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Resumo 

 

Este artigo apresenta os resultados parciais do Trabalho de Conclusão de Curso que 

investigará como o jornalismo científico pode contribuir com a divulgação do Instituto 

Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas – o INCT Áreas Úmidas ou INAU. 

Para a realização do trabalho foi produzida e gravada uma entrevista no programa 

universitário Agora Quando?! produzido pelos acadêmicos do curso de Comunicação 

Social da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Na ocasião, o pesquisador e 

professor doutor Paulo Teixeira apresentou as principais dificuldades da perspectiva do 

pesquisador para a divulgação científica e demonstrou compreender como positivos os 

investimentos nesse campo, tanto para as pesquisas quanto para a sociedade, ensejando 

a democratização do conhecimento. 
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Introdução 

O presente artigo contém parte do roteiro desenvolvido para o trabalho de 

conclusão do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da 

Universidade Federal de Mato Grosso, câmpus Cuiabá.  

O objetivo da pesquisa é compreender como o jornalismo científico pode 

avançar na cobertura sobre a ciência em Mato Grosso, com um estudo de caso sobre o 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas - o INCT Áreas Úmidas 

ou INAU.  

Criado e coordenado desde 2009 pelo Centro de Pesquisas do Pantanal (CPP) – 

uma rede de instituições parceiras, sob a coordenação da Universidade Federal de Mato 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Interfaces comunicacionais, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Estudante de Graduação 8º. semestre do Curso Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Faculdade de 

Comunicação e Arte - UFMT, email: marianexadu@gmail.com 

  
3 Orientador do trabalho. Professor doutor adjunto da Faculdade de Comunicação e Arte - UFMT, email: 

ppo@terra.com.br  
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Grosso (UFMT) – o INAU é um projeto que tem como uma das ações propor um estudo 

abrangente de áreas úmidas.  

Levantando e desenvolvendo a classificação dessas áreas, o projeto busca 

contribuir para a elaboração de políticas públicas adequadas para a conservação e o 

manejo sustentável de biomas como o Pantanal pertence aos estados de Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul. Bem como o aprimoramento na elaboração de propostas para 

manter ou melhorar a qualidade de vida das sociedades tradicionalmente pantaneiras.  

O INAU nasceu com o desafio de tornar-se um marco na pesquisa sobre áreas 

úmidas no Brasil e na América Latina. Em reconhecimento ao desempenho favorável 

das metas e proposta estabelecidas no início do projeto. No início de 2017 foi lançada a 

segunda etapa do projeto, que deverá contar com investimentos financeiros do Governo 

Federal e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat). 

Do início, até o momento, o projeto tem amadurecido e conquistado parcerias 

nacionais e internacionais cada vez mais empenhadas na recuperação e manutenção de 

pesquisas sobre o assunto. Tanto que as pesquisas do INAU são desenvolvidas em rede 

multi-institucional e multidisciplinar atuando de forma integrada em diversas áreas de 

conhecimento
4
, “para através de uma abordagem holística, produzir conhecimentos 

cientificamente embasados que contribuam para a tomada de decisão visando o uso 

sustentável das AUs
5
”, como consta em seu histórico (CPP, 2011). 

Tal apresentação e percurso de atuação do INAU comprovam sua relevância 

como instituição de pesquisa, ressaltando a importância de sua adequada divulgação. 

 

Fundamentos teóricos 

O processo comunicativo é uma das epistemologias da comunicação. Interessa 

como objeto de estudo do comunicador o fazer, a produção e a circulação de 

informações.  

De acordo com Oliveira (2014, p.114), “no desdobramento da nossa definição da 

natureza pragmática da comunicabilidade, pois esta não é dada a priori, ela é elaborada 

no próprio processo de interação (transação) com o outro e o mundo". Compreendemos 

                                                 
4
 Áreas como a limnologia, ecologia, botânica, zoologia, geografia, geologia, pedologia, química, 

engenharia e ciências sociais. 

 
5
 AUs – Áreas Úmidas 
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então comunicabilidade a partir do paradigma relacional, como os esforços que se 

empregam para ser compreendido. 

Um público surge quando determinados acontecimentos, produtos, obras 

estabelecem um contexto institucional. Uma situação que provoca sentido e propicia às 

pessoas envolvidas passarem pela mesma experiência. O público, então, é o resultado de 

uma ação, é produzido na experiência ligada a um processo de contextualização 

(FRANÇA, 2006, p.80). 

Ainda considerando o paradigma relacional e a comunicação, para Vera França 

(2001, p.15), o “processo de troca, ação partilhada, prática concreta, interação – não é 

apenas um processo de transmissão de mensagens”, e é papel do comunicador como 

agente da comunicação, esse “tornar comum” das informações.  

Sob o aspecto da comunicação relacional, que traduz um a ação partilhada, a 

troca à prática e a interação, observando sempre o quadro relacional, as práticas 

discursivas e os contextos: 

Não importa o quão abundantes, espalhadas e permeadas em outras 

atividades sejam determinadas práticas que chamamos 

“comunicativas”. A especificidade vem do olhar, ou do viés, que 

permite vê-las e analisá-las enquanto comunicação, isto é, na sua 

natureza comunicativa. (FRANÇA, 2001, p.6) 

 

Mas o tornar público deve ser feito metodicamente, utilizando-se do saber 

operacional, dispondo as falas de forma clara e acessível, promovendo o diálogo entre a 

mensagem e a quem se interessar por ela. E o comunicador é quem desempenha este 

papel. 

Tanto que a quarta edição da pesquisa Percepção Pública da Ciência, Tecnologia 

e Inovação no Brasil de 2015, que investiga além outras coisas, o nível de 

confiabilidade dos brasileiros nas fontes, demonstrou que no Brasil a população confia 

primeiro nos cientistas ligados às instituições públicas e em segundo lugar, nos 

jornalistas como fontes de informação em assuntos importantes. (CGEE, 2015, p.12) 

Divulgação científica cumpre o papel de democratização do acesso ao 

conhecimento científico. E pode ser definida como "o uso de processos e recursos 

técnicos para a comunicação da informação científica e tecnológica ao público em 

geral", (BUENO, 2010, p.3). 

Conhecer o mundo e sua realidade, os assuntos relacionados aos estudos, 

pesquisas e seus resultados interessam tanto a população que fará uso de seus 
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benefícios, quanto aos pesquisadores, que também empregam esforços para entender ou 

esmiuçar um assunto.   

Conforme Moreira e Silva (2017, p.16): 

As ciências e as tecnologias estão, com ou sem a concordância da 

população, incrustadas no cotidiano de cada um de nós e muitos de 

seus resultados são financiados com recursos públicos, por meio das 

agências de fomento à pesquisa. Dois princípios devem orientar, 

portanto, uma política de divulgação científica: prestação de contas à 

sociedade e a geração de informação técnica de qualidade e com 

linguagem acessível a toda a população. 

 

Entre tantas possibilidades, ter o acesso livre ao conhecimento por meio da 

difusão e disseminação realizada pela divulgação jornalística, representa também uma 

alternativa de retorno dos investimentos financeiros empregados por cada cidadão.  

E ainda considerando o pensamento de John Dewey, (1970, p. 2344-235): 

Conquanto seja absurdo acreditar desejável ou possível que cada um 

se faça cientista, tomada a ciência no sentido de matéria de estudo, o 

futuro da democracia está ligado à difusão científica. É a garantia 

contra a maciça distorção pela propaganda. Mais importante ainda, é a 

única segurança da possibilidade de uma opinião pública 

suficientemente inteligente para defrontar os problemas sociais 

presentes. 

 

Metodologia 

Este trabalho conta com uma entrevista semiestruturada com o convidado Paulo 

Teixeira de Sousa, pesquisador, professor doutor da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT) e também coordenador do INAU. 

Esta entrevista teve como intuito perceber de que forma os pesquisadores do 

projeto veem e se apropriam das estratégias de comunicação na divulgação de suas 

atividades, trabalhos e produtos do INAU.  

Na ocasião, o professor convidado foi entrevistado a partir de um texto 

semiestruturado pelos alunos do grupo de trabalho sobre a relação entre ciência e 

divulgação científica.  

A elaboração e condução da entrevista faz parte de uma das atividades 

desenvolvidas na disciplina de Direção de Programas I, ministrada pelo professor doutor 

Pedro Pinto de Oliveira, criador e coordenador do Agora Quando?!. 

Este programa universitário se consagra como uma experiência teórico-prática 

que, desde 2009, já produziu mais de 72 entrevistas com diferentes personalidades e 

temas, como cientistas e a investigação científica.  
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Nesta disciplina sob a coordenação e direção do professor doutor, estudantes do 

sexto semestre do curso de comunicação com habilitação em Rádio de TV da UFMT, 

conduzem e exercitam todas as etapas relativas à veiculação do programa Agora 

Quando?!. 

Produzindo, dirigindo, filmando e entrevistando convidados sobre temas 

diversos, tendo como tema central a comunicação, como consta no plano de ensino. O 

Agora quando?! tem como finalidade o exercício prático das habilidades desses 

acadêmicos.  

Após a produção final, o programa compõe a grade de programação exibida na 

TV Universitária - TVU/UFMT
6
, Canal 2. Esta entrevista ainda está em fase de pós-

produção, portanto ainda não está disponibilizada ao público. 

O roteiro inicial desta entrevista com o professor doutor Paulo Teixeira foi 

elaborado de maneira colaborativa pelo grupo de alunos do curso
7
 matriculados na 

disciplina.  

Já com o propósito de servir como fonte de informações e material referencia 

para o trabalho de conclusão de curso este e os outros roteiros do programa passaram 

pela aprovação e supervisão do professor da disciplina.  

Inicialmente com estruturado com 18 perguntas, e com duração máxima prevista 

de 30 minutos que transcorressem sobre a relação entre cientista e divulgação científica 

com foco no jornalismo científico como mediador entre pesquisadores e a sociedade 

sobre os fatos das ciências (Anexo A). 

 

A divulgação científica no âmbito do INAU – entrevista com o pesquisador 

Dentre as perguntas presentes no anexo, nossa intenção em linhas gerais será 

apresentar não de maneira linear como apresentado no roteiro, mas sim alguns dos 

comentários e falas pertinentes, que demostrem a perspectiva do pesquisador sobre o 

tema.  

Englobando os desafios da comunicação na divulgação científica do programa 

ao qual ele como pesquisador faz parte atuando ativamente nas atividades, juntamente 

às suas falas acrescentamos citações e colocações de autores. 

                                                 
6
 Mais informações sobre o programa Agora Quando?! podem ser obtidas no endereço: 

http://www.ufmt.br/ufmt/tvu/programa/detalhes/17  

 
7
 Alunos do sexto e quarto semestre de Rádio e TV e uma aluna de Jornalismo. Participaram 

respectivamente: Vitória Molina, Gabriel Philipe, Luan Surita e Mariane Xavier. 

http://www.ufmt.br/ufmt/tvu/programa/detalhes/17
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Questionado sobre como o pesquisador enxerga a importância da existência de 

um projeto de pesquisas desse porte em Mato Grosso, ele diz que o INAU tem o 

propósito de difundir os conhecimentos das áreas úmidas em especial sobre o Pantanal, 

que compõe um dos três biomas do estado (juntamente com o Cerrado e a Amazônia).  

Segundo ele, este seria o único centro de excelência em pesquisas científicas no 

estado que ainda interage com outras instituições do Brasil e de outros países. 

Em relação ao atual trabalho de divulgação científica desempenhado pelo INAU 

e se há a democratização dessas pesquisas, ele diz que os trabalhos são feitos através de 

publicações em revistas e jornais, bem em como entrevistas como a que ele concedeu 

para nós. 

Mas, no entanto, Paulo Teixeira diz na entrevista que: “confesso que a 

divulgação científica ainda é uma pedra em nosso sapato” e completa que “é muito 

importante esse trabalho do jornalismo científico e que no Brasil precisa avançar 

bastante ainda”.  

Como alega Bueno (2009, p.121) quando apresenta que: 

É necessário reconhecer que o trabalho de divulgação científica, no Brasil, 

continua sendo obstaculizado pela ausência de uma “cultura de 

comunicação” nos nossos principais centros geradores de C&T 

(universidades, institutos e empresas de pesquisa), que, em sua maioria, 

ainda não elegeu a democratização do conhecimento científico como uma de 

suas prioridades e que pratica a doutrina do low profile no que diz respeito à 

interação com a sociedade.  

 

Socialmente é fundamental e a importante a democratização do conhecimento 

estudado nos laboratórios, ainda mais “hoje em uma sociedade democrática. É 

impensável como eu vou eleger um representante, que não tenha um conhecimento da 

crise ambiental em que estamos atravessando, temas tão relevantes considerando que o 

cidadão também não tenha acesso a esses conhecimentos de ciência e tecnologia” diz 

Paulo Teixeira. 

Quando questionado se o pesquisador também tem o papel de difusor do 

conhecimento científico, ele relata que as agências e centros de pesquisa em Ciência e 

Tecnologia tem cobrado cada vez mais essa divulgação por parte dos pesquisadores, 

para além da difusão
8
 entre pares. 

                                                 
8
 In Albagli (1996, p. 397): Difusão científica pode ser orientada tanto para especialistas (neste caso, é 

sinônimo de disseminação científica), quanto para o público leigo em geral (aqui tem o mesmo 

significado de divulgação).  
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Ele diz que há no INAU uma dificuldade de comunicar com o público leigo, 

tanto por falta de habilidade quanto pela falta de tempo somando as obrigações do 

pesquisador. E essa lacuna pode e deve ser suprida por profissionais habilitados que 

estudem e entendam das ciências para que com qualidade e técnica possam fazer a ponte 

entre os cientistas e sociedade. 

Ele disse que muito pouco dos pesquisadores assumem o papel de comunicador 

justamente por falta de habilidade com a forma e linguagem e que esse espaço está 

aberto como campo de trabalho para os profissionais da comunicação. 

O investimento em divulgação científica no país para o professor Paulo é um dos 

principais pontos a serem trabalhados.  

Esse investimento social e financeiro geraria um circulo virtuoso aonde a 

sociedade investiria mais em ciência e tecnologia, por conseguinte essas pesquisas 

gerariam mais retorno a sociedade que reforçaria ainda mais os investimentos, assim 

sucessivamente conforme seus objetivos. 

Esses objetivos de acordo com Anandakrishnan (1985 apud ABAGLI, 1996, 

p.397), podem ser educacionais, cívicos e de mobilização popular, “esse conjunto de 

conceitos e definições, enfatizando ora aspectos educacionais, ora culturais, políticos e 

ideológicos, proporciona uma ideia das amplas possibilidades das atividades de 

divulgação científica”. 

 Os caminhos para fazer prosperar essa democratização dos assuntos científicos 

do ponto de vista do pesquisador são as publicações, expansão das iniciativas já 

existentes de divulgação.  

Fundamentalmente a internet com as redes sociais, em especial o Youtube com 

canais, vídeos e materiais que podem ser utilizados inclusive em aulas para todos os 

públicos, o próprio professor disse fazer uso de vídeos de alguns canais como recurso 

didático em suas aulas.  

Outro dos desafios para a comunicação científica seria a linguagem, que 

segundo ele, essa barreira pode ser superada a partir da aproximação entre os cientistas 

e os comunicadores, no caso ele cita os jornalistas com suas segmentações.  

E independente da ciência (extas, humanas, biológicas) os jargões devem ser 

explicados. O INAU, por exemplo, tem um campo muito vasto de áreas de atuação que 

exigem habilidades em diferentes campos científicos, por isso a leitura e o estudo de 

quem faz essa ponte são fundamentais. 
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Como o projeto ao qual o pesquisador faz parte também tem a cooperação de 

pesquisadores de outros países, perguntado sobre se há relatos desses pesquisadores em 

relação a dificuldades com a divulgação científica e ele diz que não deixa de ser 

semelhante à realidade nacional.  

O que diferencia tal interesse pela divulgação científica é o nível educacional, e 

que quanto maior o acesso à escolaridade e formação profissional, maior a procura e o 

interesse social em investir na divulgação das ciências e tecnologias independente do 

campo ou área de estudo.  

 

Considerações Finais 

 Como apresentado pelo pesquisador e entrevistado, muitas são as lacunas a 

serem preenchidas para uma satisfatória divulgação do INAU. Mas em suas respostas 

demonstra que sua preocupação com a democratização e acesso as informações e 

conhecimentos vão muito além de sua área. Até propondo que essa divulgação torne-se 

efetiva a partir da integração dos diversos campos de conhecimento. 

 Historicamente há um percurso já iniciado no campo da difusão, e caminhando a 

passos razoáveis está a divulgação da ciência que poderá contar com a comunicação 

para seu crescimento.  Os desafios são educacionais, financeiros e de políticas públicas 

para que hajam investimentos em tal propósito. 

 Esta entrevista serviu como termômetro e balizador para a continuidade de 

pesquisas que busquem apresentar ações e planos para a divulgação científica deste bem 

como de outros tantos projetos científicos. 

 

 

Referências  

 
ABIGAIL, Sarita. Divulgação científica: informação científica para a cidadania? Ciência da 

Informação, Brasília, v. 25, n. 3, p. 396-404, set./dez. 1996. 

 

BUENO, Wilson Costa. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e  

rupturas conceituais. Informação & Informação, Londrina, v. 15, n. esp, p. 1-12, 2010.  

Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/6585>. Acesso em: 22 mai. 

2017.  

 

______, Wilson Costa. Jornalismo científico no Brasil: os desafios de uma trajetória. In 

PORTO, CM., org. Difusão e cultura científica: alguns recortes [online]. Salvador: EDUFBA, 

2009. p. 113-125. 

Disponível em: <http://books.scielo.org/id/68/pdf/porto-9788523209124-06.pdf>. Acesso em: 

22 mai. 2017 

 



 

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

 

 9 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). Percepção pública da ciência e tecnologia 

2015 - Ciência e tecnologia no olhar dos brasileiros. Sumário executivo. Brasília, 2015. p.15. 

 

Centro de Pesquisas do Pantanal (CPP). Histórico, organização cientifica e plano executivo do 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas - INAU. Cuiabá, 2011. Disponível 

em: < http://www.INAU.org.br/conteudo/?SecaoCod=16> Acesso em: 21 fev. 2017. 

 

DEWEY, John. Liberalismo, Liberdade e Cultura. São Paulo: Editora USP, 1970. (p. 234-235) 

 

FRANÇA, V.R.V. Paradigmas da Comunicação: conhecer o quê? Ciberlegenda, n.5, 2001. 

 

MOREIRA, Benedito Dielcio e SILVA, André Chaves de Melo, org. Divulgação científica : 

debates, pesquisas e experiências, Cuiabá: EdUFMT, 2017. 349 p. 

 

OLIVEIRA, Pedro P. Entre a câmera e a câmara - Estudo da trajetória de um comunicador-

politico. 2014. Tese (Doutorado em Comunicação Social) - Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas. UFMG, Belo Horizonte, 2014. 

 

 

 

  

http://www.inau.org.br/conteudo/?SecaoCod=16


 

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

 

 10 

Anexo A – Roteiro de perguntas: 

Agora Quando?! 
 

Nº 1 - DATA – 19/05/17 

Entrevistado: Paulo Teixeira 

Apresentadora e entrevistadora: Mariane 

Roteiristas: Mariane Xavier, Vitória 

Molina, Gabriel Philipe e Luan Surita. 

 

O tema da entrevista é sobre a relação entre 

ciência e divulgação científica. Em 

especial, o Jornalismo Científico como 

mediador entre pesquisadores e a sociedade 

sobre os fatos das Ciências. 

 

1ª pergunta - Professor, primeiro gostaria de 

saber um pouco sobre o Instituto Nacional 

de Áreas Úmidas, que tem sede aqui na 

Universidade Federal de Mato Grosso. O 

que é, e como funciona esse instituto de 

pesquisas científicas? 

 

2ª pergunta - Como o senhor enxerga a 

importância da existência de um centro de 

pesquisas como o INAU em Mato Grosso?  

 

3ª pergunta - Atualmente qual é o trabalho 

de divulgação científica do INAU para a 

sociedade como um todo?  

 

4ª pergunta - Há a democratização dessas 

pesquisas? Como a sociedade, além dos 

pares, dos cientistas, fica sabendo dos fatos 

da ciência? 

 

5ª pergunta - Paulo, qual a sua opinião, 

como professor e pesquisador da maior 

instituição de ensino superior de mato 

grosso, o papel do pesquisador também tem 

um papel de difusor do conhecimento 

científico? 

 

6ª pergunta - De que modo o senhor 

considera a atual performance da 

comunicação científica na difusão de 

pesquisas no âmbito do INAU? 

 

6ª pergunta - Você acha que a função do 

jornalista como agente divulgador, vem 

sendo assumida pelos pesquisadores?  

 

7ª pergunta - O senhor acredita relevante à 

divulgação científica além dos pares? 

Mesmo de uma área como a sua? 

 

8ª pergunta - Tendo em vista o conteúdo. 

Quanto do que é produzido e descoberto 

dentro dos laboratórios ou em campo é de 

real interesse do público em geral? 

 

9ª pergunta - Como pesquisador, o que é de 

pretensão que seja divulgado? 

 

10ª pergunta - Qual é o retorno que esse 

investimento na difusão mais democrática 

oferece para os pesquisadores? 

 

11ª pergunta - Acredita que haja deficiência 

ou lacunas do jornalismo especializado na 

divulgação da ciência? 

 

13ª pergunta - Há caminhos para fazer 

prosperar a democratização dos fatos da 

ciência pelo jornalismo?  

 

14ª pergunta - Como o senhor acredita que 

possa ser possível a expansão da 

divulgação, por exemplo, do trabalho dos 

pesquisadores do INAU? 

 

15ª pergunta - Quais são os desafios da 

divulgação científica? 

 

16ª pergunta - O senhor em outras falas 

públicas tem falado bastante sobre o 

incentivo às pesquisas, mas em sua opinião 

qual é a importância da interação entre 

ciência e comunicação? 

 

17ª pergunta - Há dois anos o senhor 

recebeu o título honorífico ordem do mérito 

legislativo ambientalista, “Jornalista e 

radialista Eugênio de Carvalho” da Câmara 

de vereadores de Cuiabá. Como um 

defensor do meio ambiente e da 

sustentabilidade. Acredita que a divulgação 

científica possa auxiliar a conscientização 

da causa ambiental? 

 

18ª pergunta - Professor Paulo Teixeira: o 

que você achou de participar do programa 

Agora Quando?! ? 

 


