textos. A noção de 
autoria se expande, engloba os interagentes. Conectado, cada um é estimulado 
a contribuir com mais informações, sugerir soluções para problemas, encontrar 
percursos mais dinâmicos nos processos informacionais e de aprendizagens. Pra-
ticamente todo mundo é autor e coautor porque participamos incessantemente 
nas mixagens e remixagens dos conteúdos. (VELOSO, 2014)

A função autoral, quando se trabalha com acesso e produção de conheci-
mentos em rede, está menos no produto em si, um livro, vídeo, artigo jornalístico 
ou científi co etc., mas nos entremeios, sempre registrados, rastreados e identifi ca-
dos, nos fi os e tramas discursivas que constituem esses produtos. Autor ou coautor 
é aquele que atua, que é interlocutor, contribui e se responsabiliza com a trama tex-
tual. O autor e coautor, nessas tramas narrativas, inauguram e proliferam discursi-
vidade, como enfatizou Foucault (1992). De muitos modos, cada sujeito passa a se 
inscrever no texto, a deixar sua marca autoral nos produtos. Os resultados, sempre 
provisórios e modifi cáveis, são, pois, esforços conjuntos. Na cibercultura se tornou 
muito difícil pensar a autoria como única, original, pertencente a um só indivíduo. 
A colaboração, a generosidade para acolher e se dedicar a outras autorias, marcam 
os sentidos das produções e difusões dos saberes em rede.

A questão da autoria e coautoria sempre foi complexa. Agora, diante das ino-
vações sociotécnicas, os modos de expressão se ampliaram e tal complexidade se 
manifesta nos pluralismos dos discursos, produtos abertos, inúmeros comentários 
e reorganizações. Esses modos de ser, produzir e circular saberes nos coloca a todos 
diante de um novo olhar teórico-educacional nos contextos virtuais imersivos. Na 
era das tecnologias móveis, dos aplicativos que articulam as experiências cotidianas 
e profi ssionais, das pedagogias das conexões (COUTO, 2016a) e das aprendizagens 
ubíquas (SANTAELLA, 2013) não temos mais espectadores. Todos somos atuantes.

Quando todos somos atuantes o próprio modelo tradicional de escola ou uni-
versidade que estava em questão, entre encantos e desencantos, inovações e perma-
nências, é problematizado e, parece, não tem mais como se sustentar. Consumir e 
reproduzir saberes são ações que não atendem mais às necessidades das vidas conec-
tadas. Existe por toda parte um anseio por participação, criação, criatividade. Os 
desafi os do nosso tempo dizem respeito à autonomia de alunos, professores, pesqui-
sadores e gestores para pesquisar, produzir e difundir conteúdos em rede. Tais desafi os 
apontam uma outra cultura imersiva e participativa, de ensino e aprendizagem.

Educar pela pesquisa é também educar estimulando e produzindo conte-
údos. Não por acaso falamos tanto em educação personalizada nos últimos anos. 
Se é verdade que duas pessoas aprendem de modo diferente, também devem ter 
seus próprios percussos de aprendizagem. E educação personalizada não é educação 
individualizada. É cada um trabalhando no seu ritmo, mas compartilhando ideias, 
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projetos, percursos, descobertas e conteúdos. É o fi m da massifi cação no ensino 
e na aprendizagem. Não se trata mais de transmitir e consumir saberes, mas de 
incentivar, problematizar, selecionar as melhores fontes, contextualizar as infor-
mações, mixar, remixar, criar conjuntamente os conhecimentos. (COUTELLE, 
2015) Em outras palavras, adotar tecnologias digitais para ensinar e aprender, cada 
um no seu ritmo e foco de interesse, com materiais diferentes e plurais obtidos por 
meio da pesquisa em rede, mas em diálogo com os outros, produzindo conteúdos 
generosamente compartilhados, sendo autor e coautor.

A educação personalizada implica autoria e coautoria e também é chamada 
educação sob medida, cada sujeito é protagonista e o processo de aprendizagem 
é desenvolvido por meio da criação coletiva de saberes. Essa educação baseada na 
colaboração pressupõe metodologias ativas. (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 
2017) O aluno passa a ser o centro do processo de ensino-aprendizagem. Num 
mundo globalizado, ele vive conectado e imerso em uma imensa quantidade 
de informações que se transformam continuamente. Tal dinamismo solicita que 
todo e qualquer sujeito participe ativamente dessas transformações, principal-
mente na vida escolar, que não é mais restrita ao tradicional espaço da escola, 
que seja autor e coautor, valorizando suas criações, experiências e modos de ser.

Nesse sentido, a conectividade e as metodologias ativas favorecem as comu-
nidades aprendentes. Nelas, cada sujeito se torna mais autônomo para adminis-
trar a sua aprendizagem imerso na pesquisa: leitura e escrita, comparação, obser-
vação, imaginação, obtenção e organização dos dados, elaboração e confi rmação 
de hipóteses, classifi cação, interpretação, crítica, busca de suposições, construção 
de sínteses e aplicação de fatos e princípios a novas situações, planejamento de 
projetos e pesquisas, análise e tomadas de decisões, etc., são ações comuns no 
processo ativo e interativo de aprendentes. Por meios dessas ações conteúdos são 
remixados e recriados, as autorias se multiplicam e circula.

Pesquisar, problematizar, encontrar soluções, compartilhar descobertas são 
ações ativas que se misturam. A ação intelectual se dá pelo dinamismo entre va-
riadas fontes, múltiplos aspectos das realidades estudadas, explorando vários ca-
minhos e possibilidades para criar. O importante é que criar, produzir conteúdos, 
signifi ca intervir na realidade. Onde antes tínhamos a observação, temos agora 
intervenção sempre crítica, dialogada. A conectividade e as metodologias ativas 
estimulam o trabalho em equipe, aberto, acolhedor, colaborativo. Ele se torna mais 
fascinante quando associado a recursos educacionais abertos (SANTANA; ROSSI-
NI; PRETTO, 2012), desenvolvido com software livre. (SILVEIRA, 2015)

Os recursos educacionais abertos são materiais de ensino e pesquisa em qual-
quer suporte ou mídia, que estão sob domínio público ou são licenciados de ma-
neira aberta, permitindo que sejam acessados, utilizados, adaptados e redistribuídos 
por terceiros. O uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso e reúso potencial 
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dos conteúdos, favorecendo aprendizagens, produção e distribuição de renovados 
conteúdos. Autoria e coautoria são condições para as inovações das práticas peda-
gógicas em tempos de conexões e aprendizagens ubíquas. Estar conectado nessa 
cultura da produção e difusão de conteúdos é viver a cibercultura.

O pesquisador na cibercultura

Parece simples: o pesquisador é o profi ssional que faz pesquisa. O fazer e 
orientar pesquisa, ações praticamente concentradas na pós-graduação, na verdade 
é um conjunto de tarefas bem difícil de administrar. Nas universidades públicas 
brasileiras o professor em regime de dedicação integral deve se dedicar ao ensino, 
extensão, pesquisa e, muitas vezes, também gestão. Então, como quase todos os 
professores na área de educação trabalham em regime de dedicação exclusiva, 
supõe-se que a pesquisa faz parte do cotidiano da vida universitária.

Parece natural também que quem faz pesquisa é essencialmente autor e 
coautor, isto é, dedica-se a escrever e publicar. A publicação é o meio pelo qual 
o pesquisador participa da comunidade científi ca e encontra na avaliação feita 
por pares a validade acadêmica da sua produção científi ca e de suas investigações. 
A participação e interação com a comunidade científi ca acontecem, pois, por 
meio do compartilhamento de resultados parciais e fi nais dos estudos. Publicar 
é uma consequência do ato de pesquisa. Em outras palavras, quem pesquisa pu-
blica. Entendida desse modo, a publicação de uma pesquisa não é somente uma 
questão de disseminação de resultados, não é apenas para atender a exigências de 
órgãos fi nanciadores. A publicação é parte inerente da cultura do ato de pesqui-
sar, é compromisso social de cada pesquisador com a comunidade científi ca e a 
sociedade. (COUTO, 2016b)

Entretanto, a educação no Brasil parece ser ainda um entrave para o desen-
volvimento científi co e tecnológico, para a produção científi ca, para o aumento 
da publicação qualifi cada. O ensino de ciência é precário em todos os níveis, 
muitos são educados para reproduzir, cortar e colar informações. Não são abun-
dantes as experiências de uma formação pela pesquisa, não são lautos os incen-
tivos para escrever e publicar. Pesquisar é caro, exige diferentes investimentos: 
fi nanceiro, infraestrutura tecnológica, equipamentos de última geração, rapida-
mente superados e atualizados, recursos humanos que dominem e desenvolvam 
diversas habilidades, etc. O tempo da pesquisa também parece ser mais lento. 
Não é possível apostar na instantaneidade quando se trata de criação, inovação. 
Pesquisar exige dedicação contínua.

São muitos os desafi os que os pesquisadores enfrentam diariamente e ne-
nhum deles pode ser amenizado. Mas é preciso considerar que praticamente eles 
são oriundos de um sistema de produção capitalista que transforma tudo em 
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mercadorias, inclusive os pesquisadores e a produção científi ca. Nesse contexto, 
o ritmo de trabalho passa a ser determinado por fatores externos ao sujeito e se 
intensifi ca na cobrança cada vez de maior de produção. Conhecemos bem essa 
condição que faz do produtor um duplamente alienado: do processo e do produ-
to do seu trabalho. Essa mesma lógica perversa é aplicada na produção científi ca. 
Essa lógica tomou conta da educação e com ela é necessário produzir velozmente 
diplomas, pesquisas, livros, eventos, artigos científi cos e recursos humanos. Mas 
não são apenas os produtos das pesquisas que entram no rol dos valores mercan-
tis, os próprios pesquisadores são mercadorias valorizadas enquanto são produti-
vos nas escalas desejadas, estipuladas e continuamente ampliadas.

Esse não é um tema novo, mas impõe, insistentemente, a urgência em 
criar conteúdos pra dar conta de um mercado voraz e servir aos muitos e sempre 
mais exigentes modelos de avaliação. Não por acaso o mantra na pós-graduação, 
centros e grupos de pesquisa é “publicar ou perecer”. Nosso contexto acadêmico 
é marcado, em termos de criação e veiculação de conhecimentos, pela exigência 
cada vez maior de publicação em veículos qualifi cados. Esse fenômeno compul-
sivo pressiona todo mundo a publicar mais e mais. As pressões impactam a vida 
e o trabalho dos envolvidos, estressam e adoecem, desenvolvem um cruel sistema 
de poucos bônus e muitas punições para aqueles que não conseguem publicar no 
ritmo e na quantidade exigidas. Sem atender às demandas de produção muitos 
passam a ser excluídos, vivem à margem, sobrevivem como restos humanos na 
burocracia acadêmica ou nas salas de aula desprestigiadas.

Estratégias de sobrevivência são criadas em toda parte. É preciso ensinar 
rapidamente como se submeter com sucesso ao sistema. Surgem pedagogias, di-
dáticas, metodologias e orientações para as publicações. Cursos e manuais pro-
liferam para ensinar a escrever artigos científi cos, dissertações e teses no menor 
tempo possível. Escrever em formatos publicáveis é a nova práxis educacional. 
(LAMBERT, 2014) A partir daí cada pesquisador, programa de pós-graduação, 
grupo de pesquisa, instituições e governos são considerados em função do au-
mento das publicações acadêmicas. Os ranques se multiplicam, as listas com os 
pesquisadores mais produtivos são amplamente divulgados, os trabalhos mais 
citados são comemorados. Ranques, listas e citações passam a ser padrões de 
qualidade acadêmica, pessoal e institucional, na qual só as publicações são glori-
fi cadas. Os que não se enquadram passam por humilhações e não raro integram 
as listas dos improdutivos, daqueles que podem e devem ser desprezados.

A pressão por publicação é um modo de construir um capital intelectual para 
o pesquisador, instituição, país. O capital intelectual (MOREIRA; VIOLIN; SIL-
VA; 2014) é um conjunto de conhecimento, informação, competência, habilidade, 
criatividade, capital humano e capacidade inovadora, elementos estes que tem 
tido efeito fundamental para o desenvolvimento das organizações. A produção 
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científi ca é o capital intelectual, a fonte de riqueza da comunidade científi ca é o 
seu principal ativo representado pelo valor das ideias, pesquisas e desenvolvimento, 
capaz de gerar inovações, multiplicar discursos, produtos, marcas e patentes.

Uma das características da cibercultura é a espetacularização das notícias, 
acontecimentos pessoais e culturais. Vivemos a era estridente da visibilidade em 
que cada um desenvolve e administra estratégias de promoção de si e de suas 
produções nos mais diversos ambientes de rede, especialmente nas redes sociais 
digitais. (SANTANA; COUTO, 2017) Não é diferente com a produção cien-
tífi ca. Para além da publicação em si é preciso criar redes de divulgação e pro-
moção da produção em grupos específi cos e sites de relacionamentos pessoais e 
profi ssionais. A visibilidade da produção científi ca passa a ser elemento decisivo 
e valorizador de pesquisadores, grupos e instituições.

Frente às pressões para ampliar a quantidade de produção científi ca em 
menor tempo e à necessidade de criar estratégias de visibilidade para os produtos, 
supostamente capazes de aumentar a rede de citabilidade dos artigos, capítulos 
e livros, os pesquisadores são enredados num volume cada vez maior de tarefas. 
Com os sucessivos cortes de fi nanciamentos, as disputas por recursos aumentam 
a competitividade e fazem estragos. Não é por acaso que passou a ser comum na 
comunidade universitária a reclamação, crítica e um certo enfrentamento ao cha-
mado produtivismo acadêmico. (VOSGERAU; ORLANDO; MEYER, 2017)

Produtivismo acadêmico é uma expressão amplamente utilizada para se re-
ferir à proliferação de pesquisadores focados na produção de resultados, baseados 
em pesquisas efêmeras; afi nal, eles são valorizados em suas respectivas áreas de 
atuação por critérios meramente quantitativos. Esse fenômeno amplia o processo 
de mercantilização da educação e reduz a função do intelectual a produzir e parti-
cipar de eventos científi cos, bem como emitir avaliações, pareceres e elaborar ar-
tigos. Essas ações, cada vez mais exigentes, são rigorosas e efetivamente julgadas, 
avaliadas e geram reconhecimento. O produtivismo mina redes de colaboração 
porque incentiva e sobrevive da feroz competitividade entre os pesquisadores 
atrás de fi nanciamentos, bolsas, caminhos e processos para mais publicações e vi-
sibilidades dos trabalhos e seus produtos. A ética de mercado prospera e, com ela, 
muitos colegas se sentem muito à vontade para passar a perna em parceiros, sabo-
tar e plagiar pesquisas e publicações. O ambiente acadêmico passa a ser cada vez 
mais competitivo, individualista e desonesto. A consequência é a intensifi cação 
da precarização do trabalho do pesquisador e o enfraquecimento do sentimento 
de pertença a um coletivo, a destruição das relações de amizade. A regra é: cada 
um se vira e sobrevive como pode. Nesse contexto, muitos sucumbem diante da 
violência do processo, vivem exaustos, adoecem, são super medicados, desistem 
da carreira, morrem. (FERREIRA; MIRANDA; GURGEL, 2015)
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De acordo com os críticos do produtivismo acadêmico, essa política sem-
pre cobra mais produção enquanto investe menos em infraestrutura, condições 
de trabalho, qualifi cação das pessoas. Ela arrocha os salários, impõe aos pesqui-
sadores gastos como atualização tecnológica dos equipamentos, viagens só par-
cialmente fi nanciadas, tradução de artigos, afi nal vivemos a era da internaciona-
lização. Ela cria critérios de avaliação que limitam os números dos habilitados 
ao sucesso e ainda, perversamente, responsabiliza os professores pelos fracassos 
individuais e institucionais.

Esses argumentos parecem fortes e verdadeiros. Mas é preciso problemati-
zá-los e desconstruí-los. De um lado, temos um pequeno grupo de pesquisadores 
na área de educação, que se dedica a produzir mais e com qualidade, que mantém 
fi rme o compromisso em melhorar os índices de avaliação dos programas de pós-
graduação. De outro lado temos uma imensa maioria de pesquisadores – sim, 
todos os professores das universidades públicas se dizem pesquisadores, afi nal 
precisam defender e manter o regime de trabalho de dedicação exclusiva – com 
baixíssima produção científi ca e, não raro, sem produção nenhuma. Em outras 
palavras, poucos se matam e produzem muito e muitos não produzem nada ou 
quase nada. Então, para a maioria, o problema não é o produtivismo acadêmico, 
mas o contrário, exatamente a baixa ou mesmo falta de produção.

É curioso que muitos que reclamam insistentemente do produtivismo nas 
universidades não publiquem sequer um artigo por ano. Não são poucos os pro-
fessores universitários do sistema público descredenciados da pós-graduação por 
insufi ciência de produção científi ca. E existe um verdadeiro exército de profes-
sores universitários que leva anos, às vezes, décadas, sem publicar um artigo ou 
livro; não almejam a pós-graduação, não fazem, não orientam e não avaliam 
pesquisas acadêmicas.

Do mesmo modo temos alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado que 
mal dão conta das dissertações e teses ou relatórios de pesquisas. Gente que passa 
todo o processo de formação de pesquisador com baixa produção ou sem produção 
alguma. Tem uma gente que quer ter e exibir título de doutor e vive nas burocracias 
das universidades públicas desmerecendo, sabotando e perseguindo colegas que pes-
quisam. É escandaloso o descompromisso com a função social do ser pesquisador 
num país tão carente de investigações e inovações científi cas e tecnológicas.

De muitos modos os argumentos contra a pressão por produção científi ca 
querem mostrar que vivemos uma cultura produtivista na academia. É preciso 
considerar que os nossos problemas talvez não estejam necessariamente nessa 
ordem. Não parece verdade que vivemos uma corrida exacerbada em direção à 
produção. Nosso desafi o ainda é democratizar a pesquisa, incluir milhares de pes-
soas, pesquisadores formados e em formação, na produção e difusão científi cas. 
Macedo (2015) destaca que no Brasil muitas das nossas fragilidades de produção 
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decorrem de políticas atrapalhadas de ciência, tecnologia e inovação; de uma 
educação científi ca defi ciente que não habilita alunos, professores universitários 
e pesquisadores em formação, para as linguagens e técnicas da escrita científi -
ca e, consequentemente, para a publicação. A essas difi culdades são somadas o 
consequente baixo incentivo para que se pesquise e publique. A nossa luta para 
ampliar e democratizar a pós-graduação deve ser, simultaneamente, por ampliar 
e democratizar a performance produtiva que valorize as parcerias e as publicações 
qualifi cadas. Só assim teremos a área de educação mais robusta, dinâmica, inova-
dora e marcada por prestígio acadêmico e social.

Apesar desses contratempos, dos exércitos que não pesquisam e não publi-
cam, é verdade que nos últimos anos lidamos com uma ampliação da pesquisa em 
educação. Essa realidade potencializou produções e formas de divulgação. Nesse 
contexto é importante ressaltar que a ampliação da produção na área de educação 
não é apenas uma resposta a demandas da cultura produtivistas, mas indica um 
amadurecimento e uma consolidação da área como campo de pesquisa:

Tendo em vista esse perfi l de crescimento, é de se esperar que a 
produção bibliográfi ca e as formas possíveis de sua veiculação ve-
nham se ampliando exponencialmente nos últimos anos. Cresceu o 
número de eventos em que essa produção é discutida, assim como 
o quantitativo de periódicos e livros, especialmente coletâneas, em 
que pode ser publicada. Entendo que se trata de um desdobramen-
to natural de um sistema de pós-graduação que se ampliou e que 
ainda precisa ser ampliado para fazer face ao tamanho da demanda 
no país. (MACEDO, 2015, p. 766)

Nesse contexto, é preciso festejar o aumento da produção científi ca na área 
de educação. É igualmente necessário destacar que a produção científi ca não é 
marcada apenas por lutas e sacrifícios. Ela também fornece satisfação e recompen-
sas. É inegável a alegria que todos sentimos quando nossos artigos são aceitos e 
publicados nas revistas bem avaliadas, quando nossos livros são lançados por edi-
toras de prestígio acadêmico. É inevitável que publicações qualifi cadas valorizam o 
currículo do pesquisador, favorecem a disputa por fi nanciamento junto às agências 
de fomento, possibilitam convites para eventos e bancas nos quais são estabelecidos 
importantes laços de afeto e parcerias. Mas também devemos reconhecer que ainda 
produzimos pouco e nem sempre essa produção é avaliada como de qualidade. Em 
outras palavras, nossa produção, em quantidade e qualidade, ainda é insufi ciente 
e deve ser ampliada. Precisamos de políticas, pessoais e institucionais, pautadas na 
ampliação do nosso potencial da escrita acadêmica por todos.

Para além das resistências às pressões produtivistas neoliberais, enfrentamos 
certas difi culdades para produzir e compartilhar nossas pesquisas em função também 
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de um obsoleto entendimento do que é ser pesquisador. Tradicionalmente a ciência 
era considerada como atividade para poucos, um pequeno grupo de iniciados, e o 
pesquisador era visto como alguém de dotes intelectuais elevados, um especialista 
meio “maluco”, que vivia num mundo a parte, meio isolado em seu laboratório ou 
ofi cina e, por meio de ações individuais, esforços próprios, produzia saberes. Quem 
não fazia parte desse seleto grupo podia se dedicar à vulgarização do conhecimento. 
Esse era o lugar, pouco honroso no panteão da ciência, dos professores universitários 
não autores e coautores, mas reprodutores das ideias, teorias, saberes e métodos cria-
dos por poucos. Essa reprodução, na maioria das vezes sem questionamentos, visava 
apenas a assimilação simplifi cada dos conhecimentos científi cos.

O argumento que apresento é que muito do nosso jeito de pesquisar e 
publicar ainda está atrelado a essa concepção antiga de produzir saberes. Valores 
da cibercultura, identifi cados e analisados na sessão anterior, ainda não estão 
amplamente no cotidiano das nossas práticas investigativas. Na cultura digi-
tal a pesquisa ainda segue atrelada a sujeitos e não a grupos. As práticas são 
individualizadas, os produtos também. A nossa trajetória de grupos de pes-
quisas é recente. E o funcionamento dos grupos costuma ser bem precário. 
Mesmo onde tem grupos, pesquisadores costumam trabalhar sozinhos dentro 
de grupos. A cultura da pesquisa e da produção científi ca marcada pela cole-
tividade ainda é insipiente.

É provável que pesquisadores que se reconheçam e se apresentem sempre 
exaustos estejam também isolados, tentando desesperadamente, de modo indi-
vidual, aumentar a sua produção acadêmica. Fechados em si ou em seus grupos 
precários de pesquisas, eles assumem sozinhos o peso das pressões para produzir 
mais e acabam não dando conta das demandas. Quando o indivíduo sozinho 
quer dar conta das obrigatoriedades da cultura do desempenho colhe apenas can-
saço. (HAN, 2017) Em uma pesquisa sobre os grupos que pesquisam educação 
a distância no Brasil, coordenada por Kenski (2017), concluímos que o maior 
problema enfrentado pelos pesquisadores é ainda manter um determinado isola-
mento. Como os grupos de pesquisa assumem a postura de que são concorrentes 
e competem entre si, existe pouco diálogo entre eles. Os compartilhamentos são 
pífi os, as ações interinstitucionais esbarram em burocracias infi ndáveis, as parce-
rias nacionais e internacionais rastejam. Cada um quer pavonear os seus produ-
tos e almeja o reconhecimento dos demais, mas investe pouco em interlocução, 
parceria, produção coletiva. Esse equívoco contribui para aumentar o trabalho de 
todos, exaurir os pesquisadores e sustentar a baixa produção.

Essas representações bem caricatas da ciência e dos próprios pesquisado-
res isolados encontram pouco espaço na cibercultura. A excentricidade pode até 
fazer parte de um jeito intelectual de ser, mas aquele que pesquisa sozinho prati-
camente não tem como sobreviver diante das demandas impostas pela sociedade 
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do desempenho. Os valores da cibercultura apontam caminhos fascinantes: o 
trabalho coletivo, em redes de compartilhamentos. Autoria e coautorias se fun-
dem nas interações promovidas por pesquisadores em rede, em contínuo diálogo 
com os pares. Na era das conectividades tais interlocuções ajudam a popularizar a 
ciência, mostram que as participações coletivas promovem a democratização dos 
saberes e potencializam as produções científi cas.

Ao invés das lamúrias com o produtivismo acadêmico devemos promover 
entre nós a cultura das redes de produção e compartilhamento. (FURINI, 2015) 
Não vejo saída do trabalho coletivo, das autorias partilhadas. A conectividade 
deve ser uma aliada da produção e difusão científi ca. É preciso ampliar parcerias 
e afi nidades eletivas entre os grupos. É imperativo vivenciar criações e escritas 
coletivas, nas quais cada um contribui com aquilo que mais sabe e gosta de fazer. 
E se muitos participam, presencialmente e a distância, inevitavelmente, muitos 
devem ser autores e coautores dos produtos parciais e fi nais das investigações. 
A cultura da produção e difusão científi ca na cibercultura é autoria coletiva e 
compartilhamento. Cada um é o que compartilha. Cada um e todos nós juntos 
participamos da comunidade científi ca ao compartilharmos resultados das nossas 
investigações e esses resultados serem remixados em outros produtos. Quanto 
mais compartilhamento, mais interação com a comunidade científi ca.

Aqui precisamos enfrentar novos desafi os. Além de vencer as resistências para 
o real funcionamento das pesquisas coletivas, realizadas em grupos de pesquisa, em 
franca e contínua interação autoral com outros grupos, nacionais e internacionais, 
precisamos de políticas que garantam, valorizem e avaliem bem as publicações com 
autorias coletivas. Defendemos produções e publicações coletivas, mas a área de 
educação ainda vive, inexplicavelmente, emperrada na autoria individual ou num 
número de autores demasiadamente reduzido. Em outras áreas, exatas e saúde, por 
exemplo, estamos acostumados a ver artigos científi cos assinados por dezenas, às 
vezes centenas de pesquisadores. Todos são contemplados com as glórias das publi-
cações, os currículos Lattes fazem sucesso, os grupos e programas se consolidam, 
o número das publicações aumenta. Sim, todos ganham! Lamentavelmente, e de 
modo equivocado, a área de educação defi niu que uma publicação científi ca só 
pode ter no máximo três autores. Se são mais de três autores, a publicação, mesmo 
em revistas com os melhores qualis, não conta pra ninguém. É desesperador. Fa-
lamos em parcerias e internacionalização, em interação com grupos de pesquisas, 
em projetos interinstitucionais, pesquisas em redes colaborativas, etc. Mas na hora 
de publicar muitos colaboradores fi cam de fora, não podem assinar conjuntamente 
os artigos e livros. Não estou a defender que se coloque nomes de amigos nas pu-
blicações para infl ar autorias e o Lattes de pesquisadores. Essa prática adotada por 
uns poucos deve ser combatida. Estou a defender que todos aqueles que participam 
ativamente de qualquer etapa da pesquisa e produção dos artigos possam assinar 
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e ser reconhecidos como coautor. Essa limitação no número de autores é ruim, 
compromete o trabalho coletivo e empurra os pesquisadores para a lógica perversa 
e individual do produtivismo acadêmico. Todos nós perdemos!

A burocracia é outra inimiga da produção e difusão cientifi ca em rede. Em 
plena cultura digital ainda temos que conviver com documentos impressos, carim-
bos e mais carimbos, assinaturas e mais assinaturas. Na maioria dos documentos 
sequer assinatura digital é admitida. Um órgão de fomento como a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), para fi car apenas em um exemplo, 
exige que o pesquisador entregue versão impressa do currículo Lattes até para um 
aluno ter uma bolsa de iniciação científi ca. E quando o pesquisador é contemplado 
com duas ou três bolsas tem que entregar uma versão impressa de toda a documen-
tação, incluindo o currículo Lattes, para cada aluno ou bolsa. A cada instante tem 
alguém numa universidade inventando um novo formulário que deve ser preenchi-
do urgentemente para se fornecer as mesmas informações que estão disponíveis em 
vários ambientes de rede. E aí vêm os “iluminados” dizendo que é o produtivismo 
que multiplica o tempo de trabalho e exaure os pesquisadores. Boa parte dessa 
burocracia é a resistência a passar do impresso para o digital. A burocracia gera in-
triga com e dos colegas, impõe prazos cada vez mais curtos e impossíveis de serem 
cumpridos. Não é fácil seguir em frente. (FERREIRA, 2013)

Outro entrave a ser enfrentado é o processo lento e emperrado das ava-
liações das produções científi cas. A fl uidez da cultura digital que pode ajudar o 
pesquisador a produzir mais rápido, pois acessa as informações em muito menos 
tempo, esbarra na morosidade avaliativa. Não é raro que um artigo leve até três 
anos para ser publicado e que um livro fi que até cinco anos numa editora. Toda 
a avaliação acontece em ambientes digitais. Por que demora tanto? Porque são 
poucos os produtores e poucos os avaliadores, via de regra, os mesmos, já exauri-
dos de tantas solicitações. O exército de professores universitários com baixa ou 
sem produção também não costuma participar dos muitos processos avaliativos. 
É correto que seja assim, porque nossa avaliação é feita por pesquisadores, por pa-
res. E quem não publica não é par de coisa alguma de ninguém. Entretanto, se na 
cultura digital todos são autores e coautores, na vida universitária, em tempos de 
conectividades, todos devem ser autores e coautores, isto é, pesquisar, publicar e 
avaliar as produções dos colegas. A tarefa, importantíssima, da avaliação, ser mais 
distribuída entre os colegas. Com a colaboração de todo o tempo das avaliações 
baixa e o volume de trabalho de cada um é reduzido. A vida melhora!

A produção científi ca em rede, de modo cooperativo e compartilhado, am-
plia a rede de citabilidade dos pesquisadores e dos trabalhos. A generosidade com 
o trabalho coletivo é uma característica da cibercultura. Se produzimos juntos, 
é natural citar, referendar publicações de colegas, de grupos parceiros. Pesquisa-
dores isolados, enlouquecidos com a feroz competitividade, não costumam citar 
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para não dar ousadia a rivais. Essa mediocridade não tem futuro na era das co-
nectividades. O investimento coletivo, marcado pela generosidade da cooperação 
em rede, é para potencializar produtos, autores e coautores; é para alavancar 
programas, editoras e revistas científi cas. A avaliação rigorosa não deve ser para 
derrubar e punir, mas ressaltar e melhorar a qualidade das pesquisas. Onde tem 
colaboração e compartilhamento coisas incríveis acontecem!

Algumas conclusões

As ideias aqui apresentadas, os argumentos construídos e defendidos, 
apontam um conjunto de conclusões das quais quero destacar três:

A primeira é que os valores da cibercultura podem transformar positi-
vamente a nossa cultura de produção e difusão científi ca. Progressivamente as 
pesquisas individuais devem ser coletivas, em grupos de pesquisas, por meio de 
interações diversas de pesquisadores em rede. Nas tramas da rede pesquisadores 
devem dividir e coordenar tarefas, somar esforços e colaboração, produzir e pu-
blicar em parcerias nacionais e internacionais.

A segunda é que o trabalho coletivo de pesquisa, sempre em rede, é condi-
ção para superar isolamentos, burocracias, avaliações apressadas. Todas as etapas 
da investigação – estado da arte, elaboração do projeto, busca de fi nanciamento, 
estudo teórico e empírico, construção e análise de dados, relatórios, resultados 
parciais e fi nais, artigos jornalísticos e científi cos, livros, etc. – devem ser partilha-
das, desenvolvidas em grupo, valorizando participação e colaboração de pessoas 
e instituições envolvidas. O trabalho em redes colaborativas é a alternativa para 
superarmos as muitas difi culdades, demandas e sofrimentos do produtivismo 
acadêmico, em termos sombrios de educação mercantilizada, em favor de uma 
performatividade dinâmica, fl uida, positiva, em que as produções e publicações 
são valorizadas e festejadas nas rotas e nexos da comunidade científi ca.

A terceira é que a cibercultura impulsiona e torna cada sujeito em autor e 
coautor de conhecimentos. Talvez essa seja a sua maior importância: democrati-
zar a produção e difusão dos saberes, solicitar e permitir a participação colabora-
tiva de todos. As trocas online entre pesquisadores e as possibilidades de escritas 
coletivas devem romper com a homogeneização dos estudos, priorizando diversi-
dades de objetos e métodos de investigação, assim como de resultados, tanto em 
quantidade quanto em qualidade. A autoria em redes colaborativas talvez seja o 
elemento mais revolucionário e inovador nas nossas práticas educacionais desen-
volvidas por e com pesquisas. Autoria e coautoria são estímulos para pesquisar 
em rede. E aqui pesquisar já é sinônimo de publicar. E publicar é contribuir para 
a performance irresistível da inteligência conectiva nas muitas redes sociais nas 
quais agimos e promovemos educações.
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Introdução

Compreender o que é cultura é uma tarefa complexa, compreender a noção 
de cultura científi ca também se mostra difícil, principalmente, quando a noção 
de ciência também é difundida historicamente de modo confuso. Tal afi rmação 
advém tanto das noções de ciência que são popularizadas, quanto da concepção 
de cultura que é veiculada pela sociedade de modo mais superfi cial e popular.

A noção de ciência, por exemplo, é difundida, restringindo-se apenas às prá-
ticas de pesquisa e de investigação das Ciências Exatas e das Ciências da Natureza. 
Tal aspecto personifi ca a imagem do cientista resumida a uma “caricatura” do físico 
Albert Einstein e de um cientista de jaleco branco com práticas de pesquisas e des-
cobertas científi cas apenas no laboratório. Por sua vez, a noção de cultura tem sido 
resumida apenas às práticas eruditas e mais clássicas da produção artística mundial, 
não é ampliada para o contexto da cultura popular, por exemplo.

Com isso, é importante destacar que, as noções de cultura da Idade Média, 
não são as mesmas da contemporaneidade. Igualmente, as práticas e as experiên-
cias culturais, assim como a produção científi ca, a comunicação e a apropriação 
deste tipo de conhecimento, também, não acontece do mesmo modo e não deve 
ser restrito às mesmas ideias e concepções. 
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Embora haja sempre uma relação entre produção de conhecimento e práti-
cas culturais, compreender ciência no século XXI, associando às práticas culturais 
e sociais do século XV já não produz efeito. Em virtude disso, discutir como se 
produz ciência na Cibercultura é relevante para problematizamos sobre cultura 
dos cientistas e a consequentemente, consolidação da cultura científi ca, já que a 
primeira provoca impacto sobre a segunda.

Nesta perspectiva, como a ciência muda ao longo do tempo, às vezes de um 
modo radical, similarmente, provoca efeito no modo como as pessoas se portam e 
desenvolvem suas experiências cotidianas. É assim que, neste trabalho, nos centra-
mos em demonstrar que nem a ciência, nem a cultura são verdades absolutas, mas 
conhecimentos, práticas e experiências relativas que se transformam de acordo com 
o espaço-tempo. Isso quer dizer que, mesmo verdades já estabelecidas, em um dado 
momento, podem torna-se um conhecimento provisório. Isso porque, a evolução 
do conhecimento e das práticas culturais são constituídas por ser humanos falíveis 
e que, por seu esforço comum, tendem a aperfeiçoar esse conhecimento, mas sem 
nunca possuir garantia de poder chegar a algo defi nitivo e absoluto.

Com base no que afi rmamos anteriormente, este texto tem como objetivo 
central fazer uma descrição da cultura dos cientistas e, como por meio da divul-
gação científi ca, em especial, é possível conceber a formação de uma cultura cien-
tífi ca no Brasil. Para tanto, por meio de estudo bibliográfi co, com abordagem 
qualitativa abordaremos os principais elementos que servem de basilares para 
o propósito aqui enunciado, como a noção de cultura, de ciência e de cultura 
científi ca e como estas questões estão articuladas, especialmente na Cibercultura.

Sobre concepções de cultura

O conceito de cultura não é unânime. Conforme Terry Eagleton (2011), Cul-
tura é a segunda palavra mais complexa do vocabulário inglês e seu nascimento pode 
ser datado em 1871. Por isso, do seu nascimento até os dias atuais ela, a palavra, e 
sua acepção apresentam uma complexidade e uma miríade de conceitos e defi nições.

A interpretação é direcionada, geralmente, ao conceito mais erudito, que 
levaria em conta apenas as artes, as manifestações culturais de prestígio em uma 
sociedade: teatro, cinema, dança etc. Apesar disso, em uma revisão mais vertical 
é possível identifi car que a concepção de cultura, embora seja complexa, não se 
restringe apenas às concepções clássicas e eruditas de um determinado contexto 
histórico e social. Vai muito mais além.

A cultura seria para Laraia (2003) uma espécie de guia de comportamento em 
cada sociedade. Ela determinaria como nos vestimos, o que é considerado adequado 
ou não em uma sociedade, como nos comportamos em relação aos demais, enfi m, 
nossas ações seriam mediadas por aquilo que recebemos através da socialização.
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Duranti (1997) lista e analisa seis teorias sobre o que seria cultura em sua 
obra Linguistic anthropology. A primeira entenderia a cultura como tudo aqui-
lo que o ser humano produz e que seria oposto à natureza. Cultura seria algo 
que os grupos humanos passariam para seus descendentes. Franz Boas é um dos 
representantes desse grupo, pois ele via a cultura como todas as ações do homem 
face à natureza e aos outros indivíduos. Para Boas (2009), o ser humano apreende 
o mundo sob a ótica de sua cultura, a famosa “lente” que de alguma forma molda 
nossa visão de tudo o que vemos.

A segunda teoria, denominada de cognitiva, veria a cultura como uma sín-
tese dos conhecimentos que são compartilhados pelos membros de uma determi-
nada sociedade. Estes lhes servem de parâmetros para interagir entre si e também 
para apreender o mundo à sua volta, como foi sintetizada por Duranti (1997).

A terceira teoria, cujos representantes mais famosos seriam Lévi-Strauss 
e Geertz, considera a cultura como uma maneira de representar o mundo e de 
entendê-lo. No entanto, enquanto o primeiro vê as culturas como adaptações da 
mente humana aos vários ambientes em que os seres humanos vivem para que 
possam habitar de maneira satisfatória, para o segundo, o que é mais interessante 
é, justamente, ver aquilo que é comum a todas as culturas, a fi m de traçar regras 
gerais para o entendimento das culturas humanas.

Já para estudiosos defensores da quarta teoria, como Marx, a cultura seria um 
mediador entre o ser humano e seus afazeres, e tudo aquilo que o homem produz 
com o intuito de atingir seus objetivos, seja material ou não. A quinta abordagem, 
que teve em Bourdieu um de seus expoentes, vê a cultura como um sistema de 
práticas mediadas pelas relações que se estabelecem dentro de uma sociedade, abar-
cando aquelas entre indivíduos e também entre indivíduos e instituições.

O sexto entendimento do que seria cultura tem a ver como um sistema 
interativo, e tudo o que o ser humano faz deve ser entendido dentro do contexto 
social. A cultura seria um resultado das interações entre os indivíduos de cada so-
ciedade. Se centrarmos a percepção apenas na etimologia da palavra, percebere-
mos que o termo alemão Kultur já era utilizado no século XVIII “para simbolizar 
todos os aspectos espirituais de uma comunidade”, como discute Laraia (2003, 
p. 25). Por outro lado, a palavra francesa Civilization referia-se principalmente 
às realizações materiais de um povo. O antropólogo inglês Edward Tylor teria 
sintetizado ambos os conceitos no termo inglês culture.

Ainda segundo Laraia (2003, p. 68), a associação das concepções francesa e 
alemã defi nem a cultura como o modo de ver o mundo, as apreciações de ordem 
moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e, mesmo as posturas 
corporais, são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, resultado da ope-
ração de uma determinada cultura.
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Cultura dos cientistas e suas implicações

No período do Renascimento foi registrado na História uma transforma-
ção signifi cativa no que se refere à ciência. Há um advento desta por meio da 
importância dela na sociedade e, do mesmo modo, devido à solidifi cação de teo-
rias. Isto é, além disso, a importância da Teoria Positivista, do método científi co 
e da Teoria Cartesiana. Outro elemento importante é a criação dos tipos móveis 
por Gutenberg no século XV. Todos estes acontecimentos são fatos para uma 
refl exão que revela aspectos, aliados à acepção que a cultura e a ciência começam 
a se entrelaçar e proporcionar uma evolução constante da ciência em meio à 
cultura e da cultura em meio à ciência. Similarmente, acontece, neste período, o 
início da caracterização de uma tecnologia mais avançada, o que pode ter gerado 
a necessidade do deslocamento desse conceito de cultura científi ca do de outras 
concepções de cultura.

Por conseguinte, ocorre o redimensionamento do argumento em que a 
ciência atua em contextos técnicos, sociais, culturais, políticos e militares.

Um novo ethos da ciência passou a desafi ar o imperialismo do mo-
delo geral com que habituamos a identifi car a actividade da ciência 
processo tradicional que se desenvolve, essencialmente, em função 
dinâmicas internas a contextos académicos e disciplinares […]. 
(SANTOS, 2009, p. 532)

Todavia, como já fora mencionado neste texto, sabemos que, a partir do 
século XVI, a ciência passa a ser o centro das atenções da sociedade e pelo gru-
po seleto de estudiosos. É um momento expressivo em que o homem tem no 
racionalismo, o caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser 
explicado pela razão e pela ciência.

As mudanças, ocorridas no século XVI, foram exponenciais e estão bem 
delineadas nas artes plásticas, na literatura e em outros segmentos sociais, o que 
nos mostra uma mudança de olhares e crenças. Não obstante, nosso olhar se 
fi xará com mais acuidade aspectos do que chamamos de cultura dos cientistas.

Nomes como Copérnico e Galileu listado como os que marcaram, sobre-
maneira, este período que também passa a ser denominado por alguns historia-
dores como o “Renascimento Científi co”. Outro aspecto importante é a criação 
do método científi co, balizador para o advento do que é ou não científi co na 
produção de conhecimento da humanidade.

Por isso, a produção do conhecimento científi co começa a ser associada às 
condições históricas, sociais e culturais de uma determinada sociedade em seu 
tempo histórico. Quando alguns teóricos concordam com esse ponto de vista, 
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defendem que mesmo sendo uma cultura dos cientistas, ela está inserida em uma 
dinâmica cultural, seja do ponto de vista da sua produção, da sua difusão entre 
pares e extrapares. (LÉVY-LEBLOND, 2006)

A partir daí, a concepção sobre uma ciência togada e cheia de verdades ga-
nha espaço e começamos a registrar uma representação que, hoje, é equivocada, 
da realidade, do legado da divisão que se fazia, no século XIX, entre os cientistas 
e suas práticas. Ou seja, eles como detentores de um conhecimento geral e uni-
versal desarticulado de uma preocupação em tornar público os resultados de pes-
quisa para além das sociedades científi cas, estas eram a casta de um pensamento 
que, de certa forma, sentia-se superior.

Portanto, a apropriação dos conhecimentos científi cos era sempre um pro-
cesso para um grupo seleto que detinha os conhecimentos, sedimentados nas 
experiências científi cas. Para este grupo não havia o entendimento vertical de que 
a ciência era, inclusive, “fruto das circunstâncias e condições de um determinado 
estágio do saber, em determinada época e lugar”. (ZAMBONI, 2001, p. 32)

Vale ressaltar que, para a cultura dos cientistas, o cerne que canoniza o 
saber científi co do saber é a capacidade de organização e de entendimento dos 
elementos da natureza. Ou seja, por meio de um sujeito que sabe refl etir e por-
menorizar as observações e interações sensoriais dos saberes tradicionais. Afi nal, 
os cientistas abordam os fenômenos segundo uma concepção paradigmática, 
prática e teórica do seu tempo, que ele se permite por força das evidências. O 
paradigma é que margeia e sustenta os modelos e critérios que tornarão o suporte 
para se chegar a respostas aceitáveis.

É evidente que a acepção de ciência sofreu uma relevante evolução desde o 
Renascimento até hoje com a difusão da ciência moderna. Santos (2006) aponta 
que a ciência moderna, que tem um paradigma dominante, está em crise vertical, 
caracterizada por uma diversidade de condições sociais e teóricas. Tal situação é 
consequência dos avanços do conhecimento que, em muitas áreas, contribuíram 
para a crise do paradigma moderno. O que culminou na emergência de um novo 
paradigma que vislumbra não só um paradigma científi co, como também um 
paradigma social.

O paradigma a se elevar na denominada ciência moderna na atualidade, 
“não pode ser apenas um paradigma científi co de um conhecimento prudente, 
tem que ser também um paradigma social (o paradigma de uma vida decente)”. 
(SANTOS, 2006, p. 60) Por isso, é preciso pensar que, para além da cultu-
ra dos cientistas, necessitamos de uma cultura científi ca, é importante que as 
agências de fomento em nosso país, além de fi nanciar a pesquisa, façam o 
pesquisador se comprometer com atividades de divulgação científi ca com res-
ponsabilidade social.



46

PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CIÊNCIA NA CIBERCULTURA: NARRATIVAS EM MÚLTIPLOS OLHARES

É perceptível que o conhecimento científi co traz muitos benefícios para 
a humanidade, desde o aumento da qualidade de vida às possibilidades de 
compreensão dos fenômenos naturais. O que nos dá ciência da importância da 
ciência na formação dos indivíduos, reafi rmando seus efeitos nesta formação. 
A ciência é um elemento fundamental para sociedade.

Na cultura dos cientistas é comum o entendimento de que basta comunicar 
ciência para seus pares e já estão fazendo um grande bem à sociedade. Tal aspecto é 
sim importante, outrossim, essa comunicação científi ca deve ultrapassar os muros 
das instituições de pesquisa e buscar consolidar a ciência como um bem social. Uma 
comunicação de ciência que não seja apenas para manter publicações de artigos de 
estrato A1, A2 e B1, de livros L2 a L4, fator de impacto, as bolsas de produtividade, 
as notas dos Programas de Pós-graduação. Necessário se faz que, em um Brasil onde 
mais de 80% da pesquisa é fi nanciada pelo dinheiro público, essas notícias sejam de 
conhecimento da sociedade e não apenas dos pares e dos extrapares.

Importante ressaltar, igualmente, que muitos dos nossos pesquisadores não 
entendem a diferença entre disseminação e divulgação científi ca. Isso torna-se um 
dos entraves para que se estabeleça uma cultura científi ca no Brasil, pois sem di-
vulgação a cultura científi ca não será consolidada. Nesse sentido, faz-se mais que 
necessário que, além das instituições que fi nanciam pesquisa, similarmente, os di-
vulgadores de ciência ou os estudiosos sobre assunto atuem como agentes, visando 
consolidar uma comunicação científi ca para além dos pares com uma divulgação 
de ciência implicada com a formação de uma cultura científi ca no Brasil.

Assim, é preciso reconfi gurar a cultura científi ca e consequentemente a 
produção de ciência como conhecimento canônico. Montada em procedimentos 
severamente formalizantes e formalizados. Posto que o conhecimento científi co 
sempre foi objeto de polêmica, bifurcando-se em inúmeros paradigmas, metodo-
logias, escolas, e alternativas, com este texto propomos simplesmente que ele seja 
entendimento como bem para apropriação social e mudanças culturais.

Cultura científi ca e suas implicações

Há um conceito bastante difundido de que cabe à divulgação científi ca 
preencher uma lacuna de informação que o leigo não tem em relação à ciência, 
isto é, que o leigo é, portanto, analfabeto cientifi camente. Diante disso, os nor-
te-americanos chamam essa atividade de scientifi c literacy, que é alfabetização 
científi ca, ou seja, tornar, o leigo informado das questões da ciência.

A partir de enquetes sobre essa questão, notaram que também nos Estados 
Unidos o percentual da população que tinha informação sobre muitas questões, 
eventos ou fatos científi cos era relativamente pequeno. Esse défi cit de informação 
– teoria do défi cit – orientou durante muito tempo as atividades de divulgação. 
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O que cabia à divulgação científi ca? Cabia suprir a falta de informação da popula-
ção leiga em relação à ciência, ou seja, propor uma aproximação entre conhecimen-
to científi co e sociedade. Por conseguinte, considerava-se que era imprescindível, 
então, levar a esta sociedade o conhecimento sobre ciência.

Com o decorrer das atividades em vários países, na Inglaterra, na França, 
na Europa, de modo geral, e com o refl exo disso em países como o Brasil, essa te-
oria do défi cit foi sendo substituída por uma visão mais democrática do papel da 
divulgação científi ca. Nessa visão, não cabe à divulgação científi ca apenas levar 
a informação, mas também atuar de modo a produzir as condições de formação 
crítica do cidadão em relação à ciência.

Deste modo, não compete à divulgação a aquisição de conhecimento e 
informação, mas a produção de uma refl exão relativa e crítica a respeito do papel 
da ciência, sua função na sociedade, as tomadas de decisão correlatas, fomentos, 
aos apoios da ciência, seu próprio destino, suas prioridades e assim por diante. 
Tal aspecto vai além da atitude inicial, na qual o cientista era o sábio, o cidadão 
era o ignorante e o jornalista científi co ou divulgador da ciência era o construtor 
da ponte entre essas fi guras, de maneira a suprir o tal défi cit de informação.

Na Inglaterra, por exemplo, desenvolveu-se a experiência chamada public 
understanding of science, que é diferente do scientifi c literacy, do ponto de vista 
americano e, em seguida, um conceito que é ligado ao primeiro, mas um pouco 
diferente, que é o public awareness of science. Um é o entendimento público de 
ciência, enquanto que o outro é a consciência pública da ciência. 

Com estes dois casos, o que queremos enfatizar não é somente as propos-
tas de popularização para aquisição da informação, mas a formação do cidadão 
no sentido em que ele possa ter opiniões e uma visão crítica de todo o processo 
envolvido na produção do conhecimento científi co com sua circulação e assim 
por diante. Essa é uma preocupação em âmbito amplo relacionado à cultura 
científi ca que modifi ca os modos de se fazer e pensar a própria divulgação e, 
consequentemente, nas ciências.

No Brasil a percepção sobre a necessidade de apropriação social dos conhe-
cimentos científi cos tem sido caracterizada em diferentes modos em algumas, 
mesmo com propostas distintas com o igual propósito: a Mentalidade cientí-
fi ca, por Miguel Ozorio de Almeida; o espírito científi co por Anísio Teixeira; o 
progresso da ciência e cultura por Maurício Rocha e Silva; e a cultura científi ca 
proposta por Carlos Vogt, e sobre qual nos centramos neste trabalho.

De acordo com Vogt (2006), a cultura científi ca é a cultura que se refere 
aos processos de produção e difusão do conhecimento. E, no caso deste último, 
engloba não somente o conhecimento que produz resultados, mas, igualmente, 
as tentativas de construir teorias alternativas de saber, novos modos de produzir 
conhecimento e a emergência de novas ciências.
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Logo, a cultura científi ca é tipo particular de cultura, de ampla generali-
dade no mundo contemporâneo, constituída pelo conjunto de fatores, eventos 
e ações do homem nos processos sociais voltados para a produção, a difusão, o 
ensino e a divulgação do conhecimento científi co. A cultura científi ca não é nem 
cultura e nem ciência, embora contenha elementos da cultura e da prática cientí-
fi ca, num equilíbrio dinâmico entre as tensões de ambas. (VOGT, 2016)

Assim sendo, a eminente relação entre ciência e cultura poderia ser inter-
pretada como uma relação de oposição, mas de oposição necessária, ou seja, o 
conceito de cultura na contemporaneidade não existe sem o conceito de ciência, 
e o conceito de ciência não existe sem o conceito de cultura: eles se opõem, mas 
se complementam. E o conceito de cultura científi ca é um conceito que não é 
nem o de cultura, nem o de ciência, mas uma associação dos dois.

A cultura científi ca na Cibercultura

Se a cultura científi ca é cultura e é ciência ao mesmo tempo, então é per-
tinente saber: qual é o lugar que deve ocupar a cultura científi ca na Cibercul-
tura enquanto cultura contemporânea? Aparentemente, pode até parecer uma 
pergunta fácil de fazer, entretanto, é difícil no que diz respeito às respostas que 
podemos apresentar.

Em um labirinto onde as ideias se entrelaçam como fi os que formam mi-
ríades de fenômenos e implicações, os termos Cibercultura, cultura digital se 
confi guram como uma teia de signifi cações e, na sociedade contemporânea, este 
aspecto desdobra-se no momento em que surge uma hibridez de culturas caracte-
rizada por uma mescla ou convivência de várias culturas. Dessa maneira, a cultu-
ra digital localiza-se em meio a esse misto de culturas que viabiliza a disseminação 
veloz de informações e o ingresso que nos mostra a inserção em um momento da 
história da humanidade, onde o digital passa a ser uma prática cotidiana. 

Podemos afi rmar que a Cibercultura é a cultura contemporânea mediada 
pelos dispositivos digitais em rede. Deste modo, é o epicentro das transforma-
ções sociais e culturais. Consequentemente, ela propicia mudanças em vários 
segmentos da sociedade e na vida cotidiana dos indivíduos. Isso resulta em um 
movimento no qual a cultura sofre ações que geram mudanças em ambientes dís-
pares de veiculação e, de igual modo, na informação, espacialmente por meio da 
possibilidade de emissão de informação em rede por qualquer sujeito, marcando 
sempre o lugar de fala em suas práticas culturais da sociedade.

Em um tempo de criações livres e apropriações, em uma cultura que tem 
como princípios: a liberação do polo, conexão e reconfi guração. (LEMOS, 2009) 
Se estabelece, por meio destes elementos, uma opção de recombinar também 
práticas culturais historicamente tidas como absolutas, mas que, igualmente, 
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são passíveis de mudanças, particularmente, pela possibilidade de conectar, de 
produzir e emitir. Se estamos neste território rizomático de desterritorialização 
e reterritorialização das relações sociais (DELEUZE; GUATTARI, 1995), estes 
elementos são componentes da cultura digital, que permeia o processo de práti-
cas sociais de comunicação científi ca em suas diversas modalidades.

Claro que neste momento da história das práticas de comunicação entre os 
pesquisadores, sejam pares, extrapares ou o público que muito se interessa, mas 
pouco sabe sobre ciência, se transformaram, se redimensionaram. A agilidade e a 
rapidez da comunicação via internet, seja por meio das redes sociais, aplicativos, 
ofereceu ao cientista uma nova forma de organizar suas informações, criar seus 
textos e estabelecer diversas conexões. Os pesquisadores hoje podem publicar seu 
texto sem a chancela dos pares, descrever suas pesquisas e ainda, transformar o 
discurso da disseminação em divulgação de ciência. 

Claro que divulgar ciência na Cibercultura tornou-se mais ágil, mais fácil, 
no entanto nos deparamos ainda com pesquisadores que não sabem diferenciar 
o que é disseminação do que é divulgação. Deste modo, é que a pergunta feita 
no sentido desta seção ganha sentido. A cultura científi ca na Cibercultura deve 
possibilitar engajamento e participação. Tanto de quem faz ciência, quanto quem 
não faz diretamente mas sofre os impactos de sua produção mesmo que indireta-
mente em seus cotidianos.

Em uma pesquisa realizada em 2016 sobre divulgação científi ca pelas uni-
versidades brasileiras no Facebook (OLIVEIRA; PORTO, 2017), mostra-se que, 
embora a maioria das universidades públicas brasileiras possuam conta no Face-
book e contem com investimento público para produção de pesquisas, poucas 
delas se preocupam em veicular essa produção de modo simplifi cado em redes 
sociais digitais. 

Isto nos faz pensar que, embora os artefatos culturais sejam acessíveis e 
estejam acessíveis em larga escala pelos pesquisadores, pelas instituições, pelas 
agências de fomento e, principalmente, pelos usuários das redes sociais, a preo-
cupação em divulgar o que se pesquisa e produz na ciência brasileira ainda não é 
encarada como tarefa pertinente à produção científi ca. 

Assim, podemos concluir que não basta apenas utilizar os artefatos cultu-
rais da Cibercultura para difundir ciência de modo aleatório, é preciso criar es-
tratégias de divulgação e popularização da comunicação científi ca e aproximá-las 
das experiências culturais. Mas não de modo isolado, a construção da cultura 
científi ca na Cibercultura, é possível por meio de um processo de refl exão da 
própria ciência, articulado por algo que não é ciência, embora, ao mesmo tempo, 
faça parte constitutiva da ciência contemporânea: as práticas comunicacionais 
da cultura contemporânea, mais especifi camente, pela divulgação científi ca na 
Cibercultura.
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Conclusão

O que buscamos enfatizar neste texto é que para a consolidação de cultura 
científi ca e uma mudança de postura em todos os âmbitos, sobretudo, que ga-
rantam maior participação da sociedade em relação às descobertas científi cas, é 
necessária uma mudança na cultura dos próprios cientistas e, evidentemente, em 
sua forma de fazer ciência na contemporaneidade. Isso signifi ca que, não basta 
apenas produzir ciência ou conhecimento para circular entre os próprios pares, é 
preciso produzir ciência com engajamento e inserção social. 

Não obstante, para entender o que de fato é a formação de uma cultura 
científi ca, articulamos questões sobre as concepções de cultura, a concepção de 
ciência e a cultura científi ca que é cultura e ciência ao mesmo tempo, não ne-
cessariamente nesta ordem. Vale destacar que, quando nos referimos a “cultura 
científi ca” é preciso entender pelo menos três possibilidades de sentidos que se 
oferecem pela própria estrutura linguística da expressão:

a) Cultura da ciência. Que é possível vislumbrar ainda duas alternativas 
semânticas: cultura gerada pela ciência e cultura própria da ciência.
b) Cultura pela ciência. Permeada por outras duas alternativas possíveis: 
cultura por meio da ciência; cultura a favor da ciência.
c) Cultura para a ciência. Que cabe duas possibilidades: cultura voltada 
para a produção da ciência; cultura voltada para a socialização da ciência.

Nesse último caso, teríamos a difusão científi ca e a formação de pesqui-
sadores e de novos cientistas e, em parte, do processo de educação não contido. 
Como o que acontece, por exemplo, no ensino médio ou nos cursos de gradu-
ação e, também, nos museus – educação para a ciência –, além da divulgação, 
responsável, mais amplamente, pela dinâmica cultural de apropriação da ciência 
e da tecnologia pela sociedade.

Jean-Marc Lévy-Leblond (2006, p. 33) afi rma que “[...] depois de per-
manecer por certo tempo vinculada organicamente à cultura, a ciência evoluiu 
e alcançou sua plena autonomia, e agora está dela completamente afastada”. 
A provocação do autor implica, conforme ele mesmo sugere em seguida, no fato 
de que hoje não mais exista cultura na ciência ou ciência na cultura; e, logo, não 
existe mais uma cultura científi ca.

Diante da apologia do saber científi co, rigoroso, das rígidas leis do de-
terminismo, concebe-se a cultura dos cientistas. Contudo, na contemporanei-
dade a cultura científi ca não se articula como aquela que apenas os cientistas 
se detinham, mas a formação da cultura científi ca de modo geral por meio da 
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divulgação científi ca. Isso posto, lança-se a afi rmação de que a totalidade cien-
tífi ca tem a mesma natureza do indivíduo, de um movimento incessante, um 
impulso de liberdade criadora que transforma de forma irrefreável a matéria. 

Esta afi rmação é também uma forma de demonstrar o movimento da ciên-
cia em meio às mais diversas manifestações culturais e sua confi guração mediante 
uma cultura que não é apenas dos cientistas, mas que pode ser a cultura científi ca 
que se discute hodiernamente. À vista disso, este texto se concentrou em discu-
tir a cultura dos cientistas e, como por meio da divulgação científi ca, em espe-
cial, na Cibercultura é possível conceber a formação de uma cultura científi ca 
no Brasil. Para isso, precisamos criar uma cultura científi ca, com cientistas mais 
proativos, que construam pontes mais sólidas entre ciência, produtos culturais, 
especialmente os meios de comunicação da Cibercultura e sociedade. Para assim, 
provocar engajamento social e cultural a partir dos meios de comunicação e uma 
nova concepção do que é ciência do papel desta e dos cientistas para a sociedade.
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blogs e mídias sociais
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Introdução

A adesão intensa e acelerada dos brasileiros às mídias sociais se constitui 
em fato inconteste, respaldado por pesquisas recorrentes realizadas no Brasil e no 
exterior.

Reportagem de Taysa Coelho (2018), publicada para a Techtudo, cita da-
dos de um relatório elaborado pela We Are Social e a plataforma Hootsuite, 
comprovando que o brasileiro, em 2017, passava mais de nove horas diárias na 
internet, das quais um terço delas dedicado às mídias sociais, produzindo, curtin-
do, compartilhando e comentando informações. Estes dados são signifi cativos, 
embora a meu ver superestimados, e colocam o Brasil entre os três primeiros do 
ranking, rivalizando com fi lipinos e tailandeses. Em nosso país, segundo o mes-
mo estudo, 66% das pessoas – quase 140 milhões – têm acesso à internet e 57% 
delas – cerca de 120 milhões – se comunicam pelas mídias sociais.

Se aceitarmos os resultados da “Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 – Há-
bitos de Consumo de Mídia pela População Brasileira”, realizada pelo Ibope e 
divulgada em março de 2017 pela Secretaria de Comunicação Social do Governo 
brasileiro, com dados referentes a 2016, concluiremos que a internet também 
representa a fonte de informação preferida para 26% dos brasileiros, superada 
ainda pela TV, citada por 63% dos entrevistados, mas bastante à frente do rádio e 
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do jornal, com respectivamente 7% e 3% das menções. O mesmo levantamento 
indica que o Facebook é a principal fonte da web utilizada pelo brasileiro para 
obter informações sobre o que acontece por aqui, mas não é possível ignorar a 
força do YouTube especialmente junto aos segmentos mais jovens. (TV..., 2017)

Embora exista divergência entre as estatísticas sobre acesso e uso das mí-
dias digitais, como se pode depreender pelas inúmeras pesquisas realizadas com 
esse foco, é importante salientar que, em todas elas, fi ca patente a adesão dos 
brasileiros à internet e, em particular, às mídias sociais, e a sua importância como 
recurso para a obtenção de informações.

Quando se examina a divulgação científi ca no universo digital, objeto deste 
texto, é fácil perceber o papel de destaque desempenhado pela web e pelas mídias 
sociais como fontes utilizadas para a comunicação da ciência, sobretudo a partir 
da atuação dos centros produtores de C&T&I (ciência, tecnologia e inovação) 
no Brasil e dos periódicos de informação especializada e acadêmico-científi cos, 
hoje, em sua quase totalidade, disponíveis em versão online. Merece menção so-
bretudo o conjunto formidável de blogs que privilegiam a divulgação científi ca, 
sob a responsabilidade de jornalistas ou mesmo de pesquisadores ou professores 
de ciências, especialmente nas áreas de ciências da saúde (medicina e biologia), 
física e química. Um número considerável de universidades, institutos e empresas 
de pesquisa mantêm espaço regular, atualizado, nas mídias sociais – em especial 
Facebook, Instagram, Twitter e YouTube – e boa parte dessas instituições faz 
circular também newsletters com o objetivo de divulgar pesquisas em andamento 
e concluídas. Estes recursos destinam-se também a jornalistas e veículos de infor-
mação e têm conseguido gerar pautas sobre temas de C&T&I.

Destaca-se, ainda, a contribuição dos programas de pós-graduação existen-
tes no Brasil e que, por exigência da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), são obrigados a manter espaços regulares sobre as 
dissertações e teses defendidas, inclusive com a disponibilização dos trabalhos 
integrais para download gratuito. O Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico (CNPq), na Plataforma Lattes, na qual os pesquisadores 
mantêm atualizados os seus currículos, há poucos anos, incluiu também uma aba 
específi ca para a indicação das produções que promovem a divulgação científi ca.

A análise, portanto, da divulgação científi ca brasileira contemporânea pas-
sa, obrigatoriamente, por estas novas mídias ou recursos, mas é fundamental que 
se levem em conta os conceitos e processos que identifi cam a difusão da ciência.

Como temos apontado em inúmeros outros trabalhos,1 é imperioso dis-
tinguir a divulgação científi ca da comunicação científi ca porque elas atendem a 

1 Ver, por exemplo, “Comunicação científi ca e divulgação científi ca: aproximações e rupturas con-
ceituais”. (BUENO, 2010)
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específi cos processos de produção e recepção, destinando-se a públicos necessa-
riamente distintos. Muitas vezes, no universo digital, não encontramos obrigato-
riamente esforços de divulgação científi ca, mas apenas exemplos de comunicação 
científi ca, ou seja, material especializado, que incorpora o discurso científi co, 
produzido por pesquisadores ou cientistas, que se vale de canais também especia-
lizados – em especial periódicos científi cos – e que tem como público preferen-
cial os especialistas. É certo que encontramos inclusive material com este perfi l 
nas mídias sociais ou nos espaços virtuais de maneira geral mas, embora ele esteja 
lá, difi cilmente será consumido com facilidade – em virtude de seu discurso refi -
nado, comprometido com o jargão científi co por pessoas não iniciadas em ciên-
cia. Este é o caso, por exemplo, dos periódicos científi cos online ou mesmo das 
dissertações e teses disponíveis gratuitamente na web porque essas fontes, ainda 
que acessíveis a qualquer pessoa, não foram concebidas tendo em vista públicos 
com formação precária ou insufi ciente no campo das ciências.

Embora não seja escopo deste texto discutir essas diferenças, devemos dei-
xar clara a distinção básica entre comunicação científi ca e divulgação científi ca. 

A divulgação científi ca, que tem o jornalismo científi co como um caso par-
ticular, transita fora dos canais tradicionais da comunicação científi ca, pode ou 
não ser produzida pelos pesquisadores ou cientistas, incorpora uma linguagem ou 
discurso acessível para seu público principal: o cidadão comum, o não especialista.

Neste texto, estaremos nos reportando exclusivamente à divulgação cientí-
fi ca no universo digital, concentrando nossa atenção no processo de populariza-
ção da ciência que se utiliza dos sites ou portais, dos blogs e das mídias sociais em 
geral, com o objetivo de apresentar algumas experiências, e, sobretudo, de apre-
sentar e debater boas práticas de divulgação nesse ambiente virtual. Os periódi-
cos científi cos online e os trabalhos produzidos nos programas de pós-graduação 
não serão, portanto, aqui considerados porque, pelos motivos acima expostos, 
constituem exemplos concretos de comunicação científi ca e não de divulgação 
científi ca.

A ciência nos sites ou portais

É possível afi rmar, com confi ança, que todos os centros produtores de co-
nhecimento – institutos, universidades, laboratórios e empresas de pesquisa – 
dispõem, atualmente, de sites ou portais destinados à divulgação dos resultados 
de pesquisa, muitos deles, com a indicação mais ou menos detalhada dos grupos 
e linhas de pesquisa e dos projetos em andamento ou concluídos. Essa observa-
ção se estende também às agências de fomento, em especial as chamadas Funda-
ções de Amparo à Pesquisa (Fapes), existentes na maioria dos estados brasileiros 
e aos veículos de informação geral e especializada.
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Presentes na internet há um bom tempo, estes espaços virtuais têm pres-
tado inestimável contribuição à divulgação científi ca, democratizando o acesso a 
pesquisas realizadas por essas instituições e, quase sempre, favorecendo e estimu-
lando o contato com os pesquisadores. Muitos desses portais incluem salas de im-
prensa, com o objetivo de promover a interação com os profi ssionais de impren-
sa, publicam notícias/reportagens elaboradas pela assessoria ou coordenadoria de 
comunicação e, em alguns casos, disponibilizam vídeos de divulgação científi ca.

Há diferenças sensíveis entre o esforço de divulgação científi ca realizado 
por estas instituições em termos de recursos e intensidade e podemos, de imedia-
to, apontar algumas delas. 

No portal das universidades, com raras exceções, a divulgação da pesquisa 
não é prioridade e é razoável admitir que o ensino e a extensão têm recebido 
maior atenção do que os resultados da investigação e que, em muitos casos, so-
bretudo em universidades privadas, a divulgação científi ca ocupa papel secundá-
rio, quase inexistente. 

A pesquisa realizada em 2014 junto aos portais de quatro universidades do 
sul do país, duas privadas e duas públicas, chegou a uma conclusão surpreenden-
te: duas delas, uma pública e outra privada, não traziam, no período analisado, 
qualquer relato de pesquisa, concentrando sua divulgação em temas relaciona-
dos ao ensino, à extensão ou basicamente administrativos, ainda que existissem, 
nestas instituições, estruturas profi ssionalizadas de comunicação, incluindo jor-
nalistas. Essa lacuna na divulgação evidentemente repercutia na visibilidade do 
esforço de pesquisa realizada pelas universidades, visto que, com exceção de uma 
delas, não havia menção à publicação de notícias/reportagens pela imprensa, seja 
ela local, regional ou nacional. 

A precariedade deste esforço de divulgação científi ca pode ser justifi cada 
por um dos dois seguintes motivos:

1) há reduzida ou mesmo nenhuma articulação entre os respon-
sáveis pelos portais e as instâncias de pesquisa na universidade, de 
tal modo que as informações sobre as pesquisas desenvolvidas in-
ternamente não estão disponíveis para veiculação; 2) não há uma 
cultura de divulgação da pesquisa nas universidades, o que pode ser 
percebido em algumas das universidades pesquisadas, já que não 
incluem a democratização do conhecimento como uma de suas 
funções prioritárias. (BUENO, 2014, p. 14)

Observa-se, com bastante frequência, a falta de diálogo entre a estrutura 
de comunicação das universidades e os grupos de pesquisa ou pesquisadores em 
particular, de tal modo que as informações sobre os relatos de pesquisa não estão 
disponíveis para publicação, certamente porque falta uma política de comunicação 
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que contemple a divulgação da pesquisa como ação a ser desenvolvida. Em boa 
parte dos casos, o esforço do pesquisador está presente em seu currículo Lattes, mas 
não é capitalizado pela área de comunicação das universidades de modo a torná-lo 
visível para a sociedade. 

Além disso, a ausência de uma cultura de divulgação é muitas vezes jus-
tifi cada pelo acúmulo de tarefas dos produtores de ciência – pesquisadores, do-
centes, alunos de pós-graduação – e pelo não reconhecimento da importância de 
prestar contas à sociedade sobre os investimentos realizados para a conse cução 
desse objetivo (produzir C&T&I). 

Muitos pesquisadores costumam confessar a sua desconfi ança ou desapon-
tamento em relação à divulgação científi ca feita pelos meios de comunicação de 
massa, o que pode ser aceito apenas em parte porque há jornalistas competentes, 
sobretudo nos grandes centros, exercendo essa tarefa. A capacitação dos jorna-
listas que cobrem ciência tem crescido bastante e há dezenas de profi ssionais de 
imprensa nesse campo com mestrado e doutorado feitos em programas de pós-
graduação das nossas principais universidades e trânsito importante na comuni-
dade científi ca.

No caso da divulgação pelos portais da universidade, esta desconfi ança deve-
ria ser menor visto que, por se tratarem de colegas que trabalham na mesma insti-
tuição, a parceria para a publicação dos resultados de pesquisa deveria ser incenti-
vada, o que, na prática, contribuiria para legitimar o papel da universidade como 
produtora de conhecimento e vínculo com as demandas e as necessidades do país.

Felizmente, há alguns bons exemplos que devem ser mencionados, como 
as universidades estaduais paulistas – Universidade de São Paulo (USP), Uni-
versidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – e algumas universidades federais que, de há 
muito, já se deram conta da importância da divulgação da pesquisa científi ca, in-
clusive para subsidiar ações junto à área parlamentar e ao setor produtivo visando 
a obtenção de recursos para manutenção dos grupos e projetos de pesquisa.

O Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Unicamp, 
em parceria com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 
edita a revista eletrônica de jornalismo científi co intitulada ComCiência, funda-
mental para os interessados nessa área e que tem, ao longo de tempo, produzido 
inclusive dossiês sobre divulgação científi ca, como o publicado em abril de 2018, 
com material valioso para os estudiosos e interessados nessa área.2

A situação é um pouco melhor nos laboratórios, empresas e institutos de 
pesquisa e há exemplos importantes que devem ser mencionados, como a Empresa 

2 O sumário deste dossiê sobre divulgação científi ca pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: 
<http://www.comciencia.br/clique-aqui-para-ler-todo-conteudo-do-dossie-especial-divulgacao-cientifi ca/>.
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Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), dentre outros. A Embrapa conta com mais de uma centena de jornalistas 
em sua estrutura de comunicação, uma boa parte delas com mestrado, doutorado 
ou pelo menos cursos de especialização, o que lhe garante enorme visibilidade na 
mídia brasileira, com centenas de notícias/reportagens publicadas mensalmente. 
A Fiocruz realiza um esforço esplêndido e competente de divulgação científi ca, 
mantém um mestrado em divulgação da ciência, tecnologia e saúde, desenvolve, 
por intermédio do Museu da Vida, um número formidável de atividades de divul-
gação e conta com o Núcleo de Estudos da Divulgação Científi ca, com projetos e 
publicações de grande importância.3 Ele é responsável pelo informativo eletrônico 
Ciência & Sociedade e pela coordenação da Rede Ibero-americana de Monitora-
mento e Capacitação em Jornalismo Científi co e traz material amplo e qualifi cado 
sobre divulgação científi ca e jornalismo científi co.

As fundações de amparo à pesquisa, algumas desde longa data e outras 
mais recentemente, têm dado espaço não apenas para a divulgação das pesquisas 
que fi nanciam, mas mantido projetos para capacitação e incentivo à divulgação 
científi ca – cursos, concursos, debates –, como é o caso da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), exemplo emblemático de reconhe-
cimento da importância do processo de popularização da ciência. A Fapesp, em 
2018, estabeleceu parceria com a Folha de S. Paulo para a realização do projeto 
Ciência Aberta, com a exibição ao vivo de um programa de debates sobre te-
mas atuais e relevantes C&T&I e a publicação de pesquisas patrocinadas pela 
Fundação no jornal em sua versão impressa e online. A Fapesp mantém também 
uma revista de divulgação científi ca – Revista Pesquisa Fapesp – e uma agência de 
notícias que provê material generoso sobre a pesquisa realizada prioritariamente 
no estado de São Paulo sob os auspícios da fundação.

O projeto Minas Faz Ciência, criado em 1998, com a edição da revista 
Minas Faz Ciência e ampliado, posteriormente, para outras ações, como a produ-
ção de vídeos, podcasts, programas, ciclo de palestras e um blog, merece menção 
especial pela contribuição inestimável para a divulgação da ciência, com a parti-
cipação competente da Assessoria de Comunicação da Fundação.4

Blogs sobre ciência

Os blogs voltados para a divulgação científi ca têm se multiplicado no Brasil 
e no mundo e apresentam características distintivas de outras formas de difusão 

3 É possível aquilatar o trabalho valioso da Fundação Oswaldo Cruz/ Museu da Vida pelo endereço eletrônico: 
<http://www.museudavida.fi ocruz.br/index.php/divulgacao-cientifi ca>.

4 Disponível em: <http://www.fapemig.br/minas-faz-ciencia>.
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da ciência, como a interação, a produção colaborativa e o protagonismo do divul-
gador. Simplifi cadamente, podemos perceber dois perfi s básicos de autoria dos 
blogs: os próprios pesquisadores ou cientistas e os jornalistas que escrevem sobre 
ciência, denominados jornalistas científi cos.

Os cientistas blogueiros comunicam-se diretamente com o cidadão co-
mum, conseguindo, dessa forma, produzir conteúdos sem a participação direta 
dos veículos de comunicação ou dos jornalistas, como acontece no caso de notí-
cias ou reportagens veiculadas pela mídia. Muitos, no entanto, mantêm vínculo 
com os meios de comunicação de massa pelo fato de utilizarem as suas plata-
formas de divulgação para hospedagem dos seus blogs. Essa condição permite 
um intercâmbio de prestígio: os veículos garantem aos cientistas blogueiros um 
espaço privilegiado para sua divulgação, já que têm uma audiência cativa e estes 
contribuem para qualifi car a cobertura dos veículos, com seu conhecimento es-
pecializado em uma área específi ca. O cientista blogueiro fi ca mais próximo do 
seu público, interage com ele e, com isso, adapta o seu discurso para ser acessível 
ao cidadão comum e aumenta a sensibilidade no momento de escolher o tema 
ou foco para os seus posts no blog.

Para Natália Flores (2013, p. 94), o cientista que mantém um blog liberta-
se do seu isolamento e dialoga com a sociedade: 

A utilização de espaços de autopublicação na internet para publica-
ção modifi ca o próprio perfi l deste cientista, o qual passa de um in-
divíduo isolado em seu laboratório para um indivíduo que convive 
com seus pares e com o público e que pode vir a construir conteú-
dos e pesquisas de maneira colaborativa com outros atores. É nesse 
sentido que podemos pensar a proliferação dos blogs de ciência 
como a emergência de uma nova cultura de divulgação científi ca 
baseada no compartilhamento e na participação.

Os blogs favorecem também, como esclarece Natália Flores, a libertação 
do pesquisador da vigilância normativa do sistema de produção da ciência, per-
mitindo que ele assuma a informalidade na sua comunicação e que, em muitos 
casos, também exerça o seu espírito crítico, inclusive em relação aos seus pares e 
ao dogmatismo científi co:

[...] os blogs de ciência servem também como espaços de liberdade 
aos pesquisadores, à parte da academia, da objetividade do discur-
so científi co e das regras do campo científi co. Nestes espaços, os 
cientistas blogueiros se eximem da responsabilidade de lidar com 
sistemas de avaliação, relatórios e a lógica do publish or perish da 
prática científi ca. As escolhas do que e de como publicar partem 
do blogueiro, o qual tem total liberdade para postar suas opiniões 
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e impressões. Em alguns casos, os cientistas blogueiros postam crí-
ticas ao funcionamento do sistema científi co, textos que raramente 
encontrariam espaço em relatórios e artigos científi cos. (FLORES, 
2013, p. 94-95, grifos do autor)

A autora acrescenta com lucidez:

Como meio de estimular desejos de autonomia e competência, os 
blogs de ciência podem representar uma retomada da espirituali-
dade negada pelo discurso científi co tradicional ao constituírem-se 
como canais genuínos de expressão das subjetividades do sujeito 
cientista. Os espaços de autopublicação aparecem como espaços 
alternativos para produção de modos de ser e discursos distintos do 
discurso hegemônico da prática científi ca objetivante. (FLORES, 
2013, p. 97-98)

No caso dos jornalistas blogueiros, a situação é um pouco diversa por-
que, na prática, os profi ssionais de imprensa dominam o discurso que tornam os 
textos e os conceitos mais acessíveis para os leitores e, pela própria inserção no 
universo jornalístico, buscam temas e focos que estão comprometidos com os 
critérios gerais de noticiabilidade, particularmente a atualidade, o vínculo com 
os interesses da audiência etc.

É importante ressaltar uma realidade que existe no mundo da blogosfera 
da ciência: o coletivo ou a rede de blogs inseridos em uma mesma plataforma, 
cujo exemplo emblemático é o Science Blogs,5 particularmente o Science Blogs 
Brasil,6 hoje integrado por mais de 40 blogs dedicados à divulgação da ciência.

O Science Blogs se constitui na maior rede de blogs de ciência em todo o 
mundo, lançada em 2006 e que reúne centenas destes espaços virtuais compro-
metidos com o debate de temas relevantes “de forma aberta e inspiradora” e a 
redução do analfabetismo científi co. (SCIENCEBLOGS BRASIL, 2008)

Um número considerável de centros produtores de C&T&I, como os já 
mencionados anteriormente – institutos, empresas de pesquisa, universidades etc –, 
também mantêm blogs ativos e prestam serviço relevante para a democratização 
do conhecimento, extrapolando os limites tradicionais da comunidade científi ca.

Além dos pesquisadores, cientistas e jornalistas, professores do ensino mé-
dio e superior têm criado blogs, com ampla participação dos seus alunos, po-
tencializando novos recursos e relacionamentos que qualifi cam o processo de 
ensino-aprendizagem. Embora nem todos esses blogs representem efetivamente, 
em sua plenitude, espaços de divulgação da ciência, como os produzidos por os 

5 Disponível em: <www.scienceblogs.com>.
6 Disponível em: <www.scienceblogs.com.br>.
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blogueiros cientistas e os blogueiros jornalistas, certamente aproximam os alunos 
da ciência e podem despertar vocações. Estes blogs que têm como objetivo o en-
sino de ciências, denominados edublogs, segundo Oliveira (2005 apud MAIA; 
MENDONÇA; STRUCHINER, 2007, p. 5), desempenham um papel impor-
tante no universo educacional:

[...] as principais vantagens do uso dos edublogs são: (a) Professor 
no papel de mediador na produção do conhecimento; (b) Incen-
tivo da criatividade através da escrita livre; (c) Incentivo à autoria 
e à co-autoria; (d) Incentivo da colaboração através da escrita e 
compartilhamento de informações; (e) Desenvolvimento do pen-
samento crítico e capacidade argumentativa; (f ) Exploração dos 
recursos hipertexto de forma ilimitada; (g) Incentivo aprendizagem 
extra-classe; (h) Desenvolvimento das habilidades de pesquisa e se-
leção de informações; (i) Potencialização das possibilidades de ensi-
no-aprendizagem; (j) Aumento da interação entre os participantes 
do processo de ensino-aprendizagem.

A ciência no Face, Twitter e outras mídias sociais

A divulgação da ciência, tecnologia e inovação ganhou também as mídias 
sociais, seja pela ação direta dos pesquisadores ou jornalistas, seja pela consolida-
ção destes espaços de interação por parte dos centros produtores de conhecimen-
to. A maioria das universidades, laboratórios, empresas e institutos de pesquisa 
e mesmo empresas privadas que desenvolvem C&T&I já dispõe de páginas as 
mídias sociais, incluindo presença ativa no Facebook, Twitter, Instagram e canais 
de vídeo no YouTube, dentre outras alternativas.

Os posts, informações e vídeos são geralmente compartilhados e, com isso, 
ampliam o seu alcance, fugindo à audiência seleta dos veículos tradicionais de 
divulgação da ciência, como os jornais, as revistas e os programas de rádio e 
TV. Leitores não habituais de ciência acabam tomando contato com pesquisas 
realizadas no Brasil e no exterior e, pela dinâmica própria das mídias sociais, 
conseguem interagir com os pesquisadores e os centros de produção de C&T&I.

Como explicam Barbosa e Sousa (2017, p. 288)

Ainda que apresente o conteúdo fragmentado e com mais força nas 
postagens relacionadas a entretenimento, esse meio se mostra uma 
potencial ferramenta para contribuir com o escasso espaço desti-
nado a divulgação cientifi ca em espaços tradicionais da imprensa, 
como jornais e revistas impressas e televisão. 

Estas novas possibilidades criadas pelo crescimento da comunicação digital 
não signifi cam, no entanto, que a tarefa de divulgar ciência não tenha que superar 
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os desafi os tradicionais, como a adequação do discurso especializado de modo a 
torna-lo acessível aos não iniciados em ciências e mesmo a escolha de temas ou 
focos que possam interessar a audiência, sobretudo porque, na sociedade digital, a 
carga de informações à disposição dos cidadãos é gigantesca e há uma concorrência 
acirrada pela disputa da atenção. Para que a interação e a participação dos inter-
nautas ocorram como recompensa deste esforço, é indispensável levar em conta 
o perfi l do público e seu nível de conhecimento do campo para tornar palatáveis 
informações – conceitos, processos etc – que normalmente não lhe são familiares. 

Barbosa e Sousa (2017, p. 288) advertem:

Para a geração de informações nessa plataforma, é portanto, funda-
mental a aplicação adequada da textualização científi ca (transposi-
ção da linguagem científi ca para linguagem coloquial) e sistemati-
zação das divulgações por meio de hiperens por meio das assessorias 
de imprensa de instituições de pesquisa e universidades, que são os 
celeiros de pesquisas e centros que reúnem os especialistas. 

Desse modo, tanto para os profi ssionais da área quanto para cientis-
tas essa rede social é o ponto de partida com o objetivo de ampliar 
a divulgação. A interatividade promovida por meio de curtidas e 
compartilhamentos poderá impulsionar a difusão de informações, 
dados, anúncios e resultados de pesquisas nas redes sociais com o 
uso das ferramentas multimidiáticas que estão à disposição. 

Há inúmeros exemplos bem sucedidos de divulgação científi ca pelas mídias 
sociais e estudiosos destas novas alternativas têm, com frequência, nos últimos dez 
anos, destacado alguns destes casos. Talyta Singer (2015) descreveu e analisou com 
detalhes a experiência da bióloga britânica Elise Andrew que criou, em 2012, a 
página I Fucking Love Science para divulgar informações, fotos curiosas e inclusi-
ve quadrinhos e memes de conteúdo científi co, conseguindo, em três anos, atrair 
cerca de 20 milhões de fãs. Logo depois criou também um perfi l de Twitter e um 
canal no YouTube, reunindo nos dois casos, centenas de milhares de seguidores.

O sucesso de Elise Andrew acabou chamando a atenção da grande impren-
sa e de especialistas e, ao mesmo tempo em que obteve maior repercussão do seu 
trabalho, não se livrou das críticas sobretudo pela imprecisão das informações 
e pelo esforço considerado inadequado de atrair a atenção pelo uso de títulos e 
chamadas espetaculares. Talvez ela tenha ignorado o fato de que a comunidade 
científi ca costuma ser conservadora e certos recursos ou abusos de linguagem ou 
edição geralmente a incomodam, o que faz sentido porque as informações, os 
conceitos, os processos em ciência, tecnologia e inovação não podem ser tratados 
de forma descuidada, apelativa, com o objetivo principal de chamar a atenção em 
detrimento da qualidade e do rigor científi co.
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A divulgação científi ca tem sido contemplada com um número crescente 
páginas no Facebook, sendo que algumas foram criadas para tratar especifi ca-
mente do próprio processo de divulgação científi ca, como o grupo fechado de 
Divulgação científi ca & Popularização da ciência7 que, no fi nal de abril de 2018, 
tinha quase 17 mil membros. Na apresentação do grupo está explícita a sua in-
tenção:

Este grupo aberto visa integrar cordialmente pessoas que de uma 
forma ou de outra se interessam pela ciência ou realizam ações vol-
tadas a divulgação científi ca e popularização da ciência. Ou seja, 
pessoas que desenvolvam ou se interessem por atividades relaciona-
das a difusão do conhecimento científi co ao público não especia-
lizado. (DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA & POPULARIZAÇÃO 
DA CIÊNCIA, 2018)

Outro exemplo que merece ser mencionado é o Grupo de Pesquisa Co-
municação, Divulgação Científi ca, Saúde e Meio Ambiente (2018), mais restrito 
porque tem como objetivo não a divulgação da ciência propriamente dita mas 
“reunir pesquisadores e estudantes interessados em discutir, a partir de diferentes 
perspectivas teóricas e metodológicas, as práticas sociais da Comunicação relacio-
nadas às ciências, saúde, tecnologias e meio ambiente”.

O espaço deste texto seria insufi ciente para enumerar páginas do Face-
book, perfi s do Twitter ou canais do YouTube dedicados à divulgação científi ca, 
mas é possível recuperar boas indicações pelos sistemas de busca, como o Google, 
ou mesmo a partir dos sistemas específi cos existentes para cada uma destas mídias 
sociais. Não poderia, porém, deixar de indicar a página Ciência Hoje,8 a página 
do Museu da Ciência da Fundação Oswaldo Cruz,9 da Embrapa,10 da SBPC,11 
da Fapesp12 e de veículos de divulgação científi ca, como a Scientifi c American 
Brasil,13 reconhecendo que a menção a apenas alguns destes espaços virtuais não 
resgata nem o mínimo de cases exemplares nesta área existentes no Brasil. Evi-
dentemente, se a busca fosse expandida para o resto do mundo, o número de 
exemplos seria impressionante, dada a adesão às mídias sociais como fontes para 
a divulgação da ciência, tecnologia e inovação.

7 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/185462898160154/>.
8 Disponível em: <https://www.facebook.com/cienciahoje>.
9 Disponível em: <https://www.facebook.com/museudavida/?rf=149124511815497>.
10 Disponível em: <https://www.facebook.com/embrapa>.
11 Disponível em: <https://www.facebook.com/SBPCnet/>.
12 Disponível em: <https://www.facebook.com/PesquisaFapesp>.
13 Disponível em: <https://www.facebook.com/sciambrasil/>.
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Introdução

Há algumas décadas, no Brasil e no mundo, a ampliação da natureza e do es-
copo das ações de difusão da ciência, visando atingir públicos cada vez mais diversi-
fi cados, vem ganhando relevância. Mais recentemente, essa difusão que vai além da 
comunicação entre os pares – e que, para os fi ns de nossa discussão, chamaremos a 
partir de agora de divulgação científi ca – enfrenta novos desafi os, bem como ganha 
novas oportunidades, advindas tanto do contexto da própria produção científi ca, 
quanto dos novos canais e tecnologias de informação e comunicação.

Neste capítulo, além de debater esse cenário, nosso objetivo é apresentar a tra-
jetória de pouco mais de uma década do Laboratório Aberto de Interatividade para 

1 Os autores agradecem o apoio permanente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e 
Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), processo 
nº 2017/08909-9 e 2013/07296-2.
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a Disseminação do Conhecimento Científi co e Tecnológico (LAbI) da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), que, desde 2006, vem atuando na divulgação cien-
tífi ca em todas as áreas do conhecimento, com produções nos mais diversos suportes 
e canais midiáticos.

Ao longo da história, foram vários os objetivos atribuídos à atividade de 
divulgação científi ca, desde a garantia de legitimidade à própria ciência junto à 
sociedade e o despertar de vocações, até a promoção da participação das pessoas 
em processos de tomada de decisão que, cada vez mais, envolvem o conheci-
mento científi co e tecnológico. Em sua trajetória, o LAbI veio entendendo tais 
objetivos como necessariamente complementares e, em sua busca por contribuir 
para o alcance de tais objetivos, tem pautado sua atuação – teórica e metodologi-
camente – na ideia de promoção da cultura científi ca e das relações entre ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA); na exploração criativa e crítica das 
narrativas para “contar histórias” sobre ciência para diferentes audiências; e na 
construção de pontes entre real e virtual, espaços físicos e online, analógico e 
digital, para a circulação dessas narrativas. Assim, inicialmente apresentamos, em 
uma exposição bastante breve, alguns desses referenciais, para, em seguida, falar-
mos de algumas das produções do LAbI concretizadas a partir deles.

Cultura científi ca

Ao longo da história não apenas da divulgação científi ca, mas da própria 
Ciência Moderna – já que ambos os campos se desenvolvem paralelamente –, são, 
como já registrado, muitos e diversifi cados os objetivos atribuídos à dissemina-
ção, junto a públicos não especializados, do conhecimento científi co e tecnoló-
gico. Identifi cado com a perspectiva de promoção da cidadania, o LAbI não se 
especializou na divulgação de uma única área do conhecimento, buscando sempre 
a construção de narrativas multi e/ou interdisciplinares, tanto como “antídoto” à 
extrema especialização dos campos científi cos e à disciplinarização do ensino das 
ciências, quanto, principalmente, por compreender essa perspectiva da interdis-
ciplinaridade como essencial à promoção das relações CTSA e, assim, da cultura 
científi ca.

Nesse esforço de produção de novas narrativas de ciências e sobre as ciên-
cias com fi ns de divulgação e educação, a compreensão sempre foi de que se 
busca uma recontextualização desses saberes, tal como proposto por Marandino 
(2004), e especialmente por Orlandi (2008), que afi rma que o discurso da divul-
gação científi ca não é uma simples justaposição entre ciência e jornalismo, mas 
sim uma articulação específi ca que se caracteriza não como tradução, e sim como 
interpretação que causa, dentre outros, um efeito de “exterioridade” da ciência, 
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de ocupação de um lugar social e histórico no cotidiano dos sujeitos, de apresen-
tação da ciência no cotidiano da sociedade. (PEZZO, 2011)

Em relação especifi camente à ideia de promoção da cultura científi ca, aos 
debates sobre a necessidade de reinserção da ciência na cultura (SNOW, 1995; 
VOGT, 2003, 2006), entende-se que o conceito de cultura científi ca abrange 
grande parte dos objetivos atualmente apresentados tanto ao ensino formal das 
ciências quanto a diferentes atividades associadas ao campo da divulgação cientí-
fi ca, vinculando-se inexoravelmente, como já delineado anteriormente, à promo-
ção da capacidade de exercício pleno da cidadania. (PEZZO, 2011) Tais objeti-
vos, em maior ou menor grau, destacam também a relevância de abordagens que, 
em grande medida identifi cam-se, por sua vez, com o movimento de promoção 
das relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, em especial os 
aspectos da participação em processos de tomada de decisão, do desenvolvimen-
to de uma ação social responsável e do controle social da Ciência e Tecnologia 
(C&T); de atenção aos temas de relevância social; e, mais uma vez, da interdisci-
plinaridade. (AULER, 2007; SANTOS; MORTIMER, 2001)

Carlos Vogt e Ana Paula Morales (2018), ao revisitarem recentemente o 
conceito de cultura científi ca, atribuem à divulgação científi ca o status de ponto 
de encontro entre a sociedade e a ciência, entre a ciência e sua percepção pela 
sociedade, entre a ciência e aquilo que não é ciência. Mais do que isso, destacam 
como a comunicação, quando voltada ao público que não participa diretamente 
do processo científi co, transforma a ciência por sua inserção na cultura, ao mes-
mo tempo em que o conhecimento científi co pode ser considerado elemento de 
transformação da cultura, com ambos os movimentos levando à chamada cultura 
científi ca.

Em tempos de crise, concretizada não apenas na escassez de investimen-
tos, mas também – e principalmente – nos ataques à própria legitimidade da 
prática científi ca, à validade das evidências científi cas e, em última instância, à 
racionalidade, cresce a atenção voltada às práticas de divulgação científi ca e/ou 
comunicação pública da ciência, compreendidas como essenciais à consolidação 
do apoio popular à atividade científi ca. Esse sentido de urgência é reforçado 
por pesquisas de percepção pública da ciência que, invariavelmente, indicam um 
grande interesse da população por temas de C&T, na mesma medida em que 
apontam imenso desconhecimento sobre os conceitos científi cos e sua relação 
com o cotidiano. No entanto, é importante que tais ápices no interesse e no 
apoio às práticas voltadas à disseminação do conhecimento não prescindam do 
olhar histórico e da refl exão sobre os objetivos dessas práticas e, à luz desses 
objetivos, sobre o que divulgar, de que forma e para quais públicos. É buscan-
do contribuir com essa refl exão que apresentamos a seguir algumas experiências 
desenvolvidas no LAbI. 
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Contando histórias de ciência: radionovelas e a “Trilha da Luz”

Nos seus primeiros anos de existência, o LAbI priorizou a realização de ex-
posições interativas que, com o uso de recursos de tecnologia digital de informação 
e comunicação, buscavam proporcionar a imersão dos visitantes em contextos que, 
de outra forma, não poderiam ser vivenciados, como, por exemplo, os universos 
do muito grande e do muito pequeno. Este, inclusive, foi o ponto de partida da 
primeira instalação concretizada – “Escalas – Uma viagem entre infi nitos” –, em 
2007, que proporcionava a viagem do visitante por diferentes escalas, do universo 
nanométrico à imensidão dos astros. Em 2011, estreou a instalação “Memórias de 
um Carbono”, uma aventura interativa pelo tempo e pelo espaço em que o visitan-
te tinha a oportunidade de acompanhar a trajetória dos átomos de carbono pelo 
Universo, desde a sua gênese no interior de uma estrela até sua chegada ao nosso 
planeta depois de bilhões de anos. Foi a experiência de “Memórias de um Carbo-
no” que consolidou a perspectiva de trabalho com narrativas, com a “contação de 
histórias” sobre a ciência e o conhecimento científi co, perspectiva esta que tem 
articulado as diferentes iniciativas do laboratório desde então.

Porém, ainda antes disso, em 2010, uma outra experiência marcante nesse 
sentido foi a produção da radionovela Um universo entre nós, com personagens 
inspirados naqueles de Diálogo sobre as duas novas ciências, de Galileu Galilei. 
Essa experiência, por sua vez, subsidiou a proposição, em 2011, de uma segun-
da radionovela, Verdades inventadas,2 com 37 episódios de 10 minutos cada e 
um blog da personagem principal, a adolescente Laura. Verdades inventadas narra 
de forma lúdica as descobertas científi cas de Laura, partindo de atividades co-
tidianas que a levam a aventuras imaginárias, nas quais interage com cientistas 
e pensadores como Albert Einstein, Charles Darwin, Júlio Verne, Marie Curie, 
Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Isaac Newton, dentre vários outros. Por meio 
dessas experiências, a estudante vai assimilando o conhecimento produzido por 
esses célebres cientistas. No momento de seu lançamento, a produção recebeu 
grande atenção da mídia local, regional e até mesmo nacional. Para a sua pro-
dução, a radionovela foi contemplada com o prêmio Roquette-Pinto, concedido 
pela Associação das Rádios Públicas do Brasil (Arpub).

Mais recentemente, a partir de 2015, o LAbI se lançou a um novo desafi o, 
de produzir conteúdo de divulgação científi ca voltado a crianças na faixa etária a 
partir dos sete anos, iniciativa que também partiu da busca por construir narrativas 
de ciência comprometidas com a promoção da cultura científi ca. O projeto foi 
iniciado no marco das comemorações do Ano Internacional da Luz, a partir de 

2 Disponível em: <https://viagensdalaura.wordpress.com/escute-aqui-minhas-aventuras/>. Acesso em: 
17 ago. 2018.
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proposta aprovada em edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi -
co e Tecnológico (CNPq) em parceria com o Instituto TIM, intitulada “Brincando 
com a Luz: do microscópio ao telescópio”. O projeto envolveu curso de formação 
de futuros professores de ciências, no qual surgiram as primeiras ideias para o que 
viria depois a ser a série de animações infantis “As aventuras de Ultravioleta e seu 
companheiro Fóton”, lançada em abril de 2018.

A série As aventuras de Ultravioleta e seu companheiro Fóton é composta por 
seis episódios – com média de cinco minutos de duração cada –, que narram as 
aventuras de Clarice e seu cachorro Nub, identidades secretas dos heróis Ultravio-
leta e Fóton, que contam com a ajuda de Guaraci, o Senhor da Luz, para desvendar 
os mistérios que surgem em situações que envolvem também seus amigos Helena 
e Luizo. Todos os personagens são interpretados por marionetes de espuma, op-
ção feita considerando a familiaridade do público infantil com essa linguagem. 
Os episódios estão associados a seis áreas distintas, nas quais foram selecionadas 
abordagens específi cas para o fenômeno da luz: Química (quimioluminescência), 
Biologia (fotossíntese), Astronomia (vida das estrelas), Saúde (estrutura e funciona-
mento do olho), Física (decomposição da luz) e Microscopia (funcionamento do 
microscópio). Além da preocupação com a qualidade da narrativa – desenvolvida 
em parceria com roteiristas especializados – e com a precisão dos conceitos cientí-
fi cos, também foram feitas refl exões pedagógicas considerando o público ao qual 
a produção se destina, que resultaram, por exemplo, na adoção da redundância 
como estratégia metodológica. A série compõe a chamada “Trilha da Luz” no pro-
jeto Caminhos do Conhecimento, que será detalhado mais adiante.3

 FIGURA 1 – Personagens da série “As aventuras de Ultravioleta e seu companheiro 
Fóton”

Fonte: As aventuras de Ultravioleta e seu companheiro Fóton  (2018).

3 Para mais informações, ver: < www.caminhos.ufscar.br>. Acesso em: 17 ago. 2018.
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Divulgação científi ca e novas mídias

Além da experimentação com a construção de narrativas, o LAbI foi, ao longo 
de sua trajetória, progressivamente adotando a produção audiovisual como sua prin-
cipal linguagem nos esforços de difusão científi ca e, cada vez mais, vem pesquisando 
e testando o desempenho de diferentes produtos audiovisuais nas mídias sociais.

O rádio, particularmente, faz parte da história do LAbI desde os seus anos 
iniciais, com o programa semanal “Paideia”, que estreou em 2009 e é veiculado até 
hoje na Rádio UFSCar4 e, desde 2017, também com versão em vídeo – veiculada 
no site do LAbI5 e em suas redes sociais. Nos últimos anos, no entanto, o LAbI tem 
priorizado a produção de videocasts – arquivos de vídeo, em geral de curta ou mé-
dia duração, para disseminação na  internet –, inclusive pela repercussão que essa 
produção tem obtido junto a diferentes públicos, especialmente nas redes sociais. 
Regularmente, são produzidos os videocasts ClickCiência e Ciência Explica, além do 
já mencionado programa Paideia e do excerto “Paideia Entrevista”.

Em ClickCiência – que já conta com mais de 250 episódios, com média de 
cinco minutos de duração cada –, os próprios pesquisadores falam dos estudos 
que realizam. Destaca-se, em relação à trajetória dos episódios de ClickCiência 
nas redes sociais, particularmente no Facebook, seu potencial de promover enga-
jamento – comentários, reações (curtidas) e compartilhamentos, particularmente 
em grupos de interesses específi cos –, o que atribuímos, considerando inclusive 
o teor das mensagens enviadas, à possibilidade de “diálogo” direto com o pesqui-
sador. Assim, embora ainda não tenhamos análise sistemática desses resultados, 
parece promissora a realização de estudos que analisem o impacto de produções 
com essas características não apenas em termos de seu desempenho midiático, 
mas, também, no que diz respeito à aproximação do público à ciência e, assim, à 
promoção da cultura científi ca.

A série de videocasts do Ciência Explica, com cerca de um minuto de du-
ração em cada episódio, é voltada ao público infanto-juvenil, apresentando con-
ceitos simples a partir de perguntas do cotidiano – como, por exemplo, por que 
o nosso sangue é vermelho, como a energia chega até a nossa casa ou por que 
o nosso estômago ronca quando estamos com fome – e usando a linguagem do 
desenho livre a mão. A série ganhou grande visibilidade a partir do interesse de 
parceiros – como as revistas Galileu – de divulgação científi ca – e Carta Educa-
ção – voltada a professores da Educação Básica – e a Agência Fapesp – em com-
partilhar essa produção. Além disso, após o seu lançamento, surgiram algumas 
outras iniciativas utilizando a mesma linguagem – incluindo desenhos realizados 

4 Disponível em: <www.radio.ufscar.br>. 
5 Disponível em: <www.labi.ufscar.br>. 
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com o apoio de softwares específi cos –, o que pode indicar, além de um aparente 
sucesso da proposta, a facilidade de sua adoção por grupos que, eventualmente, 
não disponham de muitos recursos para a produção de conteúdos audiovisuais.

Além do diálogo com seu público através das redes sociais por meio desses 
produtos, o LAbI também tem desenvolvido estratégias pensadas especifi camen-
te para esses ambientes, com resultados importantes. Um exemplo é a série de 
produções elaboradas em contexto de campanha de conscientização sobre a im-
portância do combate ao mosquito Aedes aegypti, com destaque ao vídeo intitu-
lado “Zika Wars” – paródia da série Star Wars – e à produção lançada no Dia do 
Amigo em formato semelhante àquele que o próprio Facebook disponibilizava 
para cumprimentos entre amigos, que se aproveitaram da associação, criada em 
curto espaço de tempo, com assuntos que já contavam com grande visibilidade 
nas redes. Outro exemplo é a série intitulada “Todo dia é dia de Ciência”, que 
produz imagens diárias em formato próprio para publicação no Facebook, com 
efemérides científi cas, a partir de conteúdo produzido originalmente pelo Insti-
tuto Ciência Hoje e adaptado às redes sociais pelo LAbI. Por fi m, destacam-se 
também as ações apelidadas de “relógio da Ciência”, transmissões ao vivo que, 
em datas comemorativas – como, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher 
e o momento de realização das Marchas pela ciência –, fi cam várias horas no 
ar com informações cumulativas como, por exemplo, nos casos mencionados, 
ocorrências de violência contra as mulheres e cortes nos recursos fi nanceiros des-
tinados à C&T. Nesses casos, o objetivo, além da veiculação das informações, é 
aproveitar os algoritmos do Facebook – que privilegiam, ao menos até o momen-
to, transmissões ao vivo – para ampliar o alcance das ações realizadas.

Considerando a página do LAbI no Facebook,6 o Twitter ClickCiência7 e os 
canais no YouTube do LAbI8 e ClickCiência,9 são quase 40 mil seguidores atual-
mente, ou seja, pessoas que optaram por acompanhar a produção do Laboratório e 
que são notifi cadas a cada nova publicação. Outro dado importante é que, conside-
rando um intervalo recente de 12 meses, os 256 vídeos produzidos naquele período 
tiveram mais de um milhão de visualizações a partir desses diferentes canais.

Ciência e Arte: o concerto “Infi nito em todas as direções”

Outra diretriz fundamental na atuação do LAbI é a busca por promover o 
diálogo entre Arte e Ciência na conformação de estratégias de promoção da cultura 

6 Disponível em: <www.facebook.com/labiufscar>. 
7 Disponível em: <twitter.com/ClickCiencia>.
8 Disponível em: <www.youtube.com/labiufscar>.
9 Disponível em: <www.youtube.com/clickciencia>.
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científi ca e, nesse sentido, uma das realizações mais importantes foi o concerto “In-
fi nito em todas as direções”,10 produzido em parceria com a Orquestra Experimen-
tal da UFSCar. O concerto estreou em São Carlos – município do estado de São 
Paulo onde está a sede do LabI – em junho de 2017, e a expectativa é que possa, em 
breve, entrar em itinerância no Brasil e, possivelmente, também em outros países.

Com título que homenageia o livro homônimo do físico Freeman Dyson, 
o espetáculo também empresta do livro a metáfora do Universo e suas dimen-
sões infi nitamente grandes e pequenas, além de infi nitamente belas. A narrativa, 
inspirada nas origens da matéria, do Universo e, em última instância, da vida 
na Terra, parte da ideia da Antiguidade de que os cinco elementos – terra, água, 
fogo, ar e éter – seriam formadores de tudo o que existe. Assim, a apresentação 
conta a história da criação da matéria e da vida no Universo e em nosso planeta, 
aliando música e imagens ao conhecimento científi co. Cada elemento representa 
um dado da criação: a terra é a metáfora para o mundo material tal qual o co-
nhecemos; a água representa a origem da vida; o fogo aparece como elemento 
transformador da matéria; o ar traz a amplitude da racionalidade e inteligência 
humanas; enquanto o éter leva ao espaço, ao infi nito, representando a ponte 
entre os átomos e as galáxias. O concerto apresenta nove músicas, sendo cinco 
delas inéditas, compostas especialmente para o projeto. Além da performance da 
Orquestra, o espetáculo tem projeções de imagens e narração, também compos-
tas especialmente e em diálogo com as músicas.

FIGURA 2 – Apresentação do concerto “Infi nito em todas as direções” no Tea-
tro Municipal de São Carlos

Fonte: Concerto “Infi nito em todas as direções” (2017).

10 Disponível em: <www.infi nito.ufscar.br>.
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Espaço físico e virtual no projeto “Caminhos do Conhecimento”

Museus e Centros de Ciências têm, historicamente, exercido um impor-
tante papel educativo. Entretanto, embora tais espaços permitam novas e dife-
renciadas possibilidades de leitura do mundo, não restritas unicamente ao conhe-
cimento institucionalizado e meramente instrumental (TRILLA, 1996), cada vez 
mais apresentam um viés estritamente pedagógico, como sendo uma extensão da 
própria escola. Outro aspecto a ser observado com olhar crítico em relação aos 
museus e centros de ciências tradicionais diz respeito ao papel de centralidade 
no processo formativo que é atribuído aos fenômenos e objetos. Tal centralidade 
se justifi ca quando esses fenômenos ou objetos apresentam características únicas 
ou, também, quando não são de fácil acesso. Entretanto, em geral, boa parte des-
ses fenômenos e objetos não apresentam tais singularidades e, assim, estão apenas 
deslocados de seu local de origem, oferecendo, portanto, uma semiexperiência 
formativa. (FABRÍCIO; PEZZO; FREITAS, 2013) Por fi m, as abundantes so-
mas de recursos fi nanceiros necessários à construção de espaços para alocação de 
museus e centros de ciências e à formação, contratação e manutenção de equipes 
para essas instituições têm ampliado a necessidade do desenvolvimento de pro-
postas inovadoras que permitam a implementação de novos projetos com baixo 
custo voltados à difusão e à educação científi ca.

Foi justamente em resposta a tais questionamentos que tomou forma outra 
iniciativa hoje essencial à atuação do LAbI, o projeto “Caminhos do Conheci-
mento”, museu ao ar livre – situado no Campus São Carlos da UFSCar – e, ao 
mesmo tempo, espaço virtual.11 A abordagem utilizada na concepção do projeto 
amparou-se nos referenciais das cidades educadoras e da educação com enfoque 
CTSA, na medida em que foca seu olhar nos potenciais educativos dos espaços – 
em especial aqueles que possibilitam compreensões, refl exões e experiências mais 
aprofundadas das complexas inter-relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade 
e Ambiente – e em suas representações sociais. (FABRÍCIO, 2016) A articulação 
entre tais perspectivas possibilita uma ruptura das “paredes” que limitam os espa-
ços das instituições de difusão do conhecimento. Essas paredes, não necessaria-
mente em seu sentido literal, muitas vezes acabam impondo barreiras simbólicas 
que difi cultam o acesso do público, seja pela falta de interesse, pelo desconheci-
mento de sua função ou, também, pela ausência do que Chassot (2010) chama 
de alfabetização científi ca mínima, que impossibilita uma compreensão efetiva 
daquilo que é apresentado por tais instituições. Assim, depositamos nossos esfor-
ços no desenvolvimento de uma plataforma facilitadora dos processos de difusão 
do conhecimento a partir dos espaços de vivência coletiva, do cotidiano e do 

11 Disponível em: <www.caminhos.ufscar.br>.
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encontro e partilha com o outro, pois acreditamos que essa perspectiva pode 
fornecer oportunidades únicas de refl exão frente aos desafi os impostos pela so-
ciedade atual na concretização de uma formação efetiva em esferas de democracia 
plena e participativa. 

A partir desses referenciais, o projeto tinha como objetivo o desenvolvi-
mento de uma opção altenativa aos museus e centros de ciências tradicionais, a 
ser implantada nos campi da UFSCar. Para tanto, o projeto partiu de três pontos 
centrais: defi nição dos itinerários de visitação; elaboração e desenvolvimento da 
plataforma de suporte; e produção de conteúdo específi co para cada itinerário. 
A defi nição dos itinerários buscou o estabelecimento dos pontos de interesse para 
as ações de difusão, pautando-se nas especifi cidades das áreas do conhecimento 
e, ao mesmo tempo, levando em conta os aspectos físicos dos espaços do Campus 
São Carlos da UFSCar, bem como a dinâmica cotidiana de seus frequentadores. 
Nesse sentido, foram estabelecidos para a primeira etapa do projeto 17 pontos 
que vão desde a Filosofi a até diferentes engenharias, passando pelas Ciências 
Biológicas, Química, Computação e Saúde, dentre outras áreas.

Em cada um desses pontos localiza-se um suporte físico (totem) relacio-
nado à área do conhecimento abordada, como, por exemplo, o ponto Galileu 
Galilei, localizado próximo ao Observatório Astronômico da UFSCar, agregador 
de conteúdos relacionados à Astronomia.

FI GURA 3 – Totem do projeto “Caminhos do Conhecimento” instalado 
próximo ao Observatório Astronômico no Campus São Carlos da 
UFSCar

Fonte: Acervo dos autores.
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A  plataforma de suporte físico (totem) apresenta os nomes dos pontos, tex-
tos informativos sobre a área do conhecimento e os QR Codes – códigos gráfi cos 
que direcionam a sítios na  internet – que permitem o acesso ao suporte virtual 
do museu por meio de dispositivos móveis como telefones celulares e tablets. O 
suporte virtual foi desenvolvido para utilização em dispositivos móveis e também 
para aplicação web e, na versão web, visitantes podem percorrer todo o itinerário 
do museu remotamente, tendo acesso aos conteúdos vinculados a cada ponto.

Por fi m, a produção de conteúdos específi cos baseou-se nos itinerários, de 
forma a auxiliar a construção de narrativas sobre os conhecimentos presentes nos 
espaços apontados, constituindo-se como o que denominamos “trilhas”. Ao optar 
por uma das trilhas, sempre que o visitante ativa um novo ponto – seja na versão 
web ou na versão móvel – tem acesso direto ao vídeo daquele ponto relacionado 
diretamente à trilha que está percorrendo. Até o momento, são duas as trilhas já 
constituídas, mas a ideia é que infi nitas trilhas possam ser elaboradas, inclusive a 
partir do estabelecimento de parcerias com diferentes grupos na universidade e 
fora dela. O primeiro itinerário, denominado “Trilha do Conhecimento”, passa 
por todos os pontos do projeto, narrando a história e especifi cidades das diversas 
áreas de conhecimento presentes na universidade. O segundo itinerário a entrar 
em funcionamento foi a “Trilha da Luz”, destinada ao público infantil, como já 
apresentado anteriormente.

Mídia e Ciência

Para concluir, e retomando algo já delineado anteriormente, é importante 
retomar que a atuação do LAbI, além de buscar oferecer produções midiáticas 
com conteúdo de qualidade sobre ciência, tem o objetivo também de promover 
uma relação mais crítica com esse tipo de produção, por meio de ações voltadas à 
educação para as mídias. Tal objetivo nasce da compreensão de que o uso das tec-
nologias digitais de informação e comunicação e das narrativas midiáticas deve 
ser concomitantemente criativo e crítico e, para tanto, não pode prescindir de 
uma educação para as mídias que olhe para as estruturas de produção midiática, 
os produtos resultantes dessa produção – textos e imagens – e, também, para as 
audiências e os processos de recepção dessa produção. (PEZZO, 2016) Além dis-
so, assume o potencial da educação para as mídias de desenvolvimento do olhar 
crítico não apenas para essas produções midiáticas, mas, também, para a própria 
ciência. Nesse sentido, além de atividades de formação voltadas, dentre outros 
públicos, a professores em formação e em exercício, o laboratório publica, desde 
março de 2017, a coluna Mídia e Ciência – com versões em texto e em vídeo, 
que já ultrapassaram a 50a edição. Semanalmente, a coluna faz um comentário 
temático sobre a cobertura de Ciência, Tecnologia e Inovação concretizada na 
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mídia brasileira e internacional. Esse acompanhamento sistemático visa, além 
dessa ação informativa e formativa, também a coleta e a sistematização de dados 
para a realização de pesquisas sobre como diferentes assuntos relacionados às 
diversas áreas do conhecimento são tratados na mídia.

Considerações fi nais

À luz da trajetória aqui brevemente relatada, conclui-se que o LAbI conta, 
hoje, com metodologia e práticas já bastante consolidadas de difusão do conhe-
cimento, encontrando-se no momento inclusive no ponto de maior visibilidade 
de sua produção. Assim, como desafi os para o futuro, vislumbra-se inicialmente a 
manutenção e diversifi cação dessa produção, com a criação, por exemplo, de no-
vos produtos audiovisuais – especialmente fi rmando parcerias com pesquisadores 
de diferentes áreas do conhecimento, visando a consolidação de um modelo de 
colaboração entre comunicadores, educadores e cientistas –, e com a expansão 
do museu “Caminhos do Conhecimento”, inclusive a outras localidades, a partir 
da estabilização de sua plataforma tecnológica. Por fi m, o Laboratório também 
tem como prioridades, neste momento, a condução de investigações que contri-
buam para o estabelecimento de indicadores de acompanhamento e avaliação da 
produção em divulgação científi ca e a oferta de oportunidades de formação em 
divulgação científi ca a comunicadores e cientistas, para que haja o compartilha-
mento da experiência adquirida ao longo dessa história, bem como a troca de 
experiências que qualifi que a sua continuidade.
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Introdução

A imersão tecnológica que vivenciamos  na contemporaneidade, nas suas 
mais variadas dimensões, constitui um meio para a mudança e inovação. Esta é 
uma realidade que tem sido objeto de estudo pela comunidade científi ca, nomea-
damente na análise do impacto das tecnologias digitais de informação e comuni-
cação (TDIC) no acesso e produção do conhecimento científi co.

Com efeito, a sociedade está a transfi gurar-se e vive-se hoje a era do pós-pa-
nóptico, a era em que o poder se move com a velocidade do sinal digital, sendo 
que o tempo do movimento se reduziu à instantaneidade. 

[Um] poder verdadeiramente extraterritorial, sendo que o advento 
dos dispositivos de comunicação digital, ilustram bem o ‘golpe de 
misericórdia’ simbólico na dependência relativamente ao espaço. 
Na realidade, não importa mais onde está quem dá a ordem, a 
diferença entre ‘próximo’ e ‘distante’, ou entre o espaço ‘selvagem’ e 
o ‘civilizado’. (CAEIRO; MOREIRA, 2018, p. 24) 
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O fi m do Panóptico de Jeremy Bentham, arquimetáfora do poder moderno, é o 
arauto do início de uma nova era digital habitada por nômades digitais. Assim como os 
nômades, mal vistos na era do Panóptico, os nômades digitais movimentam-se no cibe-
respaço em busca de conectividade, de informação e de conhecimento que satisfaçam as 
suas necessidades. Os nômades digitais movimentam-se em espaços digitais e híbridos, 
habitando comunidades virtuais, e a partir dessas conexões, constroem uma rede de 
caminhos indefi nidos, presente num espaço de fl uxos. (CASTELLS, 2007)

A hiperconexão é uma realidade, e é por meio destas conexões permanentes que 
o mundo se organiza, se constroem as subjetividades, o conhecimento. (PORTO; MO-
REIRA, 2017) Mas tão, ou mais importante, que esta conectividade e estado perma-
nente em rede, é o fator de convergência e a imersividade inerentes às novas estruturas 
narrativas transmidiáticas em formatos multimodais que permitem esta ubiquidade, 
conexão e nomadismo. Convergência entendida como a circulação – linear ou não – 
de conteúdos, em diferentes plataformas, sistemas e dispositivos, defi nida pelo fl uxo de 
informação por meio destes canais de comunicação. Sendo que, para Jenkins (2009), a 
convergência não se refere a uma estrutura tecnológica, refere-se sim às conexões profun-
das e complexas, criadas num nível cognitivo de perceção dos indivíduos, considerando o 
seu estado ubíquo de acesso e navegação dentro de diferentes ambientes digitais.

Esta nova realidade da organização do poder, da hiperconexão, da cultura 
da convergência tem gerado, por sua vez, novas possibilidades de acesso, mapea-
mento e sistematização de informações científi cas, envolvendo tanto os pesquisa-
dores quanto os resultados de suas pesquisas. 

Observamos que as fortes relações entre as TDIC e a ciência passam pela 
produção do conhecimento científi co e sua disseminação pela criação e amplia-
ção das redes de colaboração entre pesquisadores, pela acessibilidade e disponi-
bilização dos resultados dos estudos e pelo fomento às novas ideias, refl exões e 
diversifi cação dos fundamentos dos estudos. Nesse sentido, apresentamos aqui 
uma refl exão sobre a relação entre as tecnologias digitais e o conhecimento cien-
tífi co, destacando o potencial da cultura digital para emergência das novas pos-
sibilidades de acesso, mapeamento e sistematização de informações científi cas. 
Buscamos, portanto, destacar contribuições decorrentes da incorporação de fer-
ramentas tecnologias digitais no contexto da produção científi ca, particularmente 
quanto à produção de redes de pesquisa e ao acesso ao conhecimento científi co.

Como exemplo para esse movimento, apresentamos a seguir duas perspec-
tivas de análise:  

a) uma mais voltada ao papel das TDIC para o fomento à produção de 
conhecimentos científi cos, à identifi cação e organização de informações 
científi cas em determinada área, à criação de redes de colaboração entre 
pesquisadores e à visibilidade das investigações realizadas; e 
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b) mais relacionada à disseminação e/ou acessibilidade do conhecimento 
científi co, com claro destaque para os movimentos pela “ciência livre” ou 
“ciência aberta” e pelos repositórios digitais. 

Primeira perspectiva: bases digitalizadas de pesquisadores e suas 
produções científi cas

Nos últimos anos, instituições governamentais de vários países têm en-
vidado esforços para criação de bases digitais, com informações profi ssionais 
(curriculum vitae) de pesquisadores e ações de grupos de pesquisas, facili-
tando a localização e o acesso à produção científi ca nas mais diversas áreas 
do conhecimento. No Brasil, por exemplo, foi desenvolvida a Plataforma 
Lattes1 (Figura 1) e o Diretório de Grupos de Pesquisa, ambas promovidas 
pela agência de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico (CNPq). Em Portugal, por seu turno, há a Plataforma DeGóis2 
(Figura 2), exemplo similar à Plataforma Lattes brasileira, sendo – conforme 
consta no site da plataforma – um instrumento de recolha, disponibilização 
e análise da produção intelectual, científi ca e outras informações curriculares 
dos investigadores portugueses, sendo o seu promotor o Ministério da ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior, através da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (FCT).

FIGURA 1 – Tela de informações estatísticas da Plataforma Lattes®

Fonte: CNPq (2018).

1 Saiba mais sobre a Plataforma Lattes em: <http://lattes.cnpq.br/>.
2 Saiba mais sobre a Plataforma DeGóis em: <www.degois.pt>.
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FIGURA 2 – Informações estatísticas da Plataforma DeGóis®, em dezembro de 2017

Fonte: FCT (2018b).

Basicamente, as Plataformas DeGóis e Lattes são portais cujas principais fun-
cionalidades são a gestão individual do curriculum por parte do utilizador, a consulta 
de indicadores e a visualização de currículos mediante pesquisas baseadas em critérios 
relacionados com o conteúdo do curriculum. Além de informações estatísticas gerais, 
esses portais também possibilitam visualização de indicadores estatísticos diversos, 
tais como: investigadores por sexo, faixa etária, instituição, região geográfi ca do país, 
grau de formação, tipo ou quantidade de produção científi ca, área de conhecimento, 
ano ou tipo – artigo, capítulo de livro etc. –, entre outras classifi cações e fi ltros. 

Do ponto de vista da produção e disseminação científi ca, essas bases digi-
tais, com informações curriculares de pesquisadores, contribuem para a produ-
ção e disseminação do conhecimento de diversas formas. Por exemplo, podemos 
identifi car e classifi car os pesquisadores por tipo de interesse para constituição 
de redes de parcerias e colaboração nas publicações, projetos, participação em 
eventos etc. Também é possível minerar e organizar as produções científi cas dos 
pesquisadores cadastrados na base, para identifi car, por exemplo, temáticas mais 
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pesquisadas ou silenciadas, interesses investigativos, coautorias mais recorrentes, 
tendências temáticas, evolução cronológica das publicações cadastradas etc. Des-
ta forma, com o simples acesso às informações curriculares de investigadores, 
podem-se fazer análises científi cas – pela bibliometria, por exemplo –, identifi car 
cientistas com interesses em comum para estabelecimento de parcerias, convidar 
para colaborar em projetos específi cos, além da possibilidade de acesso sistema-
tizado à ampla relação de textos e estudos elaborados por diversos pesquisadores. 
São ações muito facilmente realizadas graças ao desenvolvimento das TDIC.

A  título de exemplo, fi zemos uma breve mineração/fi ltro e sistematização 
das produções científi cas sobre Educação a Distância, cadastradas na Plataforma 
DeGóis que apresentamos a seguir. Com esse exercício, demonstraremos também 
outra funcionalidade importante das tecnologias digitais, particularmente as fer-
ramentas ou programas computacionais utilizados para a organização e análise de 
dados bibliográfi cos, tais como a bibliometria ou a revisão bibliográfi ca sistemáti-
ca. São várias as ferramentas digitais de apoio à metodologia bibliométrica, sendo 
muito populares o VantagePoint,3 o InCites4 e o Publish or Perish.5 Embora a biblio-
metria já exista há décadas, passou por uma grande evolução em função das TDIC. 
Na cibercultura, as ações de buscar, organizar e analisar dados de produções cientí-
fi cas são muito facilmente realizadas e com maior rigor investigativo. Para demons-
trar brevemente esta relação entre as tecnologias digitais e a produção/disseminação 
científi ca, buscamos responder à seguinte questão: Em Portugal, o que há de pro-
dução científi ca (e quem a realiza) sobre a temática Educação a Distância?

Com base na Plataforma DeGóis, foram levantadas todas as produções cien-
tífi cas relacionadas à modalidade de Educação a Distância, por meio da ferramenta 
de busca do próprio Portal (Figura 3), em que pode ser indicado o termo que deseja 
buscar, o campo em que deseja pesquisar – título, termo-chave etc. – e o tipo de 
produção desejado – artigo, livro ou capítulo, por exemplo. Para a refl exão deste 
texto, foram fi ltrados os artigos publicados em revistas, contendo em seu título ou 
termos-chave palavras relacionadas à EaD, tais como: Educação a Distância, EaD, 
ensino a distância, aprendizagem a distância, tutor/tutoria a distância, aprendizagem 
online, ensino online, educação online, docência/docente online, tutoria online, forma-
ção online, docência/docente virtual, aprendizagem virtual, ensino virtual, educação 
virtual, ambiente virtual (de aprendizagem), elearning/e-learning, mlearning/m-lear-
ning, ulearning/m-learning/educação ubíqua, blearning/b-learning ou educação/ensi-
no híbrida, Universidade Aberta ou MOOC. Assim, para a demonstração proposta, 
identifi camos produções portuguesas sobre assuntos tangentes à EaD.

3 Saiba mais em: <www.thevantagepoint.com>. 
4 Saiba mais em: <https://incites.thomsonreuters.com>. 
5 Saiba mais em: <https://harzing.com/resources/publish-or-perish/windows>.
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FIGURA 3 – Tela de busca pelas produções científi ca sobre Educação a Distân-
cia, na base da Plataforma DeGóis

Fonte: FCT (2018a).

Uma simples busca, que exigiu esforço muito menor do que se a ação fosse 
realizada sem o auxílio do motor de pesquisa da plataforma e, ainda mais, se as 
informações curriculares dos pesquisadores não estivessem disponíveis digital-
mente. Ou seja, trata-se de uma ação que poderia ser realizada sem apoio das 
tecnologias digitais, mas com esforço e dispêndios – energia, tempo, recursos 
fi nanceiros etc. – muito maiores.

Como resultado, foram identifi cados um total de 142 textos para análise. 
Na limpeza preliminar, foram excluídos os textos sem relação com a temática 
EaD ou que não cumpria os critérios da busca. Ao fi nal, restaram 81 textos, 
publicados em 63 diferentes revistas de diferentes países, ao longo de aproxi-
madamente 20 anos – entre 1996 e 2017. Por meio dos softwares NotePad++®, 
VantagePoint®, CMapTools® e Word®, os dados foram organizados e indicaram 
que os 81 textos foram publicados por 127 autores. A Figura 4 apresenta uma 
tela do VantagePoint, em que se observa facilmente a rede de colaboração entre 
os autores (campo à esquerda), a quantidade de textos publicados entre os coau-
tores (matriz autoria-autoria), quantidade de textos de cada autor, dentre outras 
informações. Na Figura 5, apresentamos uma diagramação de parte da rede de 
colaboração entre os autores da EaD identifi cados no mapeamento. Percebe-se 
que são informações simples, mas muito importantes, por exemplo, para análises 
bibliométricas qualiquantitativas e, também, na constituição/identifi cação de re-
des de colaboração científi ca.
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FIGURA 4 – Tela do VantagePoint, com detalhe da matriz de autoria dos artigos 
e rede colaborativa

Fonte: Elaborada pelos autores, com base na tela do VantagePoint.

FIGURA 5 – Extrato da rede de coautoria nas produções sobre EaD registradas 
na plataforma DeGóis

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Percebe-se, assim, a importância do papel das TDIC no processo de identi-
fi cação, caracterização, organização e socialização tanto do conhecimento científi co 
quanto das redes de colaboração para produção e difusão do conhecimento. Essa 
questão tange a segunda perspectiva proposta para esta refl exão, qual seja a constitui-
ção de uma cultura de ciência aberta, popularizada com a emergência das tecnologias 
digitais – marcadamente pelos repositórios digitais de informações científi cas.

Segunda perspectiva: ciência livre/aberta, repositórios 
e as contribuições das tecnologias digitais

O progressivo aumento da capacidade das tecnologias digitais e a emer-
gência de condições adequadas para o funcionamento em rede têm se assumido 
como uma vertente incontornável para a difusão do conhecimento científi co. 
De fato, a capacidade de formação de redes torna o acesso ao conhecimento 
tanto maior quanto maior forem essas mesmas redes. (SIEMENS, 2004) Nesse 
sentido, as tecnologias digitais de informação e comunicação estão permitindo 
um acesso muito mais alargado ao conhecimento, para além de modifi carem 
completamente a forma como o próprio conhecimento se pode e deve construir 
– seguindo também a lógica de Scheufen (2015), de que a própria investigação é 
o resultado de um cumulativo processo de ideias e de conhecimentos, que outros 
investigadores podem ampliar e construir novo conhecimento.

O desenvolvimento de plataformas digitais para repositório e partilha de in-
formação tem tornado cada vez mais acessível e efetiva a socialização e coletivização 
de conhecimentos sobre os mais variados temas, áreas e projetos de investigação. 
Um processo que tem se dado, com as tecnologias digitais, de forma mais orga-
nizada e fi ável, para além de permitir a outros investigadores a possibilidade de 
reutilizar as informações decorrentes desses projetos, permitindo amplifi car a quan-
tidade e, sobretudo, a qualidade das pesquisas realizadas. (OECD, 2015) Porém, 
é também importante reconhecer que muito pouco vale a produção científi ca ser 
colocada em repositórios digitais se o acesso aos mesmos não estiver aberto ou livre.

Nesse sentido, tem vindo a ser cada vez mais reconhecida, a nível internacio-
nal, a importância de criar mecanismos que permitam uma verdadeira fruição do 
manancial de informação que se encontra espalhada no mundo virtual. Esse reconhe-
cimento tardou em chegar. Como destaca a OECD, apesar de a ciência ser “a mãe” 
da era digital, “a ciência tem lutado não só para se tornar digital, mas também para 
se tornar aberta”. (OECD, 2015, p. 5, tradução nossa) É nesse contexto que surge 
o termo “ciência aberta”, como uma nova forma de pensar o conhecimento, numa 
lógica colaborativa e mesmo conectivista.6 Embora a ciência aberta assente na 

6 O conectivismo pode ser considerado um tipo de organização e de acesso ao conhecimento, que en-
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utilização das tecnologias digitais, ela não pode ser pensada apenas como uma for-
ma de difusão do conhecimento. Conforme Silva (2017, p. 1), o conceito de ciência 
aberta é “um termo guarda-chuva”, que abrange todos os resultados de investigação 
fi nanciada e que busca o fi m de barreiras no acesso e na partilha da informação 
científi ca; e, ainda, como forma de “construção da infraestrutura para a sua con-
cretização e como desambiguação de autores, instituições e produção científi ca”.

Tal como referido no programa Foster ([201-], tradução nossa),7 a ciência 
aberta deve procurar que a abertura exista em todo o processo de produção de co-
nhecimento (Figura 6), “promovendo a partilha e a colaboração o mais cedo possível, 
implicando uma mudança sistêmica na forma como a ciência e a pesquisa são feitas”.

FIGURA 6 – Promoção da ciência aberta nas diferentes fases do processo de 
investigação

Fonte: Elaborada pelos autores com base em OSRI (2014).

tende este mesmo processo enquanto um ato coletivo. Quer isto dizer que a forma como acedemos à 
informação resulta das redes que criamos, cruzando essas mesmas redes e fazendo circular o conheci-
mento através delas. Para além disso, revela-se também importante a capacidade de formar e ampliar 
constantemente essas mesmas redes, uma vez que quanto mais formos capazes de criar, maior será a 
possibilidade de acedermos a cada vez maiores quantidades de informação. (DOWNES, 2007, c2012; 
SIEMENS, 2003, 2004; STEPHENSON, 1998; TRINDADE, 2018)

7 Saiba mais em: <https://www.fosteropenscience.eu/>.
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Assim, entre as vantagens da política da ciência aberta encontram-se:

o aumento da efi cácia da investigação, o aumento do conheci-
mento do modelo científi co, melhoria do foco e da qualidade 
dos resultados de investigação, geração de novas ideias de inves-
tigação, aumento do compromisso com a ciência e melhoria da 
literacia científi ca, maior abertura e impacto social e económico, 
aumento da qualidade, visibilidade e impacto da investigação. 
(SILVA, 2017, p. 19)

Como referido no Relatório do Royal Society (2012, p. 31, tradução nossa), 
consegue-se agora “coletar de forma mais efi caz dados da literatura publicada e 
[...] vincular a publicação através de links para fontes de dados, juntamente com a 
atualização dinâmica de dados e metadados”. Para além disso, constata também o 
relatório que esta é uma maneira de tornar mais dinâmica a relação entre a publi-
cação e os dados.

Porém, existem ainda algumas difi culdades para concretizar, efetivamente, 
uma política de partilha generalizada de dados resultantes da investigação científi ca. 
Conforme a OSRI (2014, p. 4, tradução nossa), entre os desafi os, encontram-se:

1) A parca cultura da recompensa na Academia: não há um incentivo real 
para promover e recompensar a partilha de dados.
2) Falta de infraestruturas para apoiar a abertura: existe uma incerteza ge-
neralizada sobre como os custos de abertura serão cobertos.
3) O medo de que dados brutos sejam mal interpretados, métodos mal 
utilizados ou dados publicados muito cedo.
4) Incerteza sobre a propriedade de dados e métodos.
5) Falta de expertise na promoção da abertura.

Em Portugal, o fomento de uma política nacional de ciência aberta for-
malizou-se através da Resolução do Conselho de Ministros nº 21/2016, na qual 
fi ca explícito o benefício para o desenvolvimento da ciência, enquanto forma de 
proporcionar à própria sociedade uma maior consciência sobre o mundo que a 
rodeia. Também explicita que esta política pode fomentar

o interesse de proporcionar a maior amplitude à sua valori-
zação e disseminação no plano internacional e em particular 
entre os países que têm a língua portuguesa como expressão 
oficial, promovendo o diálogo e a partilha comum entre os re-
positórios digitais de conhecimento entre os países da Comu-
nidade de Países de Língua Oficial Portuguesa. (PORTUGAL, 
2016, p. 1192)
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Contudo, de acordo com o primeiro relatório sobre a política portuguesa 
de ciência aberta, concluía-se existir ainda algum caminho a percorrer, apesar de 
já diferentes instituições se terem adaptado à política de ciência aberta. (GT-PN-
CA, 2016) O principal problema parece não estar na partilha de dados, mas sim 
numa verdadeira mudança de práticas, já que 

salvo algumas exceções, não parecem existir ainda estratégias, 
políticas e iniciativas institucionais relativamente à gestão e par-
tilha de dados de investigação [e] quanto a novas práticas cientí-
fi cas de Ciência Aberta, numa perspectiva colaborativa, elas pa-
recem ser ainda pouco conhecidas e utilizadas pela comunidade 
científi ca portuguesa. (GT-PNCA, 2016, p. 7)

Considerações fi nais

O mundo globalizado em que vivemos atualmente originou uma 
“nova” sociedade com múltiplas denominações na literatura, como seja a de 
“sociedade de informação”, a de “sociedade de aprendizagem”, a de “socieda-
de do conhecimento” ou a de “sociedade em rede” em que o denominador 
comum é o reconhecimento do papel das TDIC no acesso e à construção do 
conhecimento.

Os avanços destas tecnologias digitais, e em particular da internet, têm 
estimulado um movimento de abertura e de construção do conhecimento em 
rede. Com a Web a ênfase tem sido colocada nas conexões da rede e nas po-
tencialidades do software social para acesso à informação e ao conhecimento, 
bem como na capacidade para trabalhar em comunidades científi cas, numa 
colaboração global criativa.

Neste contexto de networking social em rede com novas estruturas e novos 
ambientes as possibilidades têm-se incrementado e diversifi cado exponencialmen-
te, surgindo novos e estimulantes desafi os para a ciência no início do século XXI.

Assim, o que procuramos neste texto, e com base em duas perspecti-
vas de análises, analisar, por um lado, possíveis interseções entre a cibercul-
tura e a produção e disseminação científica, e por outro, ressaltar a relevân-
cia das tecnologias digitais de informação e comunicação para melhoria ou 
efetivação da produção científica por meio de redes de pesquisadores e pelo 
uso de ferramentas facilitadoras do processo. Para além disso, procuramos 
ainda indicar que a relação entre as tecnologias e o conhecimento científico 
pode ser analisada por diferentes ângulos, sobretudo na perspectiva da pro-
dução e disseminação da ciência.
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Folkcomunicação no 
panorama da ciência decolonial: 
culturas populares e cibercultura

Betania Maciel

Introdução

A ciência na contemporaneidade passa por um processo de transição e de 
profundas modifi cações, caracterizado por um fl uxo constante de inovações tec-
nológicas, que permitem transformações na comunicação, e o desenvolvimento 
do mundo virtual, da velocidade e da instantaneidade.

Neste contexto muitas investigações e refl exões são feitas em torno do 
campo científi co, buscamos entender, entre outros aspectos, como se dá sua 
relação com a sociedade, os impactos, como ela é promovida na sociedade, 
como a sociedade tem acesso à informação sobre conhecimento científi co e 
inovações tecnológicas.

Esse cenário de interesse pela relação sociedade/ciência deriva, em muito, 
do fato de vivermos em uma sociedade na qual os avanços científi co-tecnoló-
gicos conferem título/imagem de desenvolvimento. Uma nação que pretenda 
ser considerada desenvolvida terá que privilegiar essa área, pois, como afi rmam 
González García, López Cerezo e Luján López (1996, p. 196, tradução nossa), “a 
lógica da sociedade moderna é a lógica da efi ciência tecnológica”.1

Para compreender essa relação, deve-se conhecer como a informação 
cientifi ca chega à sociedade, como os conhecimentos que estão no campo dos 

1 No original: “[...] la lógica de la sociedad moderna es la lógica de la efi ciencia tecnológica”.



98

PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CIÊNCIA NA CIBERCULTURA: NARRATIVAS EM MÚLTIPLOS OLHARES

estudos ou em laboratórios chegam à população, como a sociedade absorve 
os resultados da produção cientifi ca e por quais canais se dá a comunicação e 
a divulgação científi ca.

Grupos marginalizados e comunicação científi ca

O aprofundamento das modalidades, temas e peculiaridades destes meios, 
através de sua força intrínseca, enquanto experiências de construção de signifi ca-
do fortemente enraizadas na cultura humana e, especifi camente na cibercultura, 
estabelece um lócus para a exploração das bases conceituais no debate contempo-
râneo, com especial enfoque nas teorias da decolonialidade que possam ser inter-
pretadas pelo viés da Folkcomunicação, entendida como intermediadora entre a 
comunicação de massa e as culturas populares.

As abordagens teóricas da Folkcomunicação, a partir da realidade brasileira, 
tanto em contextos rurais heterogêneos, como em cenários da cultura dos contextos 
populares urbanos e rurais, cidadania inclusão social, apresentam pautas e questões 
que fazem convergir interesses entre Folkcomunicação e comunicação científi ca.

O universo das redes sociais multiplicou de forma exponencial as produ-
ções culturais pelos mais diversos grupos, sendo sua divulgação caracterizada pelo 
consumo imediato, pelo debate e discussão e pela chamada viralização nas redes 
sociais. Assim, a visualização de determinadas postagens são refl exos do processo 
de inclusão dos temas e pessoas sobre os problemas contemporâneos nas classes 
excluídas socialmente; é neste sentido que propomos a utilização do referencial 
teórico da Folkcomunicação para o estudo e análise deste campo de representa-
ções criado pelas redes sociais e pelo ciberativismo.

Entendendo a divulgação cientifi ca como uma forma de levar para a so-
ciedade os conhecimentos científi cos, uma demonstração do que está sendo pro-
duzido ou pensado neste campo do saber. Considerando que a comunicação 
cientifi ca também segue o propósito de difundir os conhecimentos científi cos, 
propõe-se uma breve diferenciação entre ambas. A comunicação científi ca visa 
propalar as descobertas ou avanços da ciência para um público especializado, 
enquanto a divulgação cientifi ca direciona-se a um público leigo.

A comunicação científi ca não precisa fazer concessões em termos 
de decodifi cação 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 veí-
culos especializados (congressos ou periódicos / revistas científi cas, 
por exemplo) com desenvoltura e está continuamente empenhado 
em assimilar termos, processos e conceitos novos. (BUENO, 2010, 
p. 3)
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A divulgação científi ca, por sua vez, é conceituada por Bueno (2009, p. 162) 
como a “[...] utilização de recursos, técnicas, processos e produtos (veículos ou 
canais) para a veiculação de informações científi cas, tecnológicas ou associadas a 
inovações ao público leigo”.

Acreditamos que a partir do reconhecimento e valorização das tendên-
cias de manifestações próprias de culturas subalternas emergentes, através das 
redes sociais, expressam o estabelecimento de sistemas alternativos de comunica-
ção com a participação e o envolvimento das culturas populares. E assim, neste 
texto, consideramos que através dos estudos folkcomunicacionais a perspectiva 
de direcionamento ao público que se encontra fora do meio hegemônico, serão 
considerados e faz parte de uma forma de integração dentro do modelo de divul-
gação científi ca. Os estudos folkcomunicacionais como sistema de comunicação 
e produção de conhecimento científi co no panorama decolonial, é a ideia que 
propomos discutir.

Na atualidade, o estudo da representação vivenciada pelas redes sociais, a 
liberdade de expressão e circulação ampla de informações nos possibilita viven-
ciar uma nova ordem ontológica. Viver conectado às redes sociais é muito mais 
que postar, do que curtir e comentar novas experiências, num mundo em que 
todos estão conectados e nada passa despercebido. A convivência online aproxima 
as pessoas e abre novos horizontes de conhecimento, além do cotidiano. Porém, 
ao fazê-lo também apresenta um potencial de confl ito, entre diversas formas de 
ser, pensar e agir, uma vez que uma comunidade antes hegemônica e localizada 
se vê confrontada pelo ciberativismo dos grupos marginalizados, situados em um 
contexto democrático e assim, de forma geral a divulgação científi ca, pretende 
popularizar os conhecimentos científi cos, traduzindo uma linguagem especializa-
da em uma acessível a um público não familiarizado ao universo tecnocientífi co.

A popularização dos conhecimentos científi cos dar-se em vários formatos 
e plataformas, pode ser um texto em uma revista, um documentário, exposição, 
museus de ciências, feiras de ciências, pelos meios de comunicação de massa etc.

Assim, Bueno afi rma que, na prática, a divulgação científi ca não 
está restrita aos meios de comunicação de massa. Evidentemente, 
a expressão inclui não só os jornais, revistas, rádio, TV [televisão] 
ou mesmo o jornalismo on-line, mas também os livros didáticos, as 
palestras de ciências […] abertas ao público leigo, o uso de histórias 
em quadrinhos ou de folhetos para veiculação de informações cien-
tífi cas (encontráveis com facilidade na área da saúde / Medicina), 
determinadas campanhas publicitárias ou de educação, espetáculos 
de teatro com a temática de ciência e tecnologia (relatando a vida 
de cientistas ilustres) e mesmo a literatura de cordel, amplamente 
difundida no Nordeste brasileiro. (BUENO, 2009, p. 162)
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Além de divulgar os resultados e/ou avanços produzidos pelo meio cien-
tífi co, a divulgação científi ca cumpre uma função essencial de democratizar os 
conhecimentos científi cos, oferecendo, portanto, informações para que o pú-
blico leigo tenha os saberes necessários que o habilitam a participar dos debates 
especializados que desrespeite a toda sociedade.

Para Calvo Hernando (1997), embora seja uma prática antiga nas 
sociedades humanas, é em nossa época que a divulgação científica suscita 
preocupações de proporção universal. Calvo Hernando (2002, p. 31) ainda 
coloca que a divulgação da ciência e tecnologia é essencial para o desenvol-
vimento cultural de uma sociedade, pois é importante que as descobertas, 
pesquisas, experiências científicas e as inovações sejam mostradas ao públi-
co, uma vez que, na contemporaneidade, estas preocupações fazem parte 
da cultura de sociedades conduzidas pelo ideal científico apregoado como 
fundamento para o progresso.

Entretanto, apesar do desenvolvimento científi co ser uma preocupação das 
sociedades que buscam o desenvolvimento e o progresso, a popularização dos co-
nhecimentos científi cos, em alguns países não ocorre com a mesma intensidade.

A disseminação da ciência se confi gura, junto com a educação, entre 
os grandes desafi os das sociedades do século XXI e como uma ne-
cessidade da democracia, cultural, econômica e política. Nesse sen-
tido, o progresso não respondeu às expectativas; Não conseguimos 
estabelecer um diálogo entre a ciência e a sociedade. Hoje, trabalhos 
publicados em diferentes países e especialmente nos de fala espanho-
la e portuguesa, ressaltam, já alertados por Carl Sagan, que em uma 
sociedade cada vez mais infl uenciada pela ciência e tecnologia, o ci-
dadão normal sabe tão pouco sobre essas questões. questões, mes-
mo que atuem diretamente em suas vidas individuais e coletivas. 
(CALVO HERNANDO, 2005a, p. 103, tradução nossa)2

Com o advento das novas mídias comunicacionais surgiram novas formas 
de divulgação e popularização das ciências, seguindo oportunamente a evolução 
das ciências e da tecnologia. Em alguns países da Europa e nos Estados Unidos a 
divulgação cientifi ca é tratada com prioridade.

2 No original: “La divulgación de la ciencia se confi gura, junto con la educación, entre los grandes retos 
de las sociedades del siglo XXI y como una necesidad de la democracia, de orden cultural, económico 
y político. En este sentido, los progresos no han respondido a las esperanzas; no hemos sido capaces de 
establecer un diálogo entre ciencia y sociedad. Hoy, trabajos publicados en los diversos países y espe-
cialmente en los de habla española y portuguesa, señalan, ya advertida por Carl Sagan, de que en una 
sociedad cada vez más infl uida por la ciencia y la tecnología, el ciudadano normal sepa tan poco de estas 
cuestiones, a pesar de que actúan directamente sobre su vida individual y colectiva”.
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No Brasil ainda precisa ser incentivada, segundo Bueno (2012, p. 14), 
desde os anos 1980 houve progressos consideráveis na popularização da ciência 
através dos meios de massa, principalmente nos veículos de expressiva circulação 
nas grandes cidades do país.

No entanto, é preciso ter em mente, que apesar dos avanços, o país ain-
da tem um longo caminho a percorrer para uma satisfatória democratização e 
popularização da ciência, como alerta o próprio Bueno. Precisamos reconhecer, 
porém, que este cenário é diferente, ainda pouco favorável, se considerar os mi-
lhares de veículos locais e regionais e, sobretudo, o rádio e a TV, nos quais a 
ciência e a tecnologia continuam basicamente ausentes. (BUENO, 2012, p. 16)

Folkcomunicação e redes sociais: novos rumos 
para a comunicação científi ca

As redes sociais exercem a função de disseminação científi ca de modo mui-
to mais efi ciente que os meios tradicionais. Ampliam a cobertura de público, 
agilizam a comunicação e são mais próximas das pessoas conectadas.

As redes sociais vêm assumindo uma importância crescente na comu-
nicação científi ca. Elas contribuem para gerar novos conteúdos, mas princi-
palmente para disseminar resultados de pesquisas originais publicados nos 
periódicos. Para o pesquisador, as redes sociais permitem a interação com 
outros pesquisadores, grupos de pesquisa e instituições, o que facilita o tra-
balho coletivo de acesso, avaliação e compartilhamento de conteúdos. Para 
os veículos de comunicação, como os periódicos científi cos, elas ampliam os 
meios de disseminação das pesquisas publicadas seja por meio de notícias, 
press releases, entrevistas, comentários. Para o público em geral a redes sociais 
servem como meio de fi ltragem e tradução dos resultados da pesquisa cientí-
fi ca em linguagem acessível e aplicada aos problemas.

Para atingir o público em geral no futuro próximo os melhores veículos 
são o Twitter e o Facebook. Já para o intercâmbio entre cientistas o melhor é o 
Mendeley, que é um gerenciador de referência gratuito e rede social acadêmica 
que ajuda organizar a pesquisa, colaborar com outras pessoas online, e descobrir 
as últimas pesquisas realizadas.

Atentos a essa relação, o foco está nas redes sociais, ciberativismos e gru-
pos marginalizados e o seu reconhecimento do campo a partir da teoria folkco-
municacional. Trata-se de uma abordagem interdisciplinar que objetiva reunir 
diferentes olhares sobre a contribuição da Folkcomunicação e da inclusão social 
aos debates na interface entre comunicação, tecnologia e sociedade. Através da 
reunião de pesquisadores, professores, estudantes, comunidades artística e jor-
nalística, atores sociais ligados ao campo da cultura em torno da pesquisa das 
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transformações da cultura popular e dos processos de comunicação nas manifes-
tações populares, identifi cando os sistemas que as confi guram enquanto espaços 
de crítica social, entretenimento cultural e de celebração cívica, além de analisar 
criticamente como a indústria midiática catalisando tais modos de pensar, sentir 
e agir dos grupos sociais e das comunidades.

Nesse âmbito, propomos desenvolver e promover refl exões sobre a crítica co-
municacional e cultural na América Latina na interface produtiva entre estudos folk-
comunicacionais, a cidadania e a inclusão. Para isso, seria necessário divulgar a teoria 
da Folkcomunicação entre docentes e alunos de graduação e de pós-graduação no 
Brasil, além de outros públicos direta ou indiretamente envolvidos com os temas 
da cultura e da comunicação; fomentar a pesquisa em rede e de caráter colaborativo 
entre pesquisadores, programas de pós-graduação e grupos de pesquisa relacionados 
aos campos da comunicação e da cultura em suas atividades de pesquisa e de divul-
gação científi ca e cultural em todo o país e na América Latina; incluir comunidades 
tradicionais e marginalizadas no ambiente da comunidade científi ca e atribuir a estas 
comunidades o papel proativo das práticas culturais e comunicacionais.

Os produtos da cultura e as manifestações das minorias sociais e classes 
subalternas contemplam uma visibilidade nos cenários de representação e podem 
ser confi guradas como circuito de comunicação e informação que incluem, prin-
cipalmente a capacidade de sentir, pensar e posteriormente agir, características 
indispensáveis para qualquer refl exão e movimentação cultural. É nesta intersec-
ção, das redes sociais digitais e do ciberativismo que vislumbramos um campo 
rico de pesquisa para a Folkcomunicação.

Considerações fi nais

Entretanto, algumas ações já apontam para um equilíbrio na democratiza-
ção dos conhecimentos científi cos, a exemplo de eventos, feiras e exposições que 
ocorrem no país e que promovem a divulgação científi ca e a democratização dos 
conhecimentos científi cos e tecnológicos.

No Brasil vem se ampliando as propostas de interdisciplinaridade nos pro-
jetos pedagógicos de instituições educacionais que mantêm relações com temas 
transversais como formar e motivar o ensino, aprendizagem e pesquisa.

A divulgação científi ca tem sido considerada um importante meio de fa-
vorecer o desenvolvimento; entretanto, essa atividade ainda não tem benefi ciado 
uma verdadeira democratização do acesso à informação científi ca em virtude da 
limitação de ações nessa área, devido ao contexto de desigualdade social existente, 
especialmente se considerada a realidade de diversos espaços rurais, ainda caren-
tes de políticas públicas para a diminuição da pobreza. Nesse sentido, perceber o 
rural como espaço de socialização que vai além da produção agrícola, no mesmo 
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sentido das novas ruralidades, é entender a importância da democratização do 
acesso à informação científi ca e às novas tecnologias para a população rural.

A alta taxa de analfabetismo precisa ser superada como o principal desafi o 
nesse âmbito. Para tanto, o acesso à educação formal precisa ser facilitado; mas 
principalmente, a escola precisa ser tornada atrativa e possibilitar o interesse no 
aprendizado em ciência e tecnologia.

Além disso, outros desafi os são impostos a esse cenário, a exemplo do ca-
ráter de simples difusão de informações propostos nos projetos citados. Atual-
mente, defende-se a ideia de democratização da ciência numa perspectiva mais 
abrangente que a já questionada noção de “alfabetização científi ca”.
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nas mãos do pesquisador
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Antecedentes

O fato de os avanços científi cos e tecnológicos se fazerem cada vez mais 
rapidamente talvez tenha levado a sociedade contemporânea a depositar nas ci-
ências a esperança de uma vida melhor. O homem espera que os cientistas pos-
sibilitem a melhoria da qualidade de vida no planeta. Para tanto, torna-se neces-
sário não apenas  investigar, explorar, experimentar, compreender, descobrir, mas 
também utilizar o saber científi co como instrumento para alcançar o bem-estar 
social. Nesse contexto, também é essencial que as informações sobre ciência e tec-
nologia sejam divulgadas, o que possibilita transformar esse saber especializado 
em bem comum. A divulgação científi ca desempenha, então, uma importante 
função social, pois contribui para diminuir o fosso existente entre o homem co-
mum e a elite científi ca e tecnológica.

Em sua origem, na Europa, no século XVI, com as atividades relacionadas 
à ciência censuradas pela Igreja e pelo Estado, a divulgação da ciência era feita em 
reuniões secretas, com informações trocadas entre os pares. Só mais tarde, com 
o surgimento das primeiras sociedades científi cas é que essa divulgação passou a 
ser feita por meio de cartas, monografi as e livros em latim. Passaram-se séculos 
até que a imprensa não especializada começasse a divulgar assuntos sobre ciência. 
No início, limitava-se a publicar na íntegra, ou reescrever artigos dos periódicos 
científi cos. A cobertura em si era insignifi cante. 
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Mesmo no século XIX, época de grandes inovações científi cas como 
o barco a vapor, a locomotiva a vapor, o telégrafo, o telefone, a tração 
mecânica, a eletroquímica e o eletromagnetismo, a cobertura sobre a 
maioria das descobertas foi inexpressiva. (GOMES, 1995, p. 2)

Dando um salto no tempo e no espaço e chegando ao Brasil, a divulgação 
da ciência tomou impulso na mídia, principalmente no fi nal do século XX, quan-
do vários jornais tentaram criar uma seção dedicada a esse assunto. Na década de 
1980, o mercado editorial deu um grande espaço ao jornalismo científi co. Grandes 
jornais do país, como a Folha de S. Paulo, o Jornal do Brasil, o Estado de S. Paulo e O 
Globo, criaram seções específi cas e até mesmo cadernos sobre o assunto. (GOMES, 
2000) Essa tendência de abrir espaço para a divulgação da ciência pode ser verifi ca-
da não apenas no âmbito dos grandes jornais diários, mas também no campo das 
revistas especializadas, com o lançamento de Ciência Hoje (CH), Globo Ciência – 
mais tarde nomeada como Galileu –, Superinteressante, entre outras.

Ciência Hoje (CH), publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), inaugurou a era das revistas especializadas em ciência no Brasil. 
Era tida como um excelente instrumento de debate de política científi ca, por es-
timular a refl exão nacional sobre a responsabilidade social da ciência. Criada, em 
1982, para divulgar e explicar a ciência à sociedade, a revista teve dias memoráveis.

A tiragem da revista alcançou, em 1985, 55 mil exemplares. Em 
1987 atingiu a marca de 80 mil exemplares/mês, mas, atualmen-
te circula com tiragens mensais que oscilam em torno de tímidos 
15 mil exemplares, conforme informação da editora de CH, Alicia 
Ivanissevich. Apesar de não ser exemplo de sucesso editorial, essa 
revista abriu espaço no mercado brasileiro para outras publicações 
do gênero. (GOMES, 2000, p. 16)

No entanto, pouco mais de 30 anos após seus dias de glória, a CH foi 
descontinuada. O Instituto Ciência Hoje (ICH), organização privada, sem fi ns 
lucrativos, voltada à divulgação científi ca no Brasil, mantenedora da revista CH, 
foi obrigada a interromper a CH impressa em abril de 2016 e a versão digital 
em dezembro do mesmo ano. O mesmo ocorreu com a Ciência Hoje para Crian-
ças (CHC), criada em 1986. Segundo Alberto Passos Guimarães, presidente do 
ICH, a razão central foi a falta de recursos que proporcionassem a manutenção 
das revistas. A receita gerada pelas vendas não fazia frente à crise fi nanceira que 
se apresentava. E os contratos de assinaturas ao Estado, ao Governo Federal ou às 
prefeituras não foram renovados.

A CH é um dos casos do recrudescimento do mercado das revistas em 
geral. Mas a imprensa diária também vem defi nhando em termos de anúncios 



109

A divulgação científica nas mãos do pesquisador

publicitários e exemplares vendidos. Só para dar uma ideia da situação, vale men-
cionar um levantamento realizado pelo site Poder 360 (2018) sobre a circulação 
de 11 jornais brasileiros (Quadro 1).

QUADRO 1 – Circulação de jornais (2014-2017) – Circulação impressa e assi-
naturas digital

Média de exemplares (auditado pelo IVC)

Veículo Impresso Digital Total Impresso Digital Total

Folha (SP) 211.933 159.117 371.050 121.007 164.327 285.334

Globo (RJ) 204.780 148.472 353.252 130.417 112.987 243.404

Super Notícia (MG) 284.082 39.117 323.199 156.572 48.143 204.715

Estado (SP) 163.314 74.111 237.425 114.527 88.745 203.272

Zero Hora (RS) 164.352 37.705 202.057 100.979 80.150 181.129

Estado de Minas (MG) 55.743 52.968 108.711 26.366 25.356 51.722

Correio Braziliense (DF) 40.882 9.841 50.723 26.493 18.427 44.920

Valor Econômico (SP) 43.177 15.795 58.972 29.382 28.985 58.367

Gazeta do Povo (PR) 38.397 1.894 40.291 * n.d. n.d.

A Tarde (BA) 30.389 9.680 40.069 16.759 13.348 30.107

O Povo (CE) 19.273 .n.d. 19.273 13.844 n.d. 13.844

TOTAL 1.256.322 548.700 1.805.022 736.346 580.468 1.316.814

Fonte: Poder 360 (TIRAGEM..., 2018).

Esse levantamento mostra que entre 2014 e 2017 houve uma redução de 
519.976 na circulação média impressa desses jornais. Em dezembro de 2014, 
eles venderam juntos 1.256.322 exemplares. Em dezembro de 2017, a tiragem 
total caiu para 736.346 cópias. Signifi ca dizer que, em quatro anos, esses jornais 
sofreram uma queda de meio milhão de cópias impressas, o que corresponde a 
41,4% de sua capacidade de produção. 

O fato é que, ao longo dos anos, essa redução de tiragem também implicou 
no escasseamento dos espaços editoriais dedicados à ciência, conquistados até os 
anos 1980, na mídia impressa. Por outro lado, as novas mídias fi zeram uma série 
de modifi cações no modo como a ciência é divulgada. Esse quadro se refl ete na 
última pesquisa sobre a percepção pública da C&T no Brasil.1 No estudo, havia 
três perguntas que questionavam os entrevistados sobre o meio de comunica-
ção – TV, internet ou redes sociais, jornais impressos – que noticiasse de forma 
satisfatória as descobertas científi cas e tecnológica. 55% dos entrevistados apon-
taram as redes sociais e a internet como meios de comunicação satisfatórios, em 
detrimento dos jornais, apontados por 40% e da televisão, com 49%, conforme 
mostra o gráfi co a seguir, retirado da pesquisa (CGEE, 2017, p. 54): 

1 Ver CGEE (2017).
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FIGURA 1 – Recorte de questões da pesquisa sobre a percepção pública da 
C&T no Brasil

Fonte: CGEE (2015 apud CGEE, 2017).

De acordo com a pesquisa, entre 2010 e 2015, os brasileiros mostraram 
redução da satisfação com a qualidade da informação nos jornais impressos. 

Os percentuais são coerentes com a baixa do número de leitores 
desses veículos ocorrida no mesmo período. As razões apontadas 
pelos entrevistados para os meios de comunicação (TV, internet 
e jornais impressos) não apresentarem as descobertas científi cas e 
tecnológicas de maneira satisfatória são: 1) O número de matérias 
é insufi ciente (36%, 23%, 37%, respectivamente); (2) as fontes 
geralmente não são confi áveis (23%, 32%, 24%); (3) o conteúdo é 
de má qualidade (21%, 18%, 21%); (4) as matérias são tendencio-
sas (21%, 18%, 17%); (5) são ignorados os riscos e os problemas 
que a aplicação da C&T pode causar (19%, 12%, 12%); (6) em 
geral, é difícil entender as matérias (13%, 11%, 11%). Note-se 
que, no caso da internet, a ordem das duas primeiras razões se in-
verte, indicando que as pessoas têm uma preocupação maior com a 
confi abilidade das fontes da informação neste meio. (CGEE, 2017, 
p. 54-55)

As novas mídias fi zeram surgir outras formas de divulgar ciência. A infor-
mação científi ca passa a circular em outros espaços, o que acaba agregando outras 
formas de comunicar ciência. Divulga-se ciência em sites, nas mais diversas redes 
sociais e também em blogs produzidos por cientistas.

Da mídia aos blogs: as práticas de ativismo midiático científi co

A cibercultura proporcionou a migração de uma divulgação científi ca feita 
predominantemente em meios de comunicação massivos para uma divulgação 
científi ca em rede. Além das mudanças de plataformas, de linguagem e público 
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– passando de uma comunicação um-todos da TV, rádio e impresso, para uma 
comunicação todos-todos da internet –, esse novo formato de divulgação cien-
tífi ca (DC) passa a ser feito por outros atores sociais além dos jornalistas. Nesse 
cenário, destaca-se a atuação do cientista-divulgador, que se utiliza de blogs e 
outras mídias sociais para divulgar e comunicar ciência. 

A fi gura do cientista divulgador não é recente. No Brasil, desde o início 
do século, muitos cientistas desenvolveram atividades de divulgação científi ca, 
transformando o universo hermético da ciência acessível a um público leigo no 
assunto. Como exemplos, temos a atuação de Edgard Roquette-Pinto e um gru-
po de cientistas e profi ssionais liberais que fundaram a Rádio Sociedade do Rio 
de Janeiro, em 1923, desenvolvendo programas de rádio de divulgação de ciên-
cia; do biofísico Carlos Chagas Filho, nos anos 1930, que desenvolveu atividades 
de divulgação científi cas voltadas para o cinema e, já nos anos 1940, a fi gura de 
José Reis, médico, microbiologista, economista e divulgador de ciência que escre-
veu artigos para o jornal Folha da Manhã, a revista Anhembi, entre 1955-1962, e, 
mais tarde, a Folha de S. Paulo.

O que ocorre no cenário contemporâneo é uma intensifi cação das ativida-
des de divulgação de ciência, assumidas agora por uma quantidade expressiva de 
pesquisadores e estudantes de pós-graduação. Essa dinâmica, de inclusão de ama-
dores nos processos de produção de conteúdo, é tratada por Clay Shirky (2011) 
como a principal revolução das novas tecnologias. A facilidade e baixo custo 
de ferramentas de publicação oportuniza a criação de espaços de participação e 
compartilhamento de conteúdo entre os usuários da internet. Nesse contexto, 
os membros da comunidade científi ca começaram a se apropriar dos espaços na 
rede para conectar-se entre seus pares, em plataformas específi cas para cientistas, 
como o ResearchGate e o Academia.edu, e também para produzir conteúdo para 
um público mais amplo em blogs individuais e coletivos e outras mídias sociais 
como Youtube, Instagram, Facebook e Twitter.

Diversas são as motivações que levam pesquisadores a criar perfi s em mí-
dias sociais digitais e a blogar, dentre elas, a vontade de compartilhar informações 
e expressar opiniões, de gerenciar um espaço para a criatividade – de escrita, 
atualização e memória – e de sentir-se conectado, por meio da criação de relacio-
namentos com seus pares e outras pessoas. (KJELLBERG, 2010) De fato, vemos 
surgir o perfi l de um sujeito preocupado com a construção da sua imagem na 
rede. De acordo com Vanessa Fagundes (2013), os blogs escritos por cientistas re-
tratam um contexto de mudanças no ambiente acadêmico e no próprio ethos do 
cientista, cada vez mais impactado pelo estreitamento das relações entre merca-
do, ciência e tecnologia. As normas do mercado de competitividade, performance 
e sucesso passam a reger as práticas sociais dos cientistas. O papel estratégico de 
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comunicador de ciência aparece como uma das novas preocupações e cobranças 
impostas a esses atores. 

Esses elementos nos mostram que o campo científi co e seus atores co-
meçam a se apropriar cada vez mais de lógicas midiáticas. Segundo descreve 
Antônio Fausto Neto (2008), esse processo é característico do cenário da mi-
diatização, em que a lógica de funcionamento da instância midiática passa a 
reger outros campos sociais. Antes de serem meros modos de representação de 
realidades de campos sociais externos, os meios passam a pertencer a uma nova 
racionalidade chamada de cultura midiática. Nesse contexto, apropriar-se das ló-
gicas midiáticas torna-se condição para que as práticas sociais sejam reconhecidas 
e legitimadas socialmente. (FAUSTO NETO, 2008) Nos blogs, vemos que essa 
lógica midiática é assumida ao extremo, fazendo com que os cientistas se tornem 
agentes responsáveis pela produção de sua própria enunciação, diferente do que 
ocorria na mídia tradicional, em que os espaços eram mediados pelos jornalistas. 
(FLORES, 2016)

Podemos conceber os blogs escritos por pesquisadores como espaços de 
emergência de práticas de ativismo científi co midiático. O conceito defi ne as ações 
de comunicação e divulgação de ciência praticadas por atores sociais pertencentes 
ao campo científi co – pesquisadores veteranos, que já possuem um determinado 
status social na comunidade científi ca, mas também pesquisadores iniciantes – 
nas mídias sociais. Optamos por usar o termo ativismo pelo fato de haver um 
engajamento ativo desses agentes – pois os pesquisadores não são obrigados pelas 
instituições científi cas a manterem blogs ou perfi s em redes sociais. Outro fator 
que nos leva a entender esse conceito como o mais adequado remete ao fato dos 
blogs escritos por pesquisadores focados por nós serem iniciativas independentes, 
não estando diretamente vinculados a instituições de pesquisa ou universidades.

Um dos exemplos desse cenário são os blogs do condomínio Science Blogs 
Brasil, que aglomera cerca de 49 blogs de divulgação científi ca escritos por jorna-
listas, pesquisadores e outras pessoas interessadas em ciência. Vinculado à rede 
Science Blogs, que também possui condomínios de blogs de língua inglesa e ale-
mã, o Science Blogs Brasil foi fundado em 2008 por dois pesquisadores e con-
centra blogs de diversas áreas científi cas, como biologia, psicologia, paleontologia, 
geografi a, entre outros. Em meados de 2013, ele passou a ser gerenciado pela Nu-
minaLabs, uma empresa especializada em gerenciamento de conteúdo de divul-
gação científi ca. (SCIENCEBLOGS BRASIL, 2015) O modo de apresentação 
do condomínio como “A maior rede de blogs de ciências em português”, na sua 
página principal além da disponibilização de espaços de anúncios mostram uma 
crescente profi ssionalização desse espaço a partir de 2015. (SCIENCEBLOGS 
BRASIL apud FLORES, 2016, p. 77)
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Os blogs são utilizados pelos pesquisadores com diversos propósitos além 
da divulgação científi ca. Uma análise quantitativa com 1.329 posts de 43 blogs 
de ciência empreendida em Gomes e Flores (2016) nos permitiu verifi car que o 
conteúdo de divulgação de ciência (nomeado de matéria de DC) confi gura ape-
nas 18% dos posts. Além dessa, temos as categorias pessoal (34%), crítica (18%), 
diário (15%), agenda/vitrine (8%) e agenda/mural (8%). Outro dado interes-
sante relaciona-se ao fato de 75% dos posts servirem como espaços de expressão 
do self do pesquisador, trazendo registros opinativos e subjetivos do enunciador. 
Nesses posts, o Cientista blogueiro atua como protagonista do discurso, o que 
nos leva a inferir que os blogs são espaços destinados à construção de imagem e 
de refl exividade para esse sujeito. Os registros informativos e o afastamento do 
enunciador do seu enunciado são explorados em apenas 25% dos posts, o que 
mostra que a divulgação científi ca tradicional parece perder espaço nessas plata-
formas.

De fato, temos a emergência de um outro discurso de divulgação científi -
ca, carregado de elementos informais da blogosfera. Nos blogs, os pesquisadores 
atuam como comentadores de suas áreas científi cas, mostrando a ciência e seus 
temas a partir do seu ponto de vista. Usam-se adjetivos, gírias e outros registros 
opinativos e expressões informais para se referir ao objeto científi co. Esse deslo-
camento para o universo da informalidade reitera o caráter ativista das práticas 
blogueiras, já que elas podem atuar como agentes de transformação do discurso 
de divulgação científi ca. A divulgação de informações científi cas a partir do ator 
social que faz ciência traz legitimidade para o enunciado divulgado, já que esse 
sujeito entende dos processos de produção do sistema científi co. Além disso, o 
conteúdo dos blogs também traz legitimidade social para o blogueiro, fi rmando-o 
como um expert autorizado para fazer comentários sobre ciência.

Podemos pensar as transformações trazidas pelos blogs também em termos 
de visibilidade, já que esses canais ampliam os regimes de se fazer visível. Antes 
de ser um espaço de visibilidade restrito e desigual, em que poucos cientistas 
têm acesso – como acontecia com a lógica midiática – vemos que os blogs abrem 
espaço para que muitos sujeitos da comunidade científi ca se tornem visíveis, 
independente do seu status no campo científi co. (FLORES, 2016) De certa for-
ma, podemos falar de uma democratização dos regimes de visibilidade e de uma 
descentralização do papel de expert, já que pesquisadores iniciantes e pouco re-
nomados no seu campo de pesquisa também podem se tornar blogueiros. Outras 
posições de enunciação além daquelas conformadas pela instância midiática e 
pelo campo científi co são produzidas. Ainda falta medir o impacto que esses 
dispositivos têm na reputação e/ou legitimação dos pesquisadores em suas res-
pectivas comunidades científi cas.
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Com o passar dos anos, o nosso olhar sobre essas práticas de ativismo 
científi co midiático em rede nos leva a incluir outros canais nesse espectro. Além 
dos blogs de ciência, que apresentaram uma saturação e decrescimento a partir de 
2014 (FAUSTO et al. 2016), vemos a emergência de canais de vlogs – blogs de ví-
deo – e podcasts sobre ciência. A migração de divulgadores de ciência para outras 
plataformas como o Twitter, o Facebook e o Youtube, segundo sugerem Fausto 
e colaboradores (2016), pode estar associada à queda de produção de conteúdo 
em blogs. Ainda assim, esses espaços acabam formando uma rede de divulgação 
científi ca, já que muitos se conectam entre si. O próprio Science Blogs Brasil, por 
exemplo, disponibiliza em sua página inicial vlogs produzidos por seus bloguei-
ros, como o Nerdologia, Minutos Psíquicos, Boteco Behaviorista.

Refl exões fi nais

Após esse ligeiro panorama, que aborda a divulgação científi ca feita no 
Brasil do século XX ao início do século XXI, muito mais do que trazer conclu-
sões fechadas, achamos pertinente refl etir sobre as mudanças ocorridas na for-
ma como a ciência é divulgada. De uma divulgação de ciência focada na mídia 
impressa e televisiva, passamos para um cenário em que a divulgação de ciência 
migra para as mídias sociais, tendo os blogs como seu espaço privilegiado. Até que 
ponto o recrudescimento dos espaços para divulgação científi ca na imprensa es-
crita é irreversível? Será que retomadas, como a perspectiva da CH, não traria um 
fi o de esperança para os profi ssionais de jornalismo que trabalham com ciência? 

Por outro lado, a divulgação científi ca feita por pesquisadores é mais le-
gítima do que a que é feita por jornalistas? O que pensar de pesquisadores que 
quando se propõem a divulgar ciência o façam para ter visibilidade, assumindo o 
protagonismo no lugar de sua pesquisa? Estamos diante de um outro modelo de 
divulgação científi ca, que traz elementos informais para dialogar com o universo 
“objetivo” das ciências? Qual o impacto dessas transformações na construção do 
imaginário sobre ciência? Bem, essas são questões para as quais ainda não temos 
respostas, por enquanto. No momento elas apenas nos instigam a refl exões e 
discussões. Esperamos que as certezas cheguem em breve.
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