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Resumo 

O artigo apresenta resultados parciais de projeto de iniciação científica financiado pela            
Fapemig e CNPq que estuda a comunicação pública da ciência na Universidade Federal             
de Uberlândia (UFU) e aborda a interrelação entre produção acadêmica e sua            
divulgação nos meios e veículos de comunicação, em especial nas mídias sociais. O que              
se questiona, é se essas produções ultrapassam os muros das universidades e chega à              
sociedade em geral. Para isso traz os dados coletados a partir da coleta, análise e               
controle de qualidade do conteúdo digital produzido pela Diretoria de Comunicação da            
UFU (e reproduzidas pelos veículos-clientes) e autonomamente pelos veículos locais          
em 2017. A intenção é, a partir dos dados coletados através de monitoramento digital,              
entender se o Jornalismo Científico desenvolvido pela instituição atende aos critérios da            
Comunicação Pública. 
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Levando em consideração a complexidade dos conceitos abordados na pesquisa,          

é necessário antes de tudo esclarecer e delimitar alguns, como: jornalismo científico,            

divulgação científica, difusão da ciência e Comunicação Pública.  

De acordo com o conhecimento comum ciência é vista como conhecimento           

atento e aprofundado de algo. Já no ensino formal e sistematizado a ciência é um               

conjunto de conhecimentos adquiridos de maneira sistematizada via identificação,         

observação e explicação. Já a definição formal e reconhecida nos dicionários aponta a             

ciência como o saber ou a soma de conhecimento que se adquire com algum propósito               

por meio leitura e meditação; instrução, erudição, sabedoria ou, ainda, um conjunto            

organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os          

obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e um método próprio            

(FERREIRA, 1988).  

Tal conceituação, contudo, é relativamente confrontada pelas considerações que         

Cardoso e Jacobetty (p. 21) ao afirmarem que 

as exigências cognitivas da Ciência não a tornam um sistema fechado:           
a actividade científica não é auto-suficiente nem completamente        
auto-regulada, carece de suportes e, portanto, de legitimação; está         
relacionada com outras instâncias, que se inscrevem em diversas         
estruturas sociais: a organização política e administrativa do Estado, a          
academia, agentes económicos, meios de comunicação e a sociedade         
civil são alguns exemplos. Existem ainda outros factores que         
influenciam os modos de fazer Ciência, como as culturas científicas –           
disciplinares ou institucionais – e o desenvolvimento tecnológico.  
 

Quanto à ligação entre ciência e comunicação o autor acrescenta que a            

linguagem científica, devido à sua alta complexidade e das competências necessárias           

para sua compreensão, por si só se configura uma barreira para essa comunicação,             

fazendo com que ela seja voltada para uma restrita comunidade de peritos. 

Diante dessa particularidade da linguagem científica é que se destaca o papel do             

jornalista como o responsável pela função social de, através de uma contextualização,            

dados e até mesmo projeções e perspectivas sobre um assunto específico, traduzir para o              

público de forma clara e objetiva um conteúdo considerado complexo como o da ciência              

em suas mais variadas vertentes. 
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Seguindo esse mesmo pensamento Bueno (2013) pondera que “o que se espera            

do Jornalismo Científico é que ele qualifique as informações, confrontando-as a partir            

de fontes diversas e, sobretudo que busque avaliar os compromissos e interesses            

subjacentes às notícias. ”  

O assunto ainda que indiretamente tem relação com um conceito relativamente           

recente e que aborda a comunicação especializada e o interesse público envolvido na             

divulgação de tais informações. Trata-se da Comunicação Pública, um conceito que           

ainda se encontra em formulação, ou seja, não há um consenso sobre sua delimitação e               

parte disso se deve ao fato de ser uma discussão consideravelmente recente, haja vista              

que surge como proposta no final do século XX, mas que ainda conta com poucos               

estudos.  

Alguns estudos já apontam a relação da Comunicação Pública conta com o            

Jornalismo para cumprimento de uma de suas premissas, a democratização da           

informação, no entanto, ela não se restringe a isso (TAVARES, 2016), cabendo tal             

papel ainda ao jornalismo especializado, em especial o jornalismo científico. 

Principalmente no que se refere à ciência, o jornalismo, tem papel           

importantíssimo quando se trata de divulgação, com destaque para o jornalismo           

especializado. O jornalista científico é responsável por transmitir o conteúdo de novas            

pesquisas em Ciência e Tecnologia de maneira acessível, traduzindo termos técnicos           

para a realidade do leitor. Quando feito com eficácia, o jornalismo científico contribui             

para a divulgação da ciência, no entanto, a Comunicação Pública da ciência vai além da               

simples divulgação. 

Ainda que por meio do Jornalismo científico, para que a Comunicação Pública            

da ciência aconteça de fato, é necessário que além de compreender o conteúdo científico              

divulgado o leitor apreenda aquele conhecimento técnico a que tem acesso. Isso            

significa que a ciência mais do que traduzida, precisa ser palpável, útil na vida daquele               

leitor, gerando o que chamamos de engajamento. Por essa razão, os conceitos de             

engajamento e a cidadania estão correlacionados com a Comunicação Pública.  
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Em estudos correlatos à temática Brandão (2006, p. 12), ao analisar os            

significados e usos do termo “Comunicação Pública” na América Latina, leva em            

consideração essas premissas anteriormente citadas e pondera que  

A Comunicação Pública tal como está sendo colocada por alguns          
setores hoje representa em parte, e apenas em parte, o resgate da            
comunicação engajada e militante que se pretendeu construir na         
América Latina nos anos 70 e 80. Apenas em parte, porque a prática             
que está sendo buscada atualmente é ainda mais democrática, muito          
mais participativa e autóctone do que se pretendeu fazer naqueles          
anos. As mudanças políticas da região refletiram-se em uma prática          
comunicacional que reconhece o papel decisivo e protagonista das         
populações no fazer da comunicação e propõe o reconhecimento e a           
autonomia desses povos e grupos para produzir sua própria         
informação, de acordo com sua história, costume, com seu cotidiano e           
sua estética.  
 
 

Nesse sentido, cabe ressaltar que a comunicação pública é uma pratica           

intimamente relacionada com a democracia, principalmente da democracia participativa,         

que se dá tanto na esfera do Estado quanto na não estatal e incorpora ao debate político                 

propostas de reconhecimento cultural e inclusão social. Tal afirmação tem como           

pressuposto as considerações de Marques (2008, p. 71) quando afirma que,  

A prática da participação busca aprofundar e intensificar a democracia,          
quer reivindicando a legitimidade da democracia participativa, quer        
pressionando as instituições democráticas representativas para      
torná-las mais inclusivas, ou ainda buscando formas de        
complementaridade entre democracia participativa e representativa. 

 
No atual contexto, onde a internet abre novos caminhos não só para leituras e              

acesso a novos conteúdos, mas também para que o leitor se relacione diretamente com              

esse conteúdo, seja através de comentários nas publicações e nas redes sociais,            

compartilhamento ou até mesmo entrando em contato com jornalistas e cientistas           

envolvidos no processo de divulgação científica. Mais do que isso, a democratização            

dos meios de produção de informação permite que o sujeito que até então se limitava ao                

papel de leitor se transforme em emissor e produtor de conteúdo. Essas características             

interativas proporcionadas pela internet são de grande relevância quando pensamos no           

comunicação porque permite que o sujeito assuma seu protagonismo como cidadão,           

acessando, questionando e interagindo com o conteúdo.  
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A rede de computadores como potencializadora da Comunicação Pública  

O advento da internet impacta todos os aspectos da modernidade, mas se            

buscarmos o contexto histórico fica claro que o primeiro impacto se dá diretamente na              

ciência, tendo em vista que nas décadas de 1970 e 1980, além de ser utilizada para fins                 

militares, a Internet também foi um importante meio de comunicação acadêmico.           

Estudantes e professores universitários, principalmente dos EUA, trocavam ideias,         

mensagens e descobertas pelas linhas da rede mundial. 

Foi somente no ano de 1990 que a Internet começou a alcançar a população em               

geral. Neste ano, o engenheiro inglês Tim Bernes-Lee desenvolveu a World Wide Web,             

possibilitando a utilização de uma interface gráfica e a criação de sites mais dinâmicos e               

visualmente interessantes. A partir de então, a Internet se desenvolveu em ritmo            

acelerado.  

Nesse sentido ao discorrer acerca da temática Porto (2013, p. 65) enfatiza que:  

O Ciberespaço possibilita transbordamentos e reformatações do       
espaço de significações, numa produção que acelera os tempos das          
notícias e pluraliza sua topologia. Com tudo isso abre-se caminho para           
que o cientista, o pesquisador e o divulgador de ciência possam           
dinamizar a circulação das informações sobre ciência, em uma escala          
extremamente potencializada quando comparada com os recursos       
comunicacionais pré-digitais.  
 

A autora defende que a internet pode contribuir para formação do jornalista             

científico brasileiro, desde que use como suporte da informação, sites que não deixem o              

aspecto memória e atualização em segundo plano e se sustente em fontes sérias e              

comprometidas com a informação de qualidade.  

Apesar dos apontamentos a autora comprova, em seu estudo realizado sobre           

sites de divulgação científica no Brasil, que eles ainda não se apropriaram de maneira              

intensa das possibilidades fornecidas pelos elementos da “cultura pós-massiva”. Isso          

significa que ainda se mantêm num texto convencional, fazendo pouco uso de atributos             

como a alta interatividade e a atualização contínua que a internet oferece. Seguindo sua              

linha de pensamento é possível verificar que “mesmo não sendo suficientes, as políticas             

incentivo à chamada popularização da ciência, multiplicaram sensivelmente nas últimas          
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décadas, em função de parcerias entre órgãos governamentais, a iniciativa privada e a             

sociedade, devem contemplar as potencialidades oferecidas pela internet. (PORTO,         

2013, p. 85) 

Já existem estudos que apontam a dificuldade dos cientistas e produtores de            

conteúdo de comunicação das instituições de pesquisa acerca da dificuldade em           

comunicar de forma ampla e efetiva seu trabalho (ROCHA; SANTOS, 2014; SANTOS;            

MACEDO, 2014; ANJOS, 2015). 

Entre as dificuldade e motivos apontados nos estudos a elitização do           

conhecimento ainda não foi superada, nesse sentido podemos dizer que a internet se             

desenvolveu mais rapidamente do que as formas de se pensar a comunicação e a              

divulgação. Assim, ainda que relativamente recente, a internet pode e deve ser vista             

como um caminho para a democratização do conhecimento. Nesse sentido, movimentos           

como o da Open Science e todos os movimentos de acesso aberto 

O crescimento das camadas escolarizadas da população ou as         
mudanças tecnológicas e na comunicação são exemplos desta        
interdependência, que, com a crescente importância dos sistemas        
periciais e das TIC nas sociedades contemporâneas, influenciam o         
modo de produção científica e as funções sociais da Ciência.          
Actualmente, movimento Open Science, tal como o Open Source,         
substitui as tradicionais lógicas hierárquicas e centralizadas por        
estratégias modulares, em dinâmicas horizontais de colaboração de        
pares. Actualmente predomina uma nova forma de organização social         
em rede (Castells 2002), assistindo-se à emergência do que Yochai          
Benkler (2006) denomina ―produção por pares‖ (peer production),        
uma forma e produção comunitária, descentralizada e auto-selectiva.        
(CARDOSO E JACOBETTY, p. 22.). 
 
 

Diante dessas colocações se justifica a necessidade de analisar como uma           

instituição como a Universidade Federal de Uberlândia se comporta diante dos tripés da             

graduação (ensino, pesquisa e extensão) e como essas diretrizes refletem e influenciam            

a sociedade, tendo em vista que se trata de um bem público a serviço do povo.  

De acordo com pesquisa realizada por Santos e Macedo (2014) a Universidade            

Federal de Uberlândia (UFU) é uma universidade pública que possui com uma Diretoria             

de Comunicação Social, responsável pela comunicação interna e externa. Dessa forma,           

este trabalho teve como primeira etapa compreender como se estabelece a relação entre             
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a IES e a mídia local, na retratação das temáticas da ciência e inovação. A intenção é                 

responder se sua produção comunicacional está em consonância com as diretrizes de            

Comunicação Pública, sendo importante, em particular, que sua divulgação científica          

esteja voltada para a popularização da ciência. Assim foi necessário acompanhar o            

processo de produção comunicacional da IES e acompanhar as mídias sociais para saber             

se e como se dá a Comunicação Pública da Ciência produzida na universidade e como               

esta tem sido divulgada pelos meios de comunicação. 

 
 

A Ciência de Uberlândia na mídia digital  

Uberlândia é uma cidade de médio porte no interior de Minas Gerais e diante do               

atual cenário comunicacional da cidade, a análise de outros sites que não o da própria               6

Universidade se tornou inviável, de modo que neste são apresentados apenas os            

resultados do conteúdo produzido pela Dirco no que se refere à divulgação científica. A              

pesquisa teve como principal objetivo observar a maneira como a ciência vem sendo             

difundida e divulgada pelas mídias digitais da própria instituição e se podemos            

considerar que há uma comunicação pública eficaz sendo realizada.  

Pensando na atualidade dos dados e devido às mudanças decorrentes da           

mudança na administração superior, devido a eleição para reitor, a nova gestão superior             

da Universidade está se propondo a conduzir uma proposta de comunicação diferente da             

realizada até o ano de 2016 e já divulgada por outras pesquisas (ROCHA; SANTOS,              

2014; SANTOS; MACEDO, 2014; ANJOS, 2015). Assim, as publicações analisadas se           

referem ao ano em vigência (2017), já sob as diretrizes da nova gestão da universidade.  

A proposta de análise de mídia digitais locais e institucional se justifica pela             

necessidade de se observar o que existe de material de divulgação e popularização             

científica, e quais são seus aspectos, no intuito de compreender a ressonância que tais              

informações podem ter na sociedade. Afinal, essas mídias teoricamente deveriam          

oferecer uma interpretação dos fatos, de forma a proporcionar a todos a compreensão             

dos temas e das pesquisas científicas.  

6 O único jornal da cidade com conteúdo digital encerrou suas atividades em 2016 e não é mais possível 
encontrar seu arquivo online que foi apagado quando da extinção do veículo. A pesquisa não observou 
mídias TV e jornal impresso. 
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A pesquisa, de maneira geral se constitui por meio do acompanhamento da            

divulgação de pesquisas científicas produzidas pela UFU, durante um período que           

durou de agosto de 2016 a meados de abril de 2017 quando se deu o encerramento do                 

artigo. Para isso foram analisadas plataformas digitais, principalmente a própria          

Diretoria de Comunicação da instituição e em demais sites locais que tenham interface             

com o tema ou a comunicação. Assim, para subsidiar as análises foi realizado um              

levantamento de matérias publicadas nas plataformas digitais da Diretoria de          

Comunicação da UFU e demais sites que tratam sobre pesquisas desenvolvidas na            

instituição, divulgação de qualquer conteúdo relacionado à ciência. Na sequência foi           

feita uma análise e controle de qualidade do conteúdo, principalmente no que diz             

respeito à linguagem utilizada e à profundidade da abordagem.  

Foi realizado primeiramente o monitoramento das mídias sociais da instituição,          

em especial do facebook conforme as indicações de Tonus (2014) e que afirma que a               

escolha do tipo de ferramenta a ser utilizada depende diretamente do objetivo, da             

metodologia e do tipo de visualização desejada para os dados e análises. Neste sentido              

foi utilizada o monitoramento manual, levando em consideração principalmente as          

dificuldades encontradas na delimitação de temas feitos no próprio portal de notícias e             

por acreditar que dessa maneira potenciais publicações científicas não classificadas com           

essa tag não seriam deixadas de fora. 

Foi considerado, também, no monitoramento o que Rosini (2007) chama de           

“cadeia alimentar da informação”, que envolve dado, informação e conhecimento,          

sendo o primeiro sintático, quantificável, e a segunda, semântica, que implica           

significação. O conhecimento, conforme esse raciocínio, seria construído a partir da           

reflexão sobre a significação conferida a um dado, transformando-o em informação. 

Durante o processo de monitoramento realizado na plataforma Comunica, canal          

de comunicação da Diretoria de Comunicação da UFU (Dirco) foram encontradas, logo            

no início, algumas dificuldades no acesso do conteúdo e falhas na sua classificação.             

Observou-se que apesar de fazer uso das tags não possui uma subdivisão concisa do              

conteúdo de acordo com os temas. Observou-se, também, que se buscar manualmente            

por matérias que tratassem o tema da ciência que:  
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1. Não há um link que te direciona diretamente para as matérias           

classificadas com esse tema. 

2. Não há uma delimitação clara na classificação das matérias de acordo           

com o tema.  

3. Muitas matérias que tratam sobre pesquisas científicas não são         

divulgadas nem com o tema nem com a tag de ciência. 

Apesar dessas falhas, um ponto positivo observado foi que a Dirco divulgou no             

dia 13/04/2017 que iniciaria, no fim de abril, uma série sobre as pesquisas             

desenvolvidas na UFU cujos envolvidos são reconhecidos pelo CNPq por sua elevada            

produção que está sendo veiculado no portal Comunica UFU. Esse trabalho de   

divulgação científica, ainda que signifique apenas um despertar para todas as questões            

relacionadas aos diversos conceitos citados no início deste artigo, são de fundamental            

importância. A primeira reportagem da série mostra os estudos sobre usinagem,           

desenvolvidos pelo professor Alisson Machado, da Faculdade de Engenharia Mecânica. 

Sobre a abordagem nas matérias de divulgação científica podemos perceber que           

a linguagem é fluida e de fácil compreensão, no entanto, não acontece um             

aprofundamento naquele tema, fazendo com que a compreensão do conteúdo se dê de             

forma rasa e não contempla aos pré-requisitos para ser considerado um conteúdo de             

comunicação pública.  

As reportagens que mais despertavam expectativas em relação à possibilidade de           

se observar o uso da comunicação pública se referem às coletadas no mês de maio,               

tendo em vista que durante esse período a Diretoria de Comunicação se propõe a              

produzir conteúdo de divulgação científica.  

Foi possível perceber nas análises que ainda que contemplasse requisitos como o            

da linguagem de fácil acesso, transparência, o processo de comunicação pública falhou            

porque não houve produção de engajamento do público, ou seja, apesar de explicar do              

que se tratam as pesquisas, muitas vezes não apontaram como isso influencia a vida do               

cidadão. 

Durante a pesquisa foi entrevista da diretora de jornalismo da Diretoria de            

Comunicação da Universidade acerca da comunicação realizada pela instituição com          
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vistas à popularização da ciência. Segundo a diretora o site da instituição sempre foi              

voltado para um público interno, mesmo tendo uma área aberta à comunidade. A             

servidora, lembro, contudo, que com a iniciativa de mudar a interface do site da UFU               

houve uma mudança na questão do público.  

Ainda segundo a diretora de jornalismo as mudanças deixaram o site mais            

interativo e a população passa a ter maior acesso a esses conteúdos principalmente             

porque há uma área em que as notícias são filtradas de acordo com os interesses, dessa                

forma, onde temos o link “Comunidade” o conteúdo é mais informativo, divulga            

serviços e usa termos mais acessíveis a todo esse público.  

Ao abordar na entrevista especificamente sobre o conteúdo de ciência          

divulgados na plataforma afirmou que as matérias que foram produzidas para a edição             

especial de divulgação científica - já citada nesta pesquisa - visam abordar mais a              

pesquisa do que o pesquisador - o que seria o caso de uma matéria mais institucional.                

Em resumo, a servidora ressalta que o que a Dirco tem feito é investir no Jornalismo                

Científico, para isso eles possuem parceria com Pró Reitoria de Pesquisa e            

Pós-Graduação, que faz sugestões de pautas de acordo com as pesquisas mais relevantes             

desenvolvidas.  

Percebe-se, ao final das análises e da entrevista, que o conteúdo produzido pela             

própria instituição mostra é que, realmente, o que está acontecendo são os primeiros             

passos para um jornalismo científico, ainda um pouco vago e superficial, e distante do              

que os autores citados neste artigo nomeiam como “Comunicação Pública”. 

Ressalta-se, contudo, que em algumas produções fica evidente a falta de           

profundidade na abordagem, falta de contextualização e associação com a vida cotidiana            

do leitor. Tais características são fatores de extrema importância para que aconteça o             

engajamento - primordial para a comunicação pública.  

 

Considerações Finais 

Por sua característica multidisciplinar, a pesquisa exigiu levantamento de dados,          

passando pela interpretação destes e a consequente pesquisa de campo feita com            

servidores da instituição para identificação e seleção de temas científicos e           
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tecnológicos; análise da produção e disponibilização na rede e, consequentemente, com           

a avaliação de impacto sobre a popularização da ciência na região. 

Para orientação de suas ações, a pesquisa partiu do seguinte tripé: o conceito de              

ciência, tecnologia e inovação, além da comunicação e da educação, fatores           

imprescindíveis para as instituições de pesquisa do Estado com o papel de produtoras e              

fornecedoras de conteúdos científicos e tecnológicos, baseados em pesquisas já          

realizadas ou em desenvolvimento, assim como receptoras e avaliadoras da          

programação e dos materiais disponibilizados.  

Assim, partindo de uma proposta descritiva, documental e de campo, a pesquisa            

previu a coleta de dados, acompanhamento midiático do jornalismo científico e da            

Comunicação Pública, com vista à popularização da ciência utilizando recursos da           

internet. Segundo uma pesquisa de Porto (2013), sobre a divulgação científica realizada            

através da internet no Brasil, uma característica realçada é que os sites listados como              

melhores são aqueles que possuem maior atualização, memória e interatividade. A           

mesma pesquisa observou que o hipertexto que sugere a hiperlincagem, oferece uma das             

suas mais eminentes características que é a forma rizomática de disponibilizar           

informações.  

Diante dos dados coletados na primeira etapa da pesquisa pode-se afirmar que a             

comunicação das pesquisas científicas na UFU, mesmo com as novas iniciativas           

apontadas é ainda tímida e com algumas falhas, tanto por parte da divulgação feita pela               

Diretoria de Comunicação, que faz poucas ações de promoção da ciência, como por             

parte da atividade jornalística da mídia, que contempla minimamente a cobertura do            

tema. Ponto que ainda merece atenção e deve ocorrer até a finalização da iniciação              

científica diz respeito a observar a ressonância da pesquisa científica realizada na            

instituição dentro e fora dela mesma, e a popularização da ciência.  

Além disso, com base nas fragilidades apontadas na análise a pesquisa indica            

como hipótese de novos trabalhos classificar e explicar o despreparo para lidar com os              

recursos oferecidos pela plataforma digital e até mesmo com o tema Ciência,            

considerando que, com frequência, apenas conteúdos relacionados à ciência médica e           

biológica são classificados como ciência. 
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