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Resumo 
 

A criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

mediante a transformação das Escolas Técnicas e dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, construiu uma 

nova institucionalidade, que forçou as instituições a investirem em setores estratégicos, 

como é o caso da comunicação. Além do aumento numérico na quantidade de 

comunicadores públicos, uma nova dinâmica se impôs à atuação desses profissionais. O 

objetivo deste trabalho é refletir sobre o diálogo entre comunicação pública e 

divulgação científica, tendo alguns marcos teóricos como referência e a experiência da 

Revista do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) como perspectiva, 

haja vista a sua dimensão estratégica no desafio de divulgar ciência e tecnologia. 

 

Palavras-chave: direito à informação; comunicação pública; divulgação científica; IF 

Sertão-PE; revista. 

 

 

Introdução 

 

Em dezembro de 2008, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina 

(Cefet Petrolina) se transformou em Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE), mediante a instituição da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ante o desafio de 

consolidar uma nova identidade, essa transformação forçou as instituições a investirem 

em setores estratégicos, como é o caso da comunicação.  

Assim, foram ampliados em todos os Institutos Federais o quadro funcional de 

comunicadores. Só para se ter um parâmetro, em 2009, logo após a transformação do 

Cefet Petrolina em IF Sertão-PE, havia apenas um profissional da área de comunicação, 

lotado na Reitoria, o qual respondia pelo setor em todo o Instituto. Oito anos depois, no 

primeiro semestre de 2017, a equipe passou a contar com 28 servidores, entre os quais 
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nove jornalistas, oito programadores visuais, cinco técnicos em audiovisual, dois 

relações públicas, três tecnólogos em Comunicação Institucional e uma tecnóloga em 

Design Gráfico, distribuídos em sete campi e na Reitoria, além da Educação a Distância 

(EaD). 

Tal ampliação tem contribuído significativamente na ampliação do acesso à 

informação, instaurando uma nova dinâmica à divulgação dos projetos de pesquisa, 

extensão e inovação, bem como à atuação dos profissionais, que agora precisam atrelar 

a comunicação pública à divulgação científica, a fim de promover o diálogo das 

experiências construídas nos espaços do Instituto com seus diversos públicos.  

Para tanto, o setor de comunicação mantém alguns veículos de divulgação das 

informações geradas no IF Sertão-PE, como o site institucional www.ifsertao-pe.edu.br, 

uma fanpage no facebook com linguagem coloquial e direcionada aos estudantes, um 

boletim eletrônico semanal com a reunião das principais ações divulgadas ao longo da 

semana e a Revista IF Sertão-PE que, neste artigo, será amplamente apresentada e 

discutida para pensar a articulação entre comunicação pública e divulgação científica.  

Diante disso, é relevante problematizar, com base em construções teórico-

metodológicas dos campos da comunicação pública e da divulgação científica, a 

importância do amplo acesso às informações de ciência e tecnologia para os públicos do 

Instituto Federal, como premissa fundamental para a democratização do saber, o 

exercício pleno da cidadania e o estabelecimento de uma democracia participativa.  

Mais do que sensibilizar os representantes públicos das organizações, que, junto 

com os técnicos treinados em lidar com a informação (os comunicadores), têm poder e 

responsabilidade na divulgação científica, o desafio agora, como se verá adiante, é 

convencer os pesquisadores das obrigações organizacionais inerentes a uma instituição 

pública federal de ensino – entre as quais, promover o pleno acesso à informação pelo 

cidadão, consubstanciado na Lei de Acesso à Informação Pública.  

Dessarte, a partir da observação participante de um jornalista da Assessoria de 

Comunicação do IF Sertão-PE e das reflexões teóricas sobre aspectos da comunicação 

pública e da divulgação científica, tendo como apoio artigos e livros publicados sobre o 

tema (Angélico, 2016; Brandão, 2009; Bueno, 2010; Duarte, 2010; Matos, 2009; Mello 

Filho, 2004; Oliveira, 2002; Zémor, 2008), este trabalho visa refletir sobre a experiência 

de elaboração da Revista IF Sertão-PE, com destaque para a produção de uma das 

matérias publicadas no periódico do Instituto Federal do Sertão Pernambucano.  
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O IF Sertão-PE no contexto da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica  

 

 A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, mediante a transformação das Escolas 

Técnicas e dos Centros Federais de Educação Tecnológica em Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, hoje presentes em todos os estados do país. Em 

Pernambuco, como em outras seis unidades da federação, foram criados 

simultaneamente dois Institutos Federais: o de Pernambuco (IFPE), com sede 

administrativa no Recife, e o do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE), com sede em 

Petrolina. 

Este último tem a sua origem na criação, em 1983, do Campus Avançado da 

Escola Técnica Federal de Pernambuco (ETFPE), o primeiro do país. Cinco anos 

depois, foi criada a Escola Agrotécnica Federal Dom Avelar Brandão Vilela, que tinha 

por finalidade ministrar o ensino de 2º grau (atual nível médio) profissionalizante, 

tornando-se uma autarquia federal através da Lei nº 8.731, de 16 de novembro de 1993.  

Em 2001, a Unidade Descentralizada de Ensino de Petrolina (Uned) do Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco (Cefet-PE) foi transferida para o 

Cefet-Petrolina. Assim, este passou a abranger duas unidades: uma localizada na área 

rural de Petrolina, chamada Unidade Agrícola (antiga Escola Agrotécnica), e outra na 

área urbana, chamada Unidade Industrial (antiga Unidade Descentralizada). 

Com a Lei nº 11.892/2008, que instituiu o Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano, em uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), 

sob supervisão direta da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), 

foram criados os campi Petrolina e Petrolina Zona Rural. Em 2009, foi implantando o 

campus Floresta, seguido dos campi Salgueiro e Ouricuri, em 2010, e dos campi Serra 

Talhada e Santa Maria da Boa Vista, além dos centros de referência de Petrolândia, 

Sertânia e Afrânio, em 2014.   

Portanto, desde a sua criação, há oito anos, o IF Sertão-PE ampliou 

admiravelmente a sua área de atuação, expandindo a oferta de ensino técnico e 

profissional para um número considerável de cidades do sertão pernambucano. Entre as 

suas metas, como instituição pública de ensino, destaca-se a formação de cidadãos 
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éticos e instrumentalizados para a construção das condições necessárias a uma atuação 

social efetiva e transformadora. 

Para cumprir suas metas e missões, o IF Sertão-PE possui 444 docentes, 537 

servidores técnico-administrativos em educação e mais de nove mil estudantes, estes 

provenientes dos dez cursos técnicos oferecidos nas modalidades Médio Integrado, 

Subsequente e Proeja (Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 

a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos), nove cursos de graduação, 

ofertados nos graus de Bacharelado, Licenciatura ou Tecnologia, seis cursos de pós-

graduação na categoria Lato Sensu e cinco cursos na modalidade Educação a Distância 

(EaD).   

Por meio dos programas institucionais de bolsas e auxílio a projetos, o IF 

Sertão-PE oferece recursos materiais e financeiros aos estudantes que desejam participar 

das atividades de pesquisa, extensão e inovação tecnológica. Os critérios de participação 

em cada programa são definidos por meio de editais específicos, divulgados anualmente 

pela Instituição. Além disso, também são oferecidos outros mecanismos que 

possibilitam a formação continuada e a qualificação profissional dos estudantes, 

preparando-os para o mundo do trabalho. 

Pautando-se no princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e 

inovação, o IF Sertão-PE desenvolve suas atividades pedagógicas em sintonia com os 

arranjos produtivos locais, concretizando a missão expressa em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI (2014, p. 6): “promover o desenvolvimento 

regional sustentável, com foco na ciência e tecnologia”.  

Todas as transformações que o Instituto atravessou foram acompanhadas de 

mudanças sistêmicas em sua estrutura organizacional, implicando uma série de desafios 

para a concretização da sua missão institucional, entre os quais, sem dúvida alguma, tem 

sido a comunicação eficiente de suas ações e projetos, de modo a assegurar o princípio 

constitucional da publicidade, o direito de acesso à informação e o fortalecimento da sua 

imagem e, consequentemente, da própria Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica. 

Nessa perspectiva, e entendendo que o desafio comunicacional se complexifica 

diante de um público tão heterogêneo quanto o que é abrangido pelo IF Sertão-PE, o 

investimento em comunicação se torna necessário e fundamental. Segundo Oliveira 

(2003, p. 3), “a comunicação, com seu aparato técnico-conceitual, torna-se parceira na 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

implementação de políticas organizacionais, na divulgação de sua missão e objetivos, na 

cooperação entre grupos e interorganização”.   

Nessa mesma perspectiva, Zémor (2008, p. 11) sinaliza que a comunicação 

institucional “tem por objetivo esclarecer as atribuições da instituição, afirmar sua 

identidade e sua imagem, prestar contas do conjunto de suas atividades e, mais 

geralmente, acompanhar a política da instituição”. Tarefa esta que requer uma 

articulação permanente entre a comunicação interna e a externa, uma vez que cabe à 

comunicação institucional a responsabilidade pela coerência global.  

Para que se fortaleça essa vinculação organizacional com o contexto regional, 

nacional e global, é imprescindível o esforço de toda a equipe de comunicação, que 

deve atuar de maneira coesa e integrada visando ao atendimento dos princípios que 

fundamentam uma organização pública na área de educação, ciência e tecnologia, como 

o direito à informação e o dever da divulgação científica.  

 

Comunicação pública e divulgação científica 

 

 Direito fundamental para o exercício da cidadania nas sociedades democráticas, 

o acesso à informação, no Brasil, encontra-se formalmente expresso na Constituição 

Federal de 1988, que, em seu inciso XXXIII do artigo 5º, afirma:  

 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado (BRASIL, 2015, p. 10). 

 

A publicidade é ainda definida como um dos princípios que norteiam a 

administração pública mais adiante, no artigo 37: “A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência” (BRASIL, 2015, p. 10). Portanto, o acesso à informação é um 

direito consubstanciado pela própria Constituição, cabendo às organizações públicas – 

como é o caso do IF Sertão-PE – adotar mecanismos que possibilitem a efetivação plena 

dessa garantia. 

Com a sanção da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como 

Lei de Acesso à Informação Pública, a prerrogativa constitucional do direito à 
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informação se corporificou no estabelecimento dos critérios de classificação da 

informação pública e dos mecanismos de acesso, com a previsão da sua aplicação em 

todos os poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e esferas de governo. 

Considerada abrangente e ambiciosa, a Lei de Acesso à Informação Pública necessita de 

instrumentos institucionais e normativos para sua real efetivação. Segundo Angélico 

(2012, p. 114), um dos principais obstáculos para a efetivação da Lei se deve à 

“ausência de campanhas de promoção do direito à informação, por parte de governos, e 

pela ausência de divulgação, por parte de grupos sociais mais organizados, com 

destaque para a mídia”.  

 No contexto de aplicação da Lei de Acesso à Informação Pública, a 

comunicação tem um papel fundamental, sendo basilar o incremento da comunicação 

pública, conceituada por Zémor (2008, p. 1) como um tipo de “comunicação formal que 

diz respeito à troca e a partilha de informações de utilidade pública, assim como à 

manutenção do liame social cuja responsabilidade é incumbência das instituições 

públicas” e por Duarte (2010, p. 8) como aquela que envolve temáticas de interesse 

coletivo e “ocorre no espaço formado pelos fluxos de informação e de interação entre 

agentes públicos e atores sociais”.  

 Embora o acesso à informação seja o primeiro passo para garantir o exercício 

pleno da cidadania, Weber (2011, p. 103) considera as instituições públicas como 

“reféns da sua capacidade de comunicar e do modo como suas informações são 

transmitidas pela mídia”, o que determina em grande parte o seu grau de credibilidade, 

sendo essencial, portanto, o compartilhamento. Para possibilitar que a comunicação 

pública compartilhada aconteça, Mello Filho (2004) associa interesse público às noções 

de espaço público e cidadania e sinaliza a necessidade de ampliar a visão instrumental 

da comunicação. 

 

A comunicação, a informação, o poder de decisão sobre as atividades 

governamentais constituem direitos dos contribuintes, da população 

em geral. O fato, ou pressuposto, é que a comunicação do estado 

brasileiro é, via de regra, limitada ao que foi descrito (marketing e 

assessoria de imprensa). Mas não há dúvida de que é possível ir além, 

é obrigação do poder público ampliar seu raio de ação neste cenário 

(MELLO FILHO, 2004, p. 24). 

 

Nesse cenário, cabe à comunicação pública fazer a mediação entre a instituição e 

a sociedade. A sua função estratégica consiste em estabelecer mediações entre atores 
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cívicos e administrações públicas, privilegiando o diálogo, a transparência e o interesse 

coletivo. Duarte (2011) destaca que a comunicação pública ocupa-se da viabilização do 

direito social individual e coletivo à informação, à expressão, ao diálogo e à 

participação.  

 

Fazer comunicação pública é assumir a perspectiva cidadã na 

comunicação envolvendo temas de interesse coletivo, alterando seu 

eixo, tradicionalmente centrado no atendimento dos interesses da 

instituição e de seus gestores. Na comunicação pública o objetivo é o 

atendimento do interesse público e da sociedade, simbolizado pelo 

cidadão (DUARTE, 2011, p. 126-127). 

 

Ao atender o interesse público e viabilizar o direito à informação, a 

comunicação pública concretiza o que Matos (2009, p. 57) nomeia de “democratização 

do saber”. No caso das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, esse processo de democratização passa pelo acesso às 

informações de ciência e tecnologia, premissa fundamental para o exercício pleno da 

cidadania e, portanto, “para o estabelecimento de uma democracia participativa, onde 

grande parte da população tenha de fato condições de influir com conhecimento em 

decisões e ações políticas ligadas à C&T” (OLIVEIRA, p. 204, 2017). 

De acordo com Oliveira (2017), os governos e os pesquisadores de um modo 

geral têm o dever de prestar contas à sociedade sobre as realizações na área, 

contribuindo para a evolução educacional e cultural da população. Nesse mister, a 

divulgação científica é o espaço de aproximação do cidadão comum dos benefícios que 

as instituições promovem para a melhoria do seu bem estar social (OLIVEIRA, 2017). 

Além de democratizar o acesso ao conhecimento científico e estabelecer condições para 

a chamada alfabetização científica, tidas por Bueno (2010, p. 5) como funções 

primordiais, a divulgação científica “contribui para incluir os cidadãos no debate sobre 

temas especializados e que podem impactar sua vida e seu trabalho”.  

Jorge Duarte (2017) chama a atenção para dois personagens que têm poder e 

responsabilidade na divulgação científica: dirigentes e comunicadores.  

 

Dirigentes porque representantes públicos das organizações, algumas 

vezes as simbolizam, e, em última instância, possuem a autoridade 

gerencial e o poder político de decidir e conduzir. Comunicadores 

porque técnicos treinados em lidar com a informação, preparados para 

orientar a organização, dirigentes e cientistas a atuar junto à sociedade 

nas questões que envolvam a ligação entre produtores e interessados 

no conhecimento (DUARTE, 2017, p. 1).  
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 Considerando que há um consenso sobre a necessidade de maior compreensão 

da sociedade sobre a ciência, suas características, usos e possibilidades, Jorge Duarte 

(2017) destaca que existem três caminhos potenciais para obter maior eficiência na 

divulgação científica: Incorporar a preocupação com comunicação na cultura das 

organizações; Substituir a lógica de disseminação de informações pela de facilitar a 

apropriação das questões de ciência pela sociedade; e Atualizar e ampliar os meios de 

relacionamento e informação com a sociedade.  

 Ao discorrer especificamente sobre o papel do comunicador que atua na área 

científica, Jorge Duarte (2017) afirma que este deve ser um agente de mudanças na 

própria organização para estimular o desenvolvimento social:  

 

O comunicador é, por natureza, um mediador privilegiado e deve 

estimular o estabelecimento de diálogos entre os diversos grupos que 

produzem a ciência e o cidadão, que é a fonte dos recursos para a 

ciência e o beneficiário final de seu uso pelas instituições que a 

produzem. A consciência do papel de facilitador do acesso às questões 

e resultados da ciência pode evitar que cada novo produto da ciência 

seja vendido como uma nova maravilha que breve estará ao alcance de 

toda a população ou a tarefa de estender tapetes vermelhos e ser a 

trombeta do cientista (DUARTE, 2017, p. 3). 

  

 Na facilitação do acesso aos resultados da ciência, o comunicador deve se ater, 

basicamente, a dois aspetos evidenciados por Bueno (2010): o perfil do público e o 

nível de discurso. Em relação ao primeiro imperativo, é importante destacar que o 

público de divulgação científica é, prioritariamente, configurado por não iniciados, sem 

formação técnico-científica “que permita decodificar um jargão técnico ou compreender 

conceitos que respaldam o processo singular de circulação de informações 

especializadas” (BUENO, 2010, p. 2). Assim, a difusão de informações científicas e 

tecnológicas para este público requer um nível de discurso que trabalhe a 

“decodificação ou recodificação do discurso especializado, com a utilização de recursos 

(metáforas, ilustrações ou infográficos, etc.) que podem penalizar a precisão das 

informações” (BUENO, 2010, p. 3). 

Tais preocupações ganham um ingrediente a mais na comunicação pública: o 

fato de esta ser pautada, como dito anteriormente, no direito e no livre acesso à 

informação. Sem dúvida alguma, o processo de elaboração da Revista do Instituto 

Federal do Sertão Pernambucano, que será apresentado a seguir, ratifica o diálogo 
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frutífero que se estabelece quando o interesse público prevalece na veiculação da 

divulgação científica.  

 

A Revista IF Sertão-PE e o desafio de divulgar a ciência e a tecnologia na 

comunicação pública  

 

A Revista IF Sertão-PE é uma publicação trimestral do IF Sertão-PE, registrada 

com o ISSN (International Standard Serial Number) 2446-7421. De caráter informativo 

e multidisciplinar, o periódico tem como foco a divulgação das principais ações do IF 

Sertão-PE nas áreas de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação Tecnológica, dentre 

outras atividades desenvolvidas pela instituição voltadas para estudantes, servidores e a 

comunidade em geral. 

A primeira edição impressa foi lançada em março de 2015, em um momento 

estrategicamente pensado para ter repercussão dentro e fora da instituição: a cerimônia 

de posse dos membros do Conselho Superior. Na ocasião, a revista apresentou uma 

visão geral sobre o IF Sertão-PE e uma breve retrospectiva das ações desenvolvidas 

pelas pró-reitorias e por alguns setores durante o ano de 2014. A criação dessa nova 

mídia foi motivada pelo desejo de dar ainda mais publicidade às ações, projetos e 

histórias do IF Sertão-PE, conquista que reflete a importância de uma comunicação 

bem estruturada e sintonizada com os públicos da instituição.   

Figura 1 – Primeira edição da Revista IF Sertão-PE. 

 

Fonte: Acervo da Assessoria de Comunicação do IF Sertão-PE. 
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Entre a segunda edição da Revista IF Sertão-PE, divulgada em maio de 2015, e 

a oitava, lançada em junho de 2017, o que tem norteado a divulgação nesse veículo de 

comunicação é o objetivo de dar visibilidade aos projetos, boas ideias e realizações dos 

estudantes e servidores, trazendo aos leitores reportagens diversas, com editorias como 

Ensino, Pesquisa, Extensão, Assistência Estudantil, Desenvolvimento Institucional, 

Gestão de Pessoas, Comunicação, Tecnologia, Cultura, Saúde, Literatura, Música, 

Educação a Distância, Inclusão, Internacionalização, Memória, Esportes, Inovação, 

Sustentabilidade, Intercâmbio, Pós-Graduação, Entrevista etc.  

Essa ampla e panorâmica abrangência temática da Revista, que se expressa em 

mais de 60 matérias, tem se pautado nos critérios adotados pelo jornalismo: 

noticiabilidade, atualidade, periodicidade, universalidade e relevância social. A 

tradução da linguagem científica para o texto jornalístico tem sido uma árdua tarefa 

assumida por todos os comunicadores do IF Sertão-PE. Não raro, alguns cientistas 

resistem em transmitir as informações, com receio de que a cobertura perca a densidade 

pretendida nas pesquisas e se torne simplificada e superficial. O diálogo entre jornalista 

e cientista, nesse sentido, é imprescindível para superar as resistências e cumprir o 

desafio de democratizar o conhecimento. 

 

Figura 2 – Oitava edição da Revista IF Sertão-PE. 

 

Fonte: Acervo da Assessoria de Comunicação do IF Sertão-PE. 
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Como exemplo, pode ser destacada a matéria "Os sucos de uva mais benéficos 

do mundo", escrita pelo autor deste artigo e publicada na segunda edição da revista, em 

abril de 2015. Embora o conteúdo não revele, os bastidores da produção da matéria 

envolveu um longo processo de convencimento do pesquisador quanto à importância de 

divulgar a pesquisa na Revista IF Sertão-PE. Na ocasião, o pesquisador alegava que já 

estava satisfeito em ter publicado os resultados da pesquisa na revista inglesa Food 

Chemistry, uma das mais conceituadas na área. A publicação está qualificada no nível 

A1, o maior existente no sistema de classificação da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Qualis/Capes). 

Entretanto, a resistência do pesquisador, assentada em sua crença de que a 

comunicação científica já havia sido feita, foi superada a partir da argumentação que 

fundamenta a prática da divulgação científica: o compromisso com a sociedade. Era 

imprescindível divulgar à comunidade local os benefícios de um suco produzido com 

as uvas da região, com seus compostos bioativos que têm a capacidade de prevenir 

doenças, melhorar o sistema cardiovascular e proteger as células do organismo. Para 

surpresa geral, a matéria gerou uma pauta seis meses depois, na edição do dia 8 de 

outubro de 2015 do programa Bem Estar, da Rede Globo, sob o título “Uva controla a 

pressão arterial, é anticâncer e antienvelhecimento”, e contou com o depoimento do 

pesquisador do IF Sertão-PE.    

 

Figura 3 – Matéria “Os Sucos de Uva mais benéfico do mundo” - Revista IF Sertão-PE, edição 

n° 2, abril de 2015.  

 

Fonte: Acervo da Assessoria de Comunicação do IF Sertão-PE. 
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Até a publicação da matéria na Revista IF Sertão-PE, além de convencer o 

pesquisador, foi necessário consultá-lo algumas vezes para as adequações quanto à 

melhor maneira de apresentar o resultado da pesquisa, afinal, alguns termos utilizados 

precisaram passar pelo processo de decodificação, para uma compreensão mais nítida 

pelo público não especializado. Essa tarefa, por sinal, tem sido a tônica de todos os 

textos jornalísticos produzidos a partir de pesquisas realizadas no IF Sertão-PE.  

Em uma abordagem próxima ao destaque dado por Bueno (2010) quanto ao 

perfil do público e o nível de discurso, Oliveira (2002, p. 43) reforça que “enquanto o 

cientista produz trabalhos dirigidos para um grupo de leitores, específico, restrito e 

especializado, o jornalista almeja atingir o grande público”. Desta forma, ocorre uma 

natural diferenciação entre a redação do texto científico, que segue “normas rígidas de 

padronização e normalização universais, além de ser mais árida, desprovida de 

atrativos”, e a escrita jornalística, que “deve ser coloquial, amena, atraente, objetiva e 

simples” (OLIVEIRA, 2002, p. 43).  

Rios et. al (2005, p. 117) sintetiza essa aparente oposição ao afirma que “o 

jornalista tem como compromisso estimular o interesse do público leigo para os saberes 

mais restritos e complexos e proporcionar a democratização do conhecimento”. Desta 

forma, o interesse público e o direito à informação, preceitos fundamentais da 

comunicação pública, se efetivam com eficiência a partir da inserção do jornalista no 

campo científico.  

Outro aspecto diferenciador é o tempo de produção dos dois textos. Enquanto a 

produção de um trabalho científico é resultado de meses ou mesmo anos de 

investigação, a escrita jornalística é, via de regra, rápida e efêmera. No caso do IF 

Sertão-PE, o trabalho de escrita das matérias e reportagens convive com as demandas 

cotidianas de divulgação de editais, ações, projetos, eventos e outras matérias factuais.  

Em suma, apesar das diferenças e especificidades dos cientistas e jornalistas, a 

soma dessas diferentes modalidades de atuação deve formar um conjunto harmonioso, 

sinérgico e sistêmico, como um fator estratégico para o cumprimento da missão e da 

visão, o cultivo dos valores e a consecução dos objetivos fundamentais de uma 

instituição federal de educação, ciência e tecnologia.  
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Considerações finais 

 

A criação do IF Sertão-PE em 2008, por meio de uma política de Estado que 

incluiu socialmente e aumentou a escolarização de milhões de brasileiros, têm 

provocado um crescente interesse das comunidades do Sertão Pernambucano sobre as 

ações, os valores, a missão e objetivos da instituição. Esse acréscimo da demanda por 

informações institucionais sinaliza a necessidade de uma ampliação do escopo de 

produção de notícias, motivo pelo qual foi criada, em 2015, a Revista IF Sertão-PE.  

O atendimento dessa demanda não deixa de ser vinculado aos preceitos 

fundamentais da comunicação pública, compreendida como um processo que se instaura 

entre “o estado, o governo e a sociedade civil com o objetivo de se configurar como 

espaço de negociação entre interesses das diversas instâncias de poder da vida pública 

de uma nação” (BRANDÃO, 2009, p. 31), e da divulgação científica, o espaço de 

aproximação do cidadão comum dos benefícios que as instituições promovem para a 

melhoria do seu bem estar social (OLIVEIRA, 2017).   

Afinal, é a própria sociedade que financia, por meio do pagamento de impostos, 

as pesquisas desenvolvidas nas instituições públicas geradoras de conhecimento 

científico. O acesso à informação científica, nesse sentido, vai além do direito à 

informação, abrangendo um aspecto relevante: a prestação de contas dos recursos 

públicos investidos nas pesquisas científicas, as quais, em tese, estão a serviço da 

melhoria da qualidade de vida da população.  

Em decorrência do espaço próprio a um artigo científico, só foi possível 

escolher uma matéria da Revista IF Sertão-PE para discutir aspectos inerentes à 

comunicação pública e à divulgação científica. Atualmente em sua oitava edição, a 

Revista sem dúvida alguma tem uma profusão de temáticas a serem desveladas em 

futuras pesquisas, tanto no campo da comunicação quanto da educação, ciência e 

tecnologia.  

A perspectiva é que, com a consolidação do processo de expansão dos Institutos 

Federais, mais especificamente, do Instituto Federal do Sertão Pernambucano e a 

valorização de uma comunicação integrada, sistêmica e harmônica, as ações de 

divulgação científica se constituam em práticas permanentes de popularização dos 

projetos, ações e demais iniciativas do IF Sertão-PE, reforçando a sua identidade, 

legitimidade e o seu atendimento às necessidades sociais da comunidade. 
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