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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. 



230

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

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 



232

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

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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