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Circulação científica na criação de 
‘conhecimentossignificações’ em uma 
pesquisa em andamento: movimentos 

de um vídeo no Google

Alessandra Caldas
Nilda Alves

Introdução

Com esse texto, trazemos para o campo das políticas1 de currículos e para 
o campo da educação a discussão da divulgação científi ca, já bastante avançada 
em outros campos de pesquisa. Inicialmente, apresentando o que vem sendo 
dito, em comum, nesses outros campos, sobre a importância da divulgação cien-
tífi ca e, para como essa questão vem aparecendo na área da Educação, a partir 
de grupos do campo de currículos que desenvolvem pesquisas nos/dos/com os 
cotidianos. E continuando nos artigos publicados em periódicos importantes da 
área como, por exemplo, a Revista Teias, com o artigo: “Circulação de ideias em 
pesquisas com os cotidianos: contatos entre ‘praticantespensantes’” ,2 de autoria de 

1   Alves, Soares e Berino (2012, p. 49) lembram que “a suposição de que as políticas curriculares são, antes 
de tudo, as políticas do Estado, ignora que ‘políticas’ são também práticas comuns e que é na variedade 
de ações cotidianas, escolhidas entre as capacidades e as possibilidades dispostas, que o poder se dispõe 
em redes microbianas e nas quais é também contestado”.

2   Nas pesquisas com os cotidianos percebemos que as dicotomias necessárias ao surgimento das ciências na 
Modernidade têm signifi cado limites ao que precisamos compreender e criar nessas pesquisas. Com isto 
assinalamos esses termos – antes dicotomizados – escrevendo-os assim: juntos, em itálico e com aspas sim-
ples. Com frequência nós os pluralizamos e invertemos nos modos como são enunciados hegemonicamente 
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Caldas e Alves (2014), de currículos na internet, em congressos e capítulos de 
livros, e no grupo de pesquisa de que fazemos parte – GRPESQ Currículos, redes 
educativas e imagens –, sempre nos preocupando em compreender como se dá 
a circulação científi ca3 em Ciências Sociais e Humanas – em especial na área da 
Educação, utilizando o buscador do Google. 

Com o grupo de pesquisa iniciando um novo projeto “Processos curricu-
lares e movimentos migratórios: os modos como questões sociais se transformam 
em questões curriculares nas escolas” – de março de 2017 a fevereiro de 2022 –, 
com fi nanciamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tec-
nológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 
(FAPERJ) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), sentimos necessi-
dade de desenvolver o acompanhamento próximo e imediato da produção científi ca 
do grupo – artigos e textos publicados em anais de congresso – bem como de sua 
produção técnica – vídeos e fotografi as produzidas ou organizadas e encontradas na 
internet. Assim trazemos esta necessidade para nossa pesquisa em dois movimentos: 

a) busca no Google – das trajetórias de referências de artigos; textos completos 
em anais de congresso; vídeos e fotos produzidos; 

b) “conversas” (presencial e online) com utilizadores destes textos e vídeos e 
fotografi as (cuja citação aparece nas buscas da internet) para melhor entender 
os processos de “uso” (CERTEAU, 1994) dessa produção científi ca e técnica.

Dessa produção, trazemos, no presente artigo, o acompanhamento do pri-
meiro vídeo produzido pelo grupo e já apresentado em congressos (nacional e in-
ternacional). Acreditamos que este acompanhamento da ‘circulação’ deste vídeo 
nos permitirá incorporar com velocidade maior os ‘conhecimentossignifi cações’4 
que aparecerão nesse processo.

Entendemos ser, ainda, necessário explicitar que, há muito, trabalha-
mos buscando compreender as redes que, cotidianamente formamos e nas 
quais nos formamos, na ideia de que os ‘praticantespensantes’ dos cotidianos 
formam inúmeras redes educativas em suas relações com outros seres huma-
nos. Nessas redes, nós todos nos formamos e criamos ‘conhecimentossignifi -
cações’ necessários ao nosso viver cotidiano. É com a participação de todos 

(ex “práticasteorias”; “aprendizagemensino”; “dentrofora”). Este termo foi criado por Oliveira (2012).
3   Esses termos utilizados serão melhor explicados em item seguinte do texto.
4   Nas pesquisas com os cotidianos, compreendemos que a cada momento em que surgem conhecimentos, 

surgem também signifi cações para a existência desses conhecimentos que os justifi cam e demonstram 
sua necessidade social, econômica, política etc.
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e todas nessas redes que se estabelecem os tanto ‘dentrofora’ das escolas e os 
múltiplos ‘espaçostempos’ curriculares.

Essas redes foram identifi cadas, no grupo em que trabalhamos,5 como de 
‘práticasteorias’ já que na criação de ‘conhecimentossignifi cações’ que nelas faze-
mos, partimos sempre de ações práticas e com elas criamos pensamentos úteis 
aos modos de viver nesses ‘espaçostempos’. Modifi cadas nos movimentos de pes-
quisa6 que realizamos, elas são, hoje, assim enunciadas: a das ‘práticasteorias’ 
da formação acadêmico-escolar; a das ‘práticasteorias’ pedagógicas cotidianas; 
a das ‘práticasteorias’ das políticas de governo; a das “práticasteorias” coletivas 
dos movimentos sociais; a das ‘práticasteorias’ de criação e “uso” das artes; a das 
‘práticasteorias’ das pesquisas em educação; a das ‘práticasteorias’ de produção 
e “usos” de mídias; a das ‘práticasteorias’ de vivências nas cidades, no campo e 
à beira das estradas.7

Neste texto, buscamos entender os processos que se desenvolvem par-
ticularmente em uma dessas redes, aquela das ‘práticasteorias’ de produção 
e “usos” de mídias, sempre relacionando-os, quando necessário, às outras 
redes enunciadas.

Caminhos já trilhados

A compreensão de que existem múltiplas possibilidades de tessituras de 
‘conhecimentossignifi cações’ nos foi possível a partir da experiência pessoal de for-
mação, nas pesquisas que desenvolvemos nas tantas redes educativas nas quais 
circulamos, em “conversas” com os múltiplos ‘praticantespensantes’ das pesquisas 
com os cotidianos.

Nesse tecer de trajetórias, foi possível ir compreendendo a importância 
das pesquisas nos/dos/com os cotidianos. Inicialmente, com a criação do jornal 
eletrônico Educação&Imagem, no Laboratório Educação e Imagem (LAB) ligado 
ao Programa de Pós-Graduação em Educação (ProPEd) da UERJ,8 tivemos a 
oportunidade de, com sua produção, avançarmos na compreensão dos processos 
pelos quais é tecida a “circulação científi ca” no campo da Educação, o que exige 
contatos contínuos de troca entre escolas e universidades, entre os ‘praticantes-
pensantes’ de seus cotidianos. (CALDAS, 2010)

5   GRPESQ Currículos, redes educativas e imagens.
6   A enunciação destas redes têm se modifi cado na medida em que nossos processos de pesquisa avan-

çam e que “conversas” com outros pesquisadores e outros ‘participantespensantes’ se desenvolvem.
7   Esta ênfase – pela repetição – da expressão “práticasteorias” que fazemos, parece-nos necessária 

para indicar a direção dos movimentos nelas realizados.
8   A criação do LAB teve o apoio de um Edital do Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência (Pronex) 

– FAPERJ/CNPq, em 2001.
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Estamos, assim, mergulhadas em redes cotidianas complexas e múltiplas, 
buscando compreender os modos de divulgação da produção científi ca por do-
centes e para docentes e discentes em formação para docentes e processos 
curriculares,9 focadas no “uso”10 (CERTEAU, 1994) de artefatos culturais múltiplos, 
nas redes educativas, como meio de “circulação científi ca” de pesquisas em Educação. 

Essas redes educativas diversifi cadas, as relações entre ‘praticantespensantes’ 
que por elas circulam, os fl uxos diferentes de ‘conhecimentossignifi cações’ que nelas 
e entre elas são estabelecidos constituem os fi os que nos permitem estabelecer 
trocas com e entre os usuários, ‘dentrofora’ das escolas e das universidades. 

Para a reunião do material que foi analisado e articulado ao que estávamos 
buscando compreender, desenvolvemos percursos na internet – em especial na 
busca da plataforma Google – para compreender, através este material, o modo 
como os textos e outro material de origem acadêmica circulam por este meio, em 
contatos diversifi cados com múltiplos ‘praticantespensantes’ dessas e nessas redes. 

Usando a internet como um artefato de pesquisa, pudemos caracterizar os 
modos como um jornal eletrônico – Educação & Imagem, do LAB – se propôs a 
mudar o modelo de comunicabilidade entre a universidade e a escola fundamental, 
desenvolvendo uma prática em “conversas”,11 recriando a proximidade e acom-
panhando as práticas curriculares dos ‘espaçostempos’envolvidos. Neste processo, 
buscou-se ressaltar o trabalho com imagens e o respeito aos cotidianos como ‘es-
paçostempos’ de invenção permanente de ‘conhecimentossignifi cações’. Com isso, foi 
possível reafi rmar que na prática do professor há sempre aspectos teóricos que, 
mesmo quando não conscientes, infl uenciam suas ações. Por outro lado, entende-
mos que as práticas exercidas permitem acumulação de ‘conhecimentossignifi cações’ 
que vão engendrar núcleos teóricos sobre o pedagógico e o curricular. É nesse sen-
tido que temos preferido usar a expressão ‘práticasteorias’ ao nos referimos ao que 
sucede nos ‘espaçostempos’ educativos, incluindo os das escolas, nas relações docen-
tes-discentes, nos atos pedagógicos realizados em comum. Alves (2010a, p. 1202, 
grifo do autor) se expressa assim, sobre esta questão: 

a teoria não fi ca nem do lado de fora, nem pode ser vista como 
dicotomizada, menos ainda entendida como posterior [ou ante-
rior] à prática. É preciso reconhecer que nas pesquisas nos/dos/com 

9  Alves (2000) desenvolve uma ideia na qual a compreensão do modo fácil com que os jovens se rela-
cionam com os múltiplos artefatos culturais na contemporaneidade, os transforma em docentes, em 
diversas ocasiões, de seus docentes. Desse modo, ela vê a necessidade de que passemos a lidar com as 
fi guras dos docentesdiscentes e dos discentesdocentes, nesses processos.

10  Para Certeau (1994) os praticantes dos cotidianos para além de consumir os produtos que são dados 
para o “consumo”, eles criam modos de uso e novas tecnologias para os artefatos.

11   Para as pesquisas nos/dos/com os cotidianos as “conversas” formam o lócus principal de desenvolvimen-
to dos processos de pesquisa.
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os cotidianos não se pode escapar da unidade práticateoriaprática, 
tanto quanto de sua crítica permanente.

Assim, como Alves (2001), entendemos toda a produção feita em pesquisa 
como obra coletiva que inclui em sua autoria as ideias trabalhadas pelos membros 
dos grupos de pesquisa que produziram os ‘conhecimentossignifi cações’ que vão sen-
do colocados à disposição pública – em palestras, artigos, trocas on-line, vídeos etc 
– como as ideias daqueles que, se relacionam com os primeiros nos processos de 
pesquisa realizados nos ‘espaçostempos’ das redes educativas que são analisadas. Ou 
seja, uma obra não tem sua criação ligada simplesmente à subjetividade criadora de 
seu autor acadêmico, nem exclusiva, nem principalmente, mas está em todos aqueles 
com que “conversou” – prática e teoricamente – os processos que desenvolveu.

Tudo isto vem permitindo transformações que se articulam com nossas 
múltiplas e diversifi cadas possibilidades de expressão, sensação, entendimento, 
nas tantas redes em que circulamos e nas quais ‘aprendemosensinamos’. 

Em seguida a este trabalho, buscamos compreender com a busca, também 
no Google, de alguns artigos de pesquisadores/as com os cotidianos, aparecidos 
em publicações de reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação (ANPEd-GT 12/Currículo) e em um Encontro Nacional 
de Didática e Práticas de Ensino (Endipe) de 2010, os processos de sua “circula-
ção científi ca”. (CALDAS, 2015) 

Pudemos, assim, identifi carmos e analisarmos os ‘conhecimentossignifi ca-
ções’ produzidos em pesquisas com os cotidianos em seus processos de circulação: 
como circulam, por onde circulam e que ‘pra  cantespensantes’ fazem “usos” deles. 

Com essa atitude, investigamos o “uso” da divulgação científi ca como po-
tência para pensar e praticar a circulação de ‘conhecimentossignifi cações, compreen-
dendo a descentralização necessária, na Educação, dos polos de produção e emis-
são, e considerando a ‘conversação científi ca’ (MATURANA, 2001), da qual todos 
podem/devem participar, como parte integrante e fundamental da produção de 
ciência, na área da Educação. Tudo isto vem permitindo transformações que res-
soam em nossas possibilidades de expressão, sensação, entendimento nas pesquisas 
desenvolvidas. E, mais ainda, trazem a compreensão de que não é possível criar 
‘conhecimentossignifi cações’ válidos sem a intensa participação de todos os seus ‘pra-
ticantespensantes’ e o que os ‘conhecimentossignifi cações’ criados em pesquisas signifi -
cam para eles e o que produzem a partir dos contatos que têm com eles. 

No decorrer das pesquisas anteriores, a cada passo que demos nos caminhos 
que escolhemos trilhar, em nossas “conversas” e na busca de compreensão das tro-
cas pelas redes sociais, surgem as questões que nos possibilitaram pensar a impor-
tância dos modos de comunicação, como conversação, tradução e negociação, da-
quilo que produzimos entre todos aqueles envolvidos na educação. Sabendo disso, 
é preciso reconhecer, no entanto, que ouvir falar sobre essas questões e sobre elas 
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“conversar”, com tudo o que podem trazer, será uma maneira de formar docentes e 
pesquisadores interessados nas questões ‘práticoteóricas’ da Educação e seus cotidia-
nos – no contexto do que é necessário às situações práticas que vão/vamos enfrentar 
e às quais precisamos dar soluções. Viver isso, junto, em uma situação de grupo de 
pesquisa, signifi ca melhor preparar a nós mesmos para resolver o que vai se apre-
sentar no futuro, na área de produção científi ca das “ciências sociais e humanas”. 

É preciso considerar nesses processos que os novos artefatos culturais – com 
a grande possibilidade de criação de novas tecnologias, com os “usos” variados e 
complexos que permitem – vêm revolucionando a circulação de informações e, 
também, a difusão de ‘conhecimentossignifi cações’ científi cos, uma vez que permitem 
que os ‘praticantespensantes’ de várias e complexas redes educativas possam estabele-
cer novas formas de produzir/criar, reconhecer e trocar ‘conhecimentossignifi cações’. 
Tudo isto signifi ca a existência de processos diversos de alocar, de se apropriar e de 
fazer circular ‘conhecimentossignifi cações’, o que tem levado a que sejam reorganizados 
“mundos culturais”12 extremamente diversos, mas em permanentes negociações. 

Com esta constatação, nos trabalhos já realizados, partindo da ideia da 
necessidade da “divulgação científi ca”– termos que vamos reconhecer como in-
sufi ciente para caracterizar os movimentos necessários em pesquisas no campo 
educacional – como potência para ‘praticarpensar’ modos de aproximação entre 
os “mundos científi cos” e os “mundos cotidianos” chegamos a que a ideia de ‘cir-
culação científi ca’ exprime com maior justeza os processos que se dão – e devem 
se dar – nas pesquisas em Educação. Admitimos, de saída, também, as possibili-
dades múltiplas de ‘conversação científi ca’ (MATURANA, 2001) da qual todos 
podem e devem participar como parte integrante e fundamental na produção de 
‘conhecimentos signifi cações’, nos mundos contemporâneos.

Todos esses processos, tanto como a compreensão crescente de sua existên-
cia e necessidade, têm permitido transformações que ressoam em nossas possi-
bilidades de expressão, sensação, entendimento, ‘aprendizagemensino’, pelos mais 
diversos ‘espaçostempos’ das diversas redes educativas, permitindo entender, mais 
extensamente, as conexões e as articulações que seus ‘praticantespensantes’ criam 
entre si e entre os ‘conhecimentossignifi cações’ que surgem nelas. Por isso, Alves 
(2010b, p. 51, grifo do autor) nos faz compreender que

desta maneira, um grande movimento das pesquisas com os coti-
dianos tem sido buscar modos de compreender aquilo que não nos 

12  Augé (1997, p. 127, tradução nossa) explica que “nos é necessário falar dos mundos e não mais do 
mundo, sabendo que um está em comunicação com os demais, que cada um deles possui, pelo menos, 
imagens dos outros – imagens, eventualmente, truncadas, deformadas, falsas, imagens muitas vezes 
reelaboradas pelos que, as recebendo, antes as procuraram, prontos para as inventar, em traços e temas 
que falam, antes de mais nada, deles mesmos. Imagens cujo caráter de referência não pode ser duvidado, 
de modo que ninguém mais pode duvidar da existência dos outros”.
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foi ensinado ‘enxergar’: as condições de tessitura de conhecimen-
tos e signifi cações13 nas redes cotidianas. Assim, como os pratican-
tes14 dos cotidianos, os pesquisadores nos/dos/com os cotidianos, 
precisam aproveitar a ocasião, criando durante todo o processo de 
pesquisa, conhecimentos (‘práticasteorias’) que nos ajudem a com-
preender o que estamos pesquisando, no próprio ato de fazer pes-
quisa, lutando todo o tempo, com o que temos encarnado do que 
‘aprendemosensinamos’ nos processos de formação e nos processos 
com que formamos outros pesquisadores, ou seja, o que é, ainda 
hoje, hegemônico no campo da ciência. 

“A esses pesquisadores [com os cotidianos] é preciso estar onde ninguém 
espera, captando no vôo as possibilidades oferecidas por um instante”. (CERTEAU, 
1994 apud ALVES, 2010b, p. 1202, grifo do autor)

Insistimos, então, que nossa luta não é contra alguém, especifi camente, já 
que como lembra SANTOS (1995 apud ALVES, 2010a, p. 1202, 2010b, p. 51, 
grifo do autor) “o pior inimigo está dentro de nós”. 

Mas, entendemos também, e nisso insistimos, ainda, que, buscando arti-
cular táticas, neste campo de luta que é o das pesquisas em Educação – devemos 

ter presente, também, a todo o momento, que a tática é a arte do 
fraco (CERTEAU, 1994, p. 101) – e que as artes se colocam para 
além da racionalidade dominante, jogando com as emoções, que 
são criadas, permanentemente, combinando possibilidades, e fa-
zendo surgir inúmeras alternativas, em trajetórias que não podem 
ser previamente determinadas porque serão sempre diferentes e di-
versifi cadas [...]. (ALVES, 2010b, p. 51, grifo do autor)

Com isso, no desenvolvimento dessas ideias, temos transitado por diversos 
‘espaçostempos’ numa aposta de criação de “conversas” plurais em ciências, nas quais 
atuem diversas possibilidades de comunicação e articulando as diversas redes edu-
cativas, gerando fugas às estabilizações e fi xações nos ‘conhecimentossignifi cações’, 
criando diversos fl uxos culturais, através da existência nos cotidianos em que vivemos 
de um sem número de imagens e de narrativas do que é e do que pode ser científi co. 
Nesse sentido, portanto, entendemos que, em educação – e possivelmente em todas 
as ciências classifi cadas como humanas e sociais – para além da divulgação é preciso 
nos dedicarmos à “circulação científi ca”, entendendo como ela se dá e se expressa.

Continuando este caminho já trilhado, queremos agora, que as publica-
ções que fazemos dentro da pesquisa atual sejam acompanhadas, logo de início e 

13  A autora diria hoje: ‘conhecimentosignifi cações’.
14  A autora diria hoje: os ‘praticantespensantes’. 
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permanentemente, com esta metodologia usada. Isto está permitindo que veja-
mos os ‘usos’ que delas são feitos, por quem e em que outro artefato de modo a 
que possamos articular esses ‘usos’ com os ‘conhecimentossignifi cações’ que vamos 
criando, permitindo que sejam enriquecidos por leituras críticas, aproveitamen-
tos diversos, abertura de trilhas inesperadas.

Nossa pesquisa atual em circulação e o movimento 
de um vídeo produzido 

O trabalho que desenvolvemos, busca alargar os ‘espaçostempos’ para narra-
tivas e conversas, a partir de imagens e textos produzidos com vista à “circulação 
científi ca” de algumas conclusões e questões de pesquisas na área da Educação. 
Essa é uma metodologia, com ênfase tanto na oralidade, como na escrita e na vi-
sualidade, partindo da compreensão que vivemos em culturas híbridas (GARCÍA 
CANCLINI, 1995), o que signifi ca que nelas, necessariamente, há infi nidades 
de ‘espaçostempos’ para as ‘falasescritas’ e para as ‘imagenssons’, de diversos tipos. 

Seja através de artigos publicados em anais de congressos, artigos em livros 
e revistas – nacionais e estrangeiros/as – mantemos uma preocupação constante 
com a ‘circulação científi ca’, que entendemos ser muito mais ampla do que a di-
fusão (CALDAS, 2015, 2010) no sentido de melhor compreender como se pro-
cessa, nos dois sentidos – Universidade-Sociedade; Sociedade-Universidade – a 
transferência e a trocas de ‘conhecimentossignifi cações’ em todos os ‘espaçostempos’.

Acompanhamos, assim, em especial nesta pesquisa em desenvolvimento, 
os modos como o que é produzido por nós é incorporado, os modos como esta 
incorporação se dá, as modifi cações que sofre e os ‘praticantespensantes’ que utili-
za os ‘conhecimentossignifi cações’ que colocamos para “uso”.

Nossas participações em palestras, conferências e mesas redondas mostram, 
também, que esta circulação e transferência acontecem, pois, inúmeras vezes, “con-
versas” se estabelecem entre seus participantes e nós, demonstrando leituras anteriores 
do que é produzido pelos membros do grupo de pesquisa. Para analisarmos como as 
pesquisas em educação estão fazendo seus ‘conhecimentossignifi cações’ circularem, foi 
preciso tecer processos na pesquisa que se preocupassem com a análise dessa “circula-
ção”. Fizemos isto com um jornal eletrônico e trabalhos de pesquisadores da corrente 
que se preocupa em compreender os cotidianos. Percebemos, no entanto, que pre-
cisávamos acompanhar a própria produção do grupo de pesquisa, para que pudésse-
mos incorporar nos processos que desenvolvemos, as dúvidas, as questões, tudo o que 
era produzido socialmente acerca do que colocamos à disposição. 
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Decidimos iniciar este processo com o primeiro vídeo15 que produzimos 
na pesquisa atual e que foi apresentado na 38ª Reunião Anual da ANPEd, no 
Maranhão, entre 1 e 5 de outubro de 2017, em sessão do II Curta-Anped e, 
posteriormente, no I Seminario Internacional de Investigación en Arte y Cultura 
Visual/ Dispositivos y Artefactos / Narrativas y Mediaciones, entre 23 e 25 de outu-
bro, na Universidad de La República/Uruguai. 

Assim, buscamos acompanhar o movimento deste vídeo, tentando perce-
ber a sua “circulação”, após estas apresentações. Isto foi feito no portal do Google 
com os dados de procura desses materiais e autores através do uso dessa rede, 
buscando quantifi car o acesso e qualifi car os sites em que são citados e/ou repro-
duzidos. Em seguida, reproduzimos três imagens deste portal no qual o vídeo 
aparece citado, “usado” ou reproduzido:

FIGURA 1 – Tela da página do Vimeo onde nosso vídeo está exibido 

Fonte: LabEdu (2017).

15  Este vídeo tem por título “Os muitos mundos das migrações e os currículos escolares – iniciando o 
projeto” e pode ser visualizado em <https://vimeo.com/218818085>.
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FIGURA 2 – Tela da página de busca de nosso vídeo no Google 

Fonte: Google (2018).

FIGURA 3 – Tela da página da Anped com as informações do nosso vídeo 

Fonte: Anped (2017).

Precisamos informar que por questões de direitos autorais – no vídeo, fo-
ram reproduzidas cenas de fi lmes – principal recurso com que trabalhamos na 
pesquisa – e possui uma trilha sonora com autorização do seu autor (Fernando 
Moura) – o YouTube negou que o armazenássemos no arquivo que temos nele. 
Por este motivo, tivemos que armazená-lo em um programa novo, ainda pouco 
conhecido. Mas, mesmo com esta difi culdade, já tivemos acessos após nossas 
apresentações e “conversas” nesses congressos, como se pode ver nas imagens 
que reproduzimos acima. Com esta busca que realizamos, percebemos que o 
vídeo foi visualizado diretamente pelo programa Vimeo, onde está hospedado, 
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vinte sete vezes e aparece em dez páginas de citação do Google, mostrando que 
o mesmo está citado ou circulando em aproximadamente cento e cinquenta mil 
‘espaçostempos’ diversifi cados de nossa infi nita rede, como podemos visualizar na 
terceira fi gura acima.

Estes resultados, inicialmente, por sua grandeza, em tão pouco tempo, nos 
permitem compreender, mais uma vez, a importância neste meio para a “circu-
lação científi ca”.

Em seguida, permitem compreender a importância da realização e da parti-
cipação em congressos científi cos para a troca de ‘conhecimentossignifi cações’ e arte-
fatos criados em nossas pesquisas, mesmo que, hoje, isto seja entendido como ten-
do pouco “impacto”, na expressão de nossas agências de avaliação e fi nanciamento.

Em terceiro lugar, permite melhor compreendermos – estudando imagens 
em todos os seus veículos, como fazemos há muito tempo – que a circulação do 
que produzimos imageticamente foi bastante facilitado por esses meios em que 
esta circulação é rápida e fácil. 

Por fi m, percebendo em nossos cotidianos e em “conversas” que aí esta-
belecemos, que este meio está bastante difundido entre docentes e discentes, 
entendemos que expor nesta plataforma e programas – e em outras – o que 
produzimos de artigos a vídeos, é garantia da possibilidade de avaliação próxima 
daquilo que fazemos, tanto quanto a metodologias, como quanto a ‘conhecimen-
tossignifi cações’ criados com nossas ‘práticasteorias’, possibilitando afi rmar os pro-
cessos desenvolvidos ou corrigi-los, de maneira mais rápida. 

Poder perceber, identifi car e compreender essas tramas, produções outras, 
críticas, reproduções e criações que são feitas pelos “praticantespensnates” das re-
des ao trabalho que realizamos vem sendo, crescentemente compreendido como 
necessário ao que fazemos e buscamos criar. A condição de multiplicação infi nita 
desse movimento vem ajudando e ajudará ainda mais nestas aproximações que a 
corrente de pesquisa a que pertencemos – pesquisas nos/dos/com os cotidianos 
– vem fazendo. 

Por fi m, um desafi o se coloca também à compreensão desses conta-
tos: saber como aquilo que produzimos muda nos processos curriculares de 
docentes e discentes. Mas para isto precisamos de maior aprofundamento 
nas análises que estamos fazendo e muitas “conversas” com esses usuários 
do que produzimos. Apostamos nesses percursos, trazidos pela internet, en-
tre imagens, sons, vídeos e textos que propiciam um navegar caótico pelas 
ciências, capazes de lançá-las para fora das fi xações dos ‘conhecimentossig-
nifi cações’ hegemônicos, das culturas ditas eruditas, dos currículos ofi ciais. 
Esses novos artefatos trazem a possibilidade de levar as ciências para além dos 
seus limites, das fi xações identitárias, das lógicas de oposição e exclusão, de 
hegemonia única, da ideia de funcionamento universal das ciências, em suas 
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compartimentalizações. Consideramos as possíveis redes da internet – site, 
blogs, publicações, redes sociais – dispositivos que defl agram interessantes 
possibilidades de pensar para o campo da educação e para explorar os concei-
tos de diferença, representação, formação e currículos.

Por isso mesmo, entendemos a necessidade de  pesquisar os modos como 
a difusão de ideias científi cas, em processos de móveis de circulação vêm se de-
senvolvendo, propiciando troca permanente entre os diversos “usuários” de redes 
educativas, nos cotidianos vividos, acerca da própria pesquisa que realizamos e da 
produção que com ela desenvolvemos.
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 A cibercultura e a cultura da ciência 
no currículo da Física

Laercio Ferracioli

“O passado é lição para se meditar,
não para se reproduzir.”

Mario de Andrade

Introdução

No atual contexto da cibercultura, com seus artefatos e insumos digitais, 
observa-se um movimento nas relações entre produção, difusão e divulgação da 
informação científi ca que podem e devem ser observadas na busca de alternativas 
para a comunicação da ciência e consequente promoção da cultura científi ca.

Nessa perspectiva, quando se busca integrar suportes digitais para a tro-
ca de informações científi cas e comunicação da ciência, com a possibilidade de 
produção e compartilhamento de conhecimento colaborativamente e em tem-
poralidades distintas, seja através de comunidades on-line, mídias sociais ou na 
simples troca de mensagens de texto, esse movimento é de construção da cultura 
da ciência e que, amparado pelos suportes digitais, naturalmente se insere e é 
parte da cibercultura.

Sobre a cultura científi ca

O governo britânico, através do Ministério de Cultura, Mídia e Esporte, 
publicou em Março/2016 o primeiro Culture white paper (Great Britain, 2016) 
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dos últimos cinquenta anos, proclamando que todos devem ter a oportunidade 
de experienciar a cultura, participando dela, criando-a e ver suas vidas transfor-
madas por ela. Na esteira dessa publicação, a British Science Association (BSA) 
– a Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência – abriu o debate levantando 
a questão sobre qual o papel da ciência no contexto desse documento ofi cial. Para 
além de instigar a imaginação de jovens ou gerar oportunidades, a BSA afi rma 
que os benefícios serão realmente tangíveis na medida que seja incorporada a 
ideia de que a ciência é parte inata da cultura. Mas que, para se atingir esse objeti-
vo, serão necessárias ações diretivas para esse fi m. Talvez, diretivas que refl itam o 
espírito da criação British Broadcasting Corporation (BBC) no início do século 
passado em acordo com princípios desse mesmo ministério e que, no pós-guerra 
de 1945, desempenhou papel decisivo na cultura britânica a partir do entendi-
mento da educação e ciência como pilares de uma nação.

Nessa perspectiva, é preciso buscar a promoção da cultura da ciência no 
cotidiano da população. Uma cultura que vá além da informação científi ca, do 
conhecimento, mas que traduza um estilo de vida, uma maneira de ser em que 
as formas têm tanta importância quanto o conteúdo. A cultura sendo entendida 
como algo anterior ao conhecimento, uma propensão de espírito, uma sensibi-
lidade e um cultivo da forma, que dá sentido e orientação aos conhecimentos, 
como discorre Vargas Llosa (2012) citando T. S. Eliot.

Assim, a cultura da ciência, além de incluir diferentes olhares sobre a di-
vulgação científi ca, desde a visão francesa de popularização ou vulgarização da 
ciência, passando pela visão norte americana de alfabetização científi ca e a visão 
inglesa de percepção ou compreensão pública da ciência, inclui também a inata 
visão de que o processo do desenvolvimento científi co e tecnológico é cultural. 
Como afi rma Vogt (2006): seja do ponto de vista de sua divulgação para a socie-
dade visando o estabelecimento de relações críticas e necessárias entre o cidadão 
e os valores culturais de seu tempo e de sua história, a cultura da ciência engloba 
os processos de sua produção, sua difusão entre os pares ou na dinâmica social 
do ensino e da educação.

É esse o cenário em que o presente capítulo se insere, construindo uma 
narrativa de uma experiência em uma disciplina do primeiro período da grade 
curricular do curso de Física da Universidade Federal do Espírito Santo.

O contexto da narrativa

Na busca de promover um maior engajamento de calouros do curso de 
Física, no contexto do curso em que ingressaram foi criada uma disciplina, In-
trodução ao Estudo de Fenômenos Físicos, que é ofertada para todas as turmas de 
calouros: seu objetivo é apresentar a Física e a Ciência em geral com enfoque em 
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processos e conhecimento. Ou parafraseando Vargas Llosa (2012), com enfoque 
em forma e conteúdo. Para além de apresentar conteúdos específi cos da Física, a 
proposta é a de levar o estudante ao entendimento dos processos de construção 
do conhecimento da Física, incluindo a experimentação, com a execução de ex-
perimentos clássicos da Física: uma busca da promoção da cultura científi ca. Essa 
iniciativa surgiu a partir da constatação de que um elevado número de estudantes 
abandona o curso antes do término do primeiro semestre. As causas desse aban-
dono incluem difi culdades dos egressos do ensino médio em conteúdos básicos 
da Matemática, que afetam diretamente o desempenho nas disciplinas básicas de 
Física e Cálculo e a desmotivação causada pela inexistência de uma disciplina que 
apresentasse, logo no início do curso, um panorama geral, concreto e de visibili-
dade da Física a esses estudantes.

Ciência & Tecnologia, Cultura da Ciência e o Pensar & Fazer

A proposta de trabalho na disciplina foi estruturada, no contexto das di-
retrizes para a educação em ciências articulando-as à temática tecnologia como 
apontado pelo National Research Council (1996). O documento adota um pa-
radigma denominado Ciência como investigação – science as inquiry, defi nindo-o 
como um passo além de “ciência como um processo”, que levaria o cidadão a 
combinar processo e conhecimento científi co na medida que utilizasse raciocí-
nio científi co e pensamento crítico no desenvolvimento de seu entendimento 
sobre ciência. (NRC, 1996, p. 23, tradução nossa) Dessa forma, esse paradigma 
auxiliaria o cidadão a desenvolver o entendimento de conceitos científi cos; o 
entendimento da natureza da ciência; a valorização do “como sabemos” o que 
sabemos em ciências; as habilidades necessárias para tornar-se um questionador 
independente sobre o mundo que o rodeia; e a disposição para utilizar suas habi-
lidades, competências e atitudes associadas a ciência.

O documento, também, aborda a estreita relação entre os conceitos de 
ciência e tecnologia, distinguindo suas características a partir de seus objetivos: 
ciência tem o objetivo de entender o mundo que nos rodeia – natural world, 
enquanto tecnologia tem o objetivo de operar modifi cações no mundo ao nosso 
redor para atender a nossas necessidades específi cas – designed/artifi cial world. 
Dessa forma, postula-se que ciência como investigação é o paralelo para tecnologia 
como design com o foco no desenvolvimento de habilidades e entendimento dos 
limites, possibilidades e relações entre esses dois conceitos. Um importante as-
pecto é ressaltado quando aponta que “o uso de tecnologia não pode ser confun-
dido com tecnologia instrucional que provê estudantes e professores com estimu-
lantes ferramentas, tais como, computadores, para desenvolver questionamentos 
e entender ciência”. (NRC, 1996, p. 23, tradução nossa)
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Outro aspecto a ser ressaltado é que o documento inclui em suas diretrizes 
a formulação de explicações e construção de modelos, sejam estes físicos, conceituais 
ou matemáticos, para a diferenciação entre descrição e explicação, explicitando 
causas e seus efeitos e estabelecendo relações baseadas em evidências e argumento 
lógico.

Nesse contexto, na visão de ciência como investigação, que busca o enten-
dimento do mundo que nos rodeia, a cultura da ciências pode mimetizar passos 
desse processo na medida em que promove a Observação; Levantamento de hipó-
teses; Proposição de questões; Análise de fontes de informação na busca do que já é 
conhecido; Revisão do que já é conhecido à luz de evidências experimentais; Planeja-
mento e condução de experimentos; Utilização de ferramentas e técnicas adequadas 
para coletar, analisar e interpretar dados; Utilização do pensamento crítico e lógico 
entre evidências e proposição de respostas, explicações e predições; Consideração de 
explicações alternativas; Relato de resultados. (NRC, 1996)

Na adoção do paradigma de tecnologia como design, o grande público pode 
ser levado a construir e/ou explorar o mundo ao seu redor ou mundos artifi ciais 
e operar modifi cações para atender a necessidades e demandas de um problema 
específi co, por exemplo, levando-o a comparar resultados gerados pela simulação 
desse modelo com resultados obtidos em situações reais, ou construir um modelo 
a partir de dados obtidos em situações reais, ou, ainda, na análise de séries preté-
ritas de dados para a previsão de cenários futuros. (FERRACIOLI et al., 2012)

Nessa perspectiva, o estudante é levado a refl etir sobre o seu conhecimento 
prévio em relação ao tema abordado, sobre suas concepções que dão suporte a 
esse seu conhecimento e sobre os conceitos científi cos abordados levando-o a 
articular processo (forma) e conhecimento (conteúdo) na medida em que utiliza o 
raciocínio científi co e pensamento crítico.

Dessa forma, a articulação da visão de ciência como investigação com a vi-
são de tecnologia como design com o foco no desenvolvimento de habilidades 
e entendimento dos limites, possibilidades e relações entre esses dois conceitos 
fornecem subsídios para a construção de uma cultura da ciência que promova o 
engajamento de estudante ingressantes no curso de Física.

Uma estratégia para a implementação dessa visão é a utilização do Diagra-
ma V1 que apresenta a visão de ciência como investigação nas dimensões de con-
teúdo e forma. Nessa abordagem, o enfoque no domínio conceitual e no domínio 
metodológico são traduzidos no pensar e o fazer onde a ciência e a tecnologia po-
dem ser pensadas como investigação e design. Nessa perspectiva, uma estrutura 
básica mínima o Diagrama V é apresentada na Figura 1.

1  A esse respeito, ver Ferracioli (2005).
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FIGURA 1 – O Diagrama V

Fonte: Adaptado de Ferracioli (2005, p. 109).

Essa estrutura básica entre o pensar & fazer permite, entre outras ativida-
des, o desenvolvimento da formação de mediadores (FERRACIOLI; RODRI-
GUES, 2018), estruturação de design de exposição de ciência e arte no paradig-
ma de “arte como investigação” (FERRACIOLI, 2016a, p. 108), articulação de 
formação de professores para visitação a exposições desses com seus estudantes 
(RABBI, 2016); estruturação de visitação autoral (FERRACIOLI, 2016b); es-
truturação de roteiros sistematizados para acompanhamento de atividades em 
sala temática. (FERRACIOLI, 2011)

Uma adaptação do Diagrama V utilizado na disciplina é apresentado na 
Figura 2.

FIGURA 2 – O Diagrama V da disciplina

Fonte: Adaptado de Gowin (1984, p. 61).
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A implementação para a narrativa: sala de aula on-line

Para se atingir os objetivos da disciplina de forma a articular as diretrizes 
relacionadas a ciência & tecnologia, pensar & fazer e a cultura da ciência desde o 
início estava claro que a disciplina não poderia ser ministrada à maneira tradi-
cional em uma estrutura de sala de aula onde o estudante/consumidor/ouvinte 
segue o professor/produtor/transmissor. A alternativa mais adequada foi a de 
implementar em nível de graduação uma proposta já utilizada em nível de pós-
graduação: criar uma sala de aula on-line, na plataforma Moodle de ensino à 
distância para disciplina como apoio ao ensino presencial. (SANTANA, 2013)

A proposta de criação da sala on-line na plataforma Moodle, vai ao encon-
tro da premissa de integração de suportes digitais para a troca de informações e 
comunicação sobre temática específi ca, no presente caso, a ciência Física, com 
a possibilidade de produção e compartilhamento de conhecimento colaborati-
vamente e em temporalidades distintas. Considerando tanto o ritmo próprio 
do estudante quanto o local de onde pudessem acessar e efetuar as atividades 
propostas, trata-se de um espaço de sociabilidade, organização, estruturação, in-
formação, conhecimento e cultura. Ao convidar o estudante para participar da 
sala de aula on-line o professor não apenas incorpora uma mídia adicional para 
potencializar os processos de ensino e aprendizagem, como também abre a pos-
sibilidade de promover a busca de informação e possível construção de conheci-
mento e cultura em um universo sem limites físicos.

A plataforma Moodle é uma ferramenta altamente customizável. Houve 
um investimento em torno da construção de uma estrutura específi ca de navega-
ção e de disponibilização dos conteúdos e das atividades propostas. A sala on-line 
foi construída no formato semanal e a disciplina foi estruturada em um bloco 
único de navegação. Foram disponibilizadas as principais funções do Moodle, 
tais como, construção do perfi l por cada estudante; tarefas, ferramentas de co-
municação com envio de mensagens; fórum; glossário; wiki que é o recurso do 
Moodle utilizado para a construção coletiva de conhecimento e o recurso ques-
tionário, uma ferramenta para pesquisa de dados e para avaliação.

A narrativa

Na primeira vez que a disciplina foi ministrada a partir dessa proposta em 
2017/1, a sala on-line foi disponibilizada duas semanas após o início do semes-
tre com parte da programação do semestre. Dessa forma os estudantes podiam 
vislumbrar a carga de trabalho que teriam pela frente e conjugar com as de-
mandas das outras disciplinas que cursavam. Já na segunda vez que a disciplina 
foi ministrada no semestre seguinte, ao iniciar o semestre a grande maioria das 
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atividades já estavam no ar, faltando apenas algumas naturais alterações baseadas 
na avaliação do semestre anterior. Dessa forma, as atividades eram apresentadas 
em sala de aula e o texto de descrição, objetivos, tarefas e datas de entrega das 
mesmas eram disponibilizadas na sala on-line de onde o estudante poderia fazer 
o download de arquivos.

As atividades foram planejadas de acordo com os referenciais descritos nas 
seções anteriores, explorando e articulando o pensar e o fazer, conteúdo e forma, 
conhecimento e processos, ciência e tecnologia, com um enfoque crítico sócio-polí-
tico-social da história, fi losofi a e evolução do conhecimento da Física. Para o en-
tendimento dessa articulação e enfoque, a seguir serão descritas quatro atividades 
mais extensas e de maior relevância na disciplina.

A atividade mestra da disciplina foi a contínua utilização do Diagrama V 
para a organização e estruturação das atividades propostas. Esse procedimento 
possibilitou a contínua articulação do enfoque da disciplina em processos e co-
nhecimento com as perspectivas de ciência como investigação e tecnologia como 
design, do pensar e fazer, e com a perspectiva da cultura científi ca articulando 
forma e conteúdo. Dessa forma, o Diagrama V foi solicitado, discutido, refeito, 
por exemplo, na realização de experimentos clássicos como o resfriamento/aque-
cimento de um líquido ou carga/descarga de um capacitor. Na segunda vez que 
a disciplina foi ministrada, foi também solicitado a organização e estruturação da 
utilização do Arduino, uma plataforma eletrônica de código aberto baseada em 
hardware e software que articula programação, montagem e testagem de circuitos 
para o desenvolvimento de projetos interativos.

Uma segunda atividade que perpassou o semestre todo foi a leitura do livro 
A evolução da física de autoria de Albert Einstein e Leopod Infeld, um exemplar 
clássico da literatura que aborda paradigmas e exemplares da Física, na acepção 
kuhniana, desde Galileu até por volta do fi nal da década de 1930, quando o livro 
foi publicado. Apesar de publicado nessa época, é um livro atual pela sua cui-
dadosa organização que o torna um clássico da divulgação científi ca e promotor 
da cultura da ciência. Os capítulos do livro foram divididos em cinco blocos de 
leitura: a cada três semanas os estudantes deveriam ler um bloco e enviar através 
da sala on-line um arquivo com resumo, três palavras-chave para o bloco de lei-
tura, descrever o maior aprendizado que havia obtido após a leitura e formular 
três questionamentos sobre o que havia lido. Tarefa árdua para os estudantes e 
para o professor: para os estudantes pela demanda de leitura assídua e escrita da 
atividade; para o professor pela demanda de leitura e escrita de comentários so-
bre conteúdo (Física) e forma (língua portuguesa) de uma centena de trabalhos 
com contínuos feedback. Na entrega dos trabalhos aos estudantes havia ampla 
discussão sobre conteúdo e forma. Os três questionamentos formulados por cada 
um dos estudantes não eram discutidos na perspectiva de respondê-los em sala 
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de aula: a abordagem era de levantamento de tipos de dúvidas e recomendação 
para que ao longo do curso, retornassem a esses questionamentos para serem por 
eles mesmos respondidos.

Uma terceira atividade que demandou uma sistemática atenção dos estu-
dantes foi a 30 dias de Observação Contínua e Esboço da Lua. A motivação foi a 
observação do fi rmamento realizado por Galileu no século XVII com o auxílio 
de sua suposta invenção – a luneta, fato incorporado para a discussão do processo 
de invenção, perfi l do empreendedor, registro de patentes da atualidade, apro-
priação indevida, entre outros. A atividade tinha múltiplos objetivos passando 
pela observação e sistematização de fenômeno natural, observação e medida em 
Física até a abordagem fenomenológica com discussão de modelos qualitativos 
e quantitativos. Com essa atividade foi possível explorar a perspectiva da ciência 
como investigação – hipóteses sobre as crateras da Lua – e tecnologia como design 
– a luneta. Cada estudante deveria observar a Lua diariamente e fazer um esboço 
da observação com informações mínimas sobre esse processo e concluindo com 
um resumo de suas descobertas. A dinâmica de avaliação dos trabalhos foi de-
senvolvida a partir de um instrumento de avaliação disponibilizado juntamente 
com a atividade. No dia da entrega da atividade, o trabalho de um estudante era 
avaliado por um colega respondendo o instrumento proposto. Após a entrega 
dessa avaliação, o professor avaliou o trabalho entregue e a avaliação do colega.

Uma quarta atividade com o objetivo de explorar o perfi l do físico pós-re-
nascença e na atualidade, as difi culdades de se sobrepor paradigmas estabelecidos 
e dominantes, mesmo que ultrapassados e a crítica científi ca e política do proces-
so de construção do conhecimento da Física, foi a leitura da peça de teatro A vida 
de Galileu de Bertold Brecht. A peça foi dividida em cinco blocos de leitura: em 
cada bloco o estudante deveria escrever um resumo de 100 palavras e apresentar 
três palavras-chave. Ao fi nal, deveria escrever um resumo geral de 300 palavras e 
apresentar seis palavras-chave. O arquivo deveria ser enviado através da sala 
on-line. Outra tarefa árdua para estudantes e professores: na entrega dos traba-
lhos, ampla discussão sobre os aspectos descritos acima.

Nesse contexto, a sala de aula on-line desempenhou o papel de fi o condu-
tor desse movimento de busca de alternativas para a comunicação da ciência e 
promoção da cultura científi ca amparada por suporte digital.

A lição para o futuro

Ao meditar sobre a lição do passado para não reproduzir no futuro, algu-
mas considerações sobre o pensar e o fazer a disciplina devem ser construídas. 
Refl etindo sobre o pensar da disciplina, pode-se considerar a proposta de pro-
mover a cultura da ciência no âmbito de disciplina a partir da integração de 
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artefatos e insumos digitais para a troca de informações, e comunicação para a 
produção e compartilhamento de conhecimento colaborativamente e em tempo-
ralidades distintas, ou seja, promover a cibercultura da ciência. Essa abordagem 
pode ser analisada a partir da cultura participativa de Henry Jenkins em A cultura 
da convergência na qual os consumidores estão atuando cada vez mais de forma 
participativa e crítica. Para o autor a convergência representa uma transformação 
cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar novas informa-
ções e fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos, não devendo ser 
compreendida como um processo tecnológico que une múltiplas funções dentro 
dos mesmos aparelhos. (JENKINS, 2006, p. 27) Talvez, um alerta para a articu-
lação dos paradigmas de ciência como investigação e tecnologia como design.

A expressão cultura participativa, utilizada pelo autor, contrasta com as no-
ções mais antigas sobre passividade dos espectadores dos meios de comunicação. 
Assim, construindo um paralelo educacional e contextualizando no ambiente da 
sala de aula tradicional, o professor pode ser entendido como produtor e o estu-
dante como consumidor. Nesse contexto, pode-se dizer que, em vez de falar sobre 
produtores/professores e consumidores/estudantes de mídia/conteúdos como ocupan-
tes de papéis separados, pode-se considera-los como participantes interagindo de 
acordo com novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo. 
O autor tem o cuidado de afi rmar que nem todos os participantes são criados 
iguais. Corporações/Escolas – e mesmo indivíduos/professores dentro das corporações/
escolas de mídia/educação – ainda exercem maior poder do que qualquer consu-
midor/estudante individual, ou mesmo um conjunto de consumidores/sala de aula. 
E alguns consumidores/estudantes tem mais habilidades para participar dessa cul-
tura emergente do que outros. (JENKINS, 2006, p. 28) Talvez, mais um exem-
plar das difi culdades de se sobrepor paradigmas estabelecidos e dominantes, mes-
mo que ultrapassados, como abordado por Bertold Brecht em A vida de Galileu.

Nesse contexto, o autor ainda aponta que produtores que não consegui-
rem fazer as pazes com a nova cultura participativa enfrentarão uma clientela 
declinante e a diminuição dos lucros. (JENKINS, 2006, p. 51) Continuando o 
paralelo com a educação, professores e escolas que não entenderem a transforma-
ção cultural em construção disparada pela convergência, fi carão à margem das 
contendas e as conciliações resultantes irão redefi nir a cultura pública do futuro.

Na refl exão sobre o fazer da disciplina, a abordagem é na avaliação do que 
efetivamente se implantou, na prática, e o que foi articulado no pensar a disci-
plina. A construção sala de aula on-line na Plataforma Moodle foi a implantação 
de um processo tecnológico unindo múltiplas funções dentro de um mesmo 
ambiente na busca de se alinhar à cultura participativa à medida que estudantes 
seriam incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a 
conteúdos midiáticos dispersos. No entanto, a utilização cotidiana desse recurso 
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revelou-se limitada: seja pela experiência restrita em relação a plataforma e sua 
dinâmica de utilização ou pela demanda exigida em atender uma centena de es-
tudantes ávidos a participar. Assim, apesar das discussões em sala de aulas terem 
seguido essa diretriz, os recursos mais signifi cativos da plataforma, wiki e glossário 
que permitem a construção coletiva de conhecimento não foram utilizados em 
sua plenitude, restringindo, dessa forma, a experiência dos estudantes em de-
sempenharem o pleno papel de produsers, expressão cunhada por Axel Bruns em 
2008, ou seja, a experiência de serem produtores e usuários.

Meditação fi nal

A meditação sobre esse passado construído recentemente, inevitavelmente 
nos leva à sua não repetição. Um balanço geral dessa experiência narrada revela 
que apesar da crítica ao número de atividades propostas houve o engajamento 
dos estudantes matriculados na utilização da sala on-line e realização das ativi-
dades propostas e a redução do número de abandonos do curso ao longo do 
primeiro semestre do curso de Física. Esses resultados são sustentados por dois 
clássicos parâmetros de avaliação de plataformas de ensino à distância, interati-
vidade – dados que demonstram alguma forma de comunicação e produtividade 
- dados que demonstram a produção e entrega de atividades propostas. (FERRA-
CIOLI, 2003) Apesar desses parâmetros nem sempre revelarem a real avaliação 
desses processos, nessa experiência relatada, eles apontam quantitativa e qualita-
tivamente para a participação e engajamento desses estudantes egressos do ensino 
médio nessa disciplina.

Para o futuro dessa experiência, nos resta a continuidade de sua execução 
e sistemática avaliação para se entender os limites e as variantes que forneçam 
subsídios e diretrizes para o engajamento na cultura participativa da ciência.
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Infográficos e o ensino de Matemática: 
uma proposta de prática pedagógica 

para produção do conhecimento 
científico na cibercultura

Carloney Alves de Oliveira

Introdução

Vivemos em uma era de profundas transformações nos aspectos científi cos, 
culturais e sociais, e o ensino de Matemática, como parte integrante e indissoci-
ável desse todo, passa, por sua vez, por um processo signifi cativo de mudanças, 
auxiliando e refl etindo sobre utilização das tecnologias digitais da informação e 
comunicação (TDIC) que vem permitindo práticas culturais emergentes neste 
contexto e com elas novas aprendizagens.

Em tempo de conectividade, é possível constatar no cenário educacional, 
o crescente interesse de professores e alunos por essas tecnologias, e de modo 
particular, na produção de infográfi cos nas aulas de Matemática. Neste trabalho, 
selecionamos uma proposta de prática pedagógica utilizando os infográfi cos, que 
são textos visuais informativos produzidos com informações verbais e não verbais 
como imagens, sons, animações, vídeos, hiperlinks, entre outros, em uma mesma 
forma composicional.

O desafi o de fazer pesquisa em Educação Matemática e TDIC, e de modo 
particular, com os infográfi cos, nos remete a refl exões sobre as possibilidades e 
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potencialidades que esse binário possui para produzir signifi cados nos processos 
de ensino e de aprendizagem, dentro e fora da escola, para a reorganização do 
pensamento matemático relativo às mudanças curriculares, buscando encarar desa-
fi os, numa construção coletiva de conhecimento científi co. (CORTES et al., 2014)

Como objetivos deste estudo, buscamos analisar como se caracterizam os 
processos de ensino e de aprendizagem em Matemática com o apoio de infográ-
fi cos a partir de estratégias didáticas que se confi guram para a sistematização do 
conhecimento matemático; refl etir sobre as contribuições e as potencialidades 
dos infográfi cos nos processos de ensino e de aprendizagem em Matemática e 
identifi car o lugar ocupado pelas TDIC no cenário da aprendizagem Matemática 
a partir dos infográfi cos, como estratégia didática. 

A partir deste contexto, trabalhamos sobre os infográfi cos, suas caracterís-
ticas, possibilidades e elaboração numa turma com 38 alunos matriculados na 
disciplina de Saberes e Metodologias do Ensino da Matemática 1, no Curso de 
Pedagogia, do Centro de Educação (CEDU), da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL), nos turnos Vespertino e Noturno, apoiando nos princípios de um estu-
do exploratório de base qualitativa.

Nesse âmbito, os infográfi cos podem ser usados nas aulas de Matemática 
para explorar conceitos, suas potencialidades nos processos de ensino e de apren-
dizagem, articulando a teoria e a prática, de forma crítica e autônoma, na cons-
trução do conhecimento matemático de maneira signifi cativa, para que o que se 
estuda tenha mais signifi cado na vida cotidiana daquele que está aprendendo.

Através dos infográfi cos podem ser apresentadas estratégias didáticas,1 com 
o objetivo de compreender como os alunos elaboram conceitos matemáticos a 
partir da utilização desses ambientes nas aulas de Matemática, a fi m de que fa-
cilitem no cenário da aprendizagem matemática a compreensão dos alunos ao 
estudar e elaborar esses conceitos mediante tais conteúdos, criando materiais 
que possam favorecer estratégias pedagógicas de ensino e aprendizagem, como 
uma possibilidade de formação e superação das necessidades, das difi culdades de 
aprendizagem, bem como das carências e desafi os atuais da educação.

Nas seções que seguem, buscaremos descrever algumas concepções peda-
gógicas sobre os infográfi cos e o seu uso no contexto educacional. Em seguida 
analisaremos a experiência com os infográfi cos no ensino de Matemática e a 
relação com o desenvolvimento e a aprendizagem dos sujeitos, concluindo então 
com algumas considerações acerca da experiência relatada.

1  Formas de intervenção na sala de aula que contribuem para que o aluno mobilize seus esquemas opera-
tórios de pensamento e participe ativamente das experiências de aprendizagem, observando, lendo, es-
crevendo, experimentando, propondo hipóteses, solucionando problemas, comparando, classifi cando, 
ordenando, analisando e sintetizando. (HAYDT, 2006; MARTINS, 2009)
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Concepções pedagógicas sobre os infográfi cos e o seu uso 
no contexto educacional

No contexto da sociedade em que vivemos, com a utilização das TDIC é 
possível criar condições metodológicas e tecnológicas que favorecem a formação 
do professor. O desenvolvimento e a utilização das TDIC no cenário da apren-
dizagem matemática como processo educativo, bem como a produção de signi-
fi cados e conceitos matemáticos têm possibilitado uma criação dialógica pelas 
interações entre pensamentos, conceitos, imagens, mídias e ideias, nas quais o 
sujeito atua de forma consciente com os objetos do conhecimento, e de modo 
particular, com os infográfi cos.

De acordo com Costa e Tarouco (2010, p. 2), os infográfi cos são 

representações visuais de informação. Esses gráfi cos são usados 
onde a informação precisa ser explicada de forma mais dinâmi-
ca, como em mapas, jornalismo e manuais técnicos, educativos 
ou científi cos. Pode utilizar a combinação de fotografi a, desenho e 
texto. Um exemplo de infográfi co do tipo mais simples poderia ser 
uma linha de tempo onde, ao selecionar determinados períodos, 
apareceriam imagem e textos explicativos.

O potencial pedagógico dos infográfi cos permite e oferece aos seus usuá-
rios acesso à informação, possibilitando, de forma integrada, a veiculação de da-
dos, a fi m de atender às novas exigências para a construção do conhecimento sis-
tematizado, que instiguem à investigação e à curiosidade do sujeito em formação.

Com os infográfi cos no contexto educacional, professores e alunos preci-
sam ser muito fl exíveis e criativos na valorização da construção coletiva, da cria-
tividade, da aprendizagem através do visual gráfi co, para potencializar estratégias 
didáticas que estabeleçam relações que possam contribuir para a constituição 
de um conhecimento coletivo, levando o sujeito a atitudes de criação e autoria, 
acompanhando cognitivamente o processo de aprendizagem objetivado.

Segundo Sancho (apud CAIRO, 2008, p. 21, tradução nossa),2 a infografi a 
pode ser defi nida como

uma contribuição informativa, feita no jornal impresso, realizada 
com ícones e elementos tipográfi cos, que permite ou facilita a com-
preensão das ações ou temas da atualidade ou alguns dos seus aspec-
tos mais importantes e acompanha ou substitui o texto informativo. 

2   No original: “una aportación informativa, elaborada en el periódico escrito, realizada con elementos 
icónicos y tipográfi cos, que permite o facilita la comprensión de los acontecimientos, acciones o cosas 
de actualidad o algunos de sus aspectos más signifi cativos y acompaña o sustituye al texto informativo”.
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Os infográfi cos permitem ampliar o espaço de sala de aula, favorecendo a 
emergência de novas possibilidades, em que conhecimentos podem ser constru-
ídos, interesses, necessidades e desejos podem ser compartilhados, constituin-
do-se numa participação coletiva e de forma intuitiva, além da capacidade de 
aprender e do talento para socializar o aprendizado. 

Com a inserção das inovações tecnológicas no contexto escolar, a escola é 
desafi ada a observar, a repensar as práticas educativas, a sinalizar e construir no-
vos modos de se relacionar com tais recursos e contribuir para com a consolida-
ção de uma nova cultura de ensino e de aprendizagem, já que na sociedade atual 
a comunicação é cada vez mais audiovisual e interativa, e nela, a imagem, som e 
movimento se complementam na constituição da mensagem.

Conforme Paiva (2016, p. 44), os infográfi cos também podem ser defi ni-
dos como

textos visuais informativos produzidos com informações verbais 
e não verbais como imagens, sons, animações, vídeos, hiperlinks, 
entre outros, em uma mesma forma composicional. Eles são veicu-
lados em revistas e jornais impressos, além de estarem disponíveis 
em diferentes sites e portais da internet, com diferentes conteúdos 
temáticos, que vão desde eventos e notícias jornalísticas até assun-
tos enciclopédicos de história, geografi a e ciências da natureza.

Para que estes momentos de comunicação e expressão sejam concretizados, 
necessita-se de sujeitos ativos, criativos, críticos e autônomos. Pensar criticamen-
te e agir criativamente é dominar conhecimentos específi cos, além de proble-
matizar e facilitar o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias 
para se atuar na sociedade em rede, com o uso de diferentes mídias, linguagens e 
tecnologias, tais como

vídeo, TV digital, imagem, DVD, celular, Ipod, jogos, realidade 
virtual, que se associam para compor novas tecnologias. Nesse caso 
a tecnologia digital ao associar-se com as telecomunicações incor-
porou a internet com os recursos de navegação, envio e recebimen-
to de textos, imagens, sons e vídeos. (ALMEIDA, 2004, p. 36)

Estas tecnologias podem otimizar o trabalho de sala de aula e mobilizar 
a socialização de saberes e a construção de sentidos no processo de ensino e de 
aprendizagem, reforçando a rápida e efi ciente transmissão de informações, crian-
do condições para uma maior interação entre os sujeitos envolvidos num espaço 
fl uido e dinâmico que permite a ação, a participação, a livre problematização, 
bem como a liberdade de expressão.
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Seja qual for a abordagem para o uso dos infográfi cos no contexto educa-
cional, é preciso que o professor, ao realizar atividades educativas, elabore o seu 
planejamento a partir de estratégias didáticas e mecanismos de avaliação para 
atender aos objetivos e necessidades do grupo que sustentem um espaço que vai 
se desdobrando para uma diversidade de caminhos que não estabeleçam limites 
para a imaginação.

Baseado neste contexto, os infográfi cos vêm permitindo o surgimento de 
diferentes práticas inovadoras e colaborativas que favorecem o processo de en-
sino e de aprendizagem baseado em situações problemas, nas quais os sujeitos 
envolvidos podem se expressar, opinar, buscar e receber informações de interesse, 
colaborar e gerar conhecimento através das diversas experiências socializadas.

Na medida em que os infográfi cos são disponibilizados e utilizados no con-
texto educacional, os mesmos funcionam como interfaces que se unem através 
de diagonais e consolidam as adaptações, a interatividade, a hipertextualidade, a 
multimodalidade, a imagem e os símbolos. (Figura 1)

FIGURA 1 – Características básicas no uso dos infográfi cos

Fonte: Elaborada pelo autor.

Observa-se, na Figura 1, que tais elementos se complementam e interagem 
a fi m de possibilitar no contexto educacional competências que permitam a pes-
quisa, avaliação, refl exão e criticidade das informações disponíveis na rede, bem 
como o uso de recursos digitais, associando a tomada de decisões, o trabalho em 
equipe em prol de um objetivo comum por meio dos infográfi cos, articulando 
a teoria e a prática em sala de aula, ampliando as possibilidades de ensino e de 
aprendizagem.
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O acesso às informações proporcionado pelos infográfi cos pode oferecer ca-
minhos para essas novas propostas educacionais, a qual é mais adequadas aos novos 
tempos sociais, permitindo que as possibilidades para a autonomia na aprendizagem, 
oferecidas por estes mundos, facilitem o acesso de professores e alunos e concedam 
liberdade para escolher o tempo e o espaço que mais lhes convêm para navegar, e que 
as trocas de experiências sejam garantia de qualidade e reconhecimento social desses 
ambientes, gerando posturas e exploração das atividades por seu próprio interesse e 
iniciativa. (BOTTENTUIT JÚNIOR; LISBOA; COUTINHO, 2011)

Ao integrar nos contextos educativos, essa relação pode ser uma proposta 
enriquecedora e um processo contínuo de vivências incorporadas no cotidiano dos 
alunos e professores na busca da criação de sentidos, compreendendo as possibili-
dades de transformação da prática educativa a partir dos infográfi cos, e tais elemen-
tos com mais autonomia e capacidade de enfrentamento dos desafi os do processo 
de construção do saber, alterando hábitos, valores e modo de pensar e de aprender 
com diferentes recursos tecnológicos cada vez mais sofi sticados e integrados.

Todavia, para a autonomia do aprendiz, é cada vez mais urgente e ne-
cessário desencadear elementos que estabeleçam conexões com a diversidade de 
ritmos, disponibilidades, interesses e a multiplicidade de tarefas de cada usuário, 
pois segundo Almeida e Valente (2011, p. 36), as TDIC podem

[...] potencializar as práticas pedagógicas que favoreçam um currí-
culo voltado ao desenvolvimento da autonomia do aluno na busca 
e geração de informações signifi cativas para compreender o mundo 
e atuar em sua reconstrução, no desenvolvimento do pensamento 
crítico e auto-refl exivo do aluno, de modo que ele tenha capacidade 
de julgamento, auto-realização e possa atuar na defesa dos ideais de 
liberdade responsável, emancipação social e democracia.

Os infográfi cos podem proporcionar múltiplas formas de representar dife-
rentes situações na sala de aula, permitindo aos sujeitos envolvidos desenvolver 
estratégias e meios de compreensão para os assuntos propostos. Para que isso pos-
sa acontecer, o professor precisa compreender, identifi car e inserir as diferentes 
TDIC na sua prática, explorando o potencial pedagógico de cada uma delas, já 
que elas podem possibilitar novas formas de interação entre professor e alunos, 
cooperando e aprendendo juntos.

A inserção dos infográfi cos nas aulas de Matemática pressupõe pensar 
numa quebra de paradigmas e mudanças ocorridas no meio social e educacional, 
pois precisamos convidar professores e alunos a reformularem e ampliarem suas 
concepções de que é possível ensinar e aprender nestes ambientes, encorajando-
-os a identifi car os conteúdos necessários e os recursos que podem ser aplicados 
para a construção do conhecimento no processo formativo.
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Os infográfi cos e sua articulação da teoria e prática 
pedagógica no ensino de Matemática

Os infográfi cos têm despertado interesse crescente dos professores, alunos 
e pesquisadores, contribuindo para o estabelecimento de novos paradigmas e 
fornecendo, por conseguinte, oportunidades para o desenvolvimento de novas 
práticas pedagógicas, mediante estratégias didáticas que promovam o enriqueci-
mento de ideias no apoio ao processo de ensino e de aprendizagem, tornando-o 
mais interativo e atraente aos seus usuários. 

Partindo desta compreensão, o estudo foi desenvolvido durante o primeiro 
semestre do ano de 2017 nas seguintes etapas: 

1ª etapa: Os alunos foram organizados em pequenos grupos, para com-
preenderem do que se tratava um infográfi co, suas características, possibi-
lidades e uso educacional com numa literatura apresentada, e sobre o seu 
processo de elaboração, dinâmica e reconhecimento de recursos didáticos 
para a sua construção.
2ª etapa: Apresentação e análise dos recursos digitais para a elaboração 
dos infográfi cos, buscando fazer relação com o ensino de Matemática, seus 
objetivos e como poderiam ser utilizados em sala de aula.
3ª etapa: Cada grupo escolheu quais conteúdos matemáticos seriam tra-
balhados nos infográfi cos, a partir de pesquisa, discussões, diálogos, com-
partilhamentos destes conteúdos matemáticos relacionados desde a edu-
cação infantil até o ensino fundamental 1, discutidos ao longo da nossa 
disciplina Saberes e Metodologias do Ensino da Matemática 1 (SMEM 1) 
e seu envolvimento com o uso das TDIC que foram trabalhadas ao longo 
da mesma, apresentando quais conhecimentos, conceitos matemáticos fo-
ram construídos, mobilizados com a sua utilização e suas experiências de 
aprendizagem vivenciadas. 
4ª etapa: Ao fi nal do semestre, os grupos socializaram os seus infográfi cos 
e dialogaram sobre as possíveis os desafi os, as possibilidades de utilização 
nas aulas de Matemática, difi culdades, possíveis soluções.

Podemos afi rmar que, ao longo de cada etapa, o papel do professor é indis-
pensável, pois é a ele que cabe a tarefa de planejar, participar, instigar as discussões, 
acompanhar e analisar a construção do conhecimento através da participação in-
dividualizada e coletiva dos alunos nos espaços de interação disponibilizados no 
ambiente, tendo a capacidade de construir novos objetos de conhecimento, a vi-
sualização concreta de elementos abstratos, o compartilhamento de experiências 
e emoções de maneira informal e altamente personalizável.
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Com o infográfi co elaborado pelo professor sobre as etapas para uma reso-
lução de problemas nas aulas de Matemática (Figura 2), os alunos compreende-
ram que este recurso possibilita o desenvolvimento de atividades de ensino e de 
aprendizagem, nas quais os seus leitores busquem, analisem e avaliem as infor-
mações ali contidas, permitindo a compreensão dos conhecimentos, habilidades 
e atitudes necessárias para uma participação ativa e competente nesses espaços, 
sendo capazes de selecionar e aplicar o conteúdo proposto do modo mais ade-
quado para cada situação. 

FIGURA 2 – Infográfi co sobre as etapas da resolução de problema

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

A partir deste infográfi co proposto, abordar a resolução de problema como 
estratégia didática por meio deste recurso, é deixar de lado a ideia de que resolver 
um problema de Matemática nada mais é que compreender o que foi proposto 
e dar uma resposta aplicando procedimentos adequados para tal situação, pelo 
contrário, é estimular o aluno a investigar, questionar suas escolhas, realizar si-
mulações, comparar seus resultados com os de outros alunos e buscar validar seus 
procedimentos.

Para Polya (1978), o trabalho com resolução de problema requer que o 
aluno compreenda o problema, estabeleça um plano de ação, execute este plano 
e revise sua solução. De fato, para que estes passos sejam concretizados, é preciso 
questionar os alunos acerca do problema proposto, fazendo com que levantem 
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dados da situação-problema e que estes dados possam ajudá-los a fazer uma rela-
ção com o plano que será executado; e ao fi nal, realizar a validação da sua solução, 
pois o aluno deve se sentir desafi ado ou instigado pelo jogo do conhecimento.

Outro infográfi co elaborado (Figura 3) propôs o ensino das operações adi-
ção e subtração, seus termos e conceitos que poderão contribuir para o entendi-
mento do conteúdo proposto, como operacionar, algumas curiosidades e apre-
sentações de recursos didáticos, tais como o ábaco e o material dourado.

FIGURA 3 – Infográfi co sobre as operações adição e subtração

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Os processos de ensino e de aprendizagem, por meio deste recurso, consti-
tuem desafi os colocados ao contexto educacional, pois não há como continuar-
mos com uma educação centrada no paradigma da transmissão e da reprodução, 
tendo em vista que a infografi a permite relacionar e avaliar informações dos dife-
rentes modos, verbais e imagéticos.

Num infográfi co, motivar o aluno, problematizar o contexto no qual está 
inserido, acompanhar, orientar, buscando estratégias para situações-problema, são 
objetivos fundamentais para um bom desenvolvimento e envolvimento do alu-
no nestes ambientes. Não se pode deixar o aluno participar de um mundo sem 
acompanhamento, gerando dúvidas e criando resistência de navegabilidade, pois 
esse ambiente precisa propiciar um processo cognitivo socialmente compartilhado 
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entre seus usuários, permitindo o trabalho colaborativo, com foco no grupo e não 
apenas no indivíduo.

Buscando compreender tal perspectiva,  foi elaborado um outroinfográfi co 
apresentando o conteúdo de frações (Figura 4), para que pudessem tomar como 
exemplo ao  sentirem a necessidade de repensar as práticas pedagógicas com tais 
recursos, resultando em descobertas e escolhas que privilegiem ações que contri-
buem para a formação do aluno e que possam compreender e problematizar suas 
atividades por meio destes dispositivos.

FIGURA 4 – Infográfi co sobre frações

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Estes recursos provocam mudanças signifi cativas na prática pedagógica, 
possibilitando aos professores aprofundar, ampliar e refl etir o seu conhecimento 
relativo aos infográfi cos que atualmente podem contribuir no contexto educa-
cional, pois esta tarefa com fi nalidade educativa, segundo Bairral (2007, p. 32), 
pode

favorecer a refl exão crítica com aprofundamento teórico da/sobre 
a prática; estar situadas em contextos educativos diferentes e con-
cretos, com atenção à complexidade do processo de construção do 
conhecimento; animar e apoiar as estratégias pessoais dos professo-
res; desenvolver as capacidades de simular e analisar situações hi-
potéticas de ensino-aprendizagem; colocar o professor a contrastar 
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diferentes situações de aprendizagem e socializar posicionamentos 
criticamente; implicar o docente na tarefa simulando respostas 
como aluno e analisando-as criticamente; possibilitar um caminhar 
hipertextual na busca de informações profi ssionais variadas; favo-
recer a socialização, a interação e a construção colaborativa do co-
nhecimento profi ssional e; desenvolver projetos colaborativamente 
e investigar.

As práticas pedagógicas com o apoio dos infográfi cos para as diferentes 
áreas, e de modo particular, em Matemática, podem ser aplicadas para trabalhar 
assuntos de geometria, álgebra e aritmética, de tal forma que as estratégias esco-
lhidas pelo professor possam conduzir as atividades planejadas nestes ambientes 
de forma lúdica, dinâmica e criativa, deixando de lado, a prática mais frequente 
nas aulas de Matemática, em que o professor apresenta o conteúdo oralmen-
te, partindo de defi nições, exemplos, demonstrações de propriedades, seguidos 
de exercícios de aprendizagem, fi xação e aplicação, e pressupondo que o aluno 
aprende pela reprodução.

Os infográfi cos, no ensino de Matemática, vêm proporcionar aos professores 
e alunos um ambiente de criação e colaboração que permite reconhecer problemas, 
buscar e selecionar informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver uma am-
pla capacidade para lidar com a atividade de Matemática. Colocar alunos e profes-
sores em um processo de ensino e de aprendizagem é valorizar aspectos de formular 
questões, perguntar-se sobre a existência de solução, estabelecer hipóteses e tirar 
conclusões, apresentar exemplos e contraexemplos, generalizar situações, abstrair 
regularidades, criar modelos, argumentar com fundamentação lógico-dedutiva.

Considerações fi nais

A introdução dos infográfi cos, no ensino de Matemática, representa possi-
bilidades e efi ciência de forma signifi cativa para alunos e professores, desde que 
sejam bem planejados e aproveitados, pois a construção do conhecimento envol-
ve a coragem de enfrentar novos desafi os e de vencer o medo de errar, em ritmo 
próprio, envolvendo a cooperação e a liberdade de expressão.

Consideramos válidas todas as etapas desenvolvidas, e os infográfi cos ela-
borados e integrados às inovações tecnológicas durante as aulas de Matemática, 
sendo que estes recursos, possibilitam, compreendendo melhor como, quando 
e por que as TDIC podem contribuir no aprendizado e no desenvolvimento 
profi ssional do professor que ensina Matemática, ampliando a sua utilização e 
apropriação, pedagogicamente fundamentado, em benefícios para a qualidade 
do ensino, da formação para o trabalho com estes ambientes e da compreensão 
crítica dos problemas de nosso tempo.
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Constatamos, a partir das observações ao longo do desenvolvimento da 
atividade proposta, que os alunos, ao participarem de cada encontro planejado, 
buscavam interagir com professor de forma que a utilização de cada interface 
apresentada ao grupo contribuísse para o processo de construção do conheci-
mento, com atividades e recursos dinâmicos que se encaixassem no espaço de 
integração do seu saber.

De fato, os alunos no curso intensifi caram o seu ritmo e modo de elabora-
ção do seu infográfi co para atender às exigências do professor, mediante o conhe-
cimento maduro de cada interface apresentada ao longo do curso, executando as 
tarefas exigidas e obtendo sucesso nos estudos. 

Os alunos buscaram aprender de forma cooperativa, sem as limitações de 
barreiras geográfi cas e de tempo, melhorando a qualidade da sua navegabilidade no 
ambiente e respeitando o pensamento dos colegas, visando enriquecer sua própria 
aprendizagem e desenvolver a autonomia para compartilhar seus objetivos, conte-
údos estudados, suas metas e soluções de problemas que surgiram durante o curso.

As difi culdades encontradas ao longo do curso permitiram constatar que 
na sociedade midiatizada em que se vive não podemos deixar de lado as refl exões 
quanto às limitações e aos desafi os a serem superados, para que possamos condu-
zir melhor o processo de ensino e de aprendizagem nas aulas de Matemática com 
o apoio dos infográfi cos, despertando o espírito investigativo e esforços colabora-
tivos para a identifi cação dos problemas e a resolução de problemas.

Da convivência durante meses com os sujeitos da pesquisa, constatamos o 
desejo para uma melhor prática na utilização dos infográfi cos no ensino de Ma-
temática, pelo fato de os alunos estarem à disposição para um acompanhamento 
sistemático e uma formação adequada, baseada no apoio, no diálogo e na colabora-
ção. Cumpre promover ações que possibilitem espaços para uma constante forma-
ção desses sujeitos, articulando a teoria e a prática numa dinâmica dialógica, poten-
cializando propostas pedagógicas em ambientes como este a partir da refl exão sobre 
a sua própria ação, reconstruindo a aprendizagem e o conhecimento matemático.

Um mergulho no universo desses sujeitos, a partir da utilização dos info-
gráfi cos no ensino de Matemática, evidencia o entendimento de que é urgente 
repensar as práticas pedagógicas nesses ambientes, buscando ajustá-las às necessi-
dades e aos objetivos de cada sujeito, selecionando interfaces e TDIC que sejam 
adequadas para determinados propósitos.

Enfi m, é possível sensibilizar e fazer com que professores que ensinam Ma-
temática acompanhem esse processo tão dinâmico, com uma linguagem acessível 
e que proporcione a interatividade de todos os envolvidos. Torna-se necessário, 
dentro do universo cibernético, imergir e desenvolver ambientes colaborativos e 
criativos em toda a rede, incorporando novas interfaces efi cazes que sejam cada 
vez mais transparentes aos seus usuários.
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A formação de divulgadores da ciência 
em um cenário em transformação: 

relato da experiência de formação de 
novos atores em um projeto-piloto

Tattiana Teixeira

Cenário

Quando questionados sobre o seu interesse por Ciência e Tecnologia, 61% 
dos brasileiros disseram ser muito interessados (26%) ou interessados (35%). 
Os dados são da pesquisa Percepção Pública da C & T no Brasil 2015, realizada 
pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e o então Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). De acordo com o mesmo levantamen-
to, o interesse por temas como Meio Ambiente e Medicina e Saúde chega a 78%, 
cada, enquanto só 27% dos entrevistados disseram ter interesse ou muito interes-
se em Política e 56% em Esportes. (CGEE, 2017)

À primeira vista, informações como estas parecem bastante alentadoras 
para quem se preocupa com a área de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas nos 
deteremos em um número em especial: 87, 2% das pessoas não se lembram de 
alguma instituição que faça pesquisa no país. O índice é muito alto e indica que 
quem produz ciência – em especial as universidades – não está conseguindo se 
aproximar da população a ponto de se fazer lembrar como instituição de referên-
cia neste campo. 
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Apesar de um elevado interesse declarado por C&T e de uma vi-
são positiva sobre o tema, os brasileiros exibem uma escassa apro-
priação de informação científi ca e tecnológica e conhecem muito 
pouco sobre a história da ciência e tecnologia no País. [...] Entre 
as menções a instituição de pesquisa, as mais citadas são: Fiocruz 
(19%); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
(15%); Instituto Butantan (11%); Universidade de São Paulo 
(USP) (10%); IBGE (5%); CNPq (4%); UFMG (4%); e Petro-
bras, Unicamp, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
Natura, todas com 3%. (CGEE, 2017, p. 55)

No Brasil, de acordo com o Censo da Educação Superior de 2016 elabora-
do pelo Instituto Nacional de Estudos e Estatísticas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) do Ministério da Educação (MEC), há 197 universidades, sendo 108 pú-
blicas (54,8%). Por que a população não lembra que nas universidades se produz 
ciência, se nestas instituições a pesquisa é um dos seus tripés fundamentais, ao 
lado do ensino e da extensão? 

Esta questão vem nos inquietando desde que a pesquisa sobre Percepção 
Pública da Ciência e da Tecnologia foi divulgada e foi uma das motivadoras para 
a realização das duas etapas da “Ofi cina de Introdução à Divulgação Científi ca”, 
na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 2016.2 e 2017.1, promo-
vida pelo NUPEJOC (Núcleo de Pesquisa em Jornalismo Científi co, Infografi a e 
Visualização de Dados) e pela agência Ciência em Pauta, projeto de extensão do 
Departamento de Jornalismo. A proposta-piloto – e com vagas limitadas – pre-
tendia desenhar e testar uma metodologia adequada para formar divulgadores da 
ciência dentro da universidade, tendo como público-alvo jovens pesquisadores, 
em especial bolsistas de iniciação científi ca e mestrandos, pois acreditamos que é 
preciso despertar interesse por esta prática desde o início da trajetória de pesquisa 
nas universidades. Conscientes desde cedo da importância de se aproximar da 
sociedade, talvez estes jovens possam atuar como divulgadores ao longo de sua 
carreira acadêmica, contribuindo para que cada vez mais a população compre-
enda que os conhecimentos gerados nas universidades são frutos das pesquisas 
ali desenvolvidas em diferentes campos e tenha tais instituições como referência 
em termos de produção científi ca, de forma mais ampla, lembrando não apenas 
daquelas que têm maior inserção nos meios de comunicação tradicionais. Vale 
destacar que, à época da criação da ofi cina, observamos que a UFSC ainda não 
possuía nenhum programa específi co e contínuo, voltado para a formação de 
divulgadores da ciência, o que ocorre ainda hoje. 

Para a ofi cina, compreendemos divulgação científi ca como “a apresen-
tação, em uma linguagem não especializada, da informação científi ca, tecno-
lógica e/ou de inovação, tornando seu conteúdo conhecido e acessível ao não 
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especialista, ao leigo, ao público em geral”, conforme defi nido pelo CNPq (2007). 
Ao longo do processo, fomos percebendo como era importante refl etir sobre 
como este tipo de informação deve ser divulgado para ajudar as pessoas a com-
preenderem o seu próprio entorno, sem focar prioritariamente no que há de 
novo nos diversos campos, mas, especialmente, naquilo que o público-alvo não 
conhece ou conhece pouco, mas deveria conhecer. E, além disso, pensar em es-
tratégias que não estivessem diretamente vinculadas aos veículos de comunicação 
tradicionais, como jornais ou TVs. A ideia, desde o início, era que fossem criados 
mecanismos próprios de divulgação e não que a ênfase estivesse na formação de 
divulgadores para a atuação junto à imprensa, por exemplo, algo que, no nosso 
entendimento, estaria mais condizente com o escopo de atividades da estrutura 
ofi cial de Comunicação da universidade, no caso, a Agência de Comunicação 
(Agecom).

Em um cenário de desenvolvimento cada vez maior das chamadas novas 
tecnologias e especialmente da Web 2.0, parece-nos igualmente importante, ao 
formar para a divulgação e comunicação pública da ciência, preparar os atores 
para que criem seus próprios canais, que se associem em iniciativas de comunica-
ção – e um dos melhores exemplos brasileiros é o Portal de Blogs Científi cos da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), criado em 2015, aos moldes 
de iniciativas semelhantes como ScienceBlogs, ResearchBlogging, ScienceBlog-
ging e ScienceSeeker –, para que assim possam romper a bolha que os abriga em 
um espaço já conhecido de comunicação bem sucedida entre seus pares, nem 
sempre seguida da devida repercussão junto à sociedade. De igual modo, não nos 
parece adequado preparar os cientistas apenas para o diálogo com a imprensa, 
ainda mais quando as possibilidades de interação com a sociedade estão mais 
diversifi cadas e canais do Youtube ou páginas no Facebook dedicados à ciência 
atraem públicos cada vez maiores e de todas as idades, a exemplo de fenômenos 
como “I fucking love Science” que, em maio de 2018, tinha mais de 25 milhões 
de curtidas e 24 milhões de seguidores. (TEIXEIRA, 2015a) 

Em outros países, esta tendência começa a infl uenciar a própria avaliação 
dos projetos de pesquisa, como já ocorre na Comissão Européia (CE) – onde um 
dos critérios utilizados para o fi nanciamento de projetos é o alcance e repercussão 
de resultados e as estratégias para sua disseminação, inclusive entre não espe-
cialistas. A instituição recomenda que os projetos tenham, ao menos, um perfi l 
no Twitter e incentiva a criação de mecanismos que facilitem a interação com a 
sociedade, algo que pode ser obtido usando as muitas possibilidades oferecidas 
pela própria Web. (POLINARIO, 2016) Isto porque na Europa, como no Brasil, 
a internet é um dos principais meios utilizados para se informar sobre ciência. 

O estudo já citado sobre Percepção Pública de Ciência, realizado em 2015, 
demonstrou que há um crescimento contínuo do uso da internet (e das redes 
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sociais) como meio para obter informações de C&T no Brasil: em 2006, 23% 
dos entrevistados recorriam com alguma frequência à internet para adquirir este 
tipo de informação, índice que chegou a 34% em 2010 e 47% em 2015, per-
dendo apenas para a TV que alcançou 70%. Os pesquisadores constaram, ainda, 
que “no período de 2006 e 2015, caiu para a metade a porcentagem de pessoas 
que usa com muita frequência jornais e revistas para terem informações sobre 
C&T”. (CGEE, 2017, p. 49) Entre os mais jovens – faixa que vai dos 16 aos 24 
anos – o uso da internet chegou a ultrapassar a TV, se tornando o principal meio 
para acessar este tipo de informação.

Estar atento e pensar em estratégias voltadas para este meio e este público, 
parece-nos essencial, ainda mais em um momento no qual a Ciência brasileira 
passa por uma crise profunda em termos de fi nanciamento e, assim, se torna ain-
da mais importante mostrar para a sociedade o que se produz, como se produz, 
onde se produz conhecimento e o quanto é fundamental para a autonomia de 
qualquer país a sua produção científi ca.

Incentivos

Conscientes destes dados, durante a Ofi cina de Divulgação Científi ca de-
cidimos produzir um especial que pudesse ser disponibilizado on-line e que atin-
gisse um público formado prioritariamente por jovens universitários – faixa de 
18 a 24 anos, próxima daquela dos próprios membros da ofi cina. Além da certeza 
de que o uso da internet poderia reduzir custos – não se contava com orçamento 
para impressão, por exemplo – e facilitar o acesso a todos os interessados, com-
preendemos que, como defendem Parejo-Cuéllar, Martín-Pena e Vivas Moreno 
(2017, p. 44, tradução nossa), “a universidade tem a obrigação de utilizar o novo 
cenário digital que se desenha para suprir esta falta de informações sobre ciência 
e tecnologia nos meios de comunicação”,1 essa falta que traz uma série de conse-
quências e infl uencia no modo como a sociedade compreende e se envolve com 
tais temas. 

Os autores se referem mais especifi camente à situação da Espanha onde 
foi incentivada, a partir de 2007, a criação das Unidades de Cultura Científi ca 
e da Inovação com o objetivo de “melhorar e aumentar a formação, a cultura e 
os conhecimentos científi cos dos cidadãos”.2 (PAREJO-CUÉLLAR; MARTÍN-
-PENA; VIVAS MORENO, 2017, p. 88, tradução nossa) Em 2014, 52% das 

1 No original: “la universidad tiene la obligación de utilizar el nuevo escenario digital que se dibuja para 
suplir esa falta de conocimientos sobre ciencia y tecnologia en los médios de comunicación”.

2 No original: “mejorar e incrementar la formación, la cultura y los conocimientos científi cos de los ciu-
dadanos”.
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entidades que contavam com uma destas unidades eram universidades, seguidas 
pelos centros de pesquisa, que respondem por apenas 29% delas. Com modelos 
distintos de funcionamento, elas atuam em quatro grandes áreas, entre as quais, a 
formação de pesquisadores para divulgação da ciência. De acordo com a FECYT 
(2015, p. 9):

as Unidades de Cultura Científi ca e de Inovação (UCC+i) se con-
verteram em um dos agentes com maior dinamismo na difusão e 
divulgação da ciência e da inovação na Espanha, contribuindo de 
maneira fundamental para a melhoria da formação, da cultura e 
dos conhecimentos científi cos dos cidadãos.3

No Brasil, as universidades públicas contam com diretorias, assessorias ou 
agências de comunicação, em geral ligadas às reitorias e que se dividem em diver-
sas tarefas e áreas de cobertura, entre elas, jornalismo e divulgação científi ca. Em 
muitas instituições, grupos e núcleos de pesquisa e extensão acabam assumindo 
funções mais específi cas de comunicação pública da ciência, mas isto é feito sem 
que haja, necessariamente, apoio governamental e fi nanciamento. No país, em 
que pesem iniciativas bem-sucedidas como a Semana Nacional de Ciência e Tec-
nologia criada pelo Governo Federal em 2004 ou o apoio aos museus de ciência, 
especialmente na primeira década dos anos 2000, não existe iniciativa semelhan-
te à Red de Unidades de Cultura Científi ca y de la Innovación (Red UCC+i) que 
surgiu a partir da publicação de um edital voltado para a difusão e divulgação 
científi ca e tecnológica em 2007, Año de la Ciencia, quando foram investidos 
mais de 1,7 milhões de euros e criadas 53 destas unidades em toda a Espanha.

Na ausência de estruturas ofi ciais voltadas exclusivamente à Divulgação da 
Ciência, a exemplo das UCC+i espanholas, pensar em como formar divulgadores 
nas universidades nos parece essencial, sobretudo se considerarmos que em um 
cenário de avanço contínuo das tecnologias da comunicação, a relação entre fon-
tes de informação e sociedade está cada vez mais próxima e diversifi cada. Mesmo 
que ainda não haja o mesmo incentivo que existe em outros (poucos) países e 
sem que se transforme em uma obrigação, mas em uma possibilidade, divulgar a 
ciência para não especialistas pode fazer parte da rotina dos cientistas e acredita-
mos que, quanto mais cedo isto ocorra, mais fácil será incorporá-la ao dia a dia 
das atividades de laboratórios e núcleos de uma forma equilibrada, como, aliás, 
já ocorreu em um passado não tão distante.

3 No original: “[…] las Unidades de Cultura Científi ca y de la Innovación (UCC+i) se han convertido 
en uno de los agentes con mayor dinamismo en la difusión y divulgación de la ciencia y la innovación 
en España, realizando aportaciones clave en la mejora de la formación, la cultura y los conocimientos 
científi cos de los ciudadanos”.
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Mendizábal (2018, p. 187, grifo nosso, tradução nossa) explica que a re-
lação entre cientistas e sociedade era mais próxima até o início do século XX, 
quando começou a se distanciar, com sérias e visíveis consequências: 

Na atualidade, o ‘aval científi co’ vem das mãos de instituições, 
cientistas, técnicas ou processos muito sofi sticados que, muitas 
vezes, só podem ser compreendidos dentro da comunidade cien-
tífi ca. Uma comunidade que foi progressivamente erguendo frontei-
ras mais precisas, dividindo o campo entre especialistas (a ciência) e 
leigos (a sociedade).4

Para a pesquisadora, é essencial que os cientistas recorram às estruturas 
narrativas para comunicar-se com diferentes audiências, além dos seus próprios 
pares, mudando o quadro acima descrito. Ela argumenta que, desde que anota 
em seus cadernos de laboratório os procedimentos adotados em diferentes expe-
riências, os cientistas já estão exercitando uma forma de comunicação e adaptá-la 
seria um caminho para reaproximar a ciência da sociedade, contribuindo de for-
ma efetiva para tomadas de decisão, tanto em plano individual quanto coletivo. 

[…] as estratégias narrativas são ferramentas potentes na hora de 
explorar como chegar de maneira clara e efi ciente às diversas au-
diências. […] desde que dão os seus primeiros passos no laborato-
rio, os cientistas estão permanentemente contando histórias: como 
realizaram seus experimentos, como chegaram aos resultados que 
estão apresentando, quais são suas hipóteses e como chegaram a 
elas. Talvez o principal desafi o de comunicar os resultados de suas 
pesquisas ao grande público seja encontrar a maneira de romper a 
estrutura de comunicação tradicional com seus pares, fundamen-
talmente argumentativa, e convertê-la em um formato narrativo. 
(MENDIZÁBAL, 2018, p. 193, tradução nossa)5

Concordamos com a autora e, conforme descreveremos a seguir, priori-
zar contar histórias, a partir do conhecimento científi co de cada um dos nossos 

4  No original (grifo nosso): “En la actualidad, el ‘aval científi co’ viene de la mano de instituciones, cien-
tífi cos, técnicas o procesos muy sofi sticados que, muchas veces, solo pueden ser comprendidos dentro 
del contexto de la comunidad científi ca. Una comunidad que fue progresivamente erigiendo fronteras más 
precisas, dividiendo el campo entre especialistas (la ciencia) y legos (la sociedad)”.

5 No original: “[…] las estrategias narrativas constituyen herramientas potentes a la hora de explorar 
cómo llegar de manera clara y efi ciente a las diversas audiencias. […] desde que dan sus primeros 
pasos en el laboratorio, los científi cos están permanentemente contando historias: cómo hicieron 
sus experimentos, cómo arribaron a los resultados que están presentando, cuáles son sus hipótesis y 
cómo han llegado a ellas. Quizás el principal desafío de comunicar los resultados de sus investiga-
ciones al gran público sea encontrar la manera de romper la estructura tradicional de comunicación 
con sus pares, fundamentalmente argumentativa, y convertirla en un formato narrativo”.
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entrevistados e da própria trajetória dos membros da ofi cina, foi um dos pilares 
da experiência realizada na UFSC.

Experiência

A busca por formatos narrativos efi cazes para comunicar a ciência a não 
especialistas foi uma constante durante a Ofi cina de Introdução à Divulgação 
Científi ca. O grupo era composto por duas jornalistas com Mestrado – uma 
delas professora de Cinema e doutoranda na UFSC –, uma bolsista de iniciação 
científi ca do curso de Jornalismo e mais três estudantes de Ciências Biológicas, 
um deles bolsista de Iniciação Científi ca (IC) e outra, bolsista do Programa Ins-
titucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) do Ministério da Educação 
(MEC). O que se percebeu, desde o início, foi exatamente a dúvida sobre como 
“contar histórias” em ciência, sem cair em lugares-comuns, clichês ou termos ex-
cessivamente técnicos. Foram propostos, então, exercícios e leituras para que, de 
um lado, os jornalistas conseguissem falar de temas científi cos – fugindo do que 
Parejo-Cuéllar, Martín-Pena e Vivas Moreno (2017, p. 29, tradução nossa) des-
crevem como “um texto reduzido a números, anedotas, recordes e curiosidades 
fáceis de retuitar nas redes sociais”6 – e os estudantes, da tradicional formalidade 
da linguagem científi ca, calcada em jargões ou estratégias discursivas mais argu-
mentativas que narrativas, como destacado por Mendizábal (2018). Para isto, 
foram lidos e discutidos criticamente os livros Guia prático de divulgação cien-
tífi ca, de Sophie Malavoy, e Pequeno manual de divulgação científi ca, de Cássio 
Leite Vieira, além de textos sobre Jornalismo Científi co, reportagens e notícias 
de diferentes veículos.

A heterogeneidade do grupo levou à necessidade de ampliar as discussões 
e os próprios exercícios que, em alguns momentos, foram feitos em dupla para 
que os conhecimentos de cada um pudessem se complementar, sem causar blo-
queios criativos ou a falsa impressão de que algum seria mais importante que 
outro. A prática foi difícil para todos os envolvidos, mas trouxe recompensas, 
conforme pode-se depreender dos depoimentos a seguir (grifo nosso):

Durante minha formação acadêmica em Ciências Biológicas fui estimulada 
a escrever de uma maneira rebuscada, com muitos termos técnicos, os quais, 
apesar de necessários, acabam por tirar a graça das informações, mesmo 
para aquelas(es) que são apaixonadas(o) por aquilo que fazem. A ofi cina 
foi um espaço em que pude ter um tempo para organizar meus pensamentos 

6  No original: “um texto reducido a números, anécdotas, récords y curiosidades fáciles de retuitar em las 
redes sociales”.
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de modo a conseguir explicar o que estudo de uma maneira interessante e 
facilmente compreensível. Nesse sentido, considero que já consegui avançar 
muito, mas ainda tenho um longo caminho pela frente. Realmente é um 
desafi o escrever sem cair em erros conceituais, usando poucas palavras e com 
uma linguagem atraente ao leitor. Mas, cada vez mais percebo o quanto isso 
é necessário principalmente no nosso país, o qual carece de investimento na 
ciência. (Estudante A)

Nos primeiros encontros, fi zemos diversos exercícios de escrita e lemos muitos 
textos sobre divulgação científi ca e jornalismo científi co, onde tive a opor-
tunidade de aprender muito sobre a parte teórica por trás da elaboração 
de textos de divulgação e também sobre a dinâmica de se pensar e executar 
um projeto nessa área. Uma grande qualidade do nosso grupo foi que cada 
pessoa possuía conhecimentos e experiências distintas e assim conseguimos, 
com muita leveza, compartilhar essas habilidades e somar nos projetos. 
(Estudante B)

[A experiência] foi extremamente necessária para que eu entrasse em contato 
com os resultados de outras pesquisas de iniciação científi ca e pudesse anali-
sá-las para pensar em como chegar ao público de forma efi ciente. Aprender 
isso no ambiente da Ofi cina foi incrível, pois tive contato com outros estu-
dantes de outros cursos, e pude ver como cada curso tem uma visão diferente 
da iniciação científi ca e da Divulgação Científi ca. Tivemos a oportunidade 
de criar um conteúdo nosso, resultado de muito diálogo, discussões, leituras, 
aprendizados e aprimoramentos. (Estudante C)

A ofi cina que duraria 30 horas, em 2016.2, foi ampliada a pedido do gru-
po e retomou as atividades em 2017.1, em mais 30 horas, divididas em encon-
tros quinzenais de três horas que possibilitaram a elaboração do produto fi nal 
coletivo. Cabe destacar que, desde o início, foi explicado ao grupo o caráter 
experimental do projeto e que a ideia era discuti-lo à medida que ele fosse sendo 
realizado para, inclusive, construir uma metodologia que pudesse ser replica-
da em outras edições. O que se percebeu, ao fi nal da primeira etapa em 2016, 
foi que 30 horas eram sufi cientes para estudar conceitos e técnicas de Divulga-
ção Científi ca, fazer exercícios específi cos, analisar os resultados, mas não para a 
elaboração de produtos, como havia sido inicialmente proposto. A partir desta 
constatação, decidiu-se pela continuidade da ofi cina no semestre letivo seguinte, 
para que fosse possível colocar em prática aquilo que foi aprendido nas 30 horas 
iniciais, usando, para tanto, plataformas digitais de acesso livre.
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Desde os primeiros encontros, foi possível perceber que, independente-
mente da área de formação, os jovens passam pela universidade, podendo chegar 
aos anos fi nais, com pouco ou nenhum conhecimento sobre Divulgação Científi -
ca. Discutiu-se amplamente como, durante décadas, a formação de divulgadores 
passou por media training – isto é, treinamento para atuar junto à imprensa – ou 
por presença em escolas e/ou feiras de ciência, experiência que alguns deles 
já tinham por terem participado da Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Sepex) da UFSC, ou outros em eventos semelhantes. No entanto, com as novas 
tecnologias e o desenvolvimento da cibercultura, vemos que cientistas em todo 
o mundo têm atuado como divulgadores usando plataformas on-line e redes so-
ciais. Entendemos que a formação de divulgadores é uma etapa importante para 
ampliar ações de comunicação pública da ciência nos ambientes digitais e foi 
nesta vertente que o projeto atuou, proporcionando que a experiência prévia de 
cada um se somasse a dos demais.

Sem que fosse previsto ou planejado, os encontros criaram um elo bastante 
forte entre os membros do grupo – tanto que, quase um ano depois de encerrada 
a ofi cina, os contatos e trocas permanecem através de e-mails e grupos do WhatsApp. 
Estes diálogos francos sobre as atividades desenvolvidas por cada um em seus 
cursos de origem e suas experiências possibilitaram discussões interessantes que 
ajudaram a escolher o tema do trabalho fi nal. Em 2016, entre as principais notí-
cias dos jornais e telejornais brasileiros estava o mosquito Aedes aegypti e os casos 
de dengue, zika e chikungunya e, em alguns encontros, se discutiu a cobertura 
deste tema onde predominava a carência de informações sobre:

a) a ação (ou inação) humana que desequilibra o meio-ambiente; 

b) a poluição e seus efeitos; 

c) a responsabilidade governamental diante da necessidade urgente de uni-
versalização do saneamento básico, todos temas que são objeto de pesquisa 
nas universidades. 

Discutiu-se a importância dos insetos para a natureza e como a população 
reproduz, por desconhecimento, ideias do senso comum como “inúteis”, “nojen-
tos” ou “perigosos” para se referir a todos eles. Como no grupo havia um bolsista 
de IC que estudava exatamente estes animais, as discussões acabaram levando ao 
especial “Insetos, por que não?”,7 que será analisado no tópico seguinte. 

7 O especial pode ser acessado através do link: <https://readymag.com/u13231263/insetos-por-que-nao/>.
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O produto

Decidido o tema, um dos maiores desafi os do grupo foi estabelecer a pauta, 
ou seja, o que seria abordado no especial, e a linguagem, levando-se em conside-
ração o público-alvo e o próprio formato. Depois de alguns encontros, deliberou-
se pela narrativa multimídia, em uma adaptação do long form jornalístico – com 
textos com uma média de dois mil caracteres, organizados em uma estrutura 
não-linear que pode ser acessada pelos usuários de diferentes maneiras – usando 
duas plataformas: o Youtube, para os vídeos, e a versão gratuita do readymag, o 
que permite algum grau de adaptação aos dispositivos móveis, algo essencial para 
quem concebe produtos para a Internet atualmente. De acordo com dados do 
IBGE (2018, p. 11), relativos a 2016, “na população de 10 anos ou mais que 
utilizou a Internet, 94,6% acessaram via celular, 63,7% pelo microcomputador 
e 16,4% via tablet. Cerca de 33,4% dos usuários da internet utilizaram apenas o 
celular como forma de acesso”. 

O grupo fi cou encarregado de fazer pesquisas documentais, entrevistas, 
textos, fotos, vídeos e a edição fi nal do produto – a distribuição de tarefas foi 
decidida em reunião, considerando as habilidades de cada um. Ao longo do pro-
cesso, tudo foi discutido coletivamente e algumas ideias iniciais foram descar-
tadas por falta de tempo ou de equipe técnica para executá-las. Desde o início, 
fi cou acordado que se buscaria priorizar pesquisadores e pesquisas realizadas na 
própria UFSC, de modo a dar visibilidade ao que é produzido na universidade. 
Foi promovida, inclusive, uma visita ao Laboratório de Diversidade de Insetos 
Aquáticos (Labdia)  já que parte da equipe desconhecia as particularidades destes 
animais, para além daquelas que nos são ensinadas na escola, especialmente nos 
anos iniciais.

Deste modo, compartilhando conhecimentos, dúvidas e resultados de pes-
quisas, chegou-se ao produto fi nal onde se pode ler curiosidades, como o fato de 
algumas cigarras viverem até 17 anos no subsolo, passando menos de três meses 
como adultas na superfície, quando morrem; como alguns insetos ajudam a des-
vendar crimes; como mosquitos são fundamentais para os ecossistemas; a relação 
de povos originários com os insetos; como as baratas podem ser desde animais de 
estimação a alimento rico em nutrientes. O objetivo era ressaltar a riqueza dos 
insetos – que costumam ser reduzidos a responsáveis por doenças ou pragas – e 
como a universidade desenvolve pesquisas sobre eles. Como ressaltado no texto 
que apresenta o especial: 

[...] estudantes de Biologia se viram escrevendo textos de divul-
gação, produzindo vídeos, entrevistando pessoas, sob a orientação 
atenta de jornalistas, para levar ao público, da maneira mais clara 
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possível, informações pouco divulgadas sobre estes bichinhos tão 
desprezados e tão importantes para a humanidade. Da mesa ao 
campo, os insetos estão por toda parte e, acredite, nem sempre isto 
é ruim. (CIÊNCIA EM PAUTA, [20--])

Para os jornalistas, um desafi o frequente era não interferir no texto ou nos 
vídeos, de modo a transformá-los em jornalísticos. Para os estudantes de Ciências 
Biológicas, os desafi os foram muitos, desde localizar boas fontes para entrevistas 
até conseguir entrevistá-las para, depois, dar ao material pesquisado um formato 
que se distanciasse o máximo possível dos tradicionais textos acadêmicos. 

Um dos aspectos mais interessantes desta experiência – e da metodologia 
construída – é que tudo pode ser feito sem que o nível de estresse fosse tanto que 
retirasse o prazer de chegar ao produto fi nal e o incentivo à Divulgação Cientí-
fi ca, o que, mais uma vez, pode ser comprovado pelos depoimentos que foram 
escritos pelos participantes para avaliação fi nal da atividade (grifo nosso):

Nessa ofi cina tive a incrível oportunidade de aprender a desenvolver projetos 
de divulgação científi ca [...]. Aprendi a planejar um projeto em grupo, di-
recionar as ideias, redigir textos em diferentes estilos, formatar apresentações 
e manipular diferentes mídias. Me sinto muito privilegiado de ter tido essa 
oportunidade de aprendizado e amizade. (Estudante B)

Na ofi cina foi ótimo poder compartilhar saberes e estar em contato com 
estudantes que não pertenciam apenas ao curso da Biologia. Outro grande 
diferencial foi o viés prático da ofi cina, ou seja, o foco na produção das (dos) 
estudantes. Senti-me sempre muito à vontade nas aulas e isso ajudou para 
que a criatividade se estabelecesse e o trabalho fosse elaborado com qualida-
de. (Estudante A)

Estar na Ofi cina não trouxe apenas aprendizados acadêmicos: os bônus 
vieram também no trabalho em equipe, na forma como nos comunicamos 
diante de um grupo trabalhando junto, na forma de coordenação de um 
grupo [...]. Só tenho a agradecer por ter participado dessa experiência incrí-
vel e cheia de aprendizados, em todas as áreas. (Estudante C)

Eu, particularmente, achei o curso fantástico! Nele, pude aprender mais 
curiosidades e características acerca dos insetos e um pouco sobre técnicas 
jornalísticas. Considero tais aprendizados importantes para a minha vivên-
cia acadêmica, visto que decidi migrar de graduação – de Biologia para 
Jornalismo – e que possuo planos de trabalhar com Jornalismo Científi co. 
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Inclusive, foi a própria ofi cina que me ajudou a chegar à conclusão do quan-
to gosto da área. Além disso, as ferramentas utilizadas para a realização do 
trabalho fi nal foram condizentes com a era tecnológica em que vivemos. 
(Estudante D)

Como jornalista, eu tive a experiência de trabalhar com Jornalismo Cien-
tífi co em uma empresa privada e na universidade. Meu conhecimento era 
mais prático que teórico, a verdade é que nunca estudei sobre divulgação 
científi ca. Por isso, estava um pouco apreensiva antes da Ofi cina começar, 
sobre como eu me colocaria no grupo, formado por estudantes tão jovens, 
como minha experiência ajudaria o grupo, como eu ainda poderia aprender 
“novos truques”. Fui surpreendida por encontros leves, com muita conversa, 
muitos exemplos, uma condução tranquila e rica de um assunto que, apesar 
de não ser inteiramente novo para mim, reserva ainda formas inexploradas 
por mim. (Jornalista A)

Participar da Ofi cina de Divulgação Científi ca foi uma valiosa experiên-
cia. Além das trocas e partilhas com a equipe, o trabalho trouxe um grande 
aprendizado sobre os insetos e as relações que com eles estabelecemos. Pensar 
a divulgação científi ca, sua importância e co-relações foi fundamental para 
nossa formação e enquanto jornalista e acadêmica, assim como experienciar 
o uso das novas tecnologias nesse contexto. (Jornalista B)

A opção por um grupo pequeno e de apenas duas áreas específi cas, sem 
dúvida, ajudou para que a integração citada por todos ocorresse. Disto se pode 
depreender que este tipo de ofi cina, quando voltada para pesquisadores em for-
mação, deve evitar reproduzir os formatos de sala de aula, com turmas grandes 
que impedem o acompanhamento mais individualizado do desenvolvimento das 
atividades propostas e a efetiva troca entre os membros do grupo. O que obser-
vamos é que tais trocas facilitaram a aprendizagem, na medida em que possibili-
taram entrar no universo de conhecimento do outro que, para se fazer entender 
entre os que não eram seus “pares”, precisou exercitar a linguagem não-técnica 
e abandonar os jargões que geralmente os acompanha. Ao mesmo tempo, foi 
possível criar, durante a ofi cina, um ambiente prazeroso, algo fundamental quan-
do já se está envolvido em outras atividades premidas por prazos, exigências e 
cobranças de toda ordem, como aquelas que são desenvolvidas em laboratórios, 
núcleos de pesquisa e programas de pós-graduação. 

De igual modo, a carga horária dividida em duas etapas de 30 horas, cada, 
foi fundamental para que se fi zesse um produto fi nal consistente, sem sobrecarregar 
os participantes. Um fator que vale ser destacado é que, depois de pronto, o especial 
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foi encaminhado para as fontes entrevistadas e todas elogiaram o trabalho, o que 
gerou mais confi ança aos membros da equipe que divulgaram o especial em seus 
perfi s pessoais no Facebook e no site e perfi s nas redes sociais do NUPEJOC. 

Acreditamos que tal êxito só foi possível porque houve tempo tanto para as 
discussões de caráter mais teórico – sobre conceitos, funções e aspectos históricos 
da divulgação científi ca, cultura científi ca e linguagem da comunicação pública 
da ciência – como para os exercícios práticos e, por fi m, para a elaboração do 
produto fi nal. Por isso, uma carga horária mínima de 60 horas para esta atividade 
parece-nos a mais adequada. 

A partir dos resultados alcançados, o modelo da ofi cina será reproduzido 
em novas edições na UFSC a partir de 2018.2. A ideia é aperfeiçoar o formato, 
incluir mais tópicos relativos à Web 2.0, conseguir mensurar alcance a partir 
das métricas disponibilizadas pelas redes sociais e, assim, contribuir de maneira 
efetiva para a formação de novos divulgadores, ainda mais porque a própria uni-
versidade, desde 2016, vem exigindo que seus bolsistas de Iniciação Científi ca 
façam vídeos para divulgação de suas pesquisas, que devem ser disponibilizados 
no Youtube. A iniciativa é muito interessante, mas tem ocorrido sem que os pes-
quisadores tenham, necessariamente, formação ou conhecimentos básicos sobre 
as particularidades da comunicação pública da ciência e as ofi cinas talvez possam 
ajudar neste processo. 

Acreditamos que se a formação para divulgação ocorrer já entre pesqui-
sadores do Programa de Iniciação Científi ca (Pibic) e mestrandos em um curto 
espaço de tempo, teremos mais divulgadores atuando em distintos níveis, uma 
vez que o caminho natural dos bolsistas de iniciação científi ca é a continuidade 
de suas pesquisas em mestrados e doutorados. Se a prática for incorporada a suas 
rotinas desde cedo, indo além da dependência dos tradicionais meios de comu-
nicação, será mais fácil torná-la permanente, o que, sem dúvida, pode contribuir 
tanto para ampliar a cultura científi ca da sociedade, de um modo geral, como 
para dar maior visibilidade às universidades como espaços de pesquisa, algo fun-
damental para o Brasil contemporâneo.
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