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I NTRODUÇÃO
Comunicar Ciência num Mundo em Mudança elegeu como tema central o
papel desta actividade num horizonte comunicacional altamente volátil, onde
transformações radicais alteram os modos da comunicação, as estruturas produtivas, e acabam tendo pesadas consequências na organização social e política. Para abarcar a complexidade destes fenómenos ocupamos-nos deles
em três vertentes, correspondendo às três partes em que se encontra dividido
este livro: A Ciência nos Media Jornalísticos e Redes Sociais Digitais, Mulheres na Ciência, e Media, Universidades e Assessorias de Comunicação na
Divulgação Científica.
Dedicado às representações e tratamento da ciência pelo jornalismo e nas
redes sociais, na primeira parte o trabalho de Ana Gabriela Frazão-Nogueira e
José Miguel Túñez-López reflete sobre o papel da infografia, enquanto forma
de Jornalismo Visual, e a sua importância para a literacia científica e mediática, explicitando o potencial destas ferramentas para uma apreensão translinguística mais ampla e aprofundada dos conteúdos. Na mesma linha, Ángel
Vizoso e Xosé López-García estudam a apresentação do tema "Ciência na
produção e visualização de informação do diário espanhol El Mundo". Analisando as infografias publicadas durante ano e meio, concluem que a visualização permite expandir a informação nas áreas da saúde, do espaço e do
meio ambiente, permanecendo no entanto um recurso sub-utilizado face ao
potencial que apresenta.
O programa de rádio “Investiga que no es poco” enquanto meio de divulgação e disseminação da investigação universitaria foi objeto do estudo
de Jesús Román Escudero Cruz. A Universidade de Castilla-La Mancha, em
colaboração com a rádio pública da região lançou este projeto de divulgação científica consubstanciado num programa radiofónico semanal que dá a
1
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conhecer a atividade de investigação dos membros da universidade, com especial cuidado em garantir a presença de todos os ramos do conhecimento.
A quantificação das audiências demonstra que a diversificação de plataformas
contribui para a eficácia das ações de disseminação.
André Azevedo da Fonseca realça a importância da divulgação científica
no Youtube, dado que os meios podem representar o duplo papel de agentes de
desinformação e obscurantismo, mas ao mesmo tempo constituirem-se como
a ferramenta mais eficaz no seu combate.
Em Mitos, estórias e ciência: divulgar para desmistificar– o projeto que
voou para as redes sociais Ana Laranja analisa o uso da Web 2.0 e das redes sociais como instrumentos de Comunicação de Ciência e sua importância
como ferramentas para a literacia científica.
João Carlos Correia questiona a existência de uma nova agenda para a
Imprensa Regional, reflectindo sobre a relação entre a imprensa regional, os
cidadãos e a política democrática na adoção de políticas sobre ciência, e avaliando os limites e possibilidades do jornalismo regional e a influência da sua
agenda na tomada de decisões no campo das ciências.
"O mar nos media portugueses: que papel para a Ciência?" e "O Espaço
em revistas portuguesas e brasileiras", respetivamente de Aurora Ribeiro et.
al. e Leoni Serpa el al. trabalham a exigência de uma compreensão pública
destes campos científicos. Ambos estudos partem da análise de conteúdo para
traçar o perfil da apresentação do Mar e do Espaço nos media, propondo medidas que permitiriam melhorar o conhecimento público relativamente a estes
objectos, e repensando a forma de comunicar a ciência nos meios jornalísticos.
A segunda parte da obra ocupa-se do tema Mulheres na Ciência, reunindo
seis ensaios que vão desde a desigualdade de género, os obstáculos e julgamentos que afectam as mulheres na ciência e na divulgação de ciência, até
relatos de pioneirismo e construção de identidades alternativas e bem sucedidas.
Em Desigualdade de género na disseminação científica: uma análise da
representação das investigadoras a partir do repositório “Mulher Não Entra” Ricardo Morais analisa a representação das mulheres na ciência e a sua
presença em eventos científicos, alertando a partir dos dados recolhidos para
o facto de as mulheres estarem sub-representadas em conferências, encontros
e congressos científicos. Na mesma linha, em A Ciência tem um Género: Histórias de obstáculos e invisibilidades na Academia Portuguesa, Ana Catarina
www.livroslabcom.ubi.pt
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Pereira avalia a presença feminina em cargos de docência e gestão nos centros de investigação, universidades e institutos politécnicos portugueses, para
questionar estratégias de construção de um Ensino Superior inclusivo e com
maior diversidade.
Verônica Costa e Carlos Alberto Carvalho analisam dois canais de divulgação científica no YouTube, um brasileiro e um português, conduzidos por
jovens mulheres estudantes de matemática, com o propósito de identificar dinâmicas de sexismo latentes na divulgação das ciências, o que acabam por
verificar a partir dos comentários e interações da audiência com as promotoras dos canais, concluindo que a divulgação matemática "ainda é um espaço
dominado por homens".
Em Mulheres pioneiras na ciência: construindo visibilidade e conhecimento por meio de perfis digitais Maria Isabel Miqueletto e Myrian Del
Vecchio-Lima trabalham o reconhecimento das mulheres cientistas a partir da
análise do perfil de cinco investigadoras ligadas à Universidade Federal do
Paraná, concluindo que pelo seu exemplo, ao serem bem-sucedidas na ciência
"superaram preconceitos e abriram espaço, no campo, para outras mulheres,
incentivando meninas e jovens a seguirem no campo científico".
Marta Correia, Ana Laranja, Sílvia Morim e Ana Mucha apresentam a exposição fotográfica “30 anos, 30 fotografias, 30 cientistas”, sobre mulheres de
diferentes gerações que se distinguiram na área da proteção e estudo dos oceanos. A mostra foi elaborada pelo Centro de Monitorização e Interpretação
Ambiental (CMIA) de Vila do Conde, como parte de um programa de educação ambiental dirigido à população, focando simultaneamente a Literacia do
Oceano e a valorização do papel das Mulheres na Ciência.
Finalmente, em Cientista, mulher e mãe: sobreposição de quadros e posicionamento discursivo Alessandra Santos Ribeiro trabalha a dinâmica dos
enquadramentos relacionados à profissão de cientista, especialmente da mulher cientista, a partir dos conceitos de framing e de footing elaborados por
Erving Goffman. A análise dos enquadramentos opera a contraposição dos
quadros da profissão de cientista e da mulher cientista, a partir de entrevistas
com a investigadora Fernanda Staniscuaski, fundadora do projeto Parent in
Science que procura minimizar potenciais impactos negativos da maternidade
na carreira científica de mulheres brasileiras.
A terceira parte da obra ocupa-se do papel dos Media, universidades e assessorias de comunicação na divulgação científica e compreende seis ensaios.
Livros LabCom.IFP
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Em Entre a divulgação da ciência e do ato administrativo/institucional: o
caso do @UFRNotícias Raul Ramalho e Anabela Gradim analisam o conteúdo do boletim informativo @UFRNotícias, produzido pela Agência de
Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no
Brasil, identificando os conteúdos que dizem respeito à divulgação de investigação e a temáticas institucionais da UFRN, utilizando a Análise de Conteúdo. Esta observação permitiu perceber que o boletim dá conta de maneira
abrangente da vida da comunidade académica, numa lógica em que serviços e assuntos institucionais recebem mais atenção, mas que o seu papel na
divulgação de pesquisas e comunicação de ciência fica aquém de suas reais
possibilidades.
Joaquim Luís Costa avaliou os Padrões de comunicação científica das ciências sociais e das humanidades nos repositórios institucionais das universidades públicas portuguesas, apresentando uma análise sobre o modo como as
ciências sociais e as humanidades comunicam o conhecimento que produzem
através dos repositórios, concluindo que os usam de forma ainda incipiente
relativamente às demais ciências. A partir deste diagnóstico, são propostas
alterações ao modelo de comunicação científica com o objectivo de melhorar
o processo de produção e comunicação do conhecimento nas ciências sociais
e humanidades, dando ênfase ao digital em detrimento dos meios impressos.
A proposta de um modelo para a difusão da ciência nas revistas de universidades brasileiras é apresentada por Thaïs de Mendonça Jorge e Marcos
Vinícius Amorozo, a partir da avaliação de revistas de jornalismo científico
e cultural ligadas a universidades públicas brasileiras: a Revista Darcy, da
Universidade de Brasília e a Revista Ufscar. Conclui-se que as revistas brasileiras sobrevivem graças ao subsídio das universidades e do governo, através do Ministério da Educação, servindo o propósito de difundir a ciência
produzida nas instituições e fazendo a ponte entre a academia e a sociedade.
Para além disso, funcionam como instrumento de marketing das universidades, afirmando a marca e promovendo a reputação, missão que partilham com
outros meios como os websites, informativos impressos e newsletters.
Adelino Gala e Vania Baldi trabalham A lógica crítica de C. S. Peirce
como processo de apoio na identificação de uma Fake News, avaliando as
potencialidades das escolhas realizadas por algoritmos e humanos, e como a
lógica abdutiva de Peirce pode ser útil nesse processo permitindo ultrapassar
certas limitações dos seus agentes. Finalmente, Anabela Gradim reflecte sowww.livroslabcom.ubi.pt
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bre o impacto das redes sociais e sua gestão por algoritmos na comunicação
de ciência, e sobre o modo como o seu modelo de negócio alimenta a desinformação, contribuindo para a polarização dos discursos e da política, e para
a erosão da democracia.
À volta destes três desafios, Ciência nos Media, Ciência e Comunicação Institucional, e Feminização da Ciência, os estudos reunidos neste livro
apresentam trabalhos aplicados, diagnósticos e propostas de solução sobre as
questões mais importantes que acompanharão o campo da Comunicação de
Ciência nos anos mais próximos.

Anabela Gradim
Catarina Moura
Raul Ramalho

Livros LabCom.IFP
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A Ciência nos Media
Jornalísticos e Redes Sociais
Digitais
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O Jornalismo Visual e a Infografia como ferramentas
para a literacia científica e mediática
Ana Gabriela Frazão-Nogueira
José Miguel Túñez-López
IUniversidade Fernando Pessoa
ana@ufp.edu.pt

Universidade de Santiago de Compostela
miguel.tunez@usc.es

Resumo
Face às exigências da dinâmica da comunicação de Ciência pelos Media, em que
a utilidade e a eficiência estão na raiz da produção, pretende-se apresentar a Infografia - uma forma de Jornalismo Visual - como a ferramenta que, dentro da dinâmica
da sintaxe gráfica e do símbolo, permite a rentabilização do conteúdo de modo sistémico e translinguístico, ao transportá-lo para um nível espiriforme de amplitude
informativa mais funcional e inteligível, pelo que mais eficaz na criação da perceção
do conteúdo.

Palavras-chave
Ciência, Sociedade, Media, Infografia, Literacia

Introdução
Para os leigos, a Ciência acontece a através do filtro e da (meta)linguagem do
Jornalismo, lugar onde o processo de recodificação é mais acentuado, porque
não entre pares. Aqui, muito em especial para sede generalista, considera-se
Costa Bueno (2010:2) e a relação com os Media como ‘divulgação’ e não ‘comunicação’ científica. Assume-se, então, o termo “comunicação primária” do
circuito de Epstein (1998:61) como elemento único dessa transmissibilidade.
Neste cenário, em que o circuito é o mediático, o processo de aprimoramento
dessa comunicação primária assume-se dentre o produtor (p)1 (cientista) e o
produtor (p)2 (jornalista/s), numa relação entre os contextos normativo (p1)
9
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e descritivo (p2), dado resultarem de um duplo saber competente do qual, se
em sinergia, resultará num enunciado interpretativo/explicativo: um dos fatores contributivos para o crescimento quantitativo e qualitativo de comunicar
ciência.
Por outro lado, "comunicar", dar a conhecer e "informar", dar forma, materializar numa mensagem, através de “signos ou símbolos convencionais que
objetivam tal forma, de modo a torná-la transmissível” (Xifra-Heras, apud
Coelho 2010). De facto, só a ação cognoscente do recetor sobre o conteúdo
dirigido descodifica esse conjunto de signos que, cumprindo o seu objetivo,
se traduzirão em conhecimento. Por esta razão, confere-se só à leitura percetiva a possibilidade de Comunicação, ratificando a natureza significativa da
mensagem e assumindo a relação osmótica significativa entre essa necessária
“complementaridade entre uma tecnoesfera e uma psicoesfera”, adaptando
Santos (2008:22).
O facto é que, na comunicação de Ciência pelos Media, a utilidade e a
eficiência estão na raiz da produção. Neste cenário, a importância da especificidade da forma divulgação (transmissão e difusão) do saber científico
na cultura geral assume, na Infografia, um papel sumo como a ferramenta
que, dentro da sintaxe gráfica e do símbolo - e através da sistematização das
“mnemonic frameworks” (Túñez-López e Nogueira, 2017:147) - permite esse
“vínculo entre lexias” (Luna, 2009) o qual, tangível ou não, rentabiliza o conteúdo de modo sistémico, translinguístico e estratificado, de amplitude informativa, mais funcional, inteligível, daí, mais eficaz face a uma ergonomia
cognitiva que suprime o risco de entropia na qualidade compreensiva do desenho da informação. Ou seja, ao se atribuir à enunciação informativa o papel de reprodutora do conhecimento e, ao jornalista, o papel da gestão dos
conteúdos, confirma-se o Jornalismo como parte ativa (fundamental) do que
já Meditsch (1997) assumia como “processo de cognição social” através do
qual a informação difundida se transforma em conhecimento útil e adaptável a
uma sociedade volátil. Aliás, hoje, por causa das NTIC, o sentido da informação já não é mais uma parte do todo, mas imanente dele, isto é, espiriforme,
a informação dirige-se para fora: não é uma criação com um teor circular, de
significado fechado sobre si.
De facto, na escrita jornalística atual, instantânea e efémera, é necessário
perceber a necessidade de “um sistema de signos que se adequam à função
informativa” (Peltzer, 1991:89), o que acaba por influenciar o Género, instru-
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mento de compreensão e difusão que determina “una unidad significativa de
carácter social o contextual” (Casasús e Nunez Ladevéze, 1991:181) como
mensagem. E a verdade é que, apesar da já longa transição entre paradigmas,
o Discurso-fonte e o Discurso-mensagem continuam em profunda transformação e convergência: atualmente, o significado já não é dado, mas conseguido.
Porém, seja qual for o caso, “la vida y la obsolescencia del mensaje pertenecen a la calidad del medio empleado” (idem, 169) e é face à utilidade
e a eficiência que, na comunicação de Ciência pelos Media, a funcionalidade
da Infografia potencia o conteúdo, fortificando a mensagem e ocupando, por
isso, como diz Valero Sancho (2000), “un papel destacado de servicio al lector, bien sea resumiendo o sintetizando lo más esencial, ampliando complementariamente o sustituyendo al texto de la información”.

Metodologia
Ora, a empresa jornalística gira sobre um vórtice onde a informação, a velocidade e a transmissibilidade são, juntas, coluna vertebral, pelo que as questões do entendimento e sustentabilidade dos conteúdos, face à rentabilização
desse(s) conteúdo(s) de modo sistémico e translinguístico, de uma forma mais
funcional e inteligível, assume, no infográfico, pela eficácia relacional da sintaxe gráfica e do símbolo, a sua expressão mais pura. De acordo com Albarello e De Almeida (1997:48), a primeira finalidade de uma investigação
é "fixada num dado momento, numa determinada situação social". Assim,
para além da resenha bibliográfica, através de um inquérito on-line de autoria
desenhado para construir um perfil da Infografia, pergunta-se, então, “Qual o
valor da Infografia científica como ferramenta de leiturabilidade, nos e para os
Media?”, no entanto, dada a incapacidade de estabelecer um universo de referência, ancorou-se esse questionário aos membros da Sociedade Infográfica1 ,
porque:
1) é única associação profissional específica, identificável e estabelecida
na Península Ibérica;
2) são profissionais qualificados para a construção do infográfico, pelo
que possuidores de um conhecimento aprofundado do objeto em estudo;
1

https://sociedadeinfografica.wordpress.com/associados

12

Frazão-Nogueira e Túñez-López

3) pode ser considerada uma amostragem internacional, por representarem trabalho em diferentes Media nacionais e internacionais.
Atualmente com 29 membros, considera-se as respostas da Sociedade Infográfica inteiramente válidas e, como tal, equivalentes à “amostra estratificada ponderada” (idem, 1997:59) válida e intencional pela sua representatividade, e necessária para a prossecução deste trabalho.

A informação como bem público
Hoje, apelidam-se notícia, meros posts informativos, mas a essência do Jornalismo ainda é a informação de atualidade, a de interesse funcional. Daqui,
o jornalismo científico depende, estritamente, dos critérios que o tipificam e a
verdade é que o impacto da tecnologia na especialização do jornalista, a contextualização e melhor compreensão do conteúdo pela adequação da forma à
mensagem, servida a um público muito amplo, de leitura a gosto, potencia
a transmissibilidade da informação permitindo o acesso e recuperando temas
antes ignorados, reposicionando-os. E é dada a necessidade de construção
de diálogos entre modelos explicativos (p1) e (p2), que torna fundamental a
especialização do jornalista, no sentido de “uma maior e mais produtiva convergência na abordagem do objeto” (Franciscato, 2002).
No entanto, ainda que a fronteira entre o visualmente atrativo e o informativo possa ser “más difusa de lo que parece” (Cairo, 2008:28), o facto é
que a sintaxe visual “é não-prescritiva” (Calado, 1994:49) e o sucesso da
convergência regista-se no nível de adequação “del uso de cada código a la
naturaleza de la información” (Cairo, 2008:80). Assim, numa arquitetura facilitadora da comunicação (ao ampliar o seu potencial percetivo), confirma-se
a forte utilidade da Infografia por se adaptar ao modo como “el cérebro processa la información” (Valero Sancho, 2008), explicitando o conhecimento
“tácito oculto” (Demuner-Flores et al., 2015:117).
Aqui, o papel do jornalista passa pela incorporação de “noções de controlo de qualidade e de significado” (Araújo et al., 72:2009), dado que a receção da informação (Chammas e Moraes, 2007) passa a envolver: 1) atenção/interesse; 2) perceção/“sensibilidade à informação” (Howard e Sheth,
1969:477); 3) compreensão/nível de correspondência e 4) memorização/retenção seletiva da mensagem. E é esta “sínteses de ideas” (Costa e Mole, 1991:58)
que o jornalista codifica numa composição imagética, um “sistema de tra-
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ducción” (idem, 60) suportado por convenções visuais que transversalizam o
nível de alfabetização visual do recetor. Em última instância, na validade do
conhecimento na idoneidade da informação “não se deve confundir valor de
verdade e efeito de verdade” (Charaudeau e Maingueneau, 2006:48) e o facto
é que, em Ciência e no Jornalismo, objetividade e verdade são as componentes
do processo de significação do discurso. Desta forma, se o conteúdo é o rei e
a informação jornalística, um bem público, encontra-se, também nas questões
do conteúdo científico, a fusão da forma como gestão dessa transparência na
informação e justificação dos fundamentos das funções informativa, social e
educativa do Jornalismo, que Bertolli (2006) traduziu em Utilidade, Responsabilidade Social (a que também imputamos o valor pró-legislativo: “uno de
los mayores retos de un organismo como POST2 es conservar su independencia y su credibilidad, y generar textos no partidistas” (Ferrer, 2018)), Valor
intrínseco do conhecimento e Valor filosófico. Em resumo, se o Jornalismo
Científico é uma das ferramentas para a crescente alfabetização da sociedade,
“transformar um fato científico em um espetáculo digno de chamar a atenção
do público não deixa de ser um recurso retórico para tornar mais viável a
comunicação da ciência para o leigo” (Epstein, 2002:134), mas a confiança
na informação só existe num esforço mutualista entre Jornalismo e Ciência,
assegurando Edo (2002:111) que “cuando un medio ofrece cantidad, calidad
y diversidad tanto en el conjunto de la información como en las fuentes que
se la han proporcionado, es más creíble y su influencia es mayor”.
E sendo a realidade informativa máxima aplicada à dinâmica do online,
os dados abaixo, enquanto o caracterizam, indicam também os valores e as
relações que, dentro desta amostra, o formato tem com o Media, bem como a
importância que assume, assim, para a noticiabilidade científica.

Sobre o construtivismo informativo
Dos 29 membros da SI resultaram 12 respostas. Com idade superior a 35
anos, a exéquo em género (Fig.1) todos os inquiridos indicaram nacionalidade portuguesa, habilitações de Mestre em quase metade deles em áreas
como Arte, Arquitetura e Belas Artes, Design, Design Gráfico, Sociologia
2

POST, Parliament Office for Science and Technology (Gabinete de Ciência e Tecnologia
do Parlamento Britânico)
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e Jornalismo e com especializações e anos de trabalho bem afirmadas no Desenho, na Informação e na Infografia (Fig.2).

Para o conjunto dos respondentes, não há dúvida que a Infografia deve ser
considerada um género jornalístico (Fig.3), onde a “Imagem”, o “Texto” e
a “Iconografia”, assumem destaque na constituição do infográfico, somando
a “Interatividade” e “Navegabilidade” como os elementos obrigatórios, no
online (Fig.4).
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Entendendo a importância dos Elementos, solicitou-se a avaliação, por ordem de relevância, das Competências para a leiturabilidade (Fig.5) no seu papel na criação de uma Infografia Jornalística. Com primazia para a “Investigação
Prévia”, seguido de “Impacto Visual”, juntamos a esta, já noutro patamar, a
“Ergonomia Visual” que, ferramenta de perceção, sistematiza, também, o fator de atratividade. No online, a exéquo, as suas características identitárias:
“Interatividade”, “Navegabilidade” e “Níveis de Conteúdo”.

Já fora do âmbito da estrutura, solicitou-se aos membros da SI a ordenar,
também por importância, o que se consideram as sete principais razões para
o uso da estrutura infográfica (Fig.6). A “Eficiência Percetiva” confirmou a
quase totalidade dos motivos para que o uso da Infografia Jornalística seja
mais exaustivo. De seguida, com metade das respostas, surgem o “Impacto
Informativo”, a “Rapidez de Atualização” e o “Impacto informativo”. A um
quarto da tabela, temos a “Extensão de Conteúdos” seguida com a “Difusão
do Tema”.
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Do outro lado, entre o “Sim” e o “Não”, as Falhas Estruturais (Fig.7)
que poderão colocar em risco a perceção da mensagem. Por maioria, suma
atenção para o risco de “Não contemplar, por falta ou por excesso, o conjunto
de elementos necessários à perceção informativa” , bem como “Não concetualizar a perceção informativa”. Isolado, logo de seguida, o “Não cumprir
os objetivos informativos” e abaixo, à exequo, o “Não ser legível”, “Não
ser intuitiva” e “Não captar o interesse”. É interessante verificar que, para
o online, anterior à questão da Interatividade surgem, em 4o lugar, o “Não
ser atualizável” e de “Não cumprir a convergência multimédia”, com quase
metade das respostas.
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Indispensável era, naturalmente, envolver a questão das competências
(Fig.8) correspondentes ao percurso de criação e desenvolvimento da estrutura infográfica jornalística. Assim, para os membros da SI, de forma inequívoca, o “Arquiteto Visual” é a competência mais valorizada e da responsabilidade de ‘Ambos’ enquanto o responsável pela Informação assume-se importante na questão “Redatorial” e na de “Gestão de Dados”. Mas, curiosamente,
a área “Editorial”, tal como a de “Gestão de Conteúdos” e as da Cultura foram atribuídas a ‘Ambos’. Para o online, a “Interatividade/Navegabilidade” e
o Multimedia será, também, para ‘Ambos’.

Demonstra-se, então, a importância da parceria entre (p)1 e (p)2 para a
certificação do conteúdo e potencialidade do formato. A este ponto, vale a
pena referir Resnik (2007) autor que anota cenários de erro a três frentes, face
a problemas e dilemas éticos na interação entre Ciência e Media. Em síntese,
0.29in0.0in 1)a Ciência pode precipitar-se na publicação dos dados, que deverão ser efetivos para o que está a ser informado, bem como, apesar do esforço
estratégico, fracassar no objetivo de educar (pelo que fazer valer/passar o valor
da informação) os Media ou o público, sobre o seu trabalho.
0.29in0.0in 2)os Media podem ceder a falhas lógicas e estatísticas, reproduzir citações incorretas ou fora de contexto, ou não utilizar fontes credíveis,
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correndo o risco de sensacionalizar, distorcer ou direcionar as notícias, e/ou
excluir da agenda o seguimento conteúdos importantes.
0.29in0.0in 3)e o Público pode estar mal informado, não entender e/ou
necessitar de informação sobre temas científicos, bem como confundir e malinterpretar a informação científica, podendo ser exposto à “la ciencia basura”
(Resnik, 2007: 13) .
Por fim, com mais de metade para a confirmação absoluta, verificou-se
inegável que a Infografia é uma estrutura jornalística (Fig.9) seja porque também há quem entenda que é mais vezes usada nas “áreas tradicionais”, ou
porque a Infografia Jornalística começa a abrir horizontes por começar “a sair
das áreas tradicionais” ...

Em síntese, o objetivo deste modelo multiplex (Lipovetsky e Serroy, 2010:
95) é informar “con lo que ello implica de veracidad, exactitud, claridad expositiva y rapidez de ejecución” (Alonso, 1998) e as respostas indicam as
competências da Infografia Jornalística como plataforma efetiva das sinergias
produtivas entre p(1) e p(2) e da eficiência informativa e visual, verificando a
eficácia da estrutura como ferramenta de leiturabilidade científica nos e para
os Media, mas o pouco uso e projeção que, no nosso país, os Periódicos ainda
fazem do compósito informativo não chega para que o laço de confiança entre
p(1) e (p)2 (e que o recetor tanto agradece) se efetive.
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Arquitetura da Informação: o formato como Media
Em Jornalismo, a criatividade da linguagem converge “para a comunicação
de uma só ideia expressa sem qualquer ambiguidade” (Lipovetsky e Serroy,
2010:241). Aqui, a função estética é a de fazer ver, “produzindo realidade”
(idem, 298) pelo que se compartilha da opinião de Sousa (2012) quando escreve que o leitor moderno privilegiará “a informação visual à textual”. Per
si, o perfil de uma informação como bem público deverá alinhar-se como uma
situação de incontronável interesse jornalístico. Por outro lado, a mescla de
dados e de pontos de vista exige esforço, experiência e isenção na sua sistematização: um processo de interpretação metodológico, científico, sobre os
factos, que confere sentido espaço-temporal à informação (pela correlação ao
seu contexto) e fornece, à audiência, meios para a compreensão, potenciando
a literacia ciêntífica através da competência informacional e gestão do conhecimento. Tecnologicamente literados e fluentes, e visualmente orientados, os
novos leitores exigem um formato jornalístico adequado para a sua amplitude
dinâmica de interesses e expetativas. Pelo que, na dialética entre a memória
- força aglutinadora da estratégia multiplex e origem, magnetismo de conexão e sincronização entre as múltiplas combinações informativas (Nogueira
e Túñez-López 2017:720) - e a perceção da informação, assume-se o alfabeto visual e o conhecimento adquirido como ferramenta de interpretação e
de sentido, no entanto, Colin (apud Calado, 1994:35) chamou a atenção para
as faces de ‘leitura’: as “de “decifração: (readability) e de “compreensão”
(comprehensibility)” acrescentando que “só a leitura compreensiva, que não
a mera decifração, permite a comunicação” o que, na noticiabilidade, serão
as “formas de o fazer, e de as apresentar” (Gradim, 2011), que também chama
a si as funções dos Media. Mostrar-se, assim, na relação comunicação mediática e ciência, uma abertura ao mutualismo entre arquétipos explicativos
para que se caminhe para uma maior e mais produtiva convergência na abordagem do objeto, bem como na preocupação com um estilo jornalístico que
contextualize o cenário entre discurso-fonte e discurso-mensagem, acessibilizando as narrativas ao permitir que a literacia visual do recetor seja potenciada por um jornalista que incorpora e credibiliza informação significante,
mantendo o apelo à leitura, independente do conteúdo, através de sistemas
de informação precisos, adequados, completos, concisos, que, translinguísticos, provam-se fáceis de descodificar.
A Infografia é, então, um novo
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texto, para uma nova perceção. A sua eficácia na “redução da carga [esforço] mental e cognitiva do usuário” (Chammas e Moraes, 2007) permite
“compreender totalmente” (Costa e Mole, 1991:21) o que nos rodeia, acima
de tudo porque perceciona o mundo através de textos visuais, merecedores de
uma descodificação correlativa. Daí que esta ‘contextualidade’ entre forma
e contexto não é uma só estrutura de fusão, mas de confluência e o suporte
propicia a integração, a ampliação e a literacia face ao conteúdo, e é neste
sentido conectivo que se pode considerar a Infografia como plataforma social de informação translinguística, em particular, pelas suas características de
narrativa inter (e intra)-dimensional, multidirecional e hiper-adaptativa onde
se conjuga, de forma singular, a Compreensão (no signo), com a Transmissão
(do signo).
Nesse sentido, a mediação, a tematização e a noticiabilidade
apresentam-se como prática de transmissão do real captado a partir de um
processo de produção próprio que, na Infografia, assume, também, essa especialização tripla (conteúdo + audiência + Media) já enunciada por Quesada
Perez (1998), com práticas e rotinas especializadas em cada Media e tema,
as quais, pela minucia, confirmarão as aptidões de um jornalismo-interlocutor
com capacidade crítica, aplicado a um formato versátil e incisivo, o qual, pela
facilidade na progressão dos conteúdos, tem como único objetivo dar acesso
à informação,“valorarla e interpretarla para decidir después su mejor elaboración e posterior publicación” (Quesada Perez, 1998:19) potenciando os
resultados na fase final de produção para Comunicar Ciência.
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Resumen
La visualización de la información ha sido desde sus orígenes una herramienta
para la transmisión de datos. De enorme tradición en áreas como la economía, el
periodismo ha adoptado la visualización como vía a través de la cual comunicar a
la ciudadanía aspectos complejos de la realidad de un modo sencillo a la par que
atractivo. El presente texto tiene como objetivo apreciar el uso de la visualización de
la información como elemento para la comunicación de contenidos relacionados con
la ciencia en el diario El Mundo. A través del análisis de las infografías publicadas a
lo largo de un año y medio por este medio se ha podido hallar cómo la visualización
actúa como mecanismo para la ampliación de la información en, fundamentalmente,
los campos de la salud, el espacio y el medio ambiente. Sin embargo, se encontró
que solamente tres de cada cien noticias relacionadas con la ciencia cuentan con, al
menos, una pieza de visualización de la información.

Palabras clave
Visualización de la información, infografía, ciberperiodismo, El Mundo, comunicación científica.

Marco teórico
La visualización como género
Cuando nos referimos a la visualización de la información estamos hablando
de una de las disciplinas periodísticas que más cambios ha experimentado a lo
largo de los últimos veinte años (Pinto Rodrigues, 2012). Desde las primeras
27
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muestras de visualización en medios de comunicación como la descripción
del asesinato de Isaac Blight publicada por The Times el 7 de abril de 1806
(Peltzer, 1991: 110) hasta los trabajos interactivos de The Guardian, The New
York Times o The Washington Post se puede apreciar la evolución del género.
Los avances tecnológicos y las herramientas a disposición de los medios de
comunicación han provocado cambios, mutaciones e incluso la aparición de
nuevas variables comunicativas encuadradas en el marco de la visualización.
Así, la infografía – disciplina enmarcada dentro de la visualización de la
información – ha dado el salto del soporte impreso al digital para convertirse
en un nuevo género con características diferenciadas de su hermano en papel. Infografía digital (Pinto Rodrigues, 2012), infografía online (Nogueira,
2018), infografía interactiva (Zwinger, Langer, & Zeiller, 2017) o infografía
multimedia (Teixeira & Uliana, 2015) son algunos de los nombres otorgados
a esta nueva vía para la transmisión de datos específica de los cibermedios y
basada en las características de hipertextualidad, multimedialidad e interactividad (Cores, 2004).
Con todo, la incorporación de la visualización al soporte multimedia no ha
acabado con la producción de infografías en el soporte impreso. De hecho, se
puede hablar de un fortalecimiento del género a lo largo de los últimos años,
pues algunas de las herramientas y tecnologías que posibilitan la producción
de visualizaciones multimedia hacen más sencilla la búsqueda y el tratamiento de los datos para su comunicación a través de la infografía estática, algo
similar a lo que ha sucedido con otros géneros periodísticos (Figueiras, 2014).
Además, la visualización y el periodismo de datos han unido fuerzas de tal
forma que la infografía es, cada vez más, la vía empleada para la transmisión
de grandes volúmenes de datos complejos (Olivo, 2015).

La infografía: tipologías y producción
Al entrar a observar las tipologías presentes en el género infográfico –integrado dentro de la familia de la visualización de la información– son dos las
principales fórmulas que este puede adoptar: la infografía estática y la multimedia.
La infografía se define como “una unidad espacial en la cual se utiliza
una combinación (mezcla) de códigos icónicos y verbales para entregar una
información amplia y precisa, para la cual un discurso verbal resultaría más
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complejo y requeriría más espacio” (Colle, 2004). Su nacimiento y expansión
en todas sus variantes está íntimamente ligado al desarrollo tecnológico. Así,
el comienzo de la difusión masiva de gráficos informativos está vinculada al
desarrollo y mejora de las técnicas de impresión y gravado (Franco, 2005: 15),
proceso que culminó con la aparición del diario USA Today, publicación que
desde sus inicios apostó por el diseño y la visualización de la información en
sus páginas.
Durante los años 90 comienzan a aparecer los primeros cibermedios nativos de internet. Al mismo tiempo, las empresas periodísticas existentes integran el nuevo soporte en sus prácticas diarias, adaptando o modificando los
géneros para aprovechar al máximo las posibilidades de la comunicación en
línea. La infografía no constituye una excepción a este respecto y, cómo se
apuntó anteriormente, son muchos los que hablan de un género totalmente
diferenciado y con características particulares propio de los cibermedios. Inicialmente, el desarrollo de esta fórmula de presentación de la información fue
lento debido a lo complejo de su producción con las herramientas existentes
en la época (Cairo, 2017: 77). Sin embargo, el comienzo del nuevo milenio y,
en especial, acontecimientos como los atentados del 11 de septiembre de 2001
o la Guerra de Irak supusieron una mayor apuesta de los medios de comunicación por este género visual con el objetivo de paliar la falta de imágenes o
vídeos de dichos eventos (De Miranda, 2013).
Si atendemos a las características de la producción de infografía –ya sea
estática o multimedia–, encontramos que se ha producido un cambio en el
perfil de los profesionales que la hacen posible. Así, los contenidos anteriormente elaborados de forma individual por trabajadores con formación artística
es materializado hoy en día por periodistas con diferente formación encuadrados en equipos multidisciplinares (Cairo, 2017: 136-139; Dick, 2013) con una
mayor capacidad de toma de decisiones en lo que respecta a la producción de
contenidos (Smit, De Haan, & Buijs, 2014).
En cuanto al proceso que sigue una información desde que es advertida
por los periodistas hasta que es comunicada a través de este género visual,
existen diferentes propuestas (Reilly, 2017; Valero Sancho, 2012: 151-152;
Weber & Rall, 2012), aunque todas ellas coinciden en la importancia de la
fase de recuperación, análisis y filtrado de los datos existentes como punto de
partida previo a la elaboración de un boceto que sirva para el diseño –y pro-
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gramación, en su caso– de una historia informativa basada en la visualización
de la información.

La infografía como herramienta para la comunicación en campos
diversos
Si bien la infografía “puede formar parte del contenido de cualquier producto
periodístico, del mismo modo que el texto o la fotografía” (López-Del-Ramo
& Montes-Vozmediano, 2018), no constituye un género exclusivo de los medios de comunicación. Debido a la preferencia humana por los elementos
visuales y la facilidad de comprensión de estos (Few, 2014), la infografía se
ha erigido como una herramienta efectiva a la hora de comunicar contenidos
complejos en cualquier disciplina. Así, resulta frecuente observar cómo el
mundo empresarial o la investigación científica a menudo echa mano de la visualización como vehículo a través del cual hacer llegar a sus públicos series
grandes series de datos o explicaciones que mediante texto serían altamente
complejas de entender (Gatto, 2015).

Metodología
Para la realización de este estudio se ha optado por una metodología basada
en el análisis de contenido. En este caso, se ha realizado un análisis documental de diferentes piezas periodísticas resultantes de la realización de la
búsqueda “ciencia” en el buscador de la publicación estudiada. Tras ello, se
han revisado de forma individual todas las noticias publicadas entre el 1 de
enero de 2017 y el 30 de junio de 2018 agrupadas en las categorías “Ciencia”
y “Ciencia y Salud” . Se analizaron estas categorías, pues son las empleadas
por El Mundo para la distinción de los contenidos relacionados con la ciencia.
Se encontraron 1.221 noticias relacionadas con la ciencia dentro del período
seleccionado, 886 publicadas en 2017 y 335 en el primer semestre de 2018.
Dentro de estas, son 41 las informaciones que incluyen, al menos, una muestra de visualización de la información existiendo un total de 56 ejemplos de
este género.
A los contenidos que cumplían con los criterios designados se les aplicó
una ficha de análisis relativa a diferentes aspectos formales y temáticos de
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cada uno de los contenidos. Esta ficha, ya empleada por los autores en trabajos previos (Vizoso, 2018) aparece reproducida en el epígrafe “Anexos” y
se ha realizado a partir de instrumentos semejantes utilizados en investigaciones como Otero, López García y González-Veira (2012), Túñez y Nogueira
(2017) y Gomes Amaral (2010).
A través del análisis cuantitativo de los datos obtenidos tras la aplicación
de esta ficha de análisis se podrán determinar algunas tendencias sobre el papel de la infografía como vehículo transmisor para los contenidos científicos
publicados por la versión online del diario El Mundo.

Resultados
La información sobre ciencia en El Mundo
Tras la revisión de la presencia de las noticias indexadas bajo las categorías de
“ciencia” y “ciencia y salud” en la versión en línea del diario El Mundo, se ha
obtenido una cifra total de 1.221 noticias distribuidas conforme a lo dispuesto
en el gráfico 1:

Se puede observar cómo los valores oscilan entre las 51 noticias sobre
ciencia publicadas en junio de 2018 y las 83 de marzo, mayo y agosto de 2017,
siendo estos los valores mínimos y máximos de la serie presentada. Además,
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si nos fijamos en la tendencia que se describe en el gráfico, es posible apreciar
un descenso en la cantidad de informaciones relacionadas con el campo de la
ciencia dentro del período estudiado.
Todas las muestras halladas constituyen elementos de acompañamiento de
una información principal. La infografía en las noticias seleccionadas actúa
como vía para la transmisión o explicación de grandes series de datos, la exposición espacial o temporal de los mismos o incluso como mecanismo para
la ejemplificación y la explicación del funcionamiento de máquinas y sistemas
complejos.
En el plano del papel que juega la infografía a la hora de comunicar contenidos científicos, se ha apreciado la existencia de 41 informaciones con, al
menos, un ejemplo de este género para un total de 56 casos distribuidos en los
dieciocho meses de la muestra de la siguiente forma:

Se puede apreciar una cierta regularidad en el tramo central del gráfico,
entre julio de 2017 y enero de 2018, en el que el diario publicó entre tres y
cuatro infografías al mes presentadas junto a contenidos de temática científica.
Del mismo modo, junio de 2017 y febrero de 2018 son los meses de mayor
producción, alcanzando las nueve piezas de visualización de la información.
Esto fue posible gracias a la cobertura de dos temas en particular: la sequía
en junio de 2017 que acaparó cinco de las nueve piezas publicadas en dicho

La ciencia y visualización de información en El Mundo

33

mes y los lanzamientos –fallido inicialmente y exitoso posteriormente– del
satélite español “PAZ” y del cohete “Falcon Heavy” de la empresa espacial
SpaceX protagonistas de la totalidad de infografías producidas en febrero de
2018. En el plano negativo destacan los cinco meses en los que la publicación
no acompañó con infografía ninguna de las noticias publicadas.

Temática
Atendiendo a la división temática que realiza la propia publicación, los contenidos relacionados con la salud son los que gozan de una mayor cobertura
informativa, tanto desde el punto de vista general como en lo que respecta
al empleo de la visualización de la información como herramienta comunicativa. En el gráfico 3 observamos cómo diecinueve de los 56 ejemplos advertidos hacen referencia a temas cómo la presencia de algunas enfermedades en
diferentes países o el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas y fármacos.

La investigación espacial es el segundo tema más recurrente en las piezas
infográficas producidas por el área de ciencia del diario El Mundo en los dieciocho meses estudiados. Así, conforme a lo descrito antes, efemérides como el
lanzamiento del cohete “Falcon Heavy” por parte de la empresa SpaceX o la
explicación de las características de los agujeros negros fueron algunos de los

34

Vizoso & López-García

temas abordados en esta subsección. La tercera temática con mayor presencia
es el medio ambiente con nueve ejemplos, aunque cuatro de ellos pertenecen
a una misma información sobre la proliferación de pozos de agua ilegales en
el Parque Nacional de Doñana.
También son temas recurrentes –aunque con menor presencia– aquellos
relacionados con fenómenos astronómicos, la explicación de algunos avances
en física como el desarrollo de un nuevo acelerador de protones o las amenazas
la supervivencia de determinadas especies.

Autoría
En lo que respecta a la autoría de los contenidos analizados, se puede apreciar
que la fórmula más recurrente es la de la identificación de un único autor –en
34 ocasiones–, mientras que siete de ellas mencionan a más de un autor –dos
autores en dos piezas y tres autores en cinco ocasiones–. Cuatro infografías no
recogen identificación alguna y once hacen referencia a “El Mundo Gráficos”,
nombre del equipo de infografía de la publicación.
Los periodistas con mayor número de visualizaciones relacionadas con
contenidos científicos entre enero de 2017 y junio de 2018 son Javier Aguirre
y Emilio Amade con trece piezas cada uno y Alberto Hernández, con diez.
Además de estos tres, en el conjunto de las 56 visualizaciones encontradas se
recoge la autoría de otros ocho autores.

Tipos de visualizaciones, unidades gráficas y fuentes
A la hora de revisar los contenidos infográficos publicados se realizó una primera división relativa a su naturaleza o tipología, clasificándolos en estáticos,
animados o interactivos. Tras el análisis de las piezas obtenidas se ha podido
encontrar que 55 de ellas son infografías estáticas mientras que solamente
una constituye un ejemplo de infografía interactiva. Se trata del contenido
reproducido en la imagen 1 y que lleva por título “Los medicamentos huérfanos más caros”. Es obra de Raúl Díaz Poblete y forma parte de la noticia
“Medicamentos huérfanos: la odisea de tratarse cuando tienes una enfermedad rara”, publicada el 30 de octubre de 2017 (Álvarez & Athié-Chauvet,
2017).
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Se trata de una visualización en dos niveles con un nivel mínimo de interacción. En un primer lugar se aprecia el tamaño de cada una de las cinco
esferas que componen el gráfico, cuya superficie equivale al precio de cada
uno de los cinco medicamentos más caros empleados para el tratamiento de
las enfermedades raras. Posteriormente, al pasar el cursor por encima de cada
una de esas esferas se ofrecen más datos sobre las particularidades del fármaco
en cuestión.

En un segundo paso del análisis se identificaron las unidades gráficas que
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integran cada una de las infografías obtenidas. Para ello, como se puede apreciar en la tabla que se recoge en el apartado “Anexos” se realizó una división
entre diagramas, infogramas y mapas, dentro de las cuales se establecieron un
total de veinticinco posibles unidades.
La tabla 1 refleja cuáles son las unidades gráficas más empleadas. Se
puede apreciar cómo dentro de los diagramas las cajas de datos son la fórmula
más recurrente – empleada en 34 piezas –, seguida de los gráficos de barras,
con once casos y los pictogramas, con nueve.

Dentro de los infogramas, la fórmula mas repetida es el empleo de imágenes y/o ilustraciones, con 28 unidades a lo largo de la muestra. También se encontraron trece casos de explicaciones paso a paso de un fenómeno. Este dato
cobra relevancia pues constituye una diferencia con respecto a análisis similares realizados a medios de comunicación especializados en deportes (Vizoso,
2018), donde esta tipología no gozaba de tanta presencia. Esta presencia es un
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indicativo de la capacidad de esta fórmula gráfica para trasladar acontecimientos científicos cuyo desarrollo tiene lugar en forma de secuencias temporales.
En lo que respecta al uso de mapas, son dos los usos que se le otorgan
para la transmisión de los contenidos de ciencia en el diario El Mundo. En
primer lugar, estaría la ubicación geográfica de los temas tratados y, en segundo lugar, la representación geoespacial de la presencia de las realidades
que protagonizan la información.
Prestando atención a las fuentes, en 50 de las infografías se cita una fuente
oficial autorizada en la materia que protagoniza la información; en cuatro la
fuente citada es “elaboración propia” mientras que una se adscribe a las agencias de información y otra a herramientas gratuitas – en este caso, Google
Maps –.

Conclusiones
Tras observar el papel de la visualización de la información dentro de los contenidos de ciencia publicados por el diario El Mundo resulta posible establecer
las siguientes conclusiones:
La presencia de la infografía en las noticias de ciencia es notablemente
baja, pues solamente 41 de las 1.221 piezas revisadas –el 3,35% – cuentan
con, al menos, un ejemplo de este género.
El papel de estas es el de ampliación o explicación de los datos expuestos
en la información textual, pues todas las piezas cuentan con un cuerpo basado
en la estructura clásica de la noticia en la cual se intercalan imágenes, vídeos
y gráficos.
Las áreas de salud, espacio y medio ambiente son las temáticas más recurrentes dentro de la muestra analizada. Con todo, se ha observado cómo
determinados fenómenos de base científica influyen notablemente en la cantidad de infografías relacionadas con la ciencia que se publican en la versión
en línea del diario El Mundo. Ello nos indica que su producción se encuentra
fuertemente vinculada a los hechos de actualidad.
En lo que respecta al tipo de gráficos empleados, los estáticos dominan la
muestra ya que solamente un ejemplo es interactivo. En cuanto a las unidades
gráficas presentes en las 56 muestras halladas, las cajas de datos y los gráficos de barras son los diagramas más empleados mientras que las imágenes e
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ilustraciones son las vías de presentación más frecuentes para los infogramas.
Dentro de los mapas, los de situación o ubicación son los más recurrentes.
Finalmente, cabe destacar que, salvo en seis casos, se emplean y se citan fuentes oficiales y autorizadas en la materia que se trata en las infografías publicadas. Con todo, atendiendo a los datos generales de publicación de
contenidos de visualización de la información en los que la ciencia es protagonista debemos resaltar que su grado de implantación es bajo. Existe, además,
espacio para la integración en la publicación de este tipo de contenidos de
tecnologías que permitan la interacción con los mismos. La publicación cuenta con estas tecnologías y sus profesionales con las habilidades, pues se ha
podido advertir su publicación acompañando a contenidos de otras temáticas.
Por tanto, su aplicación al campo científico parece ser simplemente fruto de
una apuesta editorial.
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Resumen
La generación de conocimiento y producción científica en la universidad pública,
institución financiada mayormente con fondos públicos de presupuestos nacionales
y autonómicos, debe redundar en la sociedad que costea los recursos materiales y
humanos necesarios. Además, en pro de la transparencia en la gestión pública, sus
resultados deben ser trasladados de una manera clara y eficaz a la ciudadanía.
Sin embargo, la comunicación de la investigación se circunscribe a ponencias en
congresos, informes para acreditaciones y proyectos, artículos en revistas especializadas, libros dirigidos al colectivo específico..., olvidando la divulgación del conocimiento a toda la sociedad. Eso requiere un esfuerzo por parte del investigador que
no se da, bien por falta de oportunidad bien porque no se considera que dicha acción
repercuta de forma positiva y directa en la propia actividad investigadora.
Desde la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con la radio pública de la región, Castilla la Mancha Media, se ha puesto en marcha un proyecto de
divulgación científica plasmado en un programa de radio semanal en el que se da a
conocer la actividad investigadora de los miembros de la universidad. El formato, con
una duración de media hora, incluye entrevistas a investigadores acerca de su trabajo
y los resultados en la sociedad, con una breve introducción que permita al oyente
generalista comprender el alcance y la necesidad de la investigación.
Por otra parte, los nuevos formatos de comunicación en radio, con podcast alojados en webs, permiten crear una comunidad de seguidores en redes sociales, como
Twitter y Facebook. Ello nos permitirá cuantificar, junto a encuestas directas, el
efecto de la divulgación más allá de la tradicional medición de audiencia, anclada
en encuestas basadas en la memoria del oyente y muy poco eficaces para programas
muy especializados y audiencias restringidas.
Desde el inicio de las emisiones, el 11 de febrero de 2018, y de forma regular
todas las semanas, se ha dado cabida tanto a investigadores de la universidad como
científicos nacionales de prestigio, además de jóvenes doctorandos. Se cuida especi-
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almente la presencia de todas las ramas del conocimiento y el saber, desde las ciencias
de la salud, ingenierías, sociales y artes.

Palabras clave
Investigación, Universidad, Divulgación, Radio, Podcast.

Introducción
Antes de comenzar es necesario un ejercicio de contextualización para entender el territorio en el que nos encontramos. Hablamos de una comunidad
autónoma, Castilla La Mancha, que nace en 1982 dentro del nuevo orden constitucional español y que tras la aprobación de su Estatuto goza de autonomía
legislativa y ejecutiva para aprobar sus propias leyes y formar sus entidades
de autogobierno. No resultó fácil generar una conciencia colectiva de región
entre las provincias que se unieron para ese nuevo proyecto, pero pesó más la
necesidad de impulsar el crecimiento en una de las zonas más deprimidas del
país.
Uno de los hitos más importantes para Castilla La Mancha fue la puesta
en marcha, en 1985, de la Universidad de Castilla La Mancha, la universidad
pública que agrupó a los centros universitarios en la región que hasta entonces
dependían de universidades de comunidades limítrofes. La UCLM se constituyó como una universidad multicampus, distribuidos en las capitales de cuatro de las provincias – Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, además de
las localidades de Almadén y Talavera de la Reina –. Esta dispersión geográfica tiene su importancia a la hora de tratar las siguientes cuestiones. Estamos
hablando de una comunidad con 80.000 km2 de extensión y una densidad demográfica baja por sus apenas dos millones de habitantes. Por hacernos una
idea, el campus de Talavera y Albacete, los más distantes entre sí, están a una
distancia de 340 kilómetros.
En la actualidad la Universidad de Castilla La Mancha, de acuerdo con los
datos del actual curso académico 2018-2019 tiene cerca de 23.500 alumnos
matriculados, contando con una plantilla de 2.340 profesores e investigadores
y más de 1.100 profesionales dedicados a su administración. Es una universidad joven en relación a las universidades españolas de su entorno, un entorno
muy competitivo por la captación de alumnos en una etapa de disminución de
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matriculaciones, no solo por la presencia de instituciones públicas de mayor
recorrido sino por la aparición de universidades privadas.
Como universidad pública la Universidad de Castilla La Mancha se financia a través de las aportaciones presupuestarias de gobierno regional. La Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha, con los impuestos de los ciudadanos
de la región, financia la institución académica, que complementa su presupuesto con los recursos propios generados. La UCLM, por tanto, se debe a la
sociedad castellano-manchega en su labor de formación docente universitaria
y producción investigadora que redunde principalmente en sus ciudadanos.

La investigación en la UCLM
La Universidad de Castilla La Mancha tiene delegadas las competencias sobre
política científica, promoción y divulgación de la investigación en el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, que incluyen las relativas al
personal investigador, proyectos y ayudas, convenios y formación. También
la creación de institutos y centros de investigación. Actualmente son 37 los
institutos y centros de la UCLM, además de otras siete unidades asociadas al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, el CESIC.
De acuerdo a los últimos datos de la Memoria de Investigación del año
2017 son 281 grupos de investigación los que actualmente se encuentran activos, que integran al 82% del profesorado. Su producción científica se ve
reflejada en 584 proyectos de investigación.
El Plan Propio de Investigación, enmarcado dentro del Plan de Fortalecimiento Institucional de la UCLM, ha superado los 9,3 millones de euros de
financiación. Las empresas han suscrito 688 contratos con la UCLM, que han
alcanzado un importe cercano a los 6 millones de euros.
Como ejemplo, la UCLM ha destacado en investigación universitaria de
excelencia dentro de los campos de la Veterinaria y la Energía. El Campus
de Excelencia Internacional, Proyecto CYTEMA (Campus Científico y Tecnológico de la Energía y Medioambiente), por su apuesta por la docencia, la
investigación y la transferencia de conocimiento en Energía y Medioambiente,
que aprovecha las fortalezas de la I+D+i energética y medioambiental en el
seno de la Universidad (16 institutos de investigación y 53 grupos de investigación). La Fundación Española por la Ciencia y la Tecnología, FECYT,
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posiciona a la UCLM en el primer puesto de investigación universitaria de
excelencia en energía.
El posicionamiento de la UCLM en rankings mundiales que evalúan la
actividad científica e investigadora de las universidades es muy notable en
relación a los recursos humanos y materiales con los que cuenta.
Bien, estos datos están extraídos de la última memoria de investigación
de la UCLM correspondiente al año 2017. Quedan reflejadas las fortalezas
de la institución académica en materia de investigación apuntaladas en varios
pilares:
• La inclusión de la UCLM en los distintos rankings de investigación
(THE, QS, US News y ARWU), muy positiva teniendo en cuenta la
relación entre recursos y vida de la institución.
• Grupos de investigación muy consolidados en todas las áreas de conocimiento, que colaboran en muchos casos en proyectos nacionales e
internacionales.
• Personal investigador muy formado y con una media de edad joven, con
perspectivas de futuro y mentalidad abierta a la innovación y divulgación.
Por otra parte, es evidente que existen una serie de debilidades que lastran el impulso investigador y la percepción de su necesidad de crecimiento y
consolidación. Grosso modo podemos destacar algunas de ellas:
• El hecho de ser una universidad joven y de breve recorrido en relación a
otras instituciones centenarias no le otorga el prestigio social que otorga
la consolidación social tras varias generaciones.
• Ese factor de prestigio condiciona la decisión de optar por una universidad más cercana frente a otras universidades, a pesar de los datos
objetivos que decantarían claramente la balanza a favor de la UCLM. Si
se cuenta con mejores profesores, más recursos materiales y humanos,
más cercanía y mejor ubicación, una relación calidad-precio evidente
frente a universidades de mayor renombre... ¿por qué muchos alumnos y padres deciden marcharse fuera a estudiar pudiendo continuar su
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formación en la universidad de su tierra? Entramos de lleno en cuestiones puramente subjetivas o de percepción, no contrarrestadas por una
política de comunicación externa contundente.
• Una mejor comunicación interna de la UCLM evitaría el desconocimiento entre los propios investigadores de la labor de sus compañeros,
incluso dentro de las mismas ramas del saber y área concreta de la investigación, lo que propiciaría una mayor colaboración en el primer nivel,
la propia universidad.
Aunque se trate de un análisis somero de la situación, esta contextualización nos permite abordar el tema principal de esta comunicación, cómo se
divulga en la Universidad de Castilla La Mancha y la actuación concreta en
los medios de comunicación.

La divulgación de la investigación
La UCLM, a través de su Gabinete de Comunicación, se encarga de la gestión
de la comunicación e identidad corporativa, web institucional, dinamización
de comunidades virtuales con presencia en las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube...) y cómo no, las informaciones desde
la propia universidad para los medios de comunicación, facilitándoles a estos sus necesidades en la relación con la institución universitaria. Es evidente
que la UCLM está muy presente en los medios regionales, generalmente por
los aspectos positivos de su actividad, aunque ha tenido que lidiar con períodos de crisis evidentes. Estos han venido generados por la relación entre
la institución universitaria y los distintos ejecutivos regionales en cuestiones
principalmente derivadas de la falta de financiación y ajustes económicos en
época de crisis. La UCLM no ha sido una excepción en cuestiones que han
afectado de forma directa a la sociedad castellano-manchega.
Resulta primordial que la institución maneje, dotándose de los medios
humanos y materiales cada vez más necesarios, tanto su comunicación interna como externa. Las exigencias en materia de comunicación cada vez son
mayores y las universidades de todo el país y de su entorno –que compiten
directamente para captar alumnado y recursos económicos- cuentan con más
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y mejores herramientas para mejorar la imagen institucional y mejorar la divulgación de su labor docente e investigadora. Un ejemplo claro es la creación
de Unidades de Cultura y Comunicación Científica, dedicadas por completo a
este fin.
Llegados a este punto conviene diferenciar claramente el concepto de producción científica y su comunicación especializada del de la divulgación de la
ciencia y la investigación. Si bien los investigadores están habituados a dejar
constancia de su trabajo frente a la propia comunidad científica – ponencias,
papers, congresos, artículos, etc... – y cuantificar y registrar su actividad de
cara a la universidad u órgano de investigación en el que desempeñan su labor y órganos de acreditación como la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA), no están tan habituados a la divulgación.
Según la Real Academia de la Lengua, “Divulgar” significa “publicar, extender, poner al alcance del público algo”. Pues bien, la divulgación científica
es dar a conocer al público, al público generalista añadiría, la ciencia, la investigación. Ahí es donde caben muchas herramientas que sirvan de ayuda a
que los investigadores expliquen a la sociedad, a todos nosotros, lo importante
de su trabajo.

Programa de radio “Investiga que no es poco”
Castilla La Mancha cuenta con un ente público de radio y televisión creado en
el año 2001, bajo la denominación actual de Castilla La Mancha Media. Una
radio televisión autonómica con vocación de servicio público y programación
generalista, de información y entretenimiento dirigida al público de la región.
El ente está financiado principalmente por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha con el presupuesto regional, dado su carácter público.
Desde hace años existe un convenio de colaboración entre Castilla La Mancha
Media y la Universidad de Castilla La Mancha para articular acuerdos que
beneficien a ambos en sus intereses concretos.
Al amparo de ese convenio de colaboración, se planteó la propuesta inicial
de un programa de radio producido en la UCLM en el que se diese a conocer
al público potencial de CMM la labor investigadora realizada en la institución
académica. Las ideas clave estaban en los objetivos comunes para unos y
otros.
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Castilla La Mancha Media enriquecía su programación con un espacio
cultural propio, de interés local y regional y protagonismo de sus potenciales
oyentes. Además, potenciaría su imagen de servicio público con programas de
rigor científico, que fomentan sus objetivos de informar, educar y entretener a
su audiencia.
El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, que avaló el proyecto inicial, conseguía para la UCLM una herramienta para dar a conocer su
plan de investigación, mejorando la imagen institucional, además de servir
como justificación de la necesidad de financiar adecuadamente su labor investigadora y de comunicación externa e interna.
La concreción del proyecto se plasmó con la inclusión en la parrilla de
Radio Castilla La Mancha del programa “Investiga que no es poco”, con periodicidad semanal todos los domingos de 9:00 a 9:30 horas. El formato principal, aunque con variaciones, consiste en una o varias entrevistas en el que
el investigador responde en primera persona, con tono divulgativo y cercano,
rigor periodístico y científico.
Todas las entrevistas son presenciales, es decir, el periodista se desplaza
para la misma, cara a cara, lo que aporta una mayor cercanía y ayuda en la
naturalidad de la conversación, además de generar un ambiente distendido y
en el que el principal protagonista se siente en su entorno conocido. Se trata
de que el entrevistado sea capaz de dar a conocer su tema de investigación y
las implicaciones directas en la sociedad a un oyente generalista, sin una necesaria formación científica, para incidir en los beneficios de la investigación,
concienciar al ciudadano de la necesidad de impulsar el sector investigador en
Castilla La Mancha y reivindicar igualmente la figura del investigador como
servidor público.
El primer programa coincidió con la celebración del Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, contando con una primera
invitada de excepción, la doctora Margarita Salas, una de los grandes referentes de la ciencia en España. Estos han sido los programas, entrevistados y
temáticas hasta la fecha.
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A fecha de 2 de diciembre, se habían emitido 43 programas de forma
ininterrumpida, en los que han participado más de medio centenar de investigadores de la UCLM, tanto principales como jóvenes doctorandos, además de
contar con científicos de prestigio internacional como Margarita Salas, Ma-
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ría Blasco, María Vallet-Regí y Juan Carlos Izpisúa Belmonte. Este último,
nacido en Castilla La Mancha, con motivo de su nombramiento como doctor
honoris causa por la UCLM. También ha pasado por los micrófonos del programa con motivo de su honoris causa en la universidad regional la conocida
fotógrafa Cristina García Rodero, natural de Puertollano, Ciudad Real.
Se ha cuidado especialmente dar protagonismo a todas las áreas de conocimiento, incluida la investigación social, jurídica y humanística, trasladando
el carácter global de la actividad investigadora. De igual manera, están teniendo presencia todos los campus, centros e institutos de investigación con el
avance de la temporada.

Podcast y Redes Sociales como herramienta
Aunque estemos hablando de un programa de radio tradicional emitido en una
emisora generalista de acuerdo a una programación establecida, las nuevas
formas de consumo de contenidos audiovisuales han cambiado por completo
el concepto inicial. Gracias a internet y las aplicaciones móviles el consumo
de un contenido de radio se extiende permanentemente a través del podcast
– archivos de audio – alojados en las páginas web y accesibles en cualquier
momento y lugar.
Desde el comienzo de su emisión, todos los programas de “Investiga que
no es poco” pueden escucharse y descargarse desde la página web de Castilla La Mancha Media (http://www.cmmedia.es/programas/radio/investigaque-no-es-poco/) y de otras aplicaciones específicas como Ivoox o ITunes
(https://www.ivoox.com/podcast-investiga-no-es-poco_sq_f1502156_1.html).
Esto permite su difusión más allá del día de emisión, además de servir como
tarjeta de presentación del investigador para dar a conocer de una manera inicial su trabajo. El visionado general de la web permite trasladar una imagen
de la Universidad de Castilla La Mancha como universidad multidisciplinar
en todos los ámbitos de la investigación, además de poner en común a investigadores de área diferentes en materias susceptibles de colaboración.
Y no podemos obviar la importancia para la difusión y divulgación de las
redes sociales. “Investiga que no es poco” está presente en redes como Twitter (@InvestigaCMM https://twitter.com/InvestigaCMM?lang=es) y también
en Facebook (https://www.facebook.com/InvestigaCMM/) como la forma de
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anunciar las próximas emisiones, redifusiones, enlaces blogs y medios especializados para profundizar en los temas de cada semana, etc... Y lo principal,
crear una comunidad de seguidores conectados que interactúen y fomenten la
importancia de investigar y divulgar. Aunque contamos con muy poco recorrido para evaluar de forma rigurosa y estadística el impacto en redes sociales,
si es notorio el crecimiento en cuanto a número de seguidores, especialmente
en Twitter, la red social más adecuada al perfil científico del programa. Las
impresiones e interacciones de los tuits publicados expresan una respuesta activa por parte de los interesados en la temática del programa. Será uno de los
objetivos del programa, si este se consolida en el tiempo, la medición exacta
del impacto en redes sociales con herramientas más adecuadas.

Conclusiones
Aceptando como premisa principal que la duración en antena de un producto
como un programa de radio que ni siquiera ha llegado al año completo no puede aún ser una base sólida para extraer conclusiones definitivas, sí podemos
avanzar ideas clave.
• Ha sido evidente la buena acogida entre la audiencia, tanto la específica
– investigadores, universitarios – como la generalista. La renovación
por una segunda temporada por parte de Castilla La Mancha Media es
el mejor ejemplo de ello.
• El formato y planteamiento – entrevista y reportaje opcional – es sencillo y no novedoso, pero sí ha resultado efectivo.
• La fórmula radiofónica que da voz directa al entrevistado evita la contaminación del mensaje científico a trasladar, en la que la aportación
del periodista se limita a contextualizar el tema de investigación en una
introducción que resulte atractiva e invite a escuchar al protagonista.
• Los entrevistados han aceptado esta opción como una herramienta más
para divulgar sus proyectos, esforzándose porque su relato resulte comprensible e interesante.
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• La presencia en medios y redes sociales han mejorado la imagen de la
UCLM, que además ha destacado este proyecto en todos sus canales,
destacándolo en la apertura de su último curso académico como parte
de los logros del anterior ejercicio.
• El reconocimiento por parte de los profesionales de la divulgación también ha servido de impulso en la consolidación del proyecto. A pesar
de nuestro breve recorrido, ya contamos con un reconocimiento tan especial como el Premio Gutenberg CosmoCaixa 2018. "Investiga que no
es poco"fue el proyecto más votado entre los participantes del Campus
Gutenberg-CosmoCaixa, que se celebra anualmente en la Universidad
Pompeu Fabra, y que reunió los días 17 y 18 de septiembre pasados a
más de 350 expertos en ciencia y comunicación, reunidos en el CosmoCaixa de Barcelona, compartiendo ideas, proyectos y reflexiones, en los
talleres, conferencias, debates y presentación de proyectos de divulgación científica.
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Nosso mundo está em mudança. E isso não significa, é claro, que está em
evolução. Ao lado de avanços tecnológicos notáveis nos mais diversos setores do capitalismo informacional, observamos a emergência de um conjunto
de contradições que parece ameaçar os princípios fundamentais que sustentam esses mesmos avanços. Extremismos, fanatismos e ideologias que rejeitam a ciência de forma deliberada têm inflamando a imaginação de grandes
comunidades em todo o planeta. Do mesmo modo, uma série de discursos
negacionistas – da contestação do aquecimento global aos movimentos terraplanista e antivacina – passaram a provocar impactos significativos na política
internacional.
Esse fenômeno não deveria surpreender. Muitas das grandes perturbações
da vida moderna têm origem precisamente nas tensões sofridas pelo indivíduo que precisa preservar a sua autonomia e a sua identidade diante as forças
sociais que o atomizam – e frequentemente o desumanizam. A resistência
dos sujeitos em serem reduzidos, nivelados e consumidos em um mecanismo
técnico-social, escreve Simmel (2005), é um tema fundamental da experiência humana em um contexto metropolitano. Assim, a perplexidade diante as
transformações avassaladoras da economia e da sociedade deste início de século não poderia deixar de provocar instabilidades proporcionais.
Algumas particularidades do contexto contemporâneo parecem intensificar ainda mais aquelas perturbações. Até meados do século XIX, por exemplo,
os saberes práticos empregados na vida cotidiana eram formulados sobretudo
a partir da experimentação direta e do bom senso. Os instrumentos de uso
cotidiano costumavam ser confeccionados pelas próprias mãos, ou a partir
das habilidades de artífices – adquiridas por meio de uma relação direta de
trabalho e aprendizagem entre mestres e discípulos. No entanto, por mais
meticulosos que fossem, os processos de produção eram inteligíveis.
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A partir do final do século XIX, contudo, tecnologias industriais mais
complexas, como automóveis, aviões, rádio e cinema, passaram a ser cada
vez mais presentes no cotidiano das cidades. Contudo, diferentemente da
experiência anterior, os artifícios que fundamentavam estas novas tecnologias
eram tão distantes do homem comum que, na prática, poucos milhares de
profissionais e cientistas possuíam a formação necessária para compreender
os seus fundamentos.
Enquanto os saberes científicos se especializam ao ponto de se tornarem incompreensíveis até mesmo entre pesquisadores de subáreas distintas
do mesmo campo de conhecimento, e na medida em que a industrialização se
despersonaliza por meio da automatização de seus processos com tecnologias
cada vez mais autossuficientes, os consumidores se tornam ainda mais alienados a respeito dos saberes e práticas que possibilitam a criação dos produtos e
serviços que dispõem.
Na realidade, o próprio mercado se dedica a proporcionar experiências
de uso que, de forma deliberada, não demandam dos usuários finais qualquer alfabetização científica. Deste modo, para mandar uma mensagem em
um smartphone, não é necessário compreender os princípios de seu funcionamento: basta apertar um botão. Ou, na metáfora de Hobsbawm (1995, p.
510), o aprendiz de feiticeiro não precisa mais se preocupar com sua total
falta de conhecimento sobre as fórmulas secretas que viabilizam suas vidas
em sociedade: a magia é terceirizada em nome da otimização dos resultados.
Isso também ajuda a explicar, por outro lado, a proliferação de termos
científicos aplicados fora do seu contexto, com o objetivo de atribuir aquela
autoridade envolta em mistério, típica das religiões, a produtos como, por
exemplo, “travesseiros magnéticos” , “sal quântico” e “harmonizador floral
para o reequilíbrio energético em desbalanços dos radicais livres” , além dos
“coaches psicofísicos” e congêneres . O termo científico não-compreendido
é destituído de teoria para se tornar uma palavra mágica. Em uma palavra: o
quântico é o novo abracadabra.
Deste modo, observamos que, em um período marcado pelo distanciamento crescente entre a experiência empírica e as teorias científicas, as sociedades não estão buscando propriamente a ciência para lidar com a suas
angústias. E certamente porque, apesar do sucesso comercial dos dispositivos
tecnológicos, os paradigmas da ciência, cada vez mais incompreensíveis para
leigos, trazem ainda mais perplexidade! Ora, um dos objetivos da educação
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científica é ensinar os estudantes a fazer mais perguntas. A formação em ciência estimula a dúvida. Em vez de certezas, no lugar da segurança, a cultura
científica implica em enfrentar raciocínios abstratos contra-intuitivos, assumir
o caráter transitório do conhecimento e constatar que a ciência tem limites,
está em construção e não é capaz de oferecer um sentido ao mundo.
Mas em tempos crise, o que as pessoas mais desejam é justamente um
sentido. A História já demonstrou que, nesses períodos de incertezas, a aspiração social por valores estáveis intensifica a autoridade de instituições básicas – como a família, a religião e o Estado, que tradicionalmente atribuíram
segurança à experiência humana. Diante a aceleração do capitalismo e a efemeridade dos fluxos comerciais, culturais e comunicacionais, assim como a
consequente fragmentação e deslocamento de identidades (Hall, 2005), indivíduos e coletividades se mostram ansiosos para ancorar suas próprias experiências no mundo. Nesse sentido, a ressurgência de movimentos religiosos de
caráter messiânico, uma característica marcante das sociedades ocidentais a
partir dos anos 1960, assim como a busca da autoridade e da “autenticidade”
na política – o que abre espaço, por sua vez, para o nacionalismo e o culto às
personalidades carismáticas – se revelam como epifenômenos de uma mesma
dinâmica.
Em suma, o retraimento a instituições sociais básicas; a emergência de
movimentos em busca de identidades pessoais ou coletivas; assim como a
consequente idealização das “raízes históricas” de sua própria sociedade são
indícios evidentes do anseio por comportamentos e hábitos mais seguros, assim como por “verdades eternas” ou, pelo menos, valores mais duradouros
em um mundo de transformações imprevisíveis e incontroláveis.
As respostas estéticas a essas perplexidades têm sido particularmente importantes, sobretudo depois da distinção entre o conhecimento científico e o
julgamento moral, tal como realizada no século XVIII. Em períodos de confusão e incerteza, observa Harvey (2005), a opção pela estética fica mais acentuada. Em outras palavras: o símbolo e a narrativa se sobrepõem aos fatos na
imaginação social (Baczko, 1985). E finalmente, quando o pós-modernismo
do final do século XX, na melhor das boas intenções, desafiou os padrões consensuais de verdade e significado, desconstruindo a solidez das metateorias
em uma bricolagem de jogos de linguagem, um dos resultados foi a criação
de uma atmosfera niilista que, involuntariamente, preparou terreno para narra-
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tivas ainda mais simplistas do que as que haviam sido desconstruídas. Assim,
sob os escombros da linguagem, renasce o mito.

A mística da ciência
Mas a questão é que a ciência também tem a sua mística – ou melhor, o discurso sobre as ciências não deixa de idolatrar as suas próprias mitologias
(Fonseca, 2019). Assim, ao mesmo tempo em que estão perplexos, consumidores e cidadãos estão fascinados pela magia das tecnologias – ainda que,
como observamos, o que provoca o assombro não é propriamente a teoria:
mas o mistério. Por isso, apesar da aparente contradição, as redes sociais e
os aplicativos de trocas de mensagens – que podem ser considerados como as
conquistas mais populares das tecnologias da comunicação no século XXI –
se democratizaram também enquanto plataformas para a disseminação de fake
news, de pseudociência, de misticismos e de sensacionalismo.
Ora, em tempos de perplexidade, a verosimilhança é preferível à verdade.
Para lidar com as inseguranças, as narrativas mais simplistas – ainda que evidentemente fictícias – se tornam particularmente populares ao aquietar as angústias individuais e coletivas através da resignação a um sistema de crenças
mais ou menos coerentes, mas rapidamente assimiláveis. Em uma palavra:
mitos. E naturalmente, diante o ruído anônimo das redes, apenas o escândalo se sobressai. Mas para isso, a mensagem deve ser expressa em uma
linguagem familiar. Teorias da conspiração fazem sucesso, portanto, porque
as suas narrativas são formuladas de modo a oferecer um sentido inteligível
para uma realidade incompreensível e, por isso, insuportável. Considerando,
tal como veremos adiante, que essas plataformas monopolizadas por empresas que lucram com a atenção e o engajamento compulsivo dos usuários não
apenas toleram, mas estimulam a disseminação desses conteúdos; e levando
em conta também que os cientistas, sobrecarregados pelas suas atividades nas
universidades, simplesmente desdenharam as redes sociais, compreende-se o
atual estado do debate público na esfera pública virtual.
Mas não há espaço vazios. Quando pesquisadores e intelectuais se afastam das redes sociais, os charlatões vão se encarregar de ocupá-las, com muito
prazer. E naturalmente, com ganhos econômicos, políticos ou religiosos – ou
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as três coisas juntas. E jamais devemos subestimar a perspicácia dos charlatões, a malícia dos populistas ou a obsessão dos fanáticos.
Quando mencionamos os fanáticos, é preciso ficar claro que isso não se
trata de uma metáfora. Empresas, artistas e políticos têm empregado narrativas mitológicas e símbolos religiosos de forma deliberada em suas estratégias
de comunicação para atribuir uma conotação sagrada à sua marca (Fonseca;
Oliveira, 2019). Por isso, o comportamento de consumidores, fãs e cidadãos
frequentemente se aproxima da devoção religiosa. Mas não por casualidade:
as mensagens publicitárias e as propagandas ideológicas do século XXI, vale
a pena insistir, têm utilizado as mesmas estruturas narrativas encontradas nos
textos sagrados das mais diversas religiões. Mas é claro, essas mensagens
são manipuladas não para fins tradicionalmente religiosos, mas para fidelizar consumidores e cidadãos – ou seja, mais do que fãs, torná-los fieis – e
convencê-los a não apenas comprar, mas idolatrar um produto, um serviço ou
uma ideia.
Há uma ampla literatura indicando as técnicas que a publicidade adota
para manipular símbolos arquetípicos e forjar mitologias em torno das marcas
pessoais e empresariais. O storytelling é uma das estratégias mais utilizadas
para fortalecer vínculos afetivos na relação das marcas com os consumidores. Delgado (1989), Boge (1991), Gabriel (2000), Ochs e Capps (2009) e
Ryan (2004) oferecem estudos paradigmáticos dos recursos narrativos utilizados atualmente pelas agências de comunicação. Randazzo (1997) discute
um conjunto de práticas para aplicar o simbolismo mítico na publicidade. No
Brasil, o livro de Martins (1999) se tornou popular entre publicitários ao instrumentalizar o conceito de arquétipos e propor a sua aplicação em campanhas
de branding. Holt (2004) demonstrou as etapas da construção da mitologia
formulada pelas empresas detentoras de marcas icônicas. O próprio Google,
baseando-se na obra de Hanlon (2006), explica, em seus treinamentos em
vídeo, como youtubers podem criar mitologias pessoais para fortalecer os significados atribuídos à sua figura pública. Mark e Pearson (2017), em um livro
amplamente estudado nas escolas de marketing, ensina a construir “marcas
extraordinárias” a partir da manipulação de símbolos arquetípicos. Ou seja,
em última instância, não há ateus no capitalismo: a devoção aos deuses foi
apenas substituída por novas modalidades de fetichismo.
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A divulgação científica na era das redes sociais
Diversas alternativas têm sido formuladas para enfrentar o desafio de comunicar ciência em um mundo em transformação. O science slam, por exemplo,
é uma forma de apresentar temas complexos em miniconferências presenciais através de uma linguagem acessível, criativa e atraente para um público
não-especializado. Algumas iniciativas internacionais, como o prêmio Science Slam, da Euraxess, têm contribuído para popularizar este formato entre
estudantes, professores e pesquisadores. Ora, não devemos esperar que leigos tenham disposição para assistir aos pesquisadores lerem os seus trabalhos
repletos de termos herméticos em congressos acadêmicos. Por isso, os próprios cientistas precisam assumir a responsabilidade de se comunicar com um
público mais amplo a partir do universo de linguagem das novas mídias – incluindo memes, emoticons e outros recursos que já se tornaram senso comum
entre as novas gerações. Além isso, a utilização deliberada de referências das
artes, do teatro e do audiovisual é não apenas desejável, mas imprescindível.
No entanto, ao afirmar que é preciso formular alternativas para comunicar ciência a partir das linguagens populares contemporâneas, isso não significa, é claro, que o rigor científico deve ser simplesmente substituído pela
piada, pelo nonsense ou pelo sensacionalismo, em uma espécie de vale-tudo
em nome da comunicação. Em outras palavras, não se deve priorizar a forma
e deixar de lado o conteúdo. O humor pode perfeitamente se configurar como
o ponto de partida, mas não como o fim da comunicação científica. Quando
bem utilizado, contudo, este é um recurso que contribui efetivamente para superar resistências, desbravar novas fronteiras e sensibilizar públicos distintos
daqueles já habituados à linguagem acadêmica tradicional.
No Brasil há um meme muito popular nas redes sociais que brinca assim: “regras: não há regras!” . Quando partimos em busca de um modelo
ideal para fazer divulgação científica nas redes sociais, essa “regra” se aplica
perfeitamente. Por isso, quando questionam se para falar de ciência em um
canal no YouTube é mais adequado produzir um vídeo de cinco ou de vinte
minutos; ou quando perguntam se é necessário contratar uma produtora para
garantir qualidade profissional; ou se, ao contrário, é mais adequado gravar
com o próprio smartphone para deixar a produção mais autêntica, espontânea
e simpática para a comunidade virtual que interage com os vídeos – a regra é
simples: não há regras.
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Uma das experiências mais bem-sucedidas de divulgação científica no
contexto das redes sociais no Brasil é o Science Vlogs,1 uma rede canais no
YouTube criada por jovens pesquisadores, professores e divulgadores científicos das mais diversas áreas do conhecimento. Em 2019, os 60 canais participantes da rede somaram 20 milhões de inscrições e 3 bilhões de visualizações. Os canais são interdependentes e se caracterizam pela diversidade: ou
seja, há desde youtubers profissionalizados, com equipes de produção e planos
de negócios consolidados – tal como o Manual do Mundo, de Iberê Thenório, com 14,8 milhões de inscritos; até iniciativas de jornalistas de ciência e
fact-checkers, como o canal de Reinaldo José Lopes e o E-farsas (um empreendimento pioneiro no Brasil para identificar notícias falsas na Internet); além
de projetos institucionais, como o Canal USP, da Universidade de São Paulo;
algumas versões de podcasts de ciências, como o Dragões de Garagem e o
Xadrez Verbal; canais de divulgadores científicos populares no Brasil, como
Marcelo Gleiser e Drauzio Varela; até iniciativas individuais e caseiras, em
que o próprio divulgador científico se encarrega de todas as etapas. Este é o
caso, por exemplo, do Space Today, de Sergio Sacani, que conquistou 900 mil
inscritos, e também do Ponto em Comum, de David Calazans, com 640 mil
inscritos e que só recentemente contratou um editor. Na verdade, a maioria
dos casos se enquadram nessa categoria.
Os próprios nomes dos canais sugerem a diversidade de campos do conhecimento: A Matemaníaca, Arqueologia Egípcia, Astrotubers, Bio’s Fera,
Boteco Behaviorista, Café e Ciência, Caio na Aula, Canal Cura Quântica,
Canal Zoa, Colecionadores de Ossos, ComCiência Corporal, Dispersciência,
Eu Ciência, Fisica Marginal, Física Total, iBioMovies, Jornal Ciensacional,
Laboratorio 2000, Mensageiro Sideral, Minuto da Terra, Mimimidias, Minutos Psíquicos, Mural científico, Nunca vi um cientista, O Físico Turista,
Olá Ciência, Papo de Primata, Portal da Ciência, Primata Falante, Tempo e
Clima Brasil, Terra Negra, Universo Discreto, Universo Narrado, Universo
Racionalista, entre outros. O canal Delta T - Os Super Lentos, gravam em
câmera-lenta para demonstrar em detalhes alguns fenômenos da ciência. The
Mingau foi criado por um paleoartista. O canal Quer que eu Desenhe explica
conceitos científicos com animações de 5 minutos. Não há regras!
Os principais pontos em comum são o interesse por divulgação científica
1

A lista completa dos canais está disponível neste link http://bit.ly/lista-science-vlogs
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e o empenho em compartilhar experiências com os colegas. Mas os canais
não seguem qualquer padrão no que diz respeito ao estilo, à periodicidade
ou ao formato. Canais como Alimente o Cérebro, BláBlálogia e Canal do
Slow, todos com mais de 150 mil inscritos, abordam questões variadas de
inúmeros campos do conhecimento. Os canais Frank Jaava, Mas Afinal e
Versada discutem temas de psicologia, política e literatura a partir de uma
visão pessoal.
Os resultados, em termos de número de inscritos e visualizações, também são irregulares. O canal Matemática Rio, do Prof. Rafael Procopio,
por exemplo, alcançou 2 milhões de inscritos com conteúdos que estimulam
o raciocínio lógico de forma criativa. O canal Ciência Todo Dia, de Pedro
Loos, veicula vídeos sobre conceitos fundamentais de física em uma linguagem acessível e obteve 2,2 milhões de inscritos. O Canal do Schwarza, que
produz vídeos sobre Astronomia, Ciência e Filosofia, estava próximo a 1 milhão de inscritos em 2020. Ao mesmo tempo, há canais integrados à rede com
pouco mais de mil inscritos.
O Canal do Pirula, criado pelo paleontólogo Paulo Miranda Nascimento,
alcançou 960 mil inscritos através da veiculação de vídeos com durações variadas, entre 10 a 30 minutos. Pirula se tornou um dos youtubers mais populares
do Brasil – sobretudo no campo da divulgação científica. A maior parte dos
vídeos é gravada no quarto dele, sem quaisquer recursos avançados de sonorização ou iluminação. Em geral, seus vídeos contam apenas com uma vinheta
de abertura e uma edição simples, com cortes básicos. Um caso clássico de
faça-você-mesmo. Em síntese, ele liga a câmera, grava o que tem a dizer,
salva o arquivo, edita e publica. E assim, qualquer interessado pode registrar
suas próprias impressões na sessão de comentários, promovendo um debate
com o criador e os demais integrantes da comunidade que se reúne em torno
daquele conteúdo.
Em média, cada um de seus vídeos semanais alcança entre 100 mil e 400
mil visualizações. Alguns chegam a um milhão de espectadores. Mas como
explicar o fato de que 960 mil pessoas tenham se inscrito em um canal brasileiro de paleontologia no YouTube? Este questionamento nos leva ao primeiro
ponto importante na dinâmica de divulgação científica nas redes sociais: para
alcançar públicos mais amplos, em vez de se restringir à comunicação entre os
pares, cientistas precisam abordar temas de amplo interesse público, a partir
da perspectiva de seu campo de conhecimento. Ou seja, o Pirula não alcan-
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çou aqueles resultados falando “apenas” de paleontologia. Seus vídeos mais
populares, com mais de um milhão de visualizações, discutem temas como
pseudociência, teorias da conspiração e homossexualidade a partir de uma
perspectiva biológica, por exemplo. Ele também produz conteúdos sobre as
relações entre ciência, religião e educação, além de discutir, de forma recorrente, diversas outras questões relacionadas à cultura científica e às políticas
públicas de ciência. Ou seja, o Pirula participa de debates contemporâneos
a partir de sua formação não apenas como paleontólogo, mas como cientista.
E essa postura mobiliza muitos interessados ocasionais que, ao se atraírem
por esses debates, acabam se integrando a uma comunidade dedicada a um
conjunto de problemas mais amplos a partir da perspectiva da ciência.
Naturalmente, essa abertura tem um custo. Que para o Pirula, em particular, apesar de se posicionar como um cientista e fundamentar suas análises com ampla bibliografia, é um custo alto. Pois junto da comunidade de
fãs, sempre aparecem os haters – aqueles comentaristas agressivos que, frequentemente sob um perfil anônimo, intoxicam as comunidades virtuais ao
substituir o debate de ideias por uma hostilidade grosseira, obsessiva e desestabilizadora. Infelizmente, cientista que não está preparado para ser ofendido
por anônimos na Internet não tem condições de fazer divulgação científica no
YouTube. Alguns são mais atacados do que outros. Mas o ódio é democrático.
Nas redes sociais, todos um dia terão os seus 15 minutos de cyberbulling.
A questão é que discursos de ódio não são um mero efeito colateral das
redes sociais. Além do problema da disputa pela autoridade científica em um
contexto de negacionismos, tal como abordamos anteriormente, haters são
produtos diretos do modelo de negócio das empresas que fazem fortunas colonizando o tempo e a atenção dos usuários. Sem meias palavras: plataformas
lucram com o mal-estar que os haters provocam no ecossistema das redes sociais. Por isso eles jamais serão verdadeiramente combatidos, silenciados ou
expulsos por violar as regras. As empresas apenas fingem monitorá-los enquanto, na prática, os encorajam com uma flagrante permissividade, fazendo
vistas grossas para as maiores barbaridades. As empresas embrulham o tumor
com um papel de presente brilhante escrito: liberdade de expressão.
Mais do que tolerá-los, portanto, as empresas precisam dos haters, dos
paranoicos, dos lunáticos e dos maníacos. Todo analista de redes sociais sabe
disso: indignação gera engajamento (Berger, 2014). Uma notícia falsa ou um
comentário detestável mobiliza um verdadeiro enxame de internautas que não
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resistem à provocação e acabam dedicando tempo e energia para interagir e
movimentar a rede. E quanto mais raiva, melhor: desde que permaneçam
consumindo os conteúdos, provocando ainda mais engajamento e garantindo
os lucros. Há profissionais de relações públicas especializados em conquistar
visibilidade para seus clientes através da ira dos antagonistas (Holiday, 2014).
E na outra ponta, ao instigar a indignação de milhares de usuários, muitos criadores ajudam a girar as engrenagens do ódio. Youtubers que chegam
a ganhar pequenas fortunas induzindo as pessoas a brigarem entre si não se
importam em serem odiados, difamados e ridicularizados, pois este é precisamente o seu papel na divisão do trabalho nas redes sociais. As empresas
que detém as plataformas lucram com a publicidade e com a coleta de dados dos usuários, e os produtores de conteúdo recebem a sua porcentagem ao
estimular o consumo e o engajamento.
Por isso, o modelo de negócio das redes sociais, como alerta Jairon Lanier (2018), é tóxico por natureza. Plataformas que lucram com engajamento
compulsivo remuneram criadores que instigam ódio e capturam a atenção e
o tempo de usuários que se tornam haters e trabalham de graça triplamente:
entregando seus dados, consumindo publicidade e provocando mais engajamento. O problema central, vale insistir, não é a estrutura tecnológica das
redes sociais: mas o modelo de negócio.
É preciso ficar claro, portanto, que esse é o ecossistema, quer os cientistas
gostem, ou não. Quem não está preparado para isso, não deve fazer divulgação
científica no YouTube. Idealizar o potencial das redes sociais para a educação
científica é um equívoco que tende a levar à frustração. Sobretudo devido a
esse modelo de negócio fundamentado no consumo obsessivo e na distração
permanente, além do fenômeno que Pariser (2012) chama de “filtros bolhas”
– ou seja, algoritmos que, em vez de expandir a experiência online, induzem
os usuários a se fecharem em um universo cada vez mais restrito e circular de
referências.
Canais de Ciências Humanas são tradicionalmente atraentes aos haters. O
Leitura ObrigaHistoria, de Icles Rodrigues, com mais de 378 mil inscritos,
enfrenta muitos negacionistas em seus vídeos. Mas até mesmo o canal Peixe
Babel, de Camila Laranjeira e Vivi Mota, que apresenta conceitos das Ciências da Computação, às vezes precisa lidar com comentários machistas. Eu
mesmo, como professor, pesquisador e divulgador científico, tenho os meus
próprios haters que aparecem nos comentários do meu canal no YouTube, que
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recentemente ultrapassou 95 mil inscritos.2 E se em tempos normais isso já
é desafiador, o atual momento da política brasileira tem sido particularmente
hostil aos estudiosos da pedagogia de Paulo Freire, como é o meu caso.
Um dos principais motivos que levam os haters a atacar professores e
pesquisadores freireanos no Brasil é o fato de que o próprio presidente recentemente eleito, Jair Bolsonaro, prometeu, no seu plano de governo, “expurgar
a ideologia de Paulo Freire do Brasil” . Bolsonaro representa uma tradição
autoritária e não tolera a perspectiva democrática e humanista da educação.
E frequentemente, através de suas contas nas redes sociais, ele, os seus filhos
e o seu Ministro da Educação incitam ódio contra Paulo Freire, ao mesmo
tempo em que se dedicam a estigmatizar pesquisadores de ciências humanas,
em particular, e professores, cientistas artistas e intelectuais em geral. O clima
das redes sociais no Brasil, nestes tempos de hegemonia da extrema direita,
alcançou um nível inédito de agressividade.
Mas tudo isso não deixa de ser um exercício – ou uma prova de fogo – para
pesquisadores que querem divulgar ciências nas redes sociais. Lembrando que
a neutralidade política não é uma opção: em tempos de fundamentalismos,
extremismos e negacionismos, fazer divulgação científica, por si só, já é um
ato político.

Aprender a fazer
Há muitos obstáculos que pesquisadores devem superar para incluir a divulgação científica nas suas rotinas: da sobrecarga de trabalho, tal como mencionamos anteriormente, à deliberada desvalorização, por parte de universidades
e órgãos de fomento, por atividades de extensão. Contudo, mesmo aqueles
já convencidos da necessidade de disseminar as suas pesquisas alegam que
precisam superar também os desafios técnicos que envolvem, por exemplo, a
produção e veiculação de um vídeo. Como fazer? Como começar?
A boa notícia é que, na prática, isso não é um problema. Observando a experiência do Science Vlogs Brasil, e considerando agora os aspectos positivos
de nosso contexto tecnológico, notamos que os dispositivos e as plataformas
atuais oferecem todas as ferramentas necessárias para estudantes, professores
2

https://www.youtube.com/andreazevedodafonseca
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e pesquisadores acadêmicos produzirem seus conteúdos. Ora, se até crianças de 10 anos de idade criam sozinhas os seus próprios canais no YouTube,
mestres e doutores também conseguem. Regras: não há regras!
No meu caso, eu gravo meus vídeos na minha própria casa, em minha biblioteca pessoal. Utilizo uma câmera semiprofissional, microfone de lapela e
um abajur de luz amarelada para criar um clima mais aconchegante. O produto
final parece bem produzido, mas na verdade é simples. No decorrer do desenvolvimento do canal, aprendi a trabalhar com cada uma das etapas: pesquisa,
roteiro, produção, direção, gravação e edição. Mas apesar da experiência –
ou talvez, por causa dela – não recomendo fazer tudo sozinho: trabalhar com
equipes é mais estimulante e produtivo, além de oferecer a oportunidade de
cada um explorar melhor as suas habilidades. Mas de todo modo, o exercício
me ensinou muito.
E aqui eu devo contar um segredo: eu não sabia fazer nada disso. Mas eu
descobri algo que, devido ao excesso de trabalho, havia esquecido: eu percebi
que poderia aprender também! E foi assim que superei meus bloqueios tecnológicos e, ao substituir a rejeição por um espírito de curiosidade, aprendi
tudo o que precisava através do método de tentativa e erro. (E naturalmente,
com a ajuda de muitos tutoriais disponíveis no próprio YouTube). É claro que
consumiu muito tempo. Mas até aqui tem sido recompensador.
Apesar dos haters – ou talvez por causa deles – a série completa sobre
a Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire alcançou, até 2020, mais de 2
milhões de visualizações. O vídeo de introdução da série, isoladamente, tem
212 mil visualizações. O que é ridículo, no contexto do YouTube. Para efeito
de comparação, um único vídeo de um famoso youtuber brasileiro se lambuzando em uma banheira de Nutella, por exemplo, alcançou mais de 20 milhões
de visualizações...
Mas isso nos traz outra reflexão. Eu costumava reclamar, acusando o público pelo meu fracasso relativo. É muito mais fácil e cômodo apontar um
suposto desinteresse das pessoas por temas relacionados à educação e à ciência do que investigar as causas de uma visibilidade tão inexpressiva. Mas
meus colegas da rede Science Vlogs são mais bem-sucedidos do que eu, por
vários motivos. Como vimos, muitos já ultrapassaram 1 milhão de inscritos.
Ao aprender como eles, observei que há um conjunto de qualidades que parecem decisivas para o desenvolvimento de um canal de divulgação científica.
As principais observações podem ser resumidas nas seguintes características:
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Periodicidade: este é o segredo número um. Ao contrário do que o senso
comum sobre a Internet sugere, comunidades virtuais gostam de rotina. As
pessoas se sentem respeitadas ao saber que naquele dia e naquela hora podem
contar com um vídeo novo do tema que as interessa, no canal que elas gostam. No meu caso, eu nunca consegui produzir com periodicidade, até porque
meu canal no YouTube não é a minha prioridade – além do fato de eu fazer
tudo sozinho. Mas está muito claro que, em um plano de desenvolvimento
de longo prazo, periodicidade é o fator determinante. É ilusão publicar um
único vídeo e supor que o trabalho como divulgador científico está cumprido.
Assim como é um equívoco culpar o público pelo baixo número de visualizações. Nestes tempos repletos de informação e ruído, onde as velhas e as
novas mídias disputam com os próprios consumidores pelo protagonismo na
produção de conteúdos, a atenção é o commodity mais valioso do século XXI.
E a forma mais adequada para atrair a atenção das pessoas para a ciência não
é, obviamente, o escândalo e o sensacionalismo, mas a periodicidade na oferta
de conteúdos originais e interessantes.
A periodicidade provoca um segundo fenômeno: a criação de uma comunidade. Quando o conteúdo é recorrente, grupos cada vez maiores passam a
se reunir com frequência renovada em torno daquilo que deixa de ser apenas
um interesse intelectual para se tornar um vínculo afetivo. Em outras palavras, o hábito fortalece os laços de identidade entre a comunidade e o criador,
e também entre os membros da própria comunidade. De certo modo, isso
se explica porque a nova cultura do conhecimento, como observou Jenkins
(2009), surgiu precisamente naquele contexto de rompimento dos vínculos
com as antigas formas de comunidade. Ou seja, na medida em que o território
passa a importar menos, os laços familiares se enfraquecem e até mesmo o
conceito de identidade nacional é questionado, emergiram novas formas de
comunidade “definidas por afiliações voluntárias, temporárias e táticas, e reafirmadas através de investimentos emocionais e empreendimentos intelectuais
comuns” (Jenkins, 2009, p. 57). Em outras palavras, o mesmo contexto que,
segundo Harvey (2005), induz as pessoas às instituições básicas, também estimula, para Jenkins (2009) a criação de comunidades virtuais com as mais
diversas afinidades.
O mercado sabe disso. Por isso, a construção de comunidades é uma meta
deliberada das estratégias corporativas que buscam o envolvimento dos espectadores com as marcas. Contudo, os cientistas parecem ainda resistentes a
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essa dinâmica da economia afetiva. Por isso, sejamos claros: o fortalecimento
de uma comunidade interessada em ciência deve ser um objetivo explícito de
um projeto de divulgação científica no YouTube. É a comunidade que vai vitalizar e promover o canal. Nesse sentido, na era da cultura da participação
(Shirky, 2011), pesquisadores devem desenvolver a habilidade de serem generosos com o seu público e estimular não apenas o consumo de informações,
mas a interferência direta na criação dos conteúdos.
Uma das principais virtudes exigida pelas comunidades que interagem
com vídeos no YouTube é a autenticidade. Ao contrário da TV, não há expectativa de homogeneidade, pasteurização ou qualquer tipo de padrão audiovisual. Não é preciso ter voz de locutor ou imitar a entonação de apresentadores e jornalistas tradicionais. Ninguém exige efeitos especiais ou cenários
espalhafatosos. Em termos técnicos, a única exigência inegociável é um áudio
de boa qualidade. Ninguém suporta um produto audiovisual com áudio ruim.
Imagens ruins são suportáveis. Áudio não. A principal recomendação para
criadores, portanto, é o cuidado com o áudio.
E por fim, mas sem esgotar o assunto, diríamos que a união faz a força.
É muito importante estimular o trânsito entre os canais. O público de ciência gosta de diversidade. Quando canais fazem colaborações, indicações de
vídeos dos colegas e projetos em conjunto, as comunidades também são estimuladas a expandir os seus próprios universos. Esse trânsito beneficia todo
o ecossistema. A competição no YouTube não segue o modelo tradicional da
TV, baseado em rankings de audiência simultânea. Portanto, esta é a hora de
abandonar vaidades, superar diferenças ideológicas e deixar de lado o espírito
competitivo para criar uma relação colaborativa em nome do fortalecimento
de uma comunidade em expansão, formada por cientistas, professores, estudantes, profissionais e cidadãos potencialmente interessados em divulgação
científica.
Ainda assim, é preciso, uma vez mais, ressaltar as controvérsias a respeito
dos alegados benefícios advindos da comunicação de ciência nas plataformas
digitais. Lanier (2018) defende, sem meias palavras, que não há outra solução para salvar a Internet a não ser apagar as nossas contas das redes sociais.
Ele argumenta que o modelo de negócio de empresas monopolistas como o
Google e o Facebook não tem condições, por sua própria natureza, de oferecer experiências educacionais genuinamente criativas e produtivas para os
usuários. Além disso, não estão necessariamente equivocados aqueles que
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decidem se distanciar deste burburinho efêmero – e frequentemente hostil –
para se concentrar em pesquisas cujos resultados somente aparecem no longo
prazo. Concordamos também que a distração onipresente prejudica a necessária concentração para os estudos e o trabalho. E por fim, outros formatos emergentes, tal como os podcasts, têm sugerido caminhos potencialmente
mais produtivos em comunicação científica: além de favorecer a discussão de
temas complexos, seu modelo de negócio ainda não foi submetido à lógica
da coleta de dados massiva, engajamento compulsivo e estímulo à distração
permanente.
Mas ainda que eu concorde com o princípio de que nos faria muito bem
abandonar as redes sociais, eu tenho dúvidas se é uma boa ideia permitir que o
charlatanismo, a pseudociência, os negacionismos e os fundamentalismos se
disseminem em paz, sem qualquer contraponto. O próprio exercício didático
de explicar as linguagens da ciência, para que consumidores e cidadãos não se
sintam mais alienados diante os avanços tecnológicos, certamente é uma atividade que proporciona benefícios ao trabalho científico. Ora, ao dialogar de
forma direta com os medos e os desejos das pessoas, os cientistas tomam melhor consciência das dimensões éticas, políticas e humanistas de seu trabalho.
Ademais, interagir com as comunidades naqueles fluxos efêmeros não deixa
de ser uma oportunidade para que nós, pesquisadores, possamos aprender as
linguagens, as estratégias e as dinâmicas de comunicação deste universo. Mais
ou menos como diz uma velha anedota irlandesa: Por gentileza, essa briga é
particular ou qualquer um pode entrar?
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Resumo
Em pleno século XXI, as plataformas sociais como meios de comunicação entre
a população em geral extrapolam os muros das plataformas de comunicação tradicionais e permitem livre acesso a diferentes conteúdos inclusive de ciência, abrindo uma
nova era na divulgação/comunicação científica. Este artigo analisa o uso da Web 2.0
e das redes sociais como ferramentas de Comunicação de Ciências especificamente
do projeto “Mitos, estórias e ciência: divulgar para desmistificar”. Este projeto, pretende analisar os resultados e compreender se ao usarmos as redes sociais vamos ter
uma adesão relevante de seguidores e se o discurso usado na desconstrução da escrita
científica tem um maior impacto na comunidade. Este projeto, inaugurou-se nas redes sociais a 5 de janeiro de 2018, tem já 3843 seguidores no facebook, um post com
mais de mil likes e outros com cerca de mil que permitiram a geração de comentários e sugestões entre diferentes públicos. O blog foi acedido em 28 países incluindo
Portugal, Reino Unido, Estados Unidos da América, Suíça, Angola, Moçambique,
São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Brasil entre outros. Assim, consideramos que o
uso destas ferramentas facilita o desenvolvimento do projeto e sua divulgação, contribuindo ativamente para a divulgação da ciência, difundindo a investigação científica
e promoção da comunicação científica para a comunidade.
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Introdução
Em pleno século XXI, as plataformas sociais como meios de comunicação
entre a população em geral extrapolam os muros das plataformas de comunicação tradicionais e permitem livre acesso a conteúdos de ciência, abrindo
uma nova era na divulgação científica.
Cada vez mais instituições, centros de investigação, cientistas e investigadores sabem da importância das redes sociais como veículo de disseminação
de ciência. Aqui os investigadores/cientistas entram em contacto direto com
o público e podem desconstruir falsos conceitos, inspirar os mais novos para
seguirem carreiras científicas e ainda, contribuir para o público perceber a importância da ciência e como os fundos públicos dados pelos governos estão a
ser gastos de modo a criar e estabelecer uma ligação de clareza e responsabilidade.
Num estudo, realizado pelo Karlsruhe Institute of Technology – Alemanha
a cerca de 865 pesquisadores nascidos depois de 1981 e das áreas de ciências
exatas e da saúde, aferiram que 15% dos inquiridos iniciaram um blog, mas
poucos mantinham frequência na escrita de posts devido à falta de tempo e
alguns alegaram que este veículo de disseminação não era muito frequente
entre os seus pares. Por outro lado, os pesquisadores percebem a importância
dos blogs como um sendo um formato digital para a comunicação da ciência
e que pelo facto de não utilizarem nenhuma plataforma estão a perder oportunidades. Os dados deste estudo apontam ainda para que cerca de 70% dos
pesquisadores acreditam que manter um blog ou outro tipo de comunicação
sem ser os artigos científicos pode ser um incentivo para a carreira e ainda
pode atrair mentes brilhantes para a ciência1 .
O projeto “Mitos, estórias e ciência: divulgar para desmistificar” , iniciouse como sendo um programa que culmina numa exposição de ciência, com
o objetivo de coligir informação sobre diversos mitos e estórias e mostrar à
população em geral os fundamentos científicos que estão ou poderão estar
por detrás deles. Assim, pretendemos conseguir ajudar a desmistificar alguns
destes mistérios, suscitando a curiosidade para as questões científicas a eles
associados e para a ciência em geral.
Percebendo a importância crescente dos blogs e das redes sociais na vida
das pessoas, fez todo o sentido que a exposição de ciência ganhasse asas e
voasse para as redes sociais.
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O Projeto
A apresentação deste projeto em diferentes congressos e formações nacionais
e internacionais mostraram que seria importante abrir a janela do conhecimento a outros públicos mais distantes e só através da internet é que conseguimos chegar rapidamente ao outro lado do mundo, contribuindo para a disseminação científica e consequentemente para o aumento do grau de literacia
científica.
Refira-se que associações como a Royal Society ou a American Association for the Advancement of Science (AAAS) reconhecem a internet como um
veículo de democratização da ciência e de cooperação entre cientistas2 . Se,
por um lado, os investigadores sentem necessidade de ultrapassar os muros
das universidades e das instituições de investigação, desconstruindo a ciência
que é elaborada de forma hermética e idiossincrática através da divulgação
científica, por outro lado vivemos numa sociedade recetiva à aquisição de informação e ao desenvolvimento de capacidades para melhor saber decidir em
questões de saúde, segurança, alimentação, ambiente, tecnologia, entre outras.
Juntando todas estas razões, a maneira mais sensata de conseguirmos isto
foi apostar no uso da Web 2.0 e das redes sociais pois são ferramentas que
permitem de forma gratuita e eficaz chegar a qualquer parte do mundo.
Lembrando que a Web 2.0 tem a capacidade de colocar indivíduos a comunicarem entre si em qualquer parte do planeta e num curto espaço de tempo
e que a ciência tem a capacidade de dar respostas necessárias à nossa evolução e compreensão enquanto seres humanos, juntando estes dois “conceitos”
, novos autores criaram o conceito “Ciência 2.0” , onde este projeto encaixa
na perfeição.
“Mitos, estórias e ciência: divulgar para desmistificar” , recorre a plataformas como o facebook, instagram e a um blog tornando, assim, acessível a
informação e criando veículos de desmistificação de alguns mitos e estórias
existentes mais profícuos.

Análise
A metodologia usada para analisar este projeto é sobretudo quantitativa, recorrendo ao número de visualizações no caso do blog e ao número de likes na
página/post do facebook e instagram.
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Verificamos que até à data de submissão do artigo, o blog conta com cerca
de 3000 visualizações desde o seu início a 5 de janeiro de 2018, com origem
em 28 países, entre os quais Portugal, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido,
Grécia, Holanda, Angola, Itália, entre outros. Como podemos verificar no
gráfico seguinte.

No caso do instagram, contamos com cerca de 100 seguidores. Sendo que
no facebook, a página conta com cerca de 3840 seguidores, alguns dos posts
geraram uma boa dinâmica atingindo um deles mais de mil likes e outros com
cerca de mil likes (ver Figura 1). Aliado a alguns comentários no mesmo post
podemos verificar que conseguimos chegar a estes seguidores.
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No caso específico deste projeto que pretende potenciar a acessibilidade
do conteúdo científico ao público em geral, contribuindo para o aumento da
literacia científica e auxiliando-o a criar ferramentas para identificar questões
e perscrutar conclusões baseadas em evidências, que lhe permita uma consciente tomada de decisão acerca do mundo natural e suas implicações sociais.
Assim sendo, o objetivo foi superado, a contar pelo número de comentários, número de likes e número de seguidores e países. Podemos concluir que
através do acesso a conteúdos científicos escritos de forma simples e descontraída se atingem diferentes públicos-alvo, contribuindo para o aumento de
literacia científica das pessoas que o visitam nas diferentes plataformas.
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Resumo
Um dos aspetos fundamentais da discussão sobre a ciência diz respeito à sua
relação com a vida quotidiana. O quadro geral deste artigo é a relação entre a imprensa regional, os cidadãos e a política democrática na adoção de políticas sobre
ciência. Nessa discussão, vamos tentar refletir sobre os limites e possibilidades do
jornalismo regional e a sua influência na tomada de decisões político-administrativas
e na formação de debates públicos incluídos no campo das ciências. Defende-se o
aprofundamento de novos métodos para aumentar a presença de cidadãos comuns no
jornalismo, relacionando-o sobretudo com a presença crescente dos ciência na vida
quotidiana Aborda-se o jornalismo regional como um possível recurso informativo
na divulgação dos saberes especializados que responde à necessidade de esclarecer
a população com o objetivo de gerar condições para a produção de um debate deliberativo sobre os temas científicos e as politicas que implicam a necessidade de decisão
cientificamente informada.
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A participação política e a ciência
Em relação aos debates públicos, estes refletem-se sobretudo na adoção de
processos deliberativos, os quais se relacionam com uma premissa proveniente da teoria política segundo a qual a vida cívica (nas suas mais variadas
dimensões, relacionadas simultaneamente com a participação dos cidadãos e
com as estratégias de legitimação das instituições, da das organizações e das
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políticas publicas) necessita de cidadãos ativos, intervenientes no processo de
tomada de decisões públicas.
Dada a circunstância de funcionar em sociedades modernas, complexas e
pluralistas, a deliberação carece, todavia, da existência da interação mediada
através de órgãos de comunicação social. Torna-se, pois, um conceito interdisciplinar, onde convergem os investigadores que conferem especial atenção
à dimensão comunicacional da definição de políticas na área da ciência, tendose vindo a impor em diversos contextos geográficos como uma área em que
a reflexão e a investigação científicas sobre a Comunicação e as Ciências se
cruzam de forma pertinente.
No âmbito desta confluência de investigações, é possível identificar vários fenómenos que convocam a participação cidadã, mais ou menos orientada para a deliberação como sejam os projectos que procuram dinamizar os
públicos dos media bem como a implantação de técnicas, práticas e metodologias deliberativas (sondagens deliberativas, consensus conference, citizens
jury e outras) que conferem uma inflexão específica a este campo de pesquisa,
orientado nomeadamente para a fundamentação da legitimidade da decisão
politica no campo da ciência. Vários fatores contribuem para o interesse deste
tipo de práticas:
1. A consciência crescente da necessidade de participação e envolvimento
dos cidadãos e dos interessados na aplicação de políticas públicas na
área da ciência em torno de temas sensíveis com largo impacto regional
como sejam ciência, ambiente, clima, gestão de solos, ordenamento do
território, participação nos medicamentos, adoção de boas práticas de
responsabilização pelo serviço nacional de saúde, entre outros temas
sensíveis.
2. A consciência crescente da necessidade de afirmação da legitimidade
institucional a partir da gestão e da dinamização comunicativa contínua
de consensos em torno das políticas publicas neste sector.
3. O desenvolvimento e a expansão de novos métodos e práticas de deliberação e um interesse crescente pela aplicação desses métodos e práticas
no mundo da comunicação pública sobre ciência.
4. O aparecimento contínuo de novas experiências relacionadas com o papel da comunicação mediada, nomeadamente as oportunidades abertas
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pelos media regionais, comunitários e de proximidade digitais para o
desenvolvimento de métodos e práticas deliberativas.
Sublinha-se ainda o interesse crescente dos níveis institucionais de decisão por uma agenda de implicações científicas que, refletindo o espírito do
tempo, trocam algumas temáticas ideológicas de longo alcance por temáticas
parciais de médio alcance, dominadas por políticas e medidas concretas (economia, ciência, agricultura, cultura, etc.) sendo que a decisão científica tem o
caracter de um interesse transversal a muitas das áreas da agenda do milénio:
ambiente, clima, ordenamento do território, gestão de solos, saúde, alimentação, demografia, incluindo crescimento, envelhecimento, esperanças de vida,
cultura e comunicação, como apenas alguns dos inesgotáveis domínios em
que a ciência ganhou um protagonismo quotidiano e concreto que chama a
atenção geral.
Finalmente, refira-se um ambiente generalizado de dessacralização das
especializações proporcionado pela escolarização das populações nos quais
muitos dos temas referidos, não perdendo a sua complexidade, ganham, todavia, uma dimensão visível apreensível pelo grande público. Isto é, o clima
passa a ser algo palpável para todos os cidadãos; a poluição e a construção de
infraestruturas básicas desencadeiam debates em torno do seu impacto ambiental; o ordenamento do território e o ambiente dizem respeito à organização
das florestas, ao combate aos fogos, ao futuro da economia rural e à agricultura.
A saúde perdeu alguma da aura mítica que acompanhava a profissão da
medicina e seus diferentes agentes auxiliares e complementares na prestação de cuidados. A existência de um serviço nacional de saúde não torna as
pessoas menos exigentes, antes torna mais pertinente a consciência dos seus
direitos no acesso aos cuidados.
A criação de uma rede de Centros Hospitalares, Universidades e Laboratórios de Investigação reforçou estas centralidades (de direitos e de necessidades) que implicam e mobilizam novos públicos ativos interessados no tema,
gerando maior busca de informação e de escrutínio publico. Os cientistas, sejam a sua atividade desenvolvida no plano teórico ou aplicado, deixaram de
pertencer a uma torre de marfim em que desenvolviam obscuras pesquisas, no
sentido do seu hermetismo e ausência de relação com a vida dos cidadãos.
Num modelo generalizado de globalização, os laboratórios disputam re-

82

João Carlos Correia

conhecimento e financiamentos e tomam-se vulneráveis perante uma opinião
pública que já não se contenta com a simples resposta de que “são assuntos
complicados” para saber em que foram aplicados os seus impostos.
O papel desempenhado pelos órgãos de comunicação na divulgação da
Ciência é fundamental na sociedade do conhecimento. Por um lado, a ciência
está incorporada na vida quotidiana de uma forma visível a qualquer cidadão.
Por outro lado, porque produz impacto em âmbitos com consequências sociais
incontornáveis como sejam o ambiente, a genética, a saúde, a biotecnologia,
o armamento etc.
Respondendo a este espírito do tempo, os métodos deliberativo emergem
à revelia de algumas das conceções elitistas da democracia, influenciadas pela
teoria da escolha racional, as quais realçam o carácter privado e instrumental
da política na seleção das elites que gerem as políticas públicas.
Dryzek (2000) argumenta que a lógica defendida pelas teorias elitistas
conduz à burocratização e concentração do poder nas mãos de elites tecnicamente competentes que tratam a política como um assunto que lhes diz respeito a eles e não aos cidadãos, impedindo uma conceção dos sujeitos sociais
como livres e iguais e capazes de uma cidadania ativa.
Por isso, na democracia deliberativa, a ênfase é colocada no pressuposto
de que a democracia necessita de cidadãos cuja influência no processo de tomada de decisão não se restringe às eleições, mas se estende à participação
racional no debate público sobre as questões de interesse coletiva. A conceção democrática de bem comum, desta forma, não se restringe à agregação
das preferências individuais, mas articula-se com o debate e a deliberação.
(Dryzek, 2004: 143)
Na ciência, atores da sociedade civil podem assumir uma função proeminente na esfera pública para o exercício da função de influência na decisão e de
monotorização das práticas. Temas como o empobrecimento, a ameaça climática, os desafios ecológicos dificilmente gozariam da visibilidade dos agentes
institucionais sem a existência de movimentos sociais e da articulação destes
com diferentes fora com um grau diverso de especialização.
O processo segue um percurso conhecido: a) os temas são levantados por
intelectuais e ativistas de advocacia social na periferia do sistema político; b)
penetram na agenda de revistas, associações, clubes, fóruns de cidadãos, universidades, organizações profissionais, etc. c) cristalizam-se no coração de
movimentos sociais e subculturas e conhecem uma dramatização que capta
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a atenção dos media; d) nos media de massa, atingem um público alargado,
entram na agenda pública e influenciam a decisão política e judicial (cf. Habermas, 1996, pp. 460-461; Gomes e Maia, 2008: 104).

Instituições participativas e ciência
Um pouco por todo o lado, têm-se vindo a verificar um conjunto de experiências que refletem pressupostos deliberativos e de apelo à participação dos cidadãos, nomeadamente no que respeita à consulta sobre políticas públicas em
áreas científicas. Conferências, conselhos e júris de cidadãos proliferam patrocinados por instituições nacionais, supranacionais, locais e regionais. Este
movimento de crescendo de interesse generalizou-se na União Europeia e tem
tido o seu reflexo crescente também em Portugal e Espanha.
Entre as várias iniciativas que têm vindo a ser promovidas para conhecer
as opiniões dos cidadãos e os problemas que estes identificam como prioritários destacam-se a consensus conference /conferência de consenso – um
método que reúne peritos e leigos numa audiência pública. Tem sido utilizado
para incluir os pontos de vista dos leigos (não-especialistas) na avaliação de
assuntos de importância social e, nalguns casos, permitir que tais decisões
possam influenciar a tomada de decisão política.
Os participantes centrais da conferência para o consenso incluem uma
comissão diretiva, um painel de leigos, um painel de especialistas, um moderador e, possivelmente, um avaliador. A consensus conference, embora possa
mudar em diferentes contextos, tem características determinadas que definem
este utensílio deliberativo.
Um painel selecionado de leigos passa por um processo de aprendizagem
no qual são informados sobre o tema da conferência, acerca das principais
questões em debate e sobre os aspetos conflituais que estão relacionados com
o tema. Usando esta formação introdutória, o painel de leigos prepara um conjunto de questões que sentem que têm que ser dirigidas a fim de formularem
uma opinião e recomendações sobre o assunto;
Um painel de peritos é selecionado para ter em conta essas questões e
apresentar as suas respostas sob a forma de uma apresentação ao painel de
leigos durante uma conferência pública. O painel de leigos retira-se e aprecia
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o assunto. Finalmente, apresenta as suas conclusões e recomendações num
documento final que é apresentado ao público no último dia da conferência.
Geralmente, identifica-se um grupo de 10 a 15 indivíduos que são encarregues de examinar e formular soluções para um determinado problema, sendo
apresentado um número relativamente idêntico de peritos. Os cidadãos são
encontrados enviando convites a cidadãos aleatoriamente selecionados entre
cidadãos com mais de dezoito anos. Entre os que desejam participar são aleatoriamente seleccionados alguns com mais de dezoito anos, tendo em conta
critérios sociodemográficos, e se possível, ausência de conhecimentos especializados sobre o tema.
O painel de cidadãos, ao longo de várias reuniões preparatórias e da conferência final, recebe informação desenvolvida sobre o problema em questão,
participa na seleção de peritos (podendo indicar apenas o tipo de peritos desejados ou compondo eles próprios o painel a partir de uma lista de convidados),
formula as questões que irão ser apresentadas, escuta testemunhos de peritos
convidados, delibera sobre as suas respostas e chega a uma recomendação sobre o modo como o problema deve ser resolvido ou abordado. O resultado é
um documento chamado relatório de consenso (Haas, 2007: 104). O método
da conferência para o consenso foi significativamente explorado na Dinamarca
pelo Comité Tecnológico para a Tecnologia para analisar custos e benefícios
de algumas aplicações tecnológicas.
Desde 1997, promoveram-se conferências deste género em torno de decisões políticas baseadas em áreas científicas relacionadas com o ambiente e a
poluição, mapeamento do genoma humano, terapia genética, fertilização, alimentos geneticamente modificados, vigilância eletrónica, teletrabalho entre
outras áreas de decisão que contivessem implicações científicas e tecnológicas. Nesta particular aplicação o objetivo é, justamente. ultrapassar o fosso
entre cientistas, políticos e opinião pública. (cf. Haas, 2007: 78; 104; 107108; Gatil, 2008: 204-205.)
Entre os casos de estudo que podem ser citados na Europa podem ser significativamente referidos os que incidem sobre a recurso a esta metodologia
no Reino Unido quanto às questões relacionadas com a genética e consequentemente com a ética para as ciências da vida.
Os júris de cidadãos têm sido usados para aconselhar os Governos Nacionais numa vasta gama de temas controversos, incluindo aspetos do desenho
ou planeamento da cidade; reforma do sistema de saúde e níveis de despesa
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social; prioridades médicas; escolha de tecnologia para a produção de energia,
etc.
O recurso a este tipo de metodologias implica uma crítica à distinção que
se costuma fazer entre ciência e sociedade ou entre ciência e suas aplicações.
Assim, os cientistas são olhados como homens públicos. A ciência é financiada pela sociedade e pelo governo. Portanto, a ciência deve ser acessível ao
público. A sociedade deve traçar os limites da aplicação científica e decidir
como esta deve se tornar parte da vida quotidiana
Um exemplo é o National Institute for Clinical Excellence (NICE), uma
instituição no Reino Unido, um corpo deliberativo cujo papel é o de providenciar o acesso a tratamentos e diretrizes clínicas a serem utilizados pelo Serviço
Nacional de Saúde. O Instituto decide por exemplo que medicamentos devem
ser subsidiadas pelo serviço médico estatal, quais tratamentos são apropriados
e o que o serviço de saúde deve disponibilizar à sociedade. Muitas questões
envolvem problemas especializados, questões de natureza económica e acesso
a tratamentos. Há especialistas técnicos para auxiliar nessas questões. Mas
existem também questões de valores e julgamentos. Por exemplo, quem deve
ter a prioridade? Os jovens ou os idosos? Onde deve estar o equilíbrio nos
cuidados com a saúde? Quando é esse o caso, o Instituto consulta o conselho
cidadão, um grupo de trinta pessoas representativas da população, em sentido amplo: idosos, jovens, homens, mulheres, deficientes, não-deficientes. O
grupo reúne-se por três dias para debater a questão e formular um julgamento
sobre ela.
Em Portugal, o Grupo de Estudos sobre Conflitos Ambientais foi instituído durante a Segunda Conferência Mundial de História Ambiental, realizada em Guimarães (Portugal), em julho de 2014 e, um ano depois, em maio
de 2015, os seus membros reuniram-se num Simpósio Internacional realizado
na Universidade de Évora. (Guimarães e Cebada, 2016.) Desde então, tem desenvolvido um trabalho intenso de investigação relacionado com os conflitos
de poluição mineira. Foi constituído por uma equipa multidisciplinar (historiadores, economistas, antropólogos, sociólogos, linguistas, engenheiros, advogados, etc.) interessados em abordar as consequências do renascimento
da mineração na Europa. Nesse sentido, o objetivo é fornecer informações
para promover uma melhor e mais ativa participação dos agentes envolvidos e
ajudar os políticos a tomar melhores decisões com base em informações consistentes. (Guimarães e Cebada, 2016) Este grupo de investigação é também
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gerador de ativismo e participação em torno da ciência e recorre frequentemente aos media regionais para impactar algumas posições.
O projeto Raízes da Ação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável no
Sul da Comunidade Europeia teve por objetivo, entre outros, perceber quais
os papéis que as organizações ambientalistas-locais, bem como as organizações estatais, desempenharam nos conflitos locais. O projeto, que decorreu no
período da transposição da legislação comunitária ambiental para os países da
periferia e das fortes transferências de fundos de Bruxelas para investimento,
principalmente em infraestruturas, identificou as condições que levavam os
atores a mobilizarem-se favoravelmente ou contra os projetos de desenvolvimento (Paiva, 1998, p. 1 cit. in Guimarães e Fernandes, 2016: 11). A
análise comparativa envolveu três países mediterrânicos (Portugal, Espanha
e Grécia) e estabeleceu uma metodologia baseada na análise do protesto público. A recolha da informação foi feita na imprensa diária (JN e Público,
no caso português), em imprensa especializada ambiental (Fórum Ambiente)
e em entrevistas de personalidades-chave, assim como na imprensa regionais
das NUTs.
Os resultados dessa análise extensiva e comparativa foram depois amplamente divulgados e mostraram que os protestos ambientais de base eram, na
sua esmagadora maioria, de tipo comunitário (77 por cento dos casos), prioritariamente localizados em freguesias rurais, envolvendo menos de 100 participantes, expressos e através de queixas às autoridades, a petição e as conferências de imprensa, nomeadamente nos media regionais. (Paiva, 1998). As
principais causas de mobilização detetadas pelo projecto foram as propostas
de construção de aterros e o tratamento de resíduos (34 por cento dos casos), seguidos de questões relativas à construção ou infraestruturas e indústria
transformadora. Constatou-se que, em Portugal, havia um fosso não só entre
o governo, as instituições nacionais e europeias, por um lado, e as populações mobilizadas, por outro, como também entre os desígnios consagrados
nas agendas das grandes organizações ambientais e os movimentos locais autónomos, o que foi explicado com o baixo nível de educação ambiental e
envolvimento em organizações deste tipo (Paiva, 1998, p. 3 cit in. Guimarães
e Fernandes, 2016: 9). Muitos dos debates foram frequentemente promovidos
por jornais regionais e associações comunitárias. (ver. Guimarães e Fernandes, 2016: 11). Parte desse fosso foi complementado em torno de alguma
intervenção de ativistas locais com repercussão na imprensa regional.
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Mais recentemente (2014-2015), a cooperação entre três unidades de investigação centradas em questões ambientais - a Oficina de Ecologia e Sociedade (ECOSOC), do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
(CES/UC); o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil (MCTI); e o Centro de Investigação em Sociologia
Económica e das Organizações (SOCIUS, ISEG/UL) - deu lugar ao projeto
exploratório Portugal: Ambiente em Movimento (PAeM). Procedeu-se a uma
recolha sistemática de informação qualitativa sobre os conflitos ambientais em
Portugal considerados relevantes, disponibilizando-a num portal web. Neste
projeto identificaram-se 162 casos que foram documentados com base nos arquivos dos principais jornais, repositórios de trabalhos académicos, relatórios
técnicos, artigos científicos em revistas nacionais e internacionais. Subsidiariamente recorreu-se ainda a outras fontes secundárias (livros, fotos e vídeos).
A informação, recuperada predominantemente através de motores de busca na
web, permitiu criar um acervo referenciado e sistematizado com mais de 5 mil
ficheiros. (cf. Guimarães e Fernandes, 2016: 13).
A luta contra instalação da Central Nuclear de Ferrel, as campanhas de
despoluição do Alviela, a campanha pela preservação do ecossistema da Serra
da Malcata na Beira Interior para proteção do Lince Ibérico e que culminou
finalmente na classificação daquela formação de relevo como reserva natural,
a luta contra abate de árvores onde nidificavam cegonhas, em Alcácer do Sal,
o conflito transfronteiriço contra a construção de uma lixeira nuclear na província de Salamanca, a luta contra a receção de resíduos sólidos com origem
na Suíça e sua respetiva repatriação, o movimento contra a coincineração em
Portugal: Souselas (Coimbra), Macieira (Leiria) e Outão, na Arrábida (Setúbal), os conflitos em torno da instalação de aterros sanitários como foram os
casos de Sermonde (1994), Taveiro (1996), Arcena (1998), Bigorne e Cadaval
(1999), o conflito em torno da Gravura de Foz Côa, a luta contra a construção
de novas barragens, feita agora em nome da preservação do património natural
e ambiental (como no Tâmega, em 2003, e no Vouga, em 2009), a contestação ao Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico
(2007). e a luta contra o projeto de construção de uma mini-hídrica de Foz do
Caneiro, as manifestações conjuntas de espanhóis e de portugueses em Espanha contra a decisão do governo espanhol em prorrogar por mais uma década
o encerramento da central nuclear de Almaraz, as ações desenvolvidas contra
os projetos da linha de alta tensão de Galiza ao Porto (2011) e de nova mina
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de urânio a céu aberto, na região de Salamanca (2012); a oposição contra projetos extrativos como o projeto da mina na freguesia de Boa Fé (Évora) de
uma companhia canadiana, a Colt Resources, que pretendeu explorar ouro em
Évora (2011), o licenciamento da exploração de caulino nas áreas dos concelhos de Cantanhede, Mira e Figueira da Foz ou a oposição a projetos extrativos
de lítio (Argemela) são exemplos de uma longa e semsível evolução que se faz
sentir na opinião publica em torno das questões ambientais
Também aqui se constatou que este tipo de procedimentos foi objeto de
uma mediação crescente no jornalismo regional e comunitário em complemento com plataformas online e de jornalismo hiperlocal: há um corpo crescente de informação disponível para questionar a implementação de infraestruturas de comunicação de banda larga em áreas rurais. Agora começa a
verificar-se um corpo crescente de informação sobre o potencial de produção
colaborativa de notícias que gerem esferas publicas que contribuíam para o
desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade, em torno da relação entre
esfera pública e comunidades sustentáveis.

Jornalismo regional, especialização e ciência
Se a imprensa local não estiver muito atenta e disponível para os interesses
dos seus leitores e conterrâneos, acabará por se descredibilizar e até, perder
sentido. Hoje a população leitora de jornais locais é muito mais exigente:
o estado de bem-estar social (welfare state) colocou os cidadãos perante a
satisfação de bens e serviços de que não dispunham mas em relação aos quais
se tornam mais exigentes e mais conscientes dos seus direitos. A imprensa
regional não pode desafetar-se destas mudanças: o produto que se oferece
tem que ter não só mais qualidade informativa, mas também obedecer a uma
pluralidade que reflita os seus leitores, assinantes e anunciantes e os interesses
que decorrem do funcionamento diário e do escrutínio de serviços como sejam
os de saúde ou os que impactam a qualidade ambiental das regiões respetivas.
A Imprensa regional, porque muito próxima dos problemas locais e das
pessoas que os sentem, é mais fácil de ser escrutinada e comentada, o que
acaba por se traduzir numa maior responsabilidade social perante os seus leitores. Nesse sentido, parece lógico por razões de desempenho empresarial
e de responsabilidade social tentar colmatar a lacuna que entre nós ainda se
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se verifica de comunicação entre os centros de produção de ciência e tecnologia (C& T), as instituições prestadoras de serviços que implicam decisões
científicas e o público em geral.
Por isso, temas como um certo nível de divulgação científica de qualidade associada à democratização dos centros de investigação bem como um
escrutínio mais amplo em temas que impactam dimensões científicas de análise (impacto ambiental, ordenamento do território, saúde ) devem vir ocupar
um lugar significativo nos media, não se devendo estes limitar ao acompanhamento dos posicionamentos das instituições como as Universidades, Escolas,
Centros de Saúde e Centros Hospitalares nos rankings de qualidade nem ao
anúncio, certamente merecido mas limitado, dos apoios, prémios e investimentos atribuídos a estas instituições ou a alguns dos seus profissionais e investigadores.
Nesse sentido, sugere-se que o acompanhamento da ciência, dos debates
e das politicas científicas ou que incorporam uma forte dimensão científica
mobilizam hoje a atualidade nacional e regional em temas como sejam a localização de um aeroporto; a concessão de licenças para extração de lítio; a
discussão sobre o financiamento de medicamentos para doenças raras como
a paramiloidose, de forte incidência Unhais da Serra; o impacto ambiental
do Turismo nas reservas naturais; a restrição legal da plantação de eucaliptos; o aproveitamento dos solos para a agricultura biológica; a certificação de
produtos genuínos, entre infinitamente outros.
No entanto, o acompanhamento pelos media regionais parece obtusamente
insuficiente. Em parte, isto acontecerá devido à percepção equivocada dos
meios de comunicação que o público não tem interesse pelos assuntos relacionados com o universo da ciência, e também à falta de preparação de boa
parte dos jornalistas para entender e interpretar corretamente a informação
científica.
Todavia, se isto é verdade da parte dos media regionais, dos centros produtores de C&T não existe, salvo exceções, um sistema de divulgação que
vise democratizar o conhecimento, tornando a informação científica acessível e atraente ao público não especializado. Esta é uma falha que incorre na
própria função de cidadania, já que em nosso país quase todo o sistema de
pesquisa é estatal,
Um tal desafio coloca, naturalmente, o problema da especialização. O
sociólogo alemão Niklas Luhmann acreditava que existem diversos sistemas
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que se constroem a si próprios de acordo com os seus próprios critérios de
diferenciação em relação ao ambiente que os rodeia. O processo de diferenciação social traduz-se na autocriação (autopoiesis) de estruturas chamadas
sistemas: política, economia, direito, arte, saúde, ciência, religião. Os media
e o sistema de investigação científica são, cada um per se, um sistema entre
outros. Cada sistema social tem um código próprio com que filtra, constrói
e processa informação. Ainda que pareça que os temas que transportam os
media provêm de outros sistemas ou subsistemas como sejam os da economia ou da arte ou do direito, a verdade é que os media abordam esses temas
de uma maneira peculiar recorrendo aos seus critérios de elegibilidade e de
processamento específicos.
Cada sistema tem uma forma diferenciada de código de comunicação universal, que no caso dos meios de comunicação social assenta na distinção entre o que deve ou não ser transformado em informação. Ainda que a verdade
ou a presunção de verdade sejam indispensáveis para as notícias, os meios de
comunicação não se orientam pelo código “verdade – falsidade”, mas antes
recorrem à aplicação de um código binário que respeita a duas possibilidades:
informação/não informação. (Torres Nafarate, 2000: x; Luhmann, 2000: 22)
O tempo e o modo próprios do sistema de investigação científica são o da
produção da hipótese, da observação cuidadosa, da experimentação repetida
em condições diversificadas. Tecnicamente a ciência implica prazos, formas
de investigar e de ponderar a validade dos resultados de acordo com procedimentos que remetem para critérios específicos e independentes que diferenciam este sistema enquanto tal. As rotinas profissionais da ciência seguem
uma lógica procedimental complexa e técnica que passa por várias fases regulamentadas.
Já o tempo e o modo dos media implicam prazos diferentes, formas de
investigar e de ponderar a apresentação dos factos e dos resultados em função do ritmo da organização mediática e da satisfação das necessidades das
audiências. Ao nível procedimental, ambos os campos possuem lógicas e critérios próprios de seleção dos factos, dispositivos específicos de produção de
conhecimento, funções e intencionalidades diferenciadas
Apesar da importância epistemológica da abordagem sistémica que nos
elucida sobre a especialização inerente aos diferentes sistemas, não nos parece
(aqui ao contrario de Luhmann), que as suas respetivas configurações próprias
determinem a existência de uma pura autorreferencialidade: isto, cada um dos
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dois sistemas, sistema de investigação científica e mediático, tal como todos
os restantes sistemas não se podem ignorar entre si: simplesmente abordam
assuntos de modo diferenciado. Apesar da autonomia e diferenciação que são
próprios dos sistemas, existem momentos de interação entre a atividade dos
media e a atividade dos restantes sistemas nomeadamente do sistema científico.
A especialização levanta problemas epistemológicos à natureza do conhecimento jornalístico. O jornalismo é vulnerável, se tomarmos como medida
a sua comparação com um método formal, analítico e demonstrativo, uma
vez que não se pode desprender do acervo de conhecimentos provenientes do
mundo da vida para representar a realidade. Porém, essa relação com o mundo
da vida constituí adicionalmente uma parte da sua força na medida em que,
sendo forçosamente menos rigoroso do que o de qualquer ciência formal, em
compensação, se apresenta também como dotado de um conhecimento menos
artificial e esotérico e, consequentemente, mais capaz de gerar conhecimento
partilhado por uma ampla variedade de protagonistas sociais.
Todos os campos de conhecimento implicam a partilha de auditórios específicos e segmentados e de um jargão próprio dos agentes e especialistas
que atuam no seio desse campo ou sistema específico: os peritos e cientistas
usam uma linguagem especializada dirigida a um auditório especializado em
diferentes ramos das ciências e diversos contextos profissionais. A linguagem
formal partilhada por cientistas justifica-se pela universalidade ideal de seu
auditório a qual não coincide com uma universalidade de facto. Na verdade,
a linguagem formal partilhada por cientistas circula por determinadas redes e
mecanismos de disseminação cuja validade no respetivo campo se encontra,
pelo menos, nalguns casos, na razão direta do seu hermetismo.
O ideal de universalidade do Jornalismo caminha em outra direção. O
auditório universal que idealmente persegue implica uma universalidade de
facto que é uma de suas principais justificações sociais e funcionais: a de
manter a comunicação entre o físico, o advogado, o operário e o filósofo, etc,
isto é, no interior do sistema social como um todo.
A natureza desta universalidade associada ao mundo da vida quando transposta para a comunicação publica coloca, todavia, problemas exigentes que se
amplificam numa época de mediatização em relação à cobertura de áreas que
supõem algum grau de especialização: a preocupação com o rigor e a distinção entre divulgação e trivialização
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Apesar destes cuidados, não se pode ignorar a centralidade da ciência
numa agenda regional: esta, pelas razões aduzidas, está bem posicionada
face a investigação científica e a deliberação sobre políticas de ciência para
se referir a elas sem perder contacto com as populações. A proximidade
transforma-se numa estratégica que deve ser usada com redobrados cuidados:
sensacionalismo ou populismo por parte de jornalistas; hermetismo e artificialidade por parte de cientistas. Apesar de tudo, profundamente ligados por
uma enorme responsabilidade para com a humanidade.

Conclusão: a ciência como parte da agenda regional
Um conjunto de motivos aponta para uma nova forma de olhar para identidade das regiões que, por sua vez, reclama um novo jornalismo regional. Não
se atende a esta reclamação, enredando-se numa mitificação de uma memória. É, portanto, como identidade de projeto, embora dotada de uma espessura
histórica em que se sustém que a região, nomeadamente na dimensão da sua
produção científica e das decisões políticas que envolvam ciência, podem ser
pensadas. Consequentemente, é também encarando o jornalismo como um
fautor de dinamização das comunidades que não seja um mero refúgio da memória ( transposta através de uma determinada forma conservadora de olhar
para o passado) e em que este pode encontrar-se com a novas realidades que
transformam as identidades, nomeadamente beirãs: novas universidades, novos institutos politécnicos, novos serviços, novos estudantes, novos modos
de comunicar, novas formas de legitimação das elites e, consequentemente,
novos públicos.
A Imprensa Regional Portuguesa constituiu um importante instrumento
de valorização e desenvolvimento das regiões de baixa densidade, particularmente na área Centro de Portugal. Esta relação com a proximidade pode ser
encarada de formas diversas:
• Como um elemento anacrónico que exagera numa visão ideal com elementos que resultam deste retrato como sejam:
1. A dependência das fontes informativas mais próximas;
2. A falta de distanciamento crítico;
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3. A excessiva dependência de um retrato histórico da região;
4. Falta de atenção sobre as exigências dos novos públicos emergentes;
5. A indiferença perante as transformações culturais, económicas e
tecnológicas e científicas.
6. Ocasionalmente, a escassa profissionalização dos quadros.
Isto é, pode traduzir-se na minimização de elementos decisivos para a
manutenção das regiões de baixa densidade enquanto uma identidade aberta
que não depende apenas de uma certa memória nostálgica e reificada. Como
exemplo destes elementos que carecem de um novo olhar apontam-se: aparecimento de novos serviços, nomeadamente Universidades e Centros Hospitalares; novas realidades ligadas ao empreendedorismo das indústrias culturais e
criativas e TICs, novos tipos de público, exigindo, por isso novos modelos de
negócio, novos direitos ligados aos serviços prestados pelo estado, atenção e
divulgação da investigação científica desenvolvida em unidades e laboratórios
que possa ser aplicada à região, disponibilização de novas plataformas. Finalmente, deve traduzir-.se na aposta de alguma tematização ou especialização
média que implique a identificação de temas que, como os referidos, exigem
algum treinamento específico.
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Resumo
O Governo Português tem repetidamente proclamado o mar como prioridade nacional e as Nações Unidas declararam o período de 2021 a 2030 como a Década das
Ciências Oceânicas. O oceano é visto com distanciamento pela maioria da população, mas a sua grande influência na vida humana exige um maior conhecimento e
compreensão públicos. A análise de conteúdos deste estudo exploratório sobre o caso
do Jornal Público, sugere que os editores atribuem mais relevância aos assuntos de
ciência marinha quando estes se encontram associados a tópicos de maior noticiabilidade, como é o caso da agenda política, entre outros. A confirmar-se esta associação,
será necessário compreender melhor como tal acontece e repensar a forma desejável
de comunicar a ciência marinha no meio jornalístico. Como tal, conclui-se que o
presente objeto de estudo apresenta plausibilidade para pesquisa e aprofundamento
futuros.

Palavras-chave
Comunicação de ciência, Jornalismo, Ciência Marinha, Análise de Conteúdos, Oceano

Introdução
O Oceano inundou definitivamente as agendas políticas. As Nações Unidas
declararam a próxima década como a década da ciência do Oceano (IOC_UNESCO, 2017). Portugal foi um dos países que contribuiu ativamente para esta
95
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realidade: num relatório publicado no ano de 1998, a Comissão Mundial Independente para os Oceanos, liderada por Portugal, apontava a consciencialização e participação públicas no que refere aos Oceanos (CMIO, 1998)
como seu principal objetivo, de que foi exemplo sem paralelo a designação
desse como o Ano Internacional dos Oceanos e a organização da “Expo’98”,
evento multidisciplinar de grande escala com o tema: “Os Oceanos: um património para o futuro”. Se uma grande percentagem de mar do nosso planeta
permanece por explorar (NOAA, 2014), não é menos verdade que a ciência aprofunda todos os dias o seu conhecimento sobre as complexas dinâmicas oceânicas, a sua influência na vida das comunidades humanas e viceversa, informação tão necessária para um desenvolvimento humano sustentável. A nível europeu foi recentemente criada na Comissão Europeia uma
agenda para a Governação Internacional dos Oceanos, que inclui uma linha
de ação intitulada: “reforçar a investigação e os dados sobre os oceanos à escala internacional” (Comissão Europeia, 2016). Investe-se na investigação e
na inovação para melhor comunicar ciência, aproximar a interação entre cientistas e público, empenho que envolve investigadores, instituições, escolas e
que, naturalmente, procura também o envolvimento de órgãos de comunicação social.
O advento da ciência e o da necessidade da sua comunicação são contemporâneos (Conceição, 2011). Já a comunicação científica e a compreensão
pública sobre a ciência como áreas de estudo são mais recentes, tendo começado nos anos 60 (Bodmer, 1985), talvez devido a especialização crescente
das novas investigações e à dificuldade de transmitir esse conhecimento complexo ao grande público.
Portugal, com o programa Ciência Viva, que desde 1996 tem comunicado
ciência a diferentes escalas em todo o território nacional, é apontado como
bom exemplo, e mais ainda no que respeita ao esforço pela literacia oceânica
(Conceição, 2011; Strang e Tuddenham, 2012).
A literacia oceânica, ou a compreensão do público sobre o Oceano, distinguese de outro tipo de literacias científicas, dado que mesmo para a população que
vive em contexto de proximidade com o mar, a interação com ele é superficial (e mal atinge o mar profundo). A nível nacional foi descrita a ligação
da sociedade com o mar como “distante, intangível e invisível”, e relatado
um “apagamento da ligação cultural com o mar”, apontando a promoção da
“Visibilidade, da Comunicação, da Imagem e da Cultura Marítimas” como
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fatores chave para um retrocesso desta tendência (Ministério da Defesa Nacional, 2007: 2). Porque esquecemos tudo aquilo que não conhecemos e com o
qual não temos ligações afetivas e psicológicas (SaeR/ACL, 2009: 136/137).
Mais do que reproduzir a realidade, está descrito o papel do jornalismo
enquanto seu construtor social, que resulta do trabalho de escolher e organizar os elementos de representação de uma determinada forma. Os media são
vistos então como agentes de partilha e de visibilidade de uns fenómenos em
detrimento de outros (Correia, 2012).
Com este enquadramento, decidimo-nos a desenvolver um estudo exploratório, de forma a manusear o corpus da produção jornalística sobre a ciência
marinha, comparando-o ao da restante produção jornalística sobre ciência, e
ao da produção jornalística sobre a temática do mar, com o intuito de identificar a plausibilidade deste assunto enquanto objeto de estudo, bem como de
possíveis hipóteses e abordagens para pesquisa futuras.

Enquadramento Teórico
A uma realidade construída pelos media, como a que vivemos atualmente, já
foi dado o nome de época pós-moderna ou até hipermoderna. Um período em
que mais do que geograficamente circunscritos ao espaço físico que ocupamos
e que nos rodeia, nos encontramos em lugares de referentes imaginados e em
que os media assumem um papel preponderante (Lipovetsky e Serroy, 2010;
Fortuna, 1999; Camponez, 2002).
Poder-se-á então compreender qual tem sido o papel dos media na construção dos espaços e elementos onde o público se encontra com o conhecimento científico? E ainda mais especificamente, no caso da ciência marinha,
que habitualmente acontece em lugares tão remotamente afastados das suas
casas?
Um dos métodos mais utilizados para auscultar o panorama existente no
campo dos media é o de proceder a uma análise de conteúdos jornalísticos de
um determinado órgão de comunicação. No cenário internacional, podemos
referir as investigações “Content Analysis of New York Times Coverage of
Space Issues for the Year 2000” de Fiona Clark e Deborah L. Illman, centrada,
sobretudo na análise temática destes conteúdos, no sentido de saber o que é
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considerado como fazendo parte da temática espacial e qual a abrangência
desta cobertura (Clark & Illman, 2003).
Na Europa, temos o exemplo de um estudo que combinou a análise dos
conteúdos com a entrevista aos seus editores e jornalistas. O estudo de Hijmans, Pleijter e Wester, “Covering Scientific Research in Dutch Newspapers”,
que às problemáticas já aqui referidas (temáticas e ênfase), adicionaram questões relacionadas com os aspetos metodológicos da pesquisa jornalística, bem
como a introdução de aspetos como o fator de incerteza, tais como estatística,
sorte e risco, tão inerentes ao trabalho científico (Hijmans et.al., 2003).
Mais próximo ao tema do mar, sublinhamos a pesquisa “Global Warming
Coverage in the Media: Trends in a Mexico City Newspaper”, que se focou no
tom com que os artigos eram apresentados e no tipo de abordagem: se mais
preocupados com os impactos ambientais, se nas relações internacionais ou
nos seus conflitos (Gordon et al., 2010).
No panorama nacional, e em relação à análise da ciência na imprensa,
destacamos a investigação sobre o uso da matemática na produção jornalística
nacional, que recolheu 9589 produtos informativos, sendo que 1107 incluíam
informação matemática e de entre estes, 30 a 40% ostentava erros matemáticos
(Pereira et al., 2015).
O presente estudo enquadra-se nos estudos sobre comunicação, e dentro
destes, na análise de conteúdos das mensagens circulantes.

Metodologia
Para este estudo exploratório foi feita uma análise de conteúdos noticiosos do
jornal Público, um dos órgãos que mais se tem destacado pelo esforço continuado e regular na produção de conteúdos de âmbito científico (Granado
& Malheiros, 2015) e por esse motivo escolhido como estudo de caso. De
forma a explorar a realidade atual, delimitou-se a janela temporal ao ano de
2017, de Janeiro a Dezembro. Sendo o Público um jornal que distribui os seus
conteúdos diferentemente consoante o dia da semana, escolheu-se seccionar
a amostra em uma semana por cada mês, constituída por edições de 7 dias
seguidos. Fez-se variar a incidência de cada semana em diferentes fases do
mês (início, meados, final) rotativamente ao longo dos meses. Numa amostragem paralela foram analisadas as edições de 4 datas especiais (a saber: Dia
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Internacional dos Oceanos - 8 de Junho, Noite Europeia dos Investigadores 29 de Setembro, Dia Nacional do Mar - 16 de Novembro e Dia Internacional
da Cultura Científica - 24 de Novembro), bem como das vésperas e dias seguintes, com o intuito de compreender se eram produzidos conteúdos próprios
para assinalar estas efemérides. Os conteúdos desta amostragem paralela não
foram considerados na amostragem principal.
A amostragem principal consistiu em 84 edições das quais foram identificados e recolhidos todos os conteúdos com temática marinha e científica,
sendo que uma parte destes era, obviamente, correspondente às duas temáticas. Entendeu-se por conteúdos de temática marinha todos aqueles que versavam sobre o mar e assuntos diretamente relacionados: pescas, barcos, estado
do mar, meteorologia, acontecimentos passados no mar e na orla marítima
(costa, praias, ilhas), artigos de opinião ou crónicas relacionados com estes
temas. Entendeu-se por conteúdos de temática científica, todos aqueles que
versavam sobre ciência: processos, descobertas, protagonistas e legislação da
ciência, conteúdos que apresentem no seu corpo informações obtidas através
de estudos ou abordagens científicas ou conteúdos de opinião sobre o valor
e importância da ciência. Considerou-se como conteúdos de ambas as temáticas, todos aqueles que versavam sobre assuntos pertencentes a ambas as
anteriores temáticas.
A análise baseou-se nas seguintes variáveis: data, temática, tipo de conteúdo, posicionamento, paginação e extensão, tópicos principais, pertinência
da componente visual, variabilidade temporal da frequência, de forma a responder às seguintes questões:
• Qual a frequência de notícias de temática científica marinha no corpus
das notícias sobre o mar e das notícias sobre ciência?
• Quais os tipos de produtos jornalísticos mais utilizados para abordar
estes temas?
• Que posicionamento e paginação recebem estes conteúdos dentro do
jornal, e qual a sua extensão?
• Quais os tópicos mais frequentemente abordados?
• Qual o nível de pertinência da componente visual face à componente
verbal destes produtos informativos?
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• Existe variabilidade ao longo do ano na publicação destes conteúdos?
Se sim, quais os momentos de maior e menor frequência?

Resultados e discussão
A análise dos 229 casos recolhidos baseou-se na comparação entre os três
grupos temáticos:
1. CM) Conteúdos de temática científica e marinha (23 casos, logo 10%
dos casos)
2. C) Conteúdos de temática só científica (142 casos, 62% )
3. M) Conteúdos de temática só marinha (64 casos, 28% )
Nota: todos os valores percentuais foram arredondados às unidades.

Na amostragem paralela, feita nas datas especiais, nenhum dos conteúdos
existentes era alusivo às datas assinaladas. Foi curioso, no entanto, encontrar nesta amostragem notícias relacionadas com outras datas especiais (Dia
Mundial do Coração a 29 de Setembro e Dia Internacional do Idoso a 1 de
Outubro, por exemplo).
Frequência
Quanto ao número de casos, as notícias do grupo CM corresponderam a
14% da totalidade de conteúdos de temática científica e a 26% da totalidade
de conteúdos de temática marinha.
Quanto ao número de edições do jornal em que se encontraram conteúdos
de cada um dos grupos:
1. CM) Os 23 casos concentraram-se em 18 edições (21% do total de edições analisadas).
2. C) Os 142 casos concentraram-se em 72 edições (86% do total das edições analisadas).
3. M) Os 64 casos concentraram-se em 44 edições (52% do total das edições analisadas).
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Tipo de produtos
Para a análise dos tipos de produto foram considerados “Notícia” os artigos mais ligados à atualidade imediata, cujo desenvolvimento, extensão e
mancha gráfica fossem menos abundantemente trabalhados do que o da “Reportagem”. Foi incluído o tipo “Publicidade” para iniciativas e produtos publicitados da iniciativa do próprio jornal Público, por se considerar fazerem parte
da sua planificação estratégica e de relacionamento com o público. Considerouse como “Breve” todos os artigos de dimensão muito curta. “Artigo” corresponde a conteúdos menos extensos do que as reportagens e de caráter menos atual do que as notícias. Os restantes tipos foram considerados autoexplicativos.
Quanto ao tipo de produto jornalístico, os casos do grupo CM apresentam
pouca variabilidade no tipo de produto jornalístico, comparados com os outros
dois grupos, como se pode verificar nos gráficos seguintes:
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Figura 1. Gráficos dos Tipos de Produto para o grupo CM, C e M, respetivamente.

De salientar o facto de a “Publicidade” ser o tipo de produto mais presente
no grupo M, seguido pela “Notícia” , “Breve” e só depois “Reportagem” .
Quanto à extensão dos artigos, o grupo CM e C têm uma média de 5994
e 6107 caracteres respetivamente, logo com resultados semelhantes entre si e
francamente superiores à média dos artigos do grupo M, cuja média é de 3423
caracteres.
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Posicionamento e paginação
Quanto ao posicionamento e paginação dos conteúdos, e começando pela
capa, observamos que a ciência é considerada atraente, já que da totalidade
de casos do grupo CM, 17% surgem em menções de capa e outros 17% em
destaques de capa e do grupo C observamos valores de 19% para menções, e
5% para os destaques. O grupo M é o grupo menos valorizado já que o mar
só chega à capa duas vezes, com um caso mencionado e outro destacado.
No que respeita às páginas interiores, de todos os casos presentes no
“Destaque” (páginas 2 e 3), 58% pertencem ao grupo CM, enquanto 33%
pertencem ao grupo C e apenas 8% ao grupo M. As páginas centrais são ricas
em artigos científicos, com 67% para o grupo C, enquanto 25% pertencem ao
grupo M e apenas 9% ao grupo CM. É nas últimas páginas que encontramos a
maior parte dos casos do grupo M, com 56%, seguidas pelo grupo C com 33%
e por último o grupo CM com 11%. O suplemento P2, que sai ao Domingo
e também nalguns dias de Verão apresenta 62% das ocorrências para o grupo
C, 28% para o grupo M e apenas 10% para o grupo CM.
Quanto à paginação, verificamos pouca variabilidade nos grupos CM e C
com o primeiro a ocupar ambas as páginas 39% das vezes, a página direita
35% das vezes e um pouco menos frequentemente a página esquerda (26%
). O grupo C surge 37% das vezes sobre a esquerda, 31% na direita e 31%
em ambas. O grupo M é o que apresenta uma maior prevalência sobre uma
das páginas (66% sobre a direita), enquanto na esquerda fica-se pelos 17% e
só 11% das vezes ocupa duas páginas. É ainda o único grupo com casos a
surgir na contracapa, em 6% das vezes. Para tal contribui a forte presença de
publicidade.
Tópicos
A análise por tópicos revelou-se desafiadora, pela sua variedade e sobreposição. A partir das maiores tendências presentes nestes conteúdos criaramse 15 tópicos (ver anexo) suficientemente abrangentes para albergar todos os
casos. A cada um dos casos foi então atribuído apenas um dos 15 tópicos e foi
assinalado se havia sobreposição de tópicos (sem no entanto indicar segundos
tópicos). Nas figuras abaixo é possível analisar os tópicos existentes em cada
um dos grupos:
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Figura 2. Gráficos dos Tópicos Principais para o grupo CM, C e M, respetivamente.

No grupo CM a taxa de sobreposição de tópicos é de 48%, sendo que no
grupo C é de 45% e no grupo M de apenas 16%.
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Pertinência da componente visual
A componente visual foi apenas medida para os grupos CM e C e a primeira grande diferença entre estes é que no grupo CM 26% dos casos não
eram acompanhados de imagem, enquanto no grupo C apenas 12% estão nessa
situação. Em termos de escala de pertinência, a média para o grupo CM está
nos 3,59 enquanto no grupo C se encontra nos 3,53, deixando os dois grupos
no intervalo entre “moderadamente pertinente” e “muito pertinente”, mas ligeiramente mais próximos desta última classificação.
Variabilidade temporal
A variabilidade temporal foi medida para cada um dos diferentes dias da
semana e também ao longo do ano, em meses. Os grupos C e M variam pouco
ao longo da semana, já que a diferença máxima entre os dias de maior e de
menor produção é de apenas 7% em ambos os casos. A variabilidade é maior
para o grupo CM, com o domingo e a segunda-feira a apresentar apenas 4% e
a sexta-feira 26%. No entanto e tendo em conta que são apenas 23 casos para
7 dias da semana, estes dados devem ser interpretados com alguma reserva.
Quanto à variabilidade ao longo do ano, foi interessante notar que para o
grupo C há um crescendo de janeiro até abril, descendo depois desde aí até
julho, e voltando a crescer até ao final do ano. Já o grupo M apresenta uma
maior incidência entre junho e novembro do que nos restantes meses. Quanto
ao grupo CM, não temos qualquer caso nos meses de junho e de novembro,
o pico de incidência situa-se em outubro (cinco casos), e os restantes meses
apresentam desde um a três casos cada um.
Discussão
Uma análise transversal destes resultados apresenta-nos indicadores positivos: existem conteúdos sobre ciência marinha num quinto das edições, cuja
metade ou mais é abordada de forma extensa e pormenorizada, ocupando espaços nobres do jornal, e ilustrada com imagens pertinentes.
No entanto, nem no dia em que se celebra o Dia Mundial dos Oceanos (8
de junho) nem no Dia Nacional do Mar (novembro) sai qualquer notícia sobre
o mar, quanto mais sobre ciência marinha. Curioso também que são precisamente esses os únicos dois meses cujas semanas selecionadas estão vazias de
notícias sobre ciências marinhas. A biologia, tão usada na comunicação de
ciência sobre o oceano (por permitir um maior envolvimento e empatia dos
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públicos) não é o tópico principal de nenhum dos conteúdos analisados do
grupo CM. O tópico mais premente neste grupo é aquele relacionado com a
ação governativa (com 35% dos casos) o que não é de todo o que acontece
nas restantes notícias sobre ciência (grupo C), onde o tópico “Governo” desce
para os 5%. O segundo tópico mais premente em ambos os grupos é o de
“História” com 17% para o grupo CM e 11% para o grupo C.
Estes resultados mostram-nos a outra face desta moeda, sugerindo que
os critérios de noticiabilidade por detrás da escolha destes conteúdos não são
coincidentes com os motivos pelos quais se deseja fazer comunicação de ciência marinha, já que os conteúdos analisados pouco contribuem para a compreensão pública do oceano e para o entendimento do oceano como um todo,
dando antes destaque a outros assuntos. Tal pode dever-se às rotinas de produção do próprio jornal, que como órgão diário de referência nacional se foca
necessariamente nos temas mais “mediáticos”, como é o caso da agenda política nacional, ou da relevância da História e da arqueologia que, segundo o
presente estudo, parece ser uma das preferências nos artigos de ciência, apenas
ultrapassada pela Saúde (um clássico da comunicação de ciência nos media).
No entanto seria necessário um estudo mais aprofundado para confirmar esta
hipótese.
É caso ainda para refletir sobre o facto de o tipo de produto mais frequente
no grupo M ser a “Publicidade” (30%). Este resultado deve-se a iniciativas
por parte do Jornal Público, que promoveu campanhas de marketing entre
os leitores: uma expedição náutica a bordo do navio Sagres, uma coleção
de enlatados chamada “Mar Portuguez” e uma iniciativa de caráter social, no
âmbito do surf “Depois da onda há muito mar”. Tais resultados podem indicar
que a secção de marketing do jornal, atenta a novas tendências, já esteja a
orientar a sua atividade para esta dimensão, o que é também um indicador
positivo e possivelmente promissor do potencial interesse por parte da direção
na colaboração para um agenda-building que inclua mais ciência marinha nos
conteúdos informativos.

Conclusão
Os resultados deste estudo sugerem que, a nível governamental, as Ciências
Marinhas estão a passar do papel para a ação e que tal se começa a refletir na
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comunicação social, com conteúdos sobre iniciativas e decisões relacionadas
com o tema. No entanto essa ação ainda não ocupou significativamente o
espaço público, nem se traduz na transmissão do conhecimento já existente
sobre a realidade marinha. Parece, contudo, haver espaço para que num futuro
próximo tal venha a acontecer.
Assim sendo, apesar de a amostragem em questão, própria de um estudo
exploratório, ser considerada insuficiente para dela se retirarem conclusões
definitivas, os presentes resultados indicam-nos que há matéria para estudo
nestes temas.
Sugestões para pesquisa futura recaem nos processos e rotinas de produção por detrás destes conteúdos, com especial incidência nos critérios de
noticiabilidade, na possibilidade de novas formas de abordagem ao tema, na
procura de conclusões que permitam uma maior colaboração entre a comunidade científica e os jornalistas, o que poderia até vir a incluir processos de
agenda-building, entre outro tipo de interações.
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Anexo
Lista dos principais sub-tópicos existentes, organizados por tópicos
utilizados:

Acidentes - Desastre ambiental, Incêndio, Naufrágio, Risco, Proteção Civil
Alimentação - Gastronomia, Pesca, Nutrição
Biologia - Biodiversidade, Conservação, Evolução,
Clima - Alterações Climáticas, Estado do Mar, Furacão, Meteorologia
Ciência - Comunicação Científica, Cientista, Cultura Científica, Investigação, Universidade
Cultura - Cinema, Exposição, Férias, Lazer, Televisão, Turismo
Economia - Aquicultura, Energia
Espaço - Astrofísica, Astronomia, Satélite
Genética - sem sub-tópicos atribuídos
Governo - Defesa, Justiça, Política, Legislação, Vigilância
História - Antropologia, Arqueologia, História da Arte, Paleontologia
Prémio - sem sub-tópicos atribuídos
Saúde - Anorexia, Alzheimer, Autismo, Cancro, Envelhecimento, Fármacos, Neurociências,
Sarampo, VIH
Sociedade - Estatísticas Sociais, Psicologia Social
Tecnologia - Robótica, Telecomunicações, Transportes
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Resumo
Desde que a corrida espacial deu seus primeiros passos, em meados do século
passado, o mundo presenciou uma série de importantes eventos científicos. Imagens
recebidas por telescópios, imagens de exploração espacial e resultados de pesquisas sobre o Espaço Exterior chegaram à mídia. Tais registros, disponibilizados pelas
Agências Espaciais, deram origem a notícias e informações sobre o espaço exterior
e exploração espacial na mídia. No entanto, o tema Espaço é pouco considerado
nos estudos sobre divulgação científica e jornalismo científico. Assim, esta pesquisa
tentará determinar como o Espaço e a exploração espacial está sendo coberta nas
revistas Super Interessante, de Portugal, e Superinteressante, do Brasil, utilizando,
como amostra, as edições de julho e agosto de 2018. A análise foca a relevância do
tema Espaço, as fontes, a linguagem, a construção da agenda e possíveis impactos
da cobertura dos temas do Espaço nas audiências. Teorias de jornalismo, particularmente teorias sobre processos jornalísticos e valores-notícia, bem como os resultados
de estudos sobre difusão de conhecimento científico e sobre jornalismo especializado
em ciência, forneceram o contexto para a interpretação dos dados. Algumas questões
orientaram esta pesquisa: Como as revistas Super Interessante e Superinteressante
cobrem a exploração espacial e o Espaço? Qual é a dimensão da presença do Espaço nos conteúdos das duas revistas? Que fontes citam? Quais são as diferenças
e semelhanças que podem ser identificadas na cobertura do Espaço pelas duas revistas? Entre as conclusões pode salientar-se que a revista portuguesa Super Interessante
está preocupada com a divulgação de novas pesquisas sobre Exploração Espacial e
Espaço; e a revista brasileira Superinteressante preocupa-se, sobretudo, em relatar o
que já está sendo divulgado pela mídia convencional.

111

112

Serpa & Sousa

Palavras-chave:
Divulgação Científica, Jornalismo Especializado, Espaço, Revistas

Introdução
No âmbito da pesquisa exploratória formula-se esta possibilidade de análise
de conteúdo sobre o tema espaço nas revistas Super Interessante, portuguesa
e Superinteressante, brasileira, tendo como objeto uma amostra das duas edições: julho e agosto de 2018. O entendimento do tema sobre o espaço sideral
nasce do escrutínio de uma hipótese, o que ainda será melhor investigada no
decurso do doutoramento e que objetiva aprofundar sobre jornalismo e ciência, com esta temática.
As possibilidades de análises, conceitos, descrições e contextos sobre o
tema resultam de uma combinação de levantamentos de dados, da identificação de informações sobre o espaço em publicações consideradas de conteúdo
especializados e públicos segmentados, como as revistas superinteressante.
Nesta perspectiva de análise interpretativa e crítica, como define (Lakatos,
2003, p. 32), procura-se associar o entendimento do tema, com as acepções
editoriais das publicações e assim junta-se ao conhecimento do fazer jornalístico e a abrange a partir das produções em análises.
Com objetivo de alcançar uma compreensão maior da divulgação científica sobre o espaço e seus possíveis impactos sociais, procede-se uma análise
de conteúdo das páginas das revistas e tem-se por base os estudos sobre Jornalismo Especializado e Científico, identificados especialmente nos autores
ibero-americanos.
Objetiva-se a compreensão da modalidade das publicações, as fontes, a
linguagem, a formulação dos sentidos da pauta e seus possíveis impactos nas
audiências suscitados pela sinestesia que a temática gera. Descreve-se sobre
processos e fenômenos noticiosos destas publicações para compreender melhor a extensão e a profundidade do tema trazido pelas revistas.
Para tanto, conforme exemplifica (Bardin, 2006, p.38) a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se
debruça. De outro modo, a contagem temática de um texto que se refere ao
apuramento de um ou vários temas e a frequência com que estes aparecem,
neste caso nas páginas das notícias e nas interpretações feitas pelos autores
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dos textos, das referidas peças em análise. Também dentro da proposta e para
lançar olhar sobre os conteúdos, procede-se a classificação dos textos, o que
permite representar, segundo Bardin (2006), a informação de maneira condensada e em categorias.
Assim, formularam-se as seguintes categorias de análise, dividindo-as em:
qualitativa e quantitativa, expressas em quadros síntese para melhor compreensão. Empregam-se como critérios nas análises especialmente os descritos
nas Teorias do Jornalismo, dentre os quais os de noticiabilidade. Os critérios
da análise qualitativa foram assim agrupados: 1. Destaque: Espaço destinado
e Editorias. 2. Linguagem (Termos Científicos). 3. Temas (Critérios de Noticiabilidade adotados). Descobertas/conhecimento (áreas de divulgação). 4.
Agendamento / Fontes.
Em relação ao desenho descritivo das peças, procurou-se observar a frequência das publicações e descrever as características de cada publicação para
compreender suas naturezas, de tipos de produção, especializado, foco em
temas ligados às pesquisas científicas sobre o espaço e ao público-alvo designado pela publicação, no segmento de destino. Devido à natureza das publicações (produção de conteúdo e público-alvo), permite-se fazer uma distinção comparativa entre as revistas, com critérios apontados editorialmente,
classificando-as, da seguinte forma: Informação Jornalística - Superinteressante Brasil -, e Divulgação Científica – Super Interessante – Portugal-.
No argumento exploratório sobre a temática em questão e as suas referidas
publicações, é pertinente destacar que há uma certa incerteza em delimitar o
corpus devido as editorias das revistas nem sempre publicarem os temas sobre
o espaço em colunas intitulada “Ciência”. Observa-se que o tema é publicado
em variadas editorias, desde “Mundo Estranho”, como no caso da Superinteressante/Brasil, como na designada Física, na Super Interesante/Portugal.
Desta forma, há um valor imensurável na pesquisa exploratória nesta etapa do
estudo, especialmente na tarefa de demarcação e precisão do corpus. Dentre
os objetivos está o de alcançar uma compreensão maior sobre a divulgação e
a informação científica sobre o espaço.
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Marco teórico e o estado da questão
A temática espaço empolga pelo frenesi espetacular intrínseco do desconhecido, pelo que o tema faz suscitar, seja pela descoberta do novo, ou pelo mistério que se desvenda. Pode ser ainda pela frase síntese de Carl Sagan (2012,
p. 29): “O Cosmos é tudo o que existe, existiu ou existirá” . Assim, o mundo
tem assistido a eventos científicos impactes, especialmente nos últimos 60
anos, desde o surgimento a 29 de julho de 1958, da NASA. Suas pesquisas,
desenvolvimento de tecnologias e dos programas de exploração espacial, contribuem para esta pulverização do tema.
Para além, as Agências Espaciais, Europeia (ESA – Portugal é estado
membro), Russa (ROSCOSMO), chinesa (CNSA), japonesa (JAXA) e a brasileira (AEB), dentre outras fontes que subsidiam as publicações. Há também
o contributo das assessorias especializadas, das Agências de Fomento, dos resultados das pesquisas indexados, das revistas científicas especializadas que
possibilitam a mídia mostrar, além das imagens captadas pelos telescópios, as
implicações dos avanços e das observações nesta área, o que garante ao tema
lugar ativo nos produtos jornalísticos de forma mais incisiva nos últimos anos.
Neste artigo os conceitos e teorias que dialogam com a temática em análise centram-se em autores ibero-americanos, especialmente naqueles com estudos sobre Jornalismo Especializado e Divulgação Científica.

Divulgação Científica
Com o propósito de lançar luz aos conceitos adotados neste artigo, estabelecer entendimentos conceptuais sobre a natureza das produções das revistas
analisadas e suas respectivas diferenciações, discorre-se sobre as terminologias adotadas para compreender o que teóricos já expuseram sobre jornalismo
especializado, divulgação científica e jornalismo científico.
Bueno (2010, p.1-12) defende que "Divulgação Científica e Jornalismo
Científico não são a mesma coisa, embora estejam muito próximas". No entanto, reconhece que ambos se destinam ao chamado público leigo e tem como
intenção a democratização das informações. Podemos atribuir a Carl Sagan
o maior impulso dado a divulgação científica a partir de 1980, através do livro "Cosmos"que foi adaptado para Série de TV. O físico norte-americano
divulgou a astronomia, as ciências planetárias, a astrobiologia, a cosmologia,
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dentre outras. Como pesquisador do sistema solar deu protagonismo às suas
descobertas e às de muitos outros cientistas.
O autor de Cosmos (2012) que também foi professor de Astronomia e Ciências Espaciais na Universidade de Cornell, EUA, teve papel de liderança
nas missões da exploração espacial, o que lhe rendeu condecorações, especialmente da Nasa e o Prêmio Pulitzer de literatura. Escreveu dezenas de livros
e artigos científicos, mas nada marcou tanto a sua trajetória, como a do divulgador e comunicador científico, denominação designada por diversos teóricos
e críticos do seu trabalho. Esses o atribuem o papel de inspirador de gerações
e responsável por inicializar muitos adeptos ao gosto pela ciência, alcançada
pela propagação e difusão do conhecimento, como contributo à alfabetização
científica.
Para Vogt (2008, p.1): “A divulgação científica preenche uma lacuna de
informação que o leigo não tem em relação à ciência, isto é, que o leigo é, portanto, analfabeto cientificamente”. Esta atividade “de scientific literacy, que é
alfabetização científica” propõe-se “a deixar o leigo informado das questões
da ciência”. Explica que o déficit de informação científica deve ser sempre
uma preocupação e de que é preciso levar conhecimento a todas as pessoas.
Para o autor este afastamento, ou o que ele chama de “desculturização” de
uma parcela considerável da sociedade constitui-se um desafio de grandes proporções para que a ciência e a cultura passem a ser aceitas como parte de um
“fenômeno comum”, amplo, chamado cultura científica. O que certamente
justifica o papel e a relevância da divulgação científica.

Informação Científica Especializada
No âmbito da informação científica podemos compreender melhor conceitos
distintos que classificam o jornalismo dentro das especialidades a qual serve.
Os estudos sobre jornalismo especializado ganham fôlego nas pesquisas de
investigadores espanhóis que se ocupam em teorizar o Jornalismo Especializado. Neste contexto classificatório é que compreendemos um entrosar com
o Jornalismo Científico e a temática espacial.
No entendimento de Montse Quesada (2012) o jornalista especializado
tem um componente de jornalista investigativo, “es decir que no sólo se limita
a contextualizar los hechos noticiosos conocidos sino, incluso, en su labor
también está develar aquellos que muchos sectores de la sociedad preferirían
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que estuvieran ocultos”. Assim, o profissional necessita aplicar uma minuciosa metodologia, além de dar conta de múltiplas áreas temáticas que compõem
a realidade.
A pesquisadora faz uma diferenciação entre o Jornalismo Especializado
e o Jornalismo Generalista, ou como destaca, na definição que outros autores
adotam como “periodismo de actualidad”. Assim o define (2012, p. 104):
“organiza su producción informativa a partir de la aplicación de técnicas profesionales sencillas y eficaces”. Desta forma, consegue-se garantir rapidez na
obtenção dos fatos informativos básicos, da atualidade e declarações oficiais,
as mensagens são explanadas de forma fácil que toda a audiência consegue
apreender. O que leva ao entendimento de que o jornalismo generalista se tornou básico demais para explicar o mundo de hoje, cada vez mais complexo,
“y demasiado genérico para seguir captando, con la fuerza que lo hizo en el
pasado, la atención de una mayoría de usuarios” (2012, p. 134). Assim, emite
argumento valorativo ao Jornalismo Especializado.
Os pesquisadores Ramírez y Hernández (2014, p. 119-120), entendem
que a especialização e a fragmentação do conhecimento produziram um aumento de informação no mundo. Esse conhecimento da humanidade dobra a
cada cinco anos, o que não significa que a sociedade acompanha e obtém, a
partir disso, mais informação e mais conhecimento. Ao contrário disso, pode
estar nos levando à uma sociedade da ignorância. “El progreso de la ciencia
no hace más fácil lá comprensíon del mundo, sino más difícil, ya que el saber
transforma la información en complejidad. Yen una sociedad de la complejidad aumenta los retos y los desafíos a los que dar respuesta” (Oceja, 2014,
p. 25). Para os autores essa complexidade é abrandada com a divulgação de
informações especializadas. Ressalta-se assim, o valor da informação jornalística especializada como forma de contrariar os efeitos perversos da própria
especialização.
Na referência à imprensa especializada e generalista, encontram-se conceitos classificatórios, em autores brasileiros, dentre os quais: Mário Erbolatto (1981), Juarez Bahia (2009) e Luiz Beltrão (1960). Assim, procura-se
compreender o jornalismo a partir do enquadramento, numa lógica singular,
a partir dos relatos coevos das notícias, defendidos por Genro Filho (2012) e
Eduardo Meditsch (1997). Tal fundamentação também recorre aos estudos de
Otto Groth (2011). Encontra sentido na perspectiva teórica das Teorias do Jornalismo, nos estudos de Sousa (2005, 2002), especialmente no entendimento

O Espaço em revistas portuguesas e brasileiras

117

a partir da Teoria Multifactorial e nos Critérios de Noticiabilidades, propostos
por Silva (2005, p.104-105), que classifica os valores-notícias “para operacionalizar análises de acontecimentos noticiáveis/noticiados”, especialmente no
critério designado: Conhecimento/Cultura (Descobertas Invenções Pesquisas
Progresso Atividades e valores culturais...).
Bahia (2009, p. 249) tratou de delimitar o campo da informação especializada como "suporte das mais variadas correntes de opinião e realização
humana". Assim, coloca o especializado como um guarda-chuva, onde "se
abrigam todos os portadores de mensagens selecionadas".
O entendimento do jornalismo especializado enquanto fazer prático que
segmenta em seções permanentes, no sentido técnico da "reunião de notícias
do mesmo assunto, em seções, visa agrupá-las de acordo com os receptores
que atingirão e que normalmente as procuram e até mesmo as esperam com
ansiedade", é descrito em Mário Erbolato (1981, p. 119). Luís Beltrão (1960,
p. 42) atribui aos tempos modernos a necessidade de divisão do trabalho jornalístico que culminou no surgimento do jornalista especializado, devido a
dois atributos: "a variedade e a especialização"que se complementam para
atender as finalidades do próprio jornalismo.
Na decorrência desse processo da especialização encontra sentido a classificação do Jornalismo Científico como uma das possibilidades dessa divisão
da atividade e das práxis, pertencente ao "guarda-chuva especializado", como
define Bahia (2009). A partir dos estudos de Manuel Calvo Hernando (1999),
compreende-se o Jornalismo Científico pela perspectiva da alfabetização científica da sociedade.
Promovendo também o exercício prático do Jornalismo Científico, Warren
Burkett (1990) aconselha os profissionais especializados em ciência a explicar sempre a informação para leigos. Entende como ciência, o conhecimento
público, o mundo material, o controle da natureza e a ciência como método
experimental. Fabíola Oliveira (2012), cujo estudo estabelece conceitos e preconceitos no exercício do jornalismo especializado, abrange as relações entre
jornalistas e cientistas a partir de um diagrama que mostra a relevância social das informações científicas e a possibilidade de divulgação maciça, externando a utilidade de tais informações para o que considerou como Jornalismo
Espacial. Para a autora a divulgação científica foi uma das primeiras formas
de Jornalismo Especializado.
O jornalista brasileiro José Hamilton Ribeiro e o pesquisador José Mar-
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ques de Melo (2014, p. 38) abordam o tema pela perspectiva científica e
prática. Compreendem o jornalismo científico pelos processos e significados.
Ribeiro (2014) indica pistas sobre as fontes que abastecem as redações brasileiras, a partir de reportagens geradas pelas agências de notícias, nacionais e
internacionais, instituições governamentais e sociedades científicas, universidades e poucas empresas privadas.
A partir dessa descrição conceitual sobre Jornalismo Especializado e Científico é que se confere uma compreensão classificatória no entendimento do
tema espacial a partir das produções jornalísticas, neste caso, das revistas em
análise.

Procedimentos metodológicos e o tema “espaço” nas páginas das revistas
De posse da pesquisa empírica/exploratória consegue-se obter uma indicação de parte considerável dos resultados do inquérito científico que suscitam
notícias em diferentes veículos da mídia. As fontes das notícias, na sua maioria, referem-se especialmente àquelas publicações em revistas especializadas
e indexadas (Science; Nature, dentre outras) que servem de subsídio informativo, através dos artigos científicos, para a produção de peças jornalísticas
ou daqueles textos de divulgação científica escrito por cientistas, na maioria
físicos.
As Agências Espaciais: European space agency (ESA) (2018) e
National Aeronautics and Space Administration (NASA) (2018), disponibilizam significativas quantias de textos, imagens, vídeos e fotografias em seus
respectivos sites, o que leva a observar um aumento da republicação do tema
na mídia convencional (Tvs, jornais, revistas e rádios), para além de revistas,
blogs, websites que se especializam no tema. Neste século, em particular, as
descobertas e os eventos proporcionados pelos desvendamentos científicos e
pela evolução tecnológica recebem atenção das mídias e ganham uma materialidade, quase instantânea nas publicações. Pulverizaram-se assim, partes de
pesquisas, fragmentos de descobertas e muitas imagens e fotografias que impactam os receptores, pela imaginação suscitada através da realidade virtual
que os bytes computacionais alcançam e permitem divulgar.
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Do objeto: as Super (Interessante)
Com o propósito de escrutinar sobre a modalidade das publicações, as fontes,
a linguagem, a formulação dos sentidos da pauta e os possíveis impactos da
temática espacial nas audiências, procedeu-se com a análise de quatro edições
das Revistas Super (interessante). Descreve-se, assim, processos e fenômenos noticiosos destas publicações para compreender melhor a extensão e a
profundidade do tema divulgado pelas revistas.
Em síntese, constata-se que elas possuem semelhanças tipográficas, layout
e cores. Na produção das peças observa-se uma diferença não apenas linguística, mas também de enfoque do tema e dos objetivos das produções e as
especificidades editoriais. Assim há uma distinção de propósitos entre as publicações. A Super Interessante, Portugal, ocupa-se da difusão científica e
para tanto o tema é descrito por físico ou especialista na área, aborda resultados também de pesquisas sobre o espaço. A Superinteressante, Brasil, publica
notícias com vieses científicos, geralmente escrita e produzida por jornalistas,
com fontes em artigos de revistas científicas, agências de fomento, agências
espaciais e cientistas.
A Revista Super Interessante (2018), Portugal, é uma publicação mensal
de divulgação científica e informação geral e tem como diretor o jornalista
Carlos Madeira, segundo descreve o expediente. Circula no mercado editorial
português desde 1998. A empresa Motorpress deixou o mercado editorial Português e assim houve a descontinuação da Cosmopolitan no país, editora da
revista até junho de 2017. Atualmente (em 2018) a revista é editada pela Zinet
Media Global, S.L., na Espanha e circula em Portugal em duas modalidades
- uma mensal (edição inédita) e uma extra (reedição temáticas e histórica),
com a denominação de edições especiais Extras, “com foco em descobertas e
entretenimento”.
A referida revista passa pelos mesmos percalços das demais publicações
impressas. As vendas caem nas bancas e o anúncio publicitário migra cada vez
mais para a web. Além disso, como toda a publicação impressa atualmente,
enfrenta os fantasmas dos baixos índices de leituras e consequentemente de
tiragens e das vendas em bancas.
Dos mesmos dilemas vive a revista brasileira. A Superinteressante (2018),
Brasil, circula no país desde 1987. A Editora Abril comprou os direitos da
revista espanhola Muy Interesante, lançada no mercado em 1981. Uma das
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características é a utilização de infográficos e ilustrações. A publicação adota
esse recurso desde 1995, o que tem lhe rendido muitos prêmios.
Neste ano de 2018 a Editora Abril anunciou a interrupção de nove títulos
do seu catálogo de publicações, alguns deles já não são mais editados, com
por exemplo, Mundo Estranho. Na leva de extinções de magazines impressos
anunciados pela empresa em agosto de 2018, a Superinteressante foi poupada
e permanece com as suas edições mensais. Identifica-se com público mais
jovem e ainda mantém uma tiragem de 240 mil exemplares, com assinantes
e leitores na faixa dos 30 anos, segundo Índice de Verificação e Circulação,
IVC, 2017.
A revista trata “de temas relacionados à produção científica, às pesquisas
e à tecnologia”. Apresenta seções de Astronomia, Ciência, Física, Mundo
Estranho. Traz um panorama da ciência na atualidade, segundo descreve o
seu expediente que tem como Diretor de Redação, Alexandre Versignassi.

Resultados e discussão
O tema espaço aparece em ambas as revistas em seções preestabelecidas, especialmente denominadas Ciência e Física. Há uma periodicidade nas publicações designadas em páginas que abordam resultados de pesquisas científicas, astronomia, física, cosmologia, astrofísica, dentre outros temas identificados por pesquisa exploratória. O resultado da Análise de Conteúdo das
revistas foram condensamos em seis quadros ilustrativos, descritos e enumerados nas grelhas de 1 a 4, contendo análises quanti e qualitativas sobre as
duas edições mensais das Super.
Os quadros 1 e 2 referem-se à pesquisa quantitativa, com o número de
peças analisadas e de páginas dedicadas ao tema. Optou-se por destacar o número de ilustrações e fotografias, percebendo-se claramente, uma opção maior
pela ilustração em ambas as revistas. O que permite aferir sobre a semiologia do tema em imagens impactes. Desta forma, compreende-se a natureza
desta temática devido escassez de fotos. Observa-se que muitas das ilustrações são aquelas disponibilizadas pelas Agências Espaciais produzidas a partir de resultados de pesquisas, da captação dos telescópios e sondas espaciais
difundidas a partir de imagens computacionais.
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A pesquisa quantitativa (Quadro 1) da Super Interessante, Portugal, demonstra a publicação de 20 páginas destinadas ao tema, nas duas edições,
julho e agosto e 4 peças de divulgação científica. Com uma preponderância para as ilustrações, em agosto, por exemplo, foram 16 no total e uma
fotografia apenas, nas 5 peças produzidas, em editorias denominada Física,
principalmente.
No (Quadro 2) sobre a Revista Superinteressante, Brasil foram identificadas no total 24 páginas dedicadas ao tema espacial, nove ilustrações e nenhuma fotografia como se observa na edição de gosto. O que leva a concluir
o pouco uso da fotografia e preponderância dos infográficos, como recurso
ilustrativo das edições, desde as capas, às páginas que abordam a temática,
especialmente na editoria Ciência.
Na análise qualitativa, identificadas nos (Quadros 3a e b; 4a e b) foi
possível construir critérios classificatórios: 1. Destaque: Espaço destinado e
Editorias. 2. Linguagem (Termos Científicos). 3. Temas (Critérios de Noticiabilidade adotados). Descobertas/conhecimento (áreas de divulgação). 4.
Agendamento /Fontes. O que permitiu fazer comparativos entre as publicações e identificar aquelas peças que se constituem em informação jornalística
e as de divulgação científica. Os critérios anteriormente descritos permitem
compreender que há um vazio interpretativo na grande maioria dos textos,
o que fragmenta muito a informação e pode ser pouco esclarecedor sobre o
assunto para o leitor leigo.
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De outro modo, há uma falta de descrição e detalhamento textual que alcance um aprofundamento da temática em quase todas as peças, porque para
além da escassez das fontes nesta área, o que faz com que muitas informações
dependam apenas do resultado de uma única pesquisa científica ou das publicizações das Agências Espaciais, como se observa pelas fontes citadas nas
peças em análise.
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Há termos que poderiam ser melhor interpretados, descritos, como se tentou mostrar nos quadros das análises, especialmente no item 3 - Temas / Descobertas/conhecimento. Na análise deste item nas grelhas, 3 e 4, foram descritos os termos das peças e explicou-se brevemente seus significados que
poderiam estar contidos nas informações das peças noticiosas, para melhor
compreensão do tema.
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Ressalta-se, no entanto, que como se trata de uma pequena amostra não se
podem fazer generalizações sobre a publicação, por que observou-se que em
outras edições das revistas algumas das peças continham um certo aprofundamento temático no texto, o que difere destas duas edições analisadas.
Observa-se ainda que a compreensão, não apenas dos temas, como dos termos científicos adotados requerer uma interrelação, um maior dessecamento
da temática a partir de fatos anteriores e posteriores que dão ao menos uma
noção do todo e que situam melhor o leitor no resultado das pesquisas sobre o assunto noticiado, sem dar-lhes a sensação fragmentada e descolada de
contextos e propósitos, tanto das pesquisas divulgadas, como da complexa
temática, além das descobertas noticiadas.
Por tanto, faz-se necessário, em alguns casos, explicar o que significa, por
exemplo, o termo em questão, como observamos nas peças com as expressões: Neutrinos, Chariklo, ou na referência à bactéria Methanothermococcus
okinawensis. Para além, tais pesquisas noticiadas requerem uma descrição
das observações já realizadas sobre determinados temas e a indicação de outras referências sobre os resultados obtidos, como forma de clarificar ao leitor
a temática noticiada.

Conclusão
A partir das questões norteadoras sobre a divulgação da temática espacial nas
revistas Super (Interessante), questionou-se como as revistas têm divulgado?
Qual o lugar que o tema ocupa em suas páginas? Assim, desencadeou-se uma
compreensão empírica e teórica sobre a divulgação de notícias do espaço a
partir dos magazines português e brasileiro, o que leva a abranger qual o lugar
que o tema ocupa na mídia.
De pose das análises é possível distinguir o caminho da divulgação científica e da informação jornalística, o que não nos permite, a partir desta amostra
conceitual, designar a não existência de um jornalismo científico de fato nas
peças analisadas e sendo exercido nas páginas das revistas, mas sim uma difusão e divulgação da informação jornalística. Considerando-se que a revista
portuguesa, ocupa-se de divulgar ciência e a brasileira noticiar, a partir do que
também determinam os seus respectivos expedientes editoriais.
Ao tomarmos como métrica a descrição de Ramírez y Hernández (2014)
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em que o jornalismo especializado precisa fazer frente à complexidade da própria fragmentação que ele também ajudou a criar e assim, encontrar formas
eficazes de facilitar a compreensão do progresso da ciência, possibilitando um
maior entendimento do conhecimento na sociedade, então é preciso ir além do
simples noticiar, é preciso aprofundamento temático que situe o leitor no percurso científico, leve-o à compreensão de que em Ciência nem tudo é determinante, definitivo, mas carrega em si um resultado, um indicativo. Para além de
que há um método e critérios condicionantes nas conclusões. De que Ciência
não se faz com convicções, mas com técnicas testáveis e comprováveis.
Podemos aferir que muitas pesquisas divulgadas pela mídia conseguem
nos levar às compreensões realísticas do espaço sideral e da sua influência na
vida humana. São ilustrativas sobre a temática, o que desta forma, possibilitanos arriscar entendimentos sobre o tema espaço descrito pela mídia, muito
pouco explorado e considerado nos estudos sobre divulgação científica e jornalismo científico.
Desta forma, parte-se do entendimento de que estamos a vivenciar um
momento singular na era espacial mundial e a corrida agora tende a ser mais
mercadológica do que política, fácil perceber pelo interesse de milionários
que dispendem fartos recursos em programas espaciais, aquecendo o mercado
não só de lançamentos de satélites, bem como de projetos especiais, além de
uma infinidade de startups.
O lançamento, em setembro de 2018, do Dear Moon (https://dearmoon.earth) sobre a ida novamente do homem à Lua, é um indicativo disso. Trata-se de
uma viagem organizada pela SpaceX, fundada pelo empresário Elon Musk,
prevista para 2023. Será a primeira viagem lunar tripulada a ser feita pela
empresa. Desta forma, o primeiro astronauta privado escolhido para o passeio será o empresário japonês Yusaku Maezawa. Além dele há promessas de
que artistas, dentre músico, pintor e diretor de cinema, entre outros, possam
também fazer parte desta tripulação que envolve ciência e artes para a Lua.
Vivenciamos tempos em que parte da curiosidade, ou saciedade por conhecimento, tem se propagando como a rapidez de anos-luz. Sabemos de
fenômenos em escala nanométricas, para aqui fazer uma alusão ao desenvolvimento das teorias e novas descobertas da Física e da Astronomia. O que já
alcançamos no conhecimento sobre o universo é bem maior do que supomos,
imaginamos, ou não tínhamos provas.
Imagens que nos chegam pelos telescópios e são disponibilizadas pelas
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agências espaciais forçam a compreensão desta grandiosidade. Hoje é possível decifrar partículas da imensidão sideral, numa espécie de passeio pelas galáxias conduzido principalmente pelo Telescópio Espacial Hubble, no
chamado Campo Profundo de Hubble, de onde visualiza-se, em imagens, a
Constelação de Ursa Maior, dentre outras descobertas possibilitadas pelos telescópios. Kepler, outro exemplo, tem se empenhado na descoberta de mais
de mil exoplanetas.
A tecnologia dos telescópios possibilita traduzir um forte apelo realístico
no tratamento de imagens, desde a velha luneta, de 1609, do astrônomo e
físico italiano Galileu Galilei, ao mais novo James Webb da NASA, o maior
telescópio espacial sendo construído (com lançamento previsto para 2021) Sucessor do Telescópio Espacial Hubber que foi lançado em 1990. Dentre
as missões está a de desvendar os mistérios do sistema solar e penetrar no
véu empoeirado do Cosmos, vindo a ser o "principal observatório de ciências
espaciais do mundo".
As descobertas e os eventos proporcionados pelos desvendamentos científicos e pela evolução tecnológica historicamente geram relações de poder
entre as Nações. Em nós, instintivamente, contribuem para aflorar aquele
sentimento ingênuo de quem olha o céu com admiração. Assim, empiricamente pode-se aferir que ao lermos notícias sobre o espaço sideral temos a
possibilidade imaginativa de conseguir contar as estrelas e decifrá-las em seus
mistérios, ou que isso ainda nos coloque diante dessa imensidão e nos faça
refletir sobre “um grão de areia em meio ao oceano”.
Consoante é possível observamos que existe um esforço de pesquisadores
e jornalistas em procurar explicar os temas científicos por meio de linguagem
que prioriza dados comparativos e tirar aquele tom mais técnico das explicações. Tal empenho que pode ser chamado de "alfabetização científica"é
desafiado a ir além de deixar de lado o "cientifiques", mas contribuir para
melhorar a literacia cientifica nas pessoas. Portanto, esse pode ser um ponto
inconclusivo desta análise sobre a temática espacial nas revistas, o que ainda
poderá ser melhor investigado, a partir de um maior número de exemplares e
de peças editadas, em estudo posterior.
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Ilustrações e Capas
1. Sonda Opportunity em Marte

FOTO ILUSTRATIVA: A câmera panorâmica do Opportunity (Pancam) tirou

fotos desta vista de uma posição externa da Cratera Endeavour, em Marte,
durante o período de 7 de junho a 19 de junho de 2017. No lado direito
dessa cena há um amplo entalhe no topo da borda oeste da cratera. O veículo
explorador geológico da Nasa, aterrou em Marte em 2004. Devido a tempestade de areia parou de enviar imagens desde junho de 2018. A esperança de
voltar a operar está na própria tempestade que possa ajudar a limpar a poeira
dos painéis solares do rover Opportunity. Créditos: NASA / JPL-Caltech / Cornell /
Arizona State Univ.
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2. Capas – Super Interessante – Portugal

3. Capas – Super Interessante – Brasil

133

Parte II

Mulheres na Ciência

135

Desigualdade de género na disseminação científica:
uma análise da representação das investigadoras a
partir do repositório “Mulher Não Entra”
Ricardo Morais
IUniversidade da Beira Interior/LabCom
IADE-Universidade Europeia
ricardo.morais@labcom.ubi.pt

Resumo
Neste trabalho propomo-nos analisar a representação das mulheres na ciência,
considerando em particular a sua presença em eventos científicos. Se é verdade que
são vários os estudos e relatórios que apontam para uma tendência de crescimento
no número de mulheres que entra no ensino superior, desenvolve estudos ao nível do
doutoramento e prossegue uma carreira na área da investigação, importa recordar as
muitas desigualdades de género que continuam a afetar o campo científico. Desde a
entrada no mercado de trabalho científico e tecnológico, aos cargos de investigação
ocupados, passando pelas diferenças salariais, há ainda muito a ser feito para que se
possa afirmar que existe verdadeiramente igualdade entre homens e mulheres. As
desigualdades de género têm persistido e é por isso importante que a vontade de as
estudar também se mantenha, porque dela depende a identificação dos problemas e o
conhecimento necessário para continuar a promover a igualdade. É nesse sentido que
surge este trabalho, como mais um pequeno contributo, alertando em particular para
o facto de as mulheres estarem a ser sub-representadas em conferências, encontros e
congressos científicos. É pelo menos isso que indicam os dados recolhidos a partir
do repositório “Mulher Não Entra” e que exploramos neste estudo.

Palavras-chave
Eventos científicos; Desigualdades de género; Mulheres na ciência

Introdução
Os encontros científicos são um espaço privilegiado para os investigadores
darem a conhecer o seu trabalho e para que todos aqueles que neles partici137
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pam se mantenham atualizados em relação à investigação que se encontra a
ser desenvolvida. São por isso uma fonte importante para quem procura novos
conhecimentos, na medida em que permitem o aprofundamento do saber, ao
reunirem diferentes investigadores, académicos, profissionais, mas também
estudantes com interesses comuns. Assumem-se assim como lugares de interação e partilha entre os diferentes intervenientes que fazem parte do mundo
académico e científico. Neste, que é um contexto de diversidade, em que múltiplos atores se cruzam, todas as ausências são notadas e ganham destaque,
porque elas representam a forma como o conhecimento se constrói.
Acreditamos por isso que os congressos, as palestras, os encontros científicos, são lugares onde é fundamental assegurar e promover a igualdade de
género, porque garantido igualdade entre homens e mulheres nestes espaços
é garantir uma partilha de conhecimento e uma construção de saber sem desigualdades. No entanto, e apesar das mudanças e da evolução que se tem
verificado nos últimos anos, a desigualdade entre homens e mulheres no universo da ciência continua a preocupar. Se os principais relatórios sobre o tema
chamam a atenção para a reduzida percentagem de mulheres nos cargos académicos e de tomada de decisão, mas também para diferentes desequilíbrios
ao nível das condições laborais, neste trabalho alertamos apenas para a desproporção que se verifica ao nível da disseminação científica, considerando
para essa avaliação a presença de mulheres em eventos públicos e científicos.
Avaliar a representação das mulheres nos eventos científicos é assim o objetivo
primeiro deste trabalho. Para a sua concretização analisam-se os cartazes dos
eventos publicados no repositório “Mulher Não Entra” e considera-se como
hipótese a existência de uma clara desproporção entre o número de mulheres
e homens que assumem o papel de oradores nos diferentes eventos.
Em termos de estrutura o trabalho encontra-se organizado em três momentos. Primeiro apresentam-se alguns dos dados mais relevantes relativos
às questões de género na investigação e que têm sido recolhidos pelos principais organismos a nível europeu. Apresentam-se de seguida os procedimentos
metodológicos, para se encerrar o trabalho com a apresentação dos principais
resultados obtidos.

Desigualdade de género na disseminação científica

139

A questão de género na investigação
De acordo com o estudo “She Figures 2018”, conduzido pela Comissão Europeia, têm sido dados passos importantes no que diz respeito ao equilíbrio entre
géneros, nomeadamente entre os estudantes de doutoramento. O relatório realça que em 2016 as mulheres já representavam 47,9% dos doutorados a nível
da UE, sendo que alguns países superavam mesmo esta percentagem, como o
caso de Portugal, que tinha 55% de mulheres entre os doutorandos. Importa,
no entanto, considerar que esta percentagem representa, no caso português,
uma diminuição em relação ao ano de 2007, quando a proporção de mulheres
entre os doutorandos era de 61,2% (European Commission, 2019, p. 20).
Apesar desta oscilação, o país tem crescido acima da média da Europa,
mas tal como o relatório também destaca, continuam a existir áreas científicas
ou campos do saber onde as mulheres, a nível europeu, permanecem subrepresentadas, como é o caso das Tecnologias da Informação e Comunicação
(21%) e dos domínios da Engenharia, Produção e Construção (29%). Estas
são também as duas áreas onde existe menor percentagem de estudantes de
doutoramento mulheres no contexto português, ainda que os números sejam
ligeiramente superiores, com 28% nas Tecnologias da Informação e Comunicação e 37% nos domínios da Engenharia, Produção e Construção (European
Commission, 2019, p. 23).
Importa também realçar que de acordo com os dados do estudo “She Figures 2018”, a maioria dos profissionais e técnicos da UE-28 são mulheres
com formação superior, existindo, no entanto, algumas áreas, como a Engenharia, onde continuam a ser minoritárias, apesar de se ter assistido, entre
2013 e 2017 a um aumento do número de mulheres neste campo. Os dados do relatório destacam também que em termos de mercado de trabalho,
mesmo quando as mulheres possuem formação superior, têm maior probabilidade de ficar desempregadas, sendo que em 2017, a taxa de desemprego
das mulheres com ensino superior era de 3,8%, enquanto para os homens era
apenas de 2,9% (European Commission, 2019, p. 6). Também as condições
de trabalho no ensino superior são desiguais, com as mulheres a terem mais
contratos precários e trabalhos a part-time em relação aos homens. Ainda de
acordo com o relatório, as mulheres continuam a progredir mais lentamente
na carreira quando comparadas com os homens, para além de permanecerem
sub-representadas nas posições de decisão, nomeadamente ao nível das che-
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fias das instituições de ensino superior. Analisando os diferentes resultados do
estudo, percebemos que Portugal surge como um dos países que no seio da UE
mais tem evoluído, com um aumento do número de mulheres na investigação
científica e várias medidas que procuram ajudar a diminuir as assimetrias.
É partindo destes dados que neste trabalho decidimos analisar a representação das mulheres na ciência, considerando em particular a sua presença em
eventos públicos e científicos. Centramo-nos na componente da disseminação
da investigação, considerando que em termos de redação, Portugal é um dos
países, no contexto da UE-28, onde a diferença ao nível da redação de artigos
científicos tem vindo a diminuir. A questão que se coloca é então a de saber se
em termos de presença em eventos públicos e científicos existem diferenças
entre homens e mulheres? Teremos uma tendência semelhante aquela que encontramos no campo das publicações, das patentes, da liderança de projetos,
onde os homens ainda continuam a ser predominantes?

Metodologia e desenho da investigação
Como tivemos oportunidade de verificar são várias as instituições preocupadas com a desigualdade de género na investigação e que continuam, por isso,
a acompanhar de perto um conjunto de indicadores determinantes para conhecer uma área tão vasta e complexa como a da ciência (European Commission,
2019; Elsevier, 2019, OECD, 2017). Neste contexto, o trabalho que nos propusemos realizar constitui apenas um modesto contributo para que se continue
a refletir sobre as desigualdades na investigação, uma vez que consideramos
aqui, apenas e só, o momento da divulgação em eventos científicos.
Estes encontros são determinantes em qualquer plano e estratégia de investigação, uma vez que permitem aos investigadores dar a conhecer o seu
trabalho, mas também interagir com os seus pares e estabelecer pontes para
novas investigações. Entendemo-los, portanto, como um importante espaço
para a apresentação e partilha de conhecimentos, mas também para a formação dos jovens investigadores que a eles assistem e a partir dos quais desenvolvem, muitas vezes, os seus projetos de mestrado e doutoramento.
Apesar de vivermos numa época em que as principais tendências apontam
para a “substituição paulatina do livro pelo artigo científico como veículo de
difusão do conhecimento, como da epístola pelo congresso, e mais recente-
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mente por redes sociais de nicho como modo de discussão e difusão de trabalhos em curso” (Gradim & Morais, 2016, p. 42), acreditamos que os eventos
científicos continuam a ter a sua importância, sobretudo se considerarmos que
através de um programa de um encontro ou congresso científico são várias as
perceções que se podem tirar sobre as temáticas abordadas e os atores que as
estudam.
O objetivo deste trabalho passa então por analisar esses eventos científicos, a partir daqueles que são os suportes privilegiados para a sua divulgação,
os cartazes, sejam eles impressos ou digitais, e aí avaliar a representação das
mulheres, ou seja, qual a proporção de investigadoras que integra os diferentes eventos científicos. Na impossibilidade de considerar os milhares de
encontros científicos que anualmente se realizam em Portugal, a análise foi
realizada tendo como ponto de partida o repositório “Mulher Não Entra” ,
um “repositório da não presença de mulheres no espaço público, mediático e
académico” . Em funcionamento desde o final de 2015, este portal, que resulta
de uma ideia de David Crisóstomo, Gonçalo Sousa e Filipe Henriques, a que
se juntaram Ana Martins, Diana Barbosa e João Gaspar, tem como inspiração
o Tumblr “All Male Panels” 1 .
Para a análise realizada foram assim consideradas todas as publicações
apresentadas na página e que dizem respeito ao período que vai de 2015 até
2020. Cada publicação foi então codificada de acordo com as seguintes categorias:
1. Data
2. Nome do evento
3. Tipologia do evento
4. Organização do evento
5. Área científica
1
De acordo com informações disponíveis no artigo intitulado “Mulher Não Entra:
até onde vai a desigualdade de género?” , publicado a 09 de janeiro
de 2017, por Ana Maria Henriques, no P3.
O artigo encontra-se disponível em [url] https://www.publico.pt/2017/01/09/p3/noticia/mulher-nao-entra-ate-onde-vai-adesigualdade-de-genero-1827486
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6. Número total de oradores
7. Presença/ausência de investigadoras
Com os dados que foram recolhidos procurámos não apenas concretizar
o objetivo da investigação, mas também aferir a validade da hipótese que colocámos no início da pesquisa e que considerava a existência de uma subrepresentação das mulheres ao nível dos eventos científicos.

Apresentação e discussão dos resultados
Depois de no ponto anterior termos apresentado os procedimentos metodológicos que guiaram a recolha dos dados, expomos agora alguns dos principais
resultados que foi possível obter com a análise realizada. Entre 2015 e 2020
identificámos um total de 243 publicações no repositório “Mulher Não Entra”.
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Importa realçar desde logo que foram consideradas todas as publicações,
nomeadamente aquelas que não dizem respeito apenas a cartazes de conferências ou eventos, mas a capas de jornais onde são destacados por exemplo
auscultações públicas feitas a determinadas figuras sobre as mais variadas temáticas (Figura 2).
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Assim, nas 243 publicações consideradas, os autores da página identificaram um total de 3264 participantes/oradores, dos quais apenas 303 são mulheres, ou seja, apenas 9,3% dos eventos conta com a participação de mulheres.
Os dados já dizem muito sobre a presença de mulheres nos diferentes eventos,
mas importa centrar a atenção naqueles que em termos de tipologia podem ser
considerados como encontros ou eventos científicos, uma vez que é a vertente
da investigação científica que analisamos neste trabalho. Verificamos então
que das 243 publicações, 154 dizem respeito a cartazes de eventos que não
têm cariz científico, sendo aqui a dimensão científica atribuída pelo organizador, ou seja, referimo-nos a eventos que não são organizados por Instituições
de Ensino Superior ou Unidades de Investigação. Neste sentido, identificámos
que apenas 89 se referem a eventos científicos. Apesar de neste trabalho o
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foco ser a investigação científica, é interessante verificar como as desigualdades são promovidas também por instituições com particular responsabilidade,
como por exemplo, a própria Assembleia da República.

Mas voltando aos 89 cartazes dos eventos científicos, podemos verificar
que participaram desses encontros um total de 1266 oradores, sendo que apenas 128 foram mulheres. Quer isto dizer que apenas 10% dos participantes
nestes eventos são mulheres, o que representa uma evidente desigualdade em
termos de género. O número é superior ao que encontramos nos eventos não
científicos, uma vez que de um total de 2188 oradores, apenas 175 são mulheres.

146

Ricardo Morais

Depois de olharmos para o conjunto dos dados, tentámos perceber se existem diferenças entre temáticas, ou seja, se existe maior presença de mulheres
nos cartazes de determinados eventos em função dos assuntos que são abordados. Nesse cruzamento voltamos a considerar não apenas os eventos científicos, mas também todos os indicadores recolhidos em relação a todos os
encontros, estabelecendo dessa forma uma comparação.
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No gráfico podemos verificar que é em torno das “Ciências Sociais, Economia e Direito” que encontramos a maioria dos cartazes dos eventos partilhados na página, sejam eles ou não científicos. Seguem-se os eventos ligados
às temáticas da “Engenharia” , das “Artes e Humanidades” e da “Saúde e
Bem-estar”. Observando em particular o número de participantes/oradores de
cada evento e a presença de mulheres, depressa percebemos que apesar de
ligeiras oscilações, a percentagem de mulheres que participam dos eventos é
muito reduzida, nunca ultrapassando os 15%, e atingindo esse valor apenas
numa das temáticas. Existem mesmo eventos de temáticas onde as mulheres
não marcam qualquer presença.
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Se deixarmos de lado todos os eventos identificados na página e nos concentramos apenas naqueles que têm um cariz científico, verificamos que a
situação não se altera, mantendo-se uma percentagem muito reduzida, quase
sempre na casa dos 10%.
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Apesar de não existirem grandes diferenças em relação aos eventos considerados não científicos, importa destacar que por exemplo nos encontros que
abordam temáticas no âmbito da área das “Artes e Humanidades”, o número
de mulheres aumenta cinco pontos percentuais.
Em suma, considera-se que a presença de mulheres nos eventos científicos
é muito reduzida, revelando uma clara desigualdade em termos de género.
Estes dados são particularmente relevantes se nos lembrarmos da percentagem
de mulheres que entra no ensino superior e que decide prosseguir uma carreira
de investigação. Coloca-se então a questão de saber o que justifica esta subrepresentação nos eventos de um modo geral, e em particular nos científicos.
Porque continuam as mulheres afastadas destes eventos? Porque persiste uma
desigualdade de género num campo onde a percentagem de investigadoras tem
vindo a crescer? É para que estas e outras questões não fiquem sem resposta
que é importante continuar a investigar, a recolher dados e a interpelar os
responsáveis das Universidades, das Unidades de Investigação e os próprios
organizadores de eventos.
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Considerações finais
Concluímos este trabalho com a certeza de que nos eventos científicos se registam desigualdades de género muito semelhantes aquelas que encontramos
noutras áreas da ciência e para as quais os diferentes relatórios têm chamado
atenção. Importa lembrar que a evolução tem sido positiva, mas a igualdade
entre homens e mulheres na ciência ainda não é uma realidade, mesmo considerando os esforços que têm sido feitos por vários países da União Europeia,
entre os quais se destaca Portugal. As ausências nos mais variados cargos académicos e em particular nos de tomada de decisão não pode ser ignorada, da
mesma forma que não podemos esquecer que são ainda muitos os obstáculos,
ainda que nem sempre visíveis, que se colocam à progressão das carreiras das
mulheres.
Neste contexto, encerramos este trabalho realçando a importância de continuar a investigar nesta área, porque apenas com conhecimento sobre os problemas poderemos encontrar as melhores soluções para os resolver. É também
nesse sentido que gostaríamos de finalizar este trabalho destacando o projeto
da Universidade de Coimbra (UC), aprovado já este ano, e que pretende precisamente “reforçar a igualdade de género na investigação científica”. Como se
pode ler na página da instituição de ensino superior, este projeto foi financiado
pelo programa Conciliação e Igualdade de Género no âmbito do EEA Grants
– Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu. O apoio concecido
a este projeto “GendER@UC – Gender-Equal Research” é um sinal da importância que têm todas as questões da desigualdade de género na investigação.
O projeto que será coordenado pelo Instituto de Investigação Interdisciplinar
da Universidade de Coimbra (IIIUC), tem previstas um conjunto de atividades, sendo destacadas na notícia publicada na página da UC, as seguintes: “o
mapeamento de políticas, procedimentos e práticas de igualdade de género em
vigor nas unidades de investigação e desenvolvimento (I&D) da Universidade
de Coimbra, por forma a identificar lacunas, estabelecer bases para melhorias e inovações e desenhar um plano de ação para este tema; a realização de
ações de sensibilização para a necessidade de implementação de medidas de
igualdade de género na prática da investigação, sessões sobre “Género e lide-
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rança para a excelência em investigação”; e a elaboração de um manual para
a comunicação inclusiva na investigação da UC” 2 .
Este conjunto de iniciativas fazem deste projeto um bom exemplo a ser
seguido por outras Instituições de Ensino Superior, mas também por parte de
outras Unidades de Investigação, mas alertam sobretudo para a necessidade
de investir no estudo das múltiplas questões que se colocam quando se fala
em desigualdade de género na investigação.
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Resumo
Nas últimas décadas, inúmeros estudos comprovam que a maioria dos estudantes
universitários, em Portugal, são mulheres. A mesma tendência, em igual período,
pode ser comparada ao número de recém-diplomados/as no Ensino Superior. Importa
assim (re)conhecer e comparar esses dados com os relativos à presença feminina em
cargos de docência e gestão nas universidades e institutos politécnicos portugueses,
bem como em centros de investigação. Partindo dos valores identificados, esboçamse, na presente reflexão, considerações sobre uma esfera pública que se pretende representativa de classes, raças, nacionalidades e, naturalmente, de géneros, ao mesmo
tempo que se questionam estratégias de construção de um Ensino Superior inclusivo
e respeitador de todos os direitos.

Palavras-chave
Universidade, feminismo, pedagogia, modelo, inclusão

“O que nos continua a impedir?” Se formulássemos uma pergunta de partida para a reflexão que aqui propomos iniciar, a mesma deveria centrar-se
nos obstáculos, tanto mais invisíveis quanto gradativamente incontornáveis,
colocados à progressão na carreira de mulheres investigadoras e docentes universitárias. Ao centrarmo-nos no caso português, o cenário não é de difícil
retrato. No passado dia 8 de Março de 2018, no âmbito das comemorações do
Dia Internacional da Mulher, o Gabinete da Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, chefiado por Maria Fernanda Rollo, divulgou o
relatório “Construindo um ambiente favorável para as mulheres na ciência –
Um ecossistema científico mais plural pode mudar o mundo”. O documento
em questão começa por apresentar dados que atestam que, apesar de uma já
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longa tendência de um maior número de mulheres a frequentar e a diplomarse no Ensino Superior, em Portugal, o número de docentes e investigadoras
permanece significativamente inferior ao número de homens. Nesse sentido,
e segundo a Direcção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, a percentagem de alunas que frequenta o ensino universitário e politécnico tem oscilado
entre os 60 e os 53 por cento, entre os últimos anos do século passado e o
ano lectivo de 2016/17, registando-se a mesma tendência, em igual período,
entre o número de diplomados/as, como pode verificar-se nos dois gráficos
seguintes.
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A falta de correspondência e a progressiva desigualdade destes números
apro-funda-se quando observamos que, apesar de uma ligeira diminuição da
disparidade na docência, desde o início do século, a percentagem de mulheres
que leccionavam no Ensino Superior, no ano lectivo de 2015/16, equivalia a
44,5 por cento (gráfico abaixo).
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Na atividade científica, e ainda de acordo com o relatório citado, a participação feminina situa-se em igual patamar, não conhecendo especial evolução
nos últimos anos, com percentagens sempre próximas dos 40 por cento (gráfico abaixo
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Podendo argumentar-se que o desequilíbrio, nos termos enunciados, não
será estrutural, reiteramos o seu aprofundamento à medida que analisamos a
hierarquia das instituições. De acordo com a Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, o grande desafio no contexto da igualdade de
género situa-se ao nível da distribuição das posições de chefia no ensino superior público, em Portugal. Em 2017, e ainda segundo o mesmo relatório,
67 por cento dos membros dos Conselhos Gerais das Instituições de Ensino
Superior eram homens (e 33 por cento seriam mulheres). No mesmo ano, e
observando-se apenas as 34 instituições de ensino superior públicas existentes,
as mulheres não representavam mais do que 12% dos reitores de universidades
e presidentes de institutos politécnicos então em exercício (gráfico 5).
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Sobre a mesma matéria, a 10 de Fevereiro de 2018, o jornal Diário de
Notícias anunciava: “A ex-ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues
foi ontem eleita reitora do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, com 22
votos do conselho geral. Mais do dobro da votação alcançada pelo segundo
classificado, o até agora vice-reitor Nuno Guimarães, que contabilizou dez
votos.” (Tavares, 2018: on-line). O texto informativo, assinado por Pedro
Sousa Tavares, reiterava ainda o simbolismo do momento, acrescentando: “A
eleição significa que, pela primeira vez na história, o ensino superior português passará a contar com três mulheres à frente de universidades, com Ana
Costa Freitas (Universidade de Évora) e Isabel Capelôa Gil [Universidade Católica Portuguesa] a serem as outras duas reitoras”.
Em termos de investigação científica, pode também constatar-se que as
mulheres representam menos de 30 por cento do conjunto de coordenadores
das 307 unidades de investigação e desenvolvimento financiadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, sendo que a sua maior representatividade
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se encontra nos centros de Ciências Naturais e do Ambiente, seguidos pelos
centros de Ciências Sociais e Humanidades (gráfico 6).

Dados estatísticos vários poderiam aqui ser acrescentados, continuandose a manifestar discrepâncias que, em última instância, revelam falhas no sistema democrático de um país, ao nível da produção de saber, conhecimento e
pesquisa, nas mais variadas áreas científicas.
Nesse sentido, atentemos, por fim, a dados referentes à direcção da instituição que, em Portugal, mais financia projectos e bolsas de investigação.
Criada em 1997, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), sucedeu
à Junta Nacional para a Investigação Científica e Tecnológica (JNICT), existente desde 1967. Em trinta anos, desde o seu início até ao mencionado ano
de transição, a Junta foi presidida por nove dirigentes, e nenhuma mulher.
A Fundação para a Ciência e Tecnologia, conheceu já, desde 1997, sete presidentes: duas delas são mulheres, encontrando-se Helena Pereira presentemente em funções, desde Abril do corrente ano (2019). No biénio 2015/16,
Maria Arménia Carrondo havia assumido a presidência (dados recolhidos em:
https://www.fct.pt/historia/index.phtml.pt).
Em termos de distinções e reconhecimento, reflictamos ainda sobre quantas mulheres já venceram, em Portugal, o Prémio Científico IBM. De acordo
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com informações divulgadas no site da empresa, “a IBM Portugal instituiu
em 1990 o Prémio Científico IBM, com a finalidade de distinguir trabalhos
de elevado mérito no campo das Ciências da Computação, estimulando jovens investigadores portugueses a divulgarem os seus trabalhos” (informação
recolhida em: http://www.softinsa.pt/section/pc-ibm). Já foram atribuídos 30
prémios (alguns anos em ex-aequo), sendo que apenas quatro deles distinguiram mulheres. O júri reunido para a atribuição do prémio, e ainda de acordo
com o site da empresa, “é constituído por um grupo de cientistas portugueses,
de elevado prestígio internacional e reconhecidamente líderes das principais
áreas do conhecimento a que o Prémio Científico está associado, e por um representante da Companhia IBM Portuguesa, S.A.” Dos doze elementos assim
reunidos, apenas consta o nome de uma mulher: Prof. Doutora Maria Isabel
Lobato Faria Ribeiro (IST).

Os estudos feministas na Academia
Regressando à pergunta de partida da presente investigação, importa reflectir
sobre os obstáculos que continuam a impedir a natural progressão das mulheres em distintas carreiras de índole científica. A dificuldade de conciliação
entre vida privada e pública, que se traduz no maior número de horas que as
mulheres dedicam às suas obrigações familiares, tem sido o argumento recorrente quando, ano após ano, se discutem algumas das discrepâncias mencionadas. As soluções geralmente apontadas são estruturais, de não difícil,
mas certamente lenta implementação. Na presente reflexão, por outro lado,
consideramos importante analisar ou tentar mapear soluções específicas, que
revertam e equilibrem as situações demonstradas, não colocando todas as expectativas numa futura e hipotética geração de doutoradas, que, em maior número, também ocupará mais cargos de direcção nas universidades, institutos
politécnicos e centros de investigação portugueses.
Deste modo, questionemo-nos – tal como a professora e escritora feminista, Adrienne Rich questionou – acerca dos mecanismos de mudança que
podem/devem começar a ser accionados para a criação de uma Academia
mais representativa, não apenas da sociedade em que se insere, mas do próprio
corpo discente que a frequenta. Em Notas para uma política da localização,
a autora averigua: “Como é que, excepto através de nós mesmos, descobri-
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mos o que faz outras pessoas mudar? O que nos poderá ajudar a perder os
nossos velhos medos e rejeições? O que é que nos faz decidir que temos de
nos reeducar, mesmo aqueles de nós que possuem ‘boas’ educações? Uma
vida politizada deveria refinar tanto os sentidos como a memória” (Rich em
Macedo, 2002: 27 e 28).
A indagação de Rich remete-nos para pontos estruturais da nossa investigação, uma vez que aqui se trata de democratizar uma parte da sociedade, particularmente instruída e consciente da obrigatoriedade de premiação do mérito
de cada um/a. Esse ponto, especificamente, suscita desconforto. O processo
de consciencialização, por parte do segmento que tem sido privilegiado, de
que esses privilégios não se devem unicamente ao mérito, dedicação e esforço
individuais, mas que são concomitantes a um estatuto social e a convenções
instituídas que urgem derrubar, não será linear.
A solução passará, no nosso entender, por uma universalização do discurso das minorias, que constituem, na realidade, uma maioria. Concentremonos, assim, na noção de centro e periferia para nos consciencializarmos de que
o homem branco, heterossexual e classe média é uma minoria (não em termos
de poder e visibilidade, mas de demografia) face a todas as outras possibilidades de existência. Regressando a Rich, a autora apela ademais a uma consciencialização do privilégio que nasça da partilha de experiências e da empatia
subsequente ao processo que pode auxiliar ao desenvolvimento do processo:
Foi nos escritos e nas acções e discursos de cidadãos negros dos Estados
Unidos que eu comecei a experimentar o significado da minha cor branca,
como ponto de localização, acerca do qual precisei de assumir responsabilidade. Foi na leitura de poemas de mulheres cubanas contemporâneas
que eu comecei a experimentar o sentido de América do Norte como localização que tinha moldado as minhas formas de ver e as minhas ideias
sobre quem e o que era importante, uma localização sobre a qual eu também me sentia responsável. Viajei então para a Nicarágua, e aí – num
pequeno país empobrecido, numa sociedade com quatro anos de existência
devotada à erradicação da pobreza, nos socalcos das montanhas da fronteira
Nicarágua-Honduras –, aí senti fisicamente, às minhas costas, o verdadeiro
peso dos Estados Unidos da América, das suas forças militares, das suas
vastas apropriações de dinheiro, dos seus mass media – aí senti o que significa ser, dissidente ou não, parte da ponta da bota do poder, a sombra fria
que espalhamos por todo o Sul. (idem: 24)
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De um ponto de vista existencialista, Rich espoletou, pelo modo descrito,
um processo que a situou na mesma realidade social que seres distintos de si,
pela simples troca de experiências. Recorde-se, sobre este tópico, que, de uma
forma progressiva, e por englobar subjectividade, sexualidade, corpo, educação e política, o conceito tem sido determinante para o aprofundamento dos
estudos feministas. Ultrapassando o estatuto de mera intuição ou sensibilidade
femininas, a experiência pressupõe, segundo Teresa de Lauretis, “um envolvimento pessoal e subjectivo nas práticas, discursos e instituições que atribuem
significado (valor, importância e afecto) aos acontecimentos do mundo” (Lauretis: 159)1 , não exigindo uma partilha de ideias, valores ou causas materiais.
Por essa razão, autoras como Kathleen Weiler (2004) e Iris Young (2004) defendem a necessidade de inserção de uma componente empírica na pedagogia
e formação feministas que funcione como mecanismo de interiorização e exteriorização (tanto da experiência imediata e directa, como de processos mais
gerais e englobantes). Paralelamente, o método proposto visa uma definição e
reflexão acerca das estratégias mais contextualmente adequadas ao desenvolvimento de relações emancipatórias.
De uma perspectiva histórica, o actual período de questionamento e de
fortes contestações à epistemologia dominante, à educação e à própria organização dos sistemas políticos ocidentais será favorável a uma formação de
pendor humanista e igualitário, bem como à recuperação de metodologias alternativas de ensino, incluindo o universitário. Para estes mesmos princípios,
reitere-se, aponta igualmente a Declaração Mundial sobre a Educação Superior no século XXI (UNESCO, 1998). No artigo 1o sublinha-se que o ensino
superior deve: “a) educar e formar pessoas altamente qualificadas, cidadãs e
cidadãos responsáveis, capazes de atender às necessidades de todos os aspectos da atividade humana, oferecendo-lhes qualificações relevantes, incluindo
capacitações profissionais nas quais sejam combinados conhecimentos teóricos e práticos de alto nível mediante cursos e programas que se adaptem constantemente às necessidades presentes e futuras da sociedade.” Na alínea seguinte do mesmo artigo reforça-se a necessidade de uma: “[. . . ] aprendizagem permanente, oferecendo uma ampla gama de opções e a possibilidade de
alguns pontos flexíveis de ingresso e conclusão dentro do sistema, assim como
1

Tradução nossa. No original: “. . . but by one’s personal, subjective, engagement in the
practices, discourses, and institutions that lend significance (value, meaning, and affect) to the
events of the world.”
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oportunidades de realização individual e mobilidade social, de modo a educar para a cidadania e a participação plena na sociedade com abertura para o
mundo, visando construir capacidades endógenas e consolidar os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável, a democracia e a paz em um contexto
de justiça.”
Para que as medidas se possam concretizar, Kathleen Weiler sugere uma
revisitação da proposta pedagógica formulada por Paulo Freire (anos 60), mediante uma necessária adaptação de carácter pós-moderno e integracionista.
Em síntese, da mensagem essencial de Freire, desenvolvida a partir do trabalho com camponeses no Brasil, Chile e Guiné Bissau, retém-se que o fim da
opressão deverá ser atingido pela contestação dos valores dominantes. Reconhecendo que, “como afirmação eloquente e apaixonada sobre a necessidade
e a possibilidade de mudança através da leitura do mundo e da palavra, não
há um texto contemporâneo comparável”, Weiler (2004: 94) propõe que a
pedagogia feminista reveja e enriqueça o projecto freireano de libertação do
sujeito. Entre as maiores fragilidades e consequentes alvos prioritários da
reestruturação do texto, a autora distingue o uso flagrante do referente masculino, comum na década de 60, e a pressuposta coincidência entre o momento
no qual os oprimidos se percepcionam na relação com o mundo e o início da
sua luta pela mudança.
Para Kathleen Weiler, Freire assumiu uma uniformidade de todos os processos de opressão, ignorando a hipótese de experiências contraditórias. Limitando o estatuto de patrão e operários ao de opressor e oprimidos, a autora
afirma não ter sido conjecturada a hipótese de luta entre pessoas oprimidas
por diferentes grupos, para a qual cita dois exemplos: o homem oprimido
pelo patrão que, por sua vez, oprime a esposa; a mulher branca, oprimida pelo
sexismo, que oprime a mulher negra. Reiterando a dificuldade de aplicação
prática de princípios tão generalistas às teorias feministas (pela não abordagem de especificidades raciais, sexistas ou mesmo físicas), Weiler nomeia a
existência útil de pontos em comum entre as duas propostas, tais como: a missão de transformação social; a visão da opressão como parte da existência e
da consciencialização do ser humano; a definição da justiça como potencial
libertadora e construtora de um mundo melhor.
No caso da pedagogia feminista, o processo de consciencialização da
opressão como forma de a anular deverá partir da experiência pessoal, podendo esta ser enriquecida pela estrutura heterogénea dos estudos temáticos,
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que abarcam visões socialistas, liberais, pós-modernas, radicais e conservadoras. A esse respeito, é ainda de sublinhar que diversas autoras e militantes
enfrentaram críticas semelhantes às que Weiler dirige a Paulo Freire: na década de 70, bell hooks, nos EUA, e Sueli Carneiro, no Brasil, contestaram
fortemente a conceptualização universalista “mulher”, por a associarem a um
redutor ponto de vista de mulheres brancas, heterossexuais e classe média.
O dilema com que, nos últimos anos, as propostas deste teor se têm debatido — e que as fez evoluir para correntes cada vez mais específicas, como
o ecofeminismo, o feminismo interseccional e o feminismo queer, entre outras — continua a ser o de descrever as mulheres como um colectivo social,
evitando um falso essencialismo que normaliza e exclui. Acusados/as de etnocentrismo, autores/as feministas contemporâneos enfrentam, ainda hoje, o
desafio de criar correntes inclusivas, que possam abranger todas as raças, idades, classes, sexualidades e nacionalidades.
Numa tentativa de resposta, Iris Young declara que a negação da existência de um colectivo social mulheres reforça os privilégios “daqueles que
mais beneficiam mantendo as mulheres divididas” (Young, 2004: 118 e 119).
Apresentando a opressão como um processo sistemático, estrutural e institucional, a autora entende que a tomada de consciência é fundamental para que
as mulheres abandonem a percepção dos seus problemas e sofrimentos como
pessoais e intransmissíveis. Nesse sentido, propõe que se renuncie ao emprego
dos termos “grupo” ou “colectivo” na referência a mulheres, devendo passar
a utilizar-se o conceito “serialidade”, desenvolvido por Sartre em Crítica da
razão dialéctica (1960). De uma perspectiva existencialista, conceptualizar
o género como série social (um tipo específico de colectividade que o filósofo distingue dos grupos) tem como principal vantagem a não exigência de
similitude de atributos, interesses, objectivos, contexto ou identidade. Numa
serialidade, os membros não são necessariamente idênticos pelo que podem
chegar a trocar de posições entre si: “a pessoa sente não apenas os outros, mas
também a si própria como um Outro, isto é, como alguém anónimo. Todos são
o mesmo que o outro na medida em que cada um é Outro além de si próprio.”
(idem: 125)
Sendo a unidade da série amorfa e volátil, o estatuto de membro é definido pela vivência das mesmas estruturas prático-inertes do dia-a-dia. Mulher
será, deste modo, e segundo Young, “o nome de uma relação estrutural com
objectos materiais tal como foram produzidos e organizados por uma histó-
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ria anterior, que conserva necessidades materiais de práticas passadas” (idem:
129). Mulheres são, nessa linha de raciocínio, os seres humanos posicionados
como femininos por determinadas actividades, entre as quais inevitavelmente
se encontram as associadas ao corpo feminino — gravidez, parto e/ou amamentação, a par de outras menos óbvias, como o uso de certas representações
visuais e verbais, roupas, cosméticos e o próprio design de determinadas peças de mobiliário. A experiência serializada de pertença a um género deixa,
portanto, de implicar o reconhecimento mútuo e a identificação positiva de
cada elemento enquanto parte de um grupo. Assumir “eu sou mulher” é, de
acordo com Young, um facto anónimo que não me define na minha individualidade colectiva, mas que me possibilita trocar de lugar com outras mulheres
da série:
Li no jornal sobre uma mulher que foi violada e empatizei com ela porque
reconheço que na minha experiência serializada eu sou violável, sou um objecto potencial de apropriação masculina. Mas esta consciência despersonaliza-me, constrói-me como Outra para ela e como Outra para mim própria
numa troca serial, em vez de definir o meu sentido de identidade. (idem:
131)

As estruturas de género, tal como as estruturas de raça, classe ou religião,
não nomeiam quaisquer atributos dos sujeitos (nem tão-pouco constituem uma
identidade), mas determinam necessidades prático-inertes que condicionam as
suas vidas e com as quais terão de lidar. A forma como o decidem fazer varia
em função do contexto ou da personalidade de cada um/a, podendo chegar ao
ponto da ocultação de características num processo de autodefinição. Identificar um ser humano como mulher permite uma certa antevisão dos constrangimentos e expectativas gerais com que terá de lidar, mas não antecipa,
segundo Young, qualquer entendimento dos seus valores, atitudes e posicionamento social, num princípio que deverá estar presente em todas as tentativas
de inserção dos estudos na Academia.
Deste modo, a autora reforça os argumentos de Amartya Sen, considerando o eclectismo, complementaridade e difusão. Para o prémio Nobel da
Economia, conflito e violência são, hoje, sustentados pela ilusão de que os
seres humanos se podem definir a partir de uma única identidade. O pressuposto de que o mundo é constituído por uma federação de religiões, culturas
ou civilizações ignora a relevância de aspectos como o género, a profissão,
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a língua, a ciência ou a política, bem como o facto de cada ser humano ser
membro de diversos grupos e pertencente a todos eles:
O facto de uma pessoa ser mulher não entra em conflito com o facto de ser
vegetariana ou advogada, não a impede de ser amante de jazz, heterossexual
ou defensora dos direitos dos homossexuais. Qualquer pessoa faz parte de
muitos grupos diferentes (sem que isso implique qualquer espécie de contradição) e cada uma destas colectividades a que simultaneamente pertence
confere-lhe uma identidade potencial que – dependendo do contexto – pode
tornar-se bastante importante. (Sen, 2007: 79)

Considerações finais
Numa integração humanista de múltiplas maneiras de ser, a Universidade deveria, assim, aprofundar o estatuto epistémico dos estudos feministas e de
género, em Portugal, como Teresa Joaquim (2001), Lígia Amâncio (2007),
Manuela Tavares (2008) e Maria do Mar Pereira (2013), entre outras, têm
defendido com acentuada frequência, nos últimos anos. Concordando que a
emergência dos mesmos se inicia pelos anos 80, com os princípios de um Estado democrático, e de modo tardio, em contexto europeu, as autoras apontam
unanimemente os anos 90 como o período correspondente ao da institucionalização. Aí surgem os primeiros grupos de investigação, teses, livros, conferências temáticas e publicações académicas, como a Exaequo (publicação
internacional de periodicidade semestral, fundada pela Associação Portuguesa
de Estudos sobre as Mulheres – APEM, em 1999: https://exaequo.apemestudos.org/
O início do século XXI corresponde, em seguida, à assinatura de um
protocolo entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) para o financiamento de
investigações sobre relações sociais de género e políticas para a igualdade:
https://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/pihm/protocolo2003.phtml.pt
O ensino pós-graduado especializado também é incrementado, pelos mestrados e doutoramentos das Universidades Aberta e de Coimbra. Nesta fase,
podemos então questionar que outras medidas devem apoiar o desenvolvimento de um Ensino Superior de pendor mais igualitário, que sensibilize as
instituições para a sua implementação, dentro das próprias estruturas. Nas
considerações finais da presente reflexão, deixo algumas sugestões:
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1. Introdução e aprofundamento dos estudos feministas e de género em
todos os níveis de educação, incluindo o Superior, e não apenas em
unidades curriculares opcionais ou de segundo e terceiro ciclos;
2. Fomento de estudos e projectos de investigação na área;
3. (Re)conhecimento e incentivo aos projectos em curso;
4. Reunião de condições para a partilha e divulgação do conhecimento;
5. Criação de áreas de estudo específicas, dentro de todos os domínios
do conhecimento, das Artes às Humanidades, passando pelas Ciências
Exactas, do Ambiente, e outras;
6. Criação de prémios e distinções das melhores abordagens teóricas e
práticas dentro dos Estudos Feministas /das Mulheres / de Género;
7. Criação de Comissões para a Igualdade dentro das várias instituições de
Ensino Superior.
Tendo em conta o estatuto de privilégio enunciado por Rich, bem como as
necessárias consciencializações individuais apontadas, urge debater e implementar estratégias como as aqui sugeridas, que visem uma partilha de experiências (Weiler e Lauretis) e um descortinar de obstáculos comuns a elementos
da mesma série (Young).
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Resumo
O artigo analisa, em perspectiva comparada e qualitativa, dois canais de divulgação científica no YouTube, um brasileiro (A Matemaníaca) e um português (Math
Gurl), conduzidos por jovens mulheres estudantes de matemática, a fim de identificar
dinâmicas de sexismo latentes na divulgação das ciências. A partir da observação
do ciclo comunicativo dos canais, identifica-se que a proposta brasileira contempla o
tema das mulheres nas ciências, ao passo que o projeto português se limita à divulgação matemática. Em ambos os canais foram identificados comentários de cunho
sexista sobre a aparência das apresentadoras. Os canais têm perfil de público semelhante, com maioria de homens e de brasileiros, o que indica que a divulgação matemática, assim como o campo de estudos e pesquisas, ainda é um espaço dominado
por homens.

Palavras-chave
Divulgação científica; matemática; YouTube; sexismo

Introdução
O machismo e o sexismo nas ciências não são problemas atuais (Schiebinger, 2001), mas discussões em torno do tema se intensificaram nas últimas
décadas, bem como esforços para ampliar a presença de mulheres em áreas
‘tradicionalmente masculinas’, como as Engenharias, Física e Matemática.
171

172

Verônica Soares da Costa & Carlos Alberto de Carvalho

Movimentos pelo aumento da participação das mulheres nas ciências tiveram
no relatório da Elsevier (2017) dados valiosos para a avaliação do cenário
atual. Divulgado no simbólico 8 de março, ele traz um panorama sobre a produção científica em 27 áreas do conhecimento e indica que é possível falar em
avanços globais em direção a um equilíbrio de gênero nas ciências. Partindo
da premissa de que o equilíbrio de gênero ocorre quando mulheres compõem
40-60% de qualquer grupo de pesquisa, a Elsevier calculou o número de homens e mulheres pesquisadores nos períodos de 1996 - 2000 e 2011 – 2015 na
Austrália, Brasil, Canadá, Chile, França, Dinamarca, União Europeia, Japão,
México, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos.
A proporção de mulheres aumentou em todos os doze países e regiões
analisados, com maior presença nas Ciências da Vida e Ciências da Saúde.
Nas Ciências Físicas, elas ainda são sub-representadas, compreendendo menos de 25% do total de pesquisadores. Portugal é um dos países com melhor
desempenho no equilíbrio de gênero em 20 dos 27 temas, mesmo em áreas
nas quais as mulheres são geralmente sub-representadas, como Física e Astronomia (37% mulheres), Terra e Ciências Planetárias (43% mulheres) e Ciências Ambientais (52% mulheres). Os bons resultados, segundo o relatório,
devem-se aos esforços do país para melhorar o equilíbrio de gênero através de
políticas públicas, como a decisão que proíbe a discriminação de gênero na
escola e nos livros didáticos, dentre outras estratégias.
Os desafios que ainda precisam ser enfrentados pelas portuguesas relacionam-se às diferenças salariais e ao progresso na carreira, cenário semelhante
ao que ocorre no Brasil, apesar de ter sido apontado como um dos países que
mais avançou nos indicadores gerais. Assim como Portugal, o Brasil conta
com projetos institucionais e iniciativas pessoais pela valorização das mulheres na ciência, como premiações temáticas, como o prêmio Para Mulheres
na Ciência do Programa L’Oréal-Unesco que conta também com o apoio da
Academia Brasileira de Ciências (ABC) e iniciativas como o portal Ciência e
Mulher, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).
Entretanto, conforme alerta Schiebinger (2001), há um complexo de imagens masculinas dominantes nas ciências, que contribui para criar barreiras
simbólicas para a presença das mulheres. Tal imagem masculina é reforçada
por ideais de objetividade, neutralidade e universalidade atrelados aos imaginários masculino e científico. Harding indica que essa racionalidade científica
tem permeado não só os modos de pensar e agir de instituições públicas, mas
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também detalhes íntimos das vidas privadas, e tal efeito tem se intensificado.
Segundo a autora, “durante o último século, o uso social da ciência mudou:
anteriormente um assistente ocasional, tornou-se o gerador direto de acumulação e controle econômico, político e social” (Harding, 1993, p. 16, tradução
nossa).
Ações de divulgação científica não escapariam desses efeitos de controle,
de modo que a observação empírica desses espaços possibilita a análise de dinâmicas de sexismo latentes na ciência e na divulgação. Diante deste quadro,
sobre a presença de mulheres na ciência e sua atuação na divulgação científica
no Brasil e em Portugal, selecionamos canais do YouTube como locais de observação. O brasileiro é A Matemaníaca, criado em 2015 pela então estudante
de Licenciatura em Matemática na Universidade de São Paulo (USP), Julia
Jaccoud, que tem como objetivo “bater um papo e apresentar a matemática da
maneira bonita e divertida”. De Portugal, observamos MathGurl, criado em
2012 por Inês Guimarães, estudante de Matemática na Faculdade de Ciências
da Universidade do Porto, que pretende falar com seu público sobre matemática “de uma forma simples e humorística” e já lançou um livro de desafios
matemáticos em Portugal.
Estudos em andamento conduzidos pelos autores sobre canais de divulgação científica no YouTube Brasil indicam forte presença de seguidores homens
em torno do tema ciência, bem como opiniões manifestamente sexistas diante
da presença de mulheres nesses canais. Nossas observações são corroboradas por outros estudos, como o levantamento publicado no periódico Public
Understanding of Science (PUS), que analisou mais de 23 mil comentários
em canais de YouTube e identificou que mulheres que possuem canais sobre
ciência, tecnologia, matemática e engenharia recebem mais comentários, curtidas e inscritos do que os homens, mas 14% das mensagens são hostis para
elas, contra cerca de 6% para eles. As criadoras de conteúdo recebem 4,5%
de comentários sobre a aparência física, por exemplo, enquanto para os rapazes esse tipo de comentário sobre a aparência é de 1,4% (Amarasekara &
Grant, 2018). Neste artigo, observaremos a interação com o público do canal
das duas YouTubers dedicadas à divulgação da matemática, considerando que
são jovens mulheres tratando de um tema que ainda é marcadamente dominado por homens, e identificar aproximações possíveis nos distintos cenários
do Brasil e de Portugal.

174

Verônica Soares da Costa & Carlos Alberto de Carvalho

Métodos e processos
Consideramos que processos comunicacionais típicos da divulgação da ciência nos afetam para além do viés informacional, pois dizem de relações e
experiências complexas com suas textualidades. Por isso, o recorte da análise
empreendida parte de uma preocupação com o “não dissecamento do texto”
(Mafra, 2011, apud Antunes, Jáuregui, Mafra, 2018), e considera os vídeos
em sua relação com o canal, suas apresentadoras e seus espaços de circulação, seus públicos potenciais, seu ciclo comunicativo e seu projeto maior de
divulgação da matemática. Por isso, optamos por uma análise qualitativa dos
conteúdos, em busca de vídeos que pudessem ser relacionados ao tema das
mulheres na ciência. Em seguida, propusemo-nos a avaliar comentários deixados por seguidores, sem preocupação com representação estatística ou totalizante da amostragem, mas com atenção às dinâmicas de interlocução com as
apresentadoras, buscando identificar se há sexismo nos circuitos comunicativos estabelecidos.
A observação dos canais parte da compreensão da plataforma YouTube
como um espaço fundado no modelo de geração de conteúdo pelo usuário,
que tem prevalência em comparação a conteúdos produzidos institucionalmente por empresas ou instituições, conforme estudo de Welbourne e Grant
que identificou que conteúdos gerados pelos usuários tendem a ser mais populares do que aqueles produzidos por agências governamentais, de pesquisa
e ensino. Outro ponto relevante sobre a plataforma YouTube relaciona o fato
de que os canais que mantinham o mesmo apresentador em uma sequência de
vídeos também geravam maior impacto nas visualizações:
(...) comunicadores de ciência no YouTube precisam ter um rosto, e devem
se envolver com a comunidade. O maior erro que criadores de conteúdo
podem cometer é encarar o YouTube meramente como uma plataforma de
hospedagem de vídeos, em vez de uma comunidade participativa. (Welbourne; Grant, 2015, p. 11, em tradução livre)

As relações estabelecidas entre apresentadoras e seguidores, manifestas
em comentários nos vídeos, são um aspecto valioso para a observação de dinâmicas potencialmente sexistas na plataforma. O YouTube é também um
ambiente especializado, que favorece a criação de conteúdos considerados de
nicho – como vídeos sobre Matemática – fato que tem contribuído para que a
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plataforma se torne cada vez mais popular, ao mesmo tempo em que seus participantes se profissionalizam e monetizam seus conteúdos. Nesse processo
de monetização, o engajamento em curtidas, visualizações e comentários é
um dos sinais mais importantes na avaliação do sucesso de um canal, sendo
que o cálculo é regido por dinâmicas algorítmicas que optamos por não explorar na análise a seguir.

Vídeos e comentários do canal Matemaníaca
Com cerca de 64 mil inscritos, o canal da Matemaníaca já tem mais de 1
milhão e 600 mil visualizações totais em 176 vídeos publicados até 25 de
novembro de 2018. Na busca por vídeos que abordassem a temática das mulheres na ciência, Júlia Jaccoud se destaca por pautar o tema em pelo menos
três vídeos: Mulheres na Ciência ft. Peixe Babel e Bit de Prosa, gravado
em parceria com outras duas YouTubers brasileiras; Mulheres, matemática e
Maryam Mirzakhani e Matemática é coisa de mulher?.
O vídeo Mulheres na Ciência traz uma dinâmica muito própria do YouTube, que é a colaboração entre dois ou mais canais para fazer com que suas
comunidades se conheçam e compartilhem audiências. As convidadas, Camila Laranjeira (Peixe Babel) e Vivi Fernandes (Bit de Prosa) falam de suas
motivações para atuar em áreas como tecnologia e ciência da computação e
sobre a importância de incentivar crianças para serem futuras cientistas. Júlia Jaccoud admite que nunca antes havia falado no canal sobre o tema das
mulheres na ciência e Camila Laranjeira conta que teve medo de falar sobre
o tema em seu canal, mas que o resultado foi muito positivo, com apoio de
muitas mulheres. Vivi Fernandes concorda e fala sobre como sempre chegam
as críticas às feministas nesse tipo de conteúdo.
Depois de falarem sobre suas trajetórias na ciência, as três comentam sobre o ambiente masculino de algumas áreas, sobre comentários da própria família sobre estarem em "ambientes de homens". As YouTubers falam também
sobre como nem sempre identificavam o sexismo em suas áreas de atuação ou
em suas próprias falas para amigas e outras mulheres, mas que "depois que
você vê, não consegue mais desver". As convidadas falam sobre como, originalmente, a computação era uma área de mulheres, mas após a década de
1980, com o computador pessoal, ela foi sendo moldada como uma área mais
masculina, sem incentivo para a presença de mulheres.
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No meio do vídeo, uma voz masculina, identificada na tela como Rafa, é
incorporada à conversa. Em certa medida, seus comentários e exemplos interrompem e explicam informações que as três mulheres já estavam falando,
no que se caracteriza como as atitudes popularmente conhecidas como masplanninng, ato em que um homem quer explicar a uma mulher um tema ou
assunto sobre o qual ela domina ou sobre o qual a mulher está falando, e
manterrupting, ato de interrupção da fala de uma mulher por um homem, impedindo que ela conclua seu raciocínio ou finalize sua apresentação. O vídeo
tem 66 comentários, dentre apoios de homens à fala das YouTubers, como no
comentário a seguir:
Força ai meninas!! sou homem e estamos ai tentando vencer esse machismo, logico que nem todos estão tentando fazer isso, mas estou confiante de que essa situação ira mudar logo logo. Enfim, meus parabéns pelo
trabalho de vocês, e nunca esqueçam que vocês são incríveis, e não deixem
que ninguém diga o contrario disso.

Outro comentarista diz:
Sou otimista, acho que cada vez mais a gente vai ver isso de criação neutra,
junto com outras quebras de preconceitos em relação ao machismo, como
a própria lgbtfobia que desdobra disso. Há 50 anos não tinha mulher nenhuma nas turmas de engenharia, hoje em dia já tem uns 15% e acho que a
tendência é crescer mais ainda até se estabilizar num equilíbrio. (...). Vídeo
excelente e necessário, parabéns pelo trabalho das três :))"

Uma mulher comenta:
Esse vídeo me fez enxergar tudo o que imaginava que fosse incapacidade
minha. Tenho amarras pra escrever relatórios e, apesar de trabalhar em um
laboratório incrível, sendo a única mulher, onde tenho força de todos, sou
um pouco "obrigada"a esperar por alguns deles para produzir algo. Meu
sonho é ser cientista, é fazer ciência! (...). Obrigada meninas, de coração.
Vocês são luzes

No entanto, podemos identificar no mesmo vídeo comentários de cunho
sexista, como o sintético "Mimimi"escrito por um usuário homem e outro que
diz: "Essa diferença entre homens e mulheres em exatas cresce conforme os
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alunos vão envelhecendo. Se fosse mesmo aptidão essa diferença não cresceria conforme a idade” .
Já no vídeo Mulheres, Matemática e Maryam Mirzakhani, Júlia Jaccoud
é convidada a cobrir o maior congresso internacional de Matemática, o ICM,
realizado no Rio de Janeiro, em agosto de 2018. No Evento Satélite WM^2
(World Meeting for Women in Mathematics), que antecede o ICM 2018, Júlia
conversa com pesquisadores e professores, fala de diversidade e do memorial e
exposição especial em homenagem a Maryam Mirzakhani. Falecida em 2017,
Maryam, foi a primeira pessoa nascida no Irã e primeira mulher da história
a receber a medalha Fields, em 2014. Este vídeo recebeu 76 comentários, a
maioria deles em tom de emoção e celebração de Maryam Mirzakhani. Há
muitas congratulações à YouTuber por sua participação no evento. Não foram
identificados comentários de cunho abertamente sexista ou machista na data
da coleta.
No vídeo Matemática é coisa de mulher?, Júlia Jaccoud conta que pessoas de fora da área estavam descrentes de que a matemática fosse um ambiente hostil e pouco habitado por mulheres. Esse posicionamento assustou a
YouTuber e a motivou a falar sobre a discrepância na presença de homens e
mulheres na área. Para ela, a questão preocupa, principalmente pela identificação de que mais de 70% dos usuários que a assistiam no início do canal
era do sexo masculino. Depois, o percentual de homens da audiência passou
a 65%. No entanto, Júlia Jaccoud observa que, mesmo com mais homens assistindo o canal, há muita participação feminina nos comentários do YouTube
e de seus outros perfis em redes sociais. Para ela, o fato de muitas meninas
conversarem nos comentários pode indicar que elas se sentem seguras para
falar com outra mulher sobre matemática. Por fim, ela levanta a questão sobre
onde estão as mulheres da matemática e fala sobre a criação de espaços de
recepção para mulheres na área, propondo uma discussão sobre o tema nos
comentários e a divulgação de seu canal para outras mulheres.
O vídeo conta com 135 comentários, dos quais destacamos alguns a seguir, com o cuidado de preservar a identidade dos comentadores. Um dos
primeiros diz: “Os homens lhe assistem pra lhe secar, com todo respeito,
você é muito bonita” . Outro afirma: “# Mulheresforadamatematica Se as
mulheres aprendem matemática vão saber que eu tenho pinto pequeno” . São
dois exemplos que podemos atribuir a comentadores homens, no que se pode
apreender de seus nomes, imagens de perfil e viés de gênero nos textos es-
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critos. Comentários de mulheres (no que se pode apreender de seus nomes e
fotos de perfis), reforçam o argumento da YouTuber ao tratarem de relatos de
sexismo no ambiente acadêmico, conforme o exemplo abaixo:
Você é bonita, não precisa se preocupar com faculdade. Faz qualquer coisa
e casa bem"frase que minhas colegas de ensino médio ouviam de professores (homens, obviamente). Não explica exatamente o porquê da área de
exatas, mas mostra que pra qualquer graduação já é complicado. Um fator
que pode corroborar é a falta de referência feminina. Do fundamental ao
médio eu só tive uma professora de exatas e por um ano. Eu me assustei
positivamente na faculdade ao encontrar várias.

Podemos afirmar que os vídeos de Júlia Jaccoud sobre mulheres na ciência
são recebidos positivamente por sua audiência, ainda que não figurem dentre
os conteúdos mais populares do canal. Mesmo com comentários de cunho machista e sexista, a YouTuber recebe apoio de homens e de mulheres em relação
ao tema e grande parte de seus comentadores, do que se pode apreender de
seus comentários, novos e fotos de perfil, é composta por jovens estudantes,
mulheres, e profissionais da área, além de entusiastas da matemática.

Vídeos populares e comentários do canal MathGurl
O canal MathGurl conta com mais de 2 milhões e 300 mil visualizações em
112 vídeos, e cerca de 65 mil inscritos. No caso de Inês Guimarães, não foi
identificada preocupação em publicar vídeos específicos sobre mulheres na
ciência, de modo que optamos pela seleção e análise dos três vídeos mais populares do canal, de acordo com os critérios da própria plataforma YouTube.
No vídeo mais popular, na data da coleta, 8 de outubro de 2018, Inês Guimarães fala sobre o lançamento do seu livro. Inês Guimarães conta, no vídeo em
questão, sobre como foi convidada a escrever os "Desafios Matemáticos que
te vão enlouquecer" e faz um desabafo. À época do convite para escrever o
livro, há cerca de três anos, ela tinha não mais que 800 seguidores e desenvolveu o conteúdo em um formato de divulgação matemática com histórias do
dia a dia, em que os problemas matemáticos aparecem. Segundo ela, o livro
é indicado para todas as idades, embora provavelmente seja vendido na seção
infanto-juvenil das livrarias, por todo o país (Portugal).
Inês alerta que os fãs brasileiros só terão acesso ao livro, por enquanto,
pelos sites portugueses que exportam para o Brasil, pois o conteúdo só será
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editado em terras brasileiras se vender muito bem em Portugal. Essa fala é
importante, uma vez que por ela passamos a saber que uma parcela significativa da audiência de Inês é de seguidores brasileiros. No próprio vídeo, ela
compartilha uma imagem das estatísticas do canal, que indicam que 90% de
sua audiência é formada por homens, sendo 77,2% do Brasil. Inês compartilha seu receio de fracasso com o lançamento do livro e pede que quem compre
deixe um feedback sincero.
O vídeo recebeu 517 comentários, dentre eles, de homens, sobre a aparência física de Inês: “Como é linda” . Outro comenta: “Quero casar com
você? Como eu faço? Hshshshs” e também: “Hipnotizado por essa gaja”
. Mesmo quando elogiam seu trabalho, há comentários que não deixam de
lado sua condição de mulher: “Sou apaixonado por você... ispirador os teus
vídeos! Espero que um dia nossa educação seja totalmente reinventada por
pessoas como você. E mais uma coisa... casa cmg? Hahahah” . Tais comentários, no entanto, são minoria. A maior parte das manifestações é de apoio e
congratulações.
Seu segundo vídeo mais popular na data da coleta é O que raio é uma
derivada? e trata das disciplinas de Cálculo. A linguagem é divertida, com
apresentação de gráficos e fórmulas para indicar o que é comportamento local
de uma função. Ela destaca que a verdadeira ideologia dos matemáticos está
em transformar problemas mais difíceis em questões mais simples, e faz isso
de maneira bem-humorada. Como no primeiro vídeo, a maioria dos comentários é bastante positiva e de apoio ao canal. Traços de sexismo podem ser
identificados em comentários como “Dois quaisquer pontos no sorriso da Inês
dá uma demonstração elegante de derivada da beleza pela simpatia”; “Quando
iremos casar, Inês?”; “Mano eu não sei lidar com sua fofura que vontade de
socar a parede!” ou “Eu quero te ver pelada”. Há muitos comentários sobre
sua aparência, seus olhos, e também comparações em relação ao desempenho
dela e de um homem, conforme a seguir:
parabéns pela sua explicação! gostei! eu tenho um professor de cálculo
na minha universidade (UFF) explica bem melhor que isso! mas não faço
comparação com vc pois ele é professor! vc também explicou bem! parabéns! vc muito divertida e simpatica também! abração!

No comentário acima, é possível inferir uma atitude de subalternação da
mulher (jovem) youtuber em relação a um professor (homem), ainda que o
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comentador finalize sua fala tentando afastar o tom de crítica com elogios.
Conforme questiona Keller (1985, p. 3), “quanto da natureza da ciência está
ligada à ideia de masculinidade e o que significaria, para a ciência, se isso
fosse diferente?”. A pertinência da comparação entre um professor que explica melhor, por ser professor (e homem?) se filia a essa tradição masculina
da ciência, deixando para a mulher a atribuição de ser divertida e simpática.
Já no terceiro vídeo mais popular, Paradoxos, computadores e teorema
das 4 cores, Inês discorre sobre o conceito de paradoxo na literatura e na
matemática, tratando da relação lógica entre os dois conceitos. Ela passeia
por uma livraria e fala sobre o ato de aprender como um desafio. Na metade
do vídeo, fica a impressão, para quem assiste, de que se trata de um conteúdo
pago pela livraria Fnac, e que o vídeo tem a intenção de fazer publicidade do
local – ainda que essa relação de conteúdo pago não fique explícita em sua
fala.
O vídeo recebeu 346 comentários. Em meio a muitos elogios, é possível
identificar comentários de cunho sexista: “Você é linda! E faz um trabalho
do caralho nesse canal. Parabéns! Tenho 23 anos e se eu fosse de Portugal te
namoraria kkkk. Um beijo do Brasil!”. Outros exemplos reforçam a relação
que os homens comentadores traçam entre a YouTuber e sua beleza, como “és
muito linda S2”, “Linda, amo seus vídeos e essa voz dá um diferencial no
vídeo” e “Esta gaja está conseguindo me fazer ficar apaixonado por ela e pelo
sotaque de Portugal”. No entanto, a maioria dos comentários são de apoio e
congratulações pelo vídeo.

Considerações finais
Embora não seja possível, para fins deste artigo, empreender um amplo estudo de recepção que contribua para melhor compreensão e identificação do
público dos canais, os comentários brevemente destacados nos dão pistas sobre como os traços sexistas tenderiam a solapar o interesse de parte dos seguidores do canal pela matemática. Considera-se, também, que a plataforma
YouTube tem fatores algoritmos próprios para destacar certos comentários, em
detrimentos de outros que poderiam estar mais engajados na conversa sobre
ciência. Não se pode perder de vista, porém, que essa lógica algorítmica é
também condicionada em função de usos e da experiência da plataforma e
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visa destacar aspectos que favorecem a permanência do usuário naquela ambiência, bem como ampliar o engajamento.
No que tange à variação numérica do canal quanto aos números de seguidores, vídeos mais populares, curtidas e comentários, consideramos que
a análise se filia ao caráter absolutamente provisório do conteúdo dos vídeos
na ambiência digital da plataforma YouTube, conforme destaca Montaño: “O
vídeo no audiovisual da web mostra-se em um estágio provisório de técnica.
Uma imagem que se vai construindo transmidiática, intertecnológica, com
grande potencial de simulação e de reciclagem” (Montaño, 2015, p. 250).
Nesse sentido, outras abordagens semelhantes poderiam trazer novas e diferentes contribuições acerca deste olhar comparativo entre a divulgação científica matemática que se faz no Brasil e em Portugal, em canais do YouTube.
No entanto, conforme Harding (1993), quando começamos a teorizar sobre gênero e definir o gênero como uma categoria analítica a partir da qual
pensamos e organizamos nossas atividades sociais, deixamos de enxergar as
diferenças entre sexos como uma questão ‘natural’, ou mesmo apenas como
uma variável social atribuída a pessoas, de maneiras diferentes, de cultura
para cultura. É a partir dessa mudança de pensamento que “podemos começar a avaliar em que medida os significados de gênero têm inundado nossos
sistemas de crença, instituições e até mesmo fenômenos aparentemente livres
de gênero” (Harding, 1993, p. 17, tradução nossa). Assim, dificilmente comentários de cunho sexista ou supostamente elogios da beleza, da simpatia e
do bom humor das apresentadoras, principalmente quando feitos por homens,
seriam por nós interpretados fora de uma comparação sobre o ambiente machista e masculino que circunda a ciência e, por consequência, a divulgação
científica.
Se podemos inferir uma diferença de abordagem das duas youtubers, arriscamos afirmar que Julia Jaccoud, em função de explicitar sua preocupação
com o tema das mulheres na ciência, pode ser considerada mais politizada
e/ou mais consciente de seu papel como influenciadora digital para além de
conceitos e fórmulas matemáticas, fazendo uso político de seu número de
seguidores em prol da pauta das mulheres. Já Inês Guimarães se filia mais
fortemente a um perfil de divulgação científica que não foge às diretrizes específicas da divulgação matemática, não tratando do tema das mulheres no
seu canal, nem manifestando-se a respeito nos vídeos que apresenta. Chama a
atenção, no entanto, que ambas tenham verbalizado que a maioria de seus se-
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guidores seja do sexo masculino, fator que aproxima Brasil e Portugal e indica
que a divulgação da matemática, assim como o campo de estudos e pesquisas,
ainda é um espaço dominado por homens.
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Resumo
Por muitos anos a ciência foi um campo exclusivo para homens. Com o passar
do tempo e as mudanças sociais, as mulheres passaram também a produzir conhecimento, mas o reconhecimento não acompanhou a entrada das pesquisadoras no
mercado. Ainda falta incentivo para suas pesquisas e representatividade nas diversas
áreas científicas. O objeto deste trabalho repousa no conteúdo de um livro de perfis, no formato e-book, produzido em 2018 por uma de suas autoras, com a história
de cinco pesquisadoras ligadas à Universidade Federal do Paraná; os perfis tiveram
como fio narrativo a Jornada da Heroína (Martinez, 2008). A partir da situação de gênero apresentada (Schienbinger, 2001), o objetivo do trabalho foi verificar, nos perfis,
por meio de análise qualitativa (Bardin, 2011) quais as relevância e dificuldades das
cientistas e como elas contribuíram para alterar a visão de gênero no campo e a divulgação do trabalho das mulheres. Partiu-se da premissa que um fator importante no
processo de visibilização e valorização das mulheres na ciência foi desempenhado por
estas pioneiras na universidade. Ao final conclui-se como mulheres bem-sucedidas
na ciência superaram preconceitos e abriram espaço, no campo, para outras mulheres,
incentivando meninas e jovens a seguirem no campo científico.

Palavras-chave
Comunicação para a ciência. Divulgação científica. Mulheres cientistas. Mulheres e
gênero
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Introdução
A visibilidade das mulheres no campo da ciência é recente, com índices de
participação feminina que precisam ser melhorados, mesmo com as mudanças
socioculturais ocorridas nas últimas décadas: o reconhecimento não acompanhou a entrada de cientistas do gênero feminino no mercado, e falta incentivo
para suas pesquisas e representatividade em áreas específicas. As mulheres
publicam, em alguns países, quase a mesma quantidade de artigos científicos
que os homens – 49% (Gender in the Global Research Landscape, 2017). O
levantamento reúne dados referentes à publicação científica realizada por mulheres em 11 países e na União Europeia de 1996 a 2000 e de 2011 a 2015.
Brasil e Portugal são os que mais têm mulheres à frente de trabalhos científicos
(ambos com 49%). Em países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá
e França, o número é menor: 40% do total. O pior índice é o do Japão, com
apenas 20% de artigos escritos por mulheres.
Os dados mostram que a quantidade de pesquisadoras muda de acordo
com a área de conhecimento: em ciência da computação e matemática, por
exemplo, 75% das publicações têm autoria de homens. As mulheres também
são menos representadas em cargos de liderança em órgãos científicos e menos reconhecidas em premiações. O Prêmio Nobel é um grande exemplo da
disparidade de gênero. Em 2016, nenhuma mulher foi premiada. Mas isso é
apenas a ponta do iceberg: desde 1901, 97% dos ganhadores de prêmios Nobel de ciência foram homens. O que resulta em apenas 18 mulheres na lista
de 590 prêmios já entregues.
Este trabalho parte da premissa de que um fator importante no processo
de visibilização e valorização das mulheres na ciência foi desempenhado pelas
pioneiras nas áreas científicas, que vão dos exemplos conhecidos, como o da
física francesa vencedora do Prêmio Nobel de Química e Física, Marie Curie,
às pesquisadoras desconhecidas que atuam em milhares de laboratórios científicos. Estas personalidades femininas desbravaram caminhos para que outras
mulheres pudessem penetrar no universo científico em busca de condições de
igualdade com os homens.
Diante desse contexto, o objeto deste trabalho repousa sobre perfis digitais de mulheres pesquisadoras pioneiras da UFPR – Universidade Federal do
Paraná (Curitiba, Brasil) -, a mais antiga do país, produzidos para contribuir
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com a visibilização de mulheres na ciência; praticar o jornalismo de memória
científica; e ampliar o conhecimento público da ciência.
A partir da situação de gênero apresentada (Schienbinger, 2001), buscouse mostrar nos perfis quais a relevância e dificuldades das cientistas e como
elas contribuíram para alterar a visão de gênero no campo e a divulgação do
trabalho das mulheres. Como fio narrativo escolhemos a Jornada da Heroína
(Martinez, 2008). A autora traz o conceito de Campbell (1990) ao jornalismo
para ser aplicado na análise de narrativas literárias, como reportagens sobre
um personagem, perfis, retratos/relatos e biografias jornalísticas. Ao analisar
qualitativamente os cinco perfis de pesquisadoras da UFPR produzidos até julho de 2018 por uma das autoras desse texto e publicados em e-book, tivemos
como objetivo verificar qual foi a contribuição das personagens em sua trajetória como pesquisadoras. A análise de conteúdo Bardin (2011) foi tomada
de forma bastante simplificada, sem buscar neste momento a exaustão de unidades de análise abrigadas sob categorizações rígidas. Após ler o material
editado como perfis, ação entendida como leitura flutuante por Bardin (2011),
estabeleceu-se uma categorização para agrupar partes dos textos, de forma a
permitir as inferências interpretativas sobre os conteúdos. Ao final, evidenciamos como mulheres bem-sucedidas na ciência superaram preconceitos e
abriram espaço para outras mulheres, esperando que a leitura permitida pela
visibilidade digital sirva como incentivo para meninas e jovens seguirem no
campo científico.

Metodologia para a produção dos perfis e da análise de
alguns aspectos
O estudo iniciou-se pelo mapeamento de dezenas de nomes de mulheres pioneiras em diferentes áreas do conhecimento na UFPR. A pesquisa exploratória
buscou verificar, por meio da leitura de documentos e tomada de depoimentos, a representatividade científica dessas pesquisadoras. Até julho de 2018,
cinco perfis jornalísticos foram produzidos e optou-se por publicá-los digitalmente no e-book interativo, Cientistas: feminino e plural (Miqueletto, 2018),
abrigado em endereço eletrônico (http://bit.ly/cientistasfemininoeplural).
Da lista constam mulheres vivas e falecidas, portanto, decidimos elaborar
retratos curtos de suas trajetórias, mas optando por usar o termo “perfis”, con-
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forme entendimento de Vilas-Boas (2003), que afirma que, “diferentemente
das biografias em livro, em que os autores têm de enfrentar os pormenores
da história do biografado, os perfis podem focalizar apenas alguns momentos da vida da pessoa” (2003, p.13). O brasileiro recorre a Steve Weinberg
(1992) que entende o perfil como uma biografia de curta duração. Sodré e
Ferrari (1986) consideram um perfil o texto que enfoca o protagonista de uma
história. Assim, duas entrevistas presenciais serviram para compor os perfis
da jovem e premiada química Elisa Orth e da octogenária Maria do Rosário
Knechtel, referência em Educação.
O fato de Gay Talese ter feito a reportagem-perfil “Frank Sinatra está
resfriado” para a revista Esquire, em 1966, sem realizar uma entrevista com
o cantor, nos encorajou (guardadas todas as proporções), a produzir perfis de
pesquisadoras ausentes. Contrariamos a posição de Vilas-Boas (2014, s.p.)
que defende que “a condição sine qua non em um perfil é a interação autorpersonagem, seja quem for”. Ao usar o exemplo do perfil de Sinatra, o especialista afirma que devemos considerar que Talese “queria muito falar com
o Frank”. Como não era possível interagir com as pesquisadoras falecidas,
compilamos informações por meio de entrevistas com parentes (com o neto e
o bisneto no caso de Maria Falce de Macedo, médica); compomos notas pela
leitura de outros textos sobre a personagem e conversas com outros jornalistas (nos casos de Glaci Zancan, bioquímica e Adalice Araújo, historiadora de
arte). O material intermediado compôs perfis semelhantes àqueles que foram
feitos em interação presencial com as entrevistadas, mas há, sem dúvida, uma
certa perda de proximidade/intimidade em aspectos específicos.
Os cinco perfis representam narrativas de memória jornalística, neste caso,
de memória da ciência. É por meio da memória que as trajetórias das personagens se tornam relatos, narrativas. Ao dar voz a duas pesquisadoras e a fontes
que informaram sobre aspectos das histórias de vida de outras três, pela técnica da entrevista, foi possível perceber como o fato de as personagens serem
mulheres permite a emergência de uma percepção de gênero mesmo que suas
trajetórias se situem em diferentes momentos da linha do tempo.
Optou-se ao se utilizar como corpus os cinco primeiros perfis produzidos,
por fazer um estudo qualitativo, que permitisse entender a percepção destas
mulheres pioneiras da ciência sobre alguns aspectos relacionados à questão de
gênero, tratados como categorias. As inferências analíticas foram evidenciadas por meio das falas diretas das personagens gravadas pela repórter, no caso
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de Maria do Rosário e Eliza, como também pelas paráfrases e afirmações contidas no texto a partir de conteúdo da entrevista; ou, de forma indireta, pelas
falas obtidas em depoimentos de fontes que conviveram com as personagens
(Adalice, Glaci e Maria Falce), ou pelas paráfrases e afirmações redigidas pela
repórter a partir dos conteúdos obtidos junto a estas fontes.

A narrativa “das heroínas” e seus conceitos no jornalismo
Mary Del Priore (1998) descreveu os estereótipos que escondiam a verdadeira
história das mulheres brasileiras ao longo dos séculos e o trabalho que precisa
ser feito para recuperar o que ficou para trás no período em que estavam à margem. A ausência feminina ocasiona mais ausência feminina – especialmente
no ofício da história enquanto disciplina.
Na área científica, o percurso histórico das mulheres não foi diferente. O
mundo da ciência foi por muito tempo um dos campos mais avesso à participação feminina, impondo a invisibilidade de seus trabalhos. De acordo com
Schiebinger (2001), nos anos iniciais da chamada Revolução Científica, a partir do século XVI, muitas mulheres se envolveram com atividades ligadas à
ciência, como observar o céu ou analisar plantas e insetos, sempre acompanhadas pela presença masculina. O cenário mudou a partir da formalização
rigorosa da ciência no século XIX. Como expõe Silva (2012, p. 20), “com a
institucionalização e profissionalização da ciência e a separação entre público
e privado, com o desenvolvimento do capitalismo, a participação da mulher
ficou mais restrita”. Nos anos seguintes, com raras exceções, as mulheres não
realizaram pesquisas e nem atuaram como auxiliares, pois eram impedidas de
frequentar as instituições de ensino. As universidades, criadas no século XII,
começaram a admitir estudantes mulheres de forma expressiva apenas na virada do século XX (Schiebinger, 2001), quando se reiniciou o seu processo de
integração na ciência, ainda que com muitas barreiras.
Por mais que a presença feminina tenha aumentado nos meios científicos,
ainda hoje as mulheres têm dificuldades para se manter na área. Olinto (2012)
aponta como um dos empecilhos na carreira feminina na ciência o fato de as
mulheres serem induzidas a seguir caminhos diferentes daqueles escolhidos
por homens. Por seu papel na família e na escola, elas tendem a se conside-
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rar mais capazes para realizar determinadas atividades ou escolhem aquelas
que acreditam ser compatíveis com o que se espera delas. Certas frases ditas
no cotidiano, como “isso é coisa de mulher” ou “aquilo é coisa de homem”
tornam as escolhas profissionais segmentadas por gênero.
No Brasil, desde sua fundação em 1948, a Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC) teve apenas três mulheres na presidência. A presença das mulheres em determinadas áreas ainda é discrepante. Elas somam
41% nos cursos relacionados às ciências biológicas e exatas no país, segundo
dados do Censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Inep (2015).
É neste contexto ainda desfavorável às mulheres que as práticas de divulgação científica, incluindo a do jornalismo científico, tornam-se importantes.
Além de informar em linguagem clara e acessível, a divulgação da ciência
permite à população entender os fenômenos científicos e as decisões sobre
políticas públicas a eles relacionados, ampliando o processo democrático e
a participação social. A aproximação dos diferentes públicos com a ciência
também é importante para que outras formas de saber — tradicionais, populares, alternativas — sejam estudadas e, quando possível, integradas ao cabedal
de conhecimento humano. De forma direcionada para o escopo deste trabalho, com recorte em gênero, a divulgação/jornalismo científico pode colaborar
para visibilizar as mulheres que atuam no campo da ciência, permitindo-lhes
melhores condições de atuação e incentivando meninas e jovens a ingressar
no mundo da pesquisa.
Com a sociedade fortemente midiatizada pelas tecnologias digitais e redes
sociais, a divulgação de ciência apresenta novas possibilidades em termos de
espaço, produção e públicos. Um exemplo é o fenômeno ainda recente do
surgimento dos sites, blogs e vlogs de divulgação de ciência, produzidos por
cientistas e jornalistas, mas também por amadores, agora com espaço e acesso
às novas mídias, estudantes ou aficionados por temas científicos.
Um exemplo interessante, no âmbito da Wikipédia, que foca em mulheres e ciência, é o da física britânica Jessica Wade, que trabalha para que, a
cada ano, mais meninas escolham carreiras científicas. De acordo com o jornal El País (2018), Wade, tem uma “estratégia surpreendente para aumentar
a representação das mulheres na ciência: escreve páginas da Wikipédia sobre
cientistas do sexo feminino. Uma por dia.”. Ao constatar que a cada cem
biografias da Wikipédia em inglês, só 17 eram de mulheres, Wade passou
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a buscar arquivos, usar o Twitter, ir a conferências, “tudo para encontrar as
mulheres ignoradas da ciência, vivas ou mortas” (El País, 2018). Ela se inspirou na estudante de medicina americana Emily Temple-Wood, que depois de
receber ataques misóginos pelas redes sociais, decidiu reagir de forma construtiva, passando a escrever “(...) uma página Wikipédia sobre uma mulher
pesquisadora para cada mensagem abusiva que recebia” (El País, 2018).
Na produção dos perfis aqui tratados optou-se por incluir na narrativa alguns conceitos ligados à “Jornada da Heroína”, estrutura narrativa adaptada
da Jornada do Herói, aplicada por Joseph Campbell nos seus estudos sobre
os mitos. A versão feminina da Jornada foi desenvolvida por Maureen Murdock (1990), que, ao analisar o trabalho de Campbell, concluiu que em suas
obras as mulheres assumiam papéis secundários, sem complexidade. Segundo
Martinez (2008), o primeiro desafio está na criação de uma abordagem narrativa pioneira, pois os estudos históricos não olharam para as mulheres, sendo
feitos sob a ótica masculina. Martinez (2008) interpreta a situação como um
alerta para os jornalistas e frisa que a Jornada da Heroína, como método de
captação de informações, deve ser usada com visão crítica e critérios delimitados para que não se torne um reforço aos estereótipos e ao próprio status
quo. Ao criar a Jornada da Heroína, Murdock (1990) concluiu que as mulheres não precisam mais se apropriar de características masculinas como em
décadas anteriores. O desafio agora é reestabelecer a ligação com sua essência
feminina.
Segundo Martinez (2008), Murdock (1990) oferece dez passos para realizar a narrativa Jornada da Heroína: formação do feminino (a heroína se
separa de um papel prescrito pela sociedade); identificação com o masculino
e reunião de aliados (a escolha de um caminho diferente, lutar contra algo
que a limita, identificar quem a impede); caminho das provações (encontra
pessoas que tentam mudar seu caminho ou destruí-la); encontrando o sucesso (supera obstáculos, quando, comumente, o conto do herói terminaria);
despertando os sentimentos da morte espiritual (a percepção de que o novo
modelo é limitado e que o sucesso é temporário); iniciação e descida à deusa
(momento de crise em que tem a percepção de que as estratégias “masculinas”
falharam); apelo para se reconectar com o feminino (percepção de que não
pode voltar à fase inicial); curando a divisão entre mãe e filha (nova visão sobre os antigos valores e características); curando o masculino ferido
(a heroína se reconcilia com a parte masculina); integração do masculino
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e feminino (enfrenta o mundo com nova percepção e passa a ver além dos
binários).
Alguns destes passos ficam nítidos no perfil de Elisa Orth, personagem
no e-book produzido. Ainda criança, Elisa se separa dos papéis destinados
às mulheres, ao seguir caminho no mundo da ciência, tendo como exemplos
seus pais. A família, por mais que acredite na menina, tenta fazer com que ela
escolha uma área de atuação menos arriscada. Ao superar vários obstáculos,
a cientista alcança sucesso e reconhecimento, por meio de prêmios internacionais. Mas, precisa lutar para se manter no campo científico e percebe que
o sucesso é limitado. Enquanto integra um grupo escasso de pesquisadoras
premiadas, nota que o percentual de mulheres nos cargos mais altos é baixo e
difícil de ser alcançado. Cria, assim, uma nova visão sobre a realidade feminina na pesquisa e começa a conscientizar outras mulheres da situação. Além
disso, passa a incentivar uma mudança na área, mostrando a jovens e crianças
que elas podem ser cientistas.

Análise de categorias: a percepção do papel da mulher
cientista com relação ao gênero
A análise se realiza sobre os cinco perfis, que contam a trajetória das seguintes mulheres pesquisadoras: 1) a historiadora e crítica de arte Adalice Araújo,
em “A de Adalice”; 2) a médica Maria Falce de Macedo, com o portrait “A
primeira professora universitária do Brasil”; 3) a química Elisa Orth, em “A
artista das reações químicas”, com a história da personagem mais jovem do livro; 4) Glaci Zancan e sua militância política realçada em “Pequena notável”;
5) Maria do Rosário Knechtel, pesquisadora na UFPR há 50 anos, em “Bodas
de ouro em pesquisa”. Diante de uma visibilidade ainda em processo de construção, foram selecionadas mulheres pesquisadoras com pioneirismo em suas
áreas – “algumas delas ingressaram na universidade nas primeiras décadas no
século XX, quando chegar ao ensino superior ainda era ‘coisa de homem’ e
as mulheres estavam lutando para exercer papeis sociais além do ambiente
familiar, matrimonial e da casa” (Miqueletto, 2018, p. 33).
Buscaram-se nos cinco perfis falas diretas ou indiretas (paráfrases) das
personagens, que pudessem expressar sentidos relacionados às seguintes categorias:
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Categoria A
Representação das mulheres na ciência: como a personagem expressa sua visão sobre as mulheres pesquisadoras; ou, como atores próximos/ou jornalistas
expressam a visão da perfilada sobre o papel/situação da mulher pesquisadora.
Sobre a representação das mulheres no campo, Elisa Orth comenta sobre
uma “ilusão de ótica” que pode ocorrer a partir de interpretação de dados que
mostram paridade entre homens e mulheres em determinadas áreas científicas.
No entanto, uma barreira invisível, o chamado “teto de vidro”, dificulta a
chegada das mulheres até o topo das carreiras, o que é perceptível na queda da
presença feminina nos cargos mais altos das organizações. Ela expressa assim
sua visão sobre a representação das mulheres:
Lá em cima, no topo, na Academia Brasileira de Ciências, há pouquíssimas mulheres. Nós temos que ter as mesmas oportunidades para conseguir
chegar lá.
É preciso criar algum mecanismo que faça com que as mulheres tenham
as mesmas oportunidades. Será que cota funcionaria? Já vimos em outros
casos que sim.

A consulta a documentos sobre Maria Falce de Macedo, médica e primeira professora universitária do Brasil e a entrevista com seus descendentes
permitem inferir que a médica tinha consciência de seu papel inovador na área
científica e do significado da representação feminina no campo em época em
que as atividades para mulheres profissionais eram restritas. Por essa razão,
não mediu esforços para facilitar a trajetória de outras mulheres que decidiam
se juntar a ela nesse caminho pouco aceito na sociedade da época.
Ela tinha consciência de que era pioneira, mas nunca se envaideceu por
isso. Era apaixonada pelo trabalho e sempre incentivava as estudantes que
eram próximas. A mensagem que ela passava era: vá fazendo que dá certo.
(Depoimento do neto).

Já a educadora e socióloga Maria do Rosário Knechtel, 87 anos (2018),
está plenamente consciente de como certos empreendimentos são mais difíceis para mulheres. Cita o episódio em que, ao concluir o ensino primário e
ficar em primeiro lugar nos exames finais, seus pais receberam a visita do juiz
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de direito da comarca, que foi parabenizá-los pela filha e pedir que fizessem o
possível para ela continuar estudando. A pesquisadora, ciente de que oportunidades eram raras para meninas naquela época, aproveitou ao máximo todas
as chances que teve, ponto nítido em toda a sua carreira acadêmica.
A historiadora e pesquisadora de Arte Adalice Araújo, ao ingressar no
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFPR enfrentou muitas barreiras — tratava-se de um ambiente de extrema direita, em uma época hostil
para o gênero feminino, durante a ditadura militar brasileira. Idealista, Adalice mobilizava pessoas em prol dos direitos da arte no Estado e criou uma
metodologia da arte paranaense.
Na área de bioquímica, Glaci Zancan representou a mulher pesquisadora
como poucas na universidade. Ela não só tinha uma visão clara das dificuldades sofridas pelas mulheres que optavam pela ciência, como também construiu
sua trajetória de modo a servir de exemplo e inspiração para outras cientistas.
Representou as mulheres como presidente da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC), integrou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, no governo do ex-presidente Lula, além de ter um papel muito
relevante no campo da política científica, em sua luta pela consolidação do
Fundo Paraná de Apoio à Ciência e Tecnologia, que estabelece cota mínima
governamental para financiar projetos de pesquisa.
Categoria B
Busca de superação de preconceitos: como as pesquisadoras expressam formas de enfrentar e superar as dificuldades e preconceitos ao longo da carreira.
Com relação a esta categoria, Elisa Orth percebe no cotidiano do espaço
de trabalho o preconceito que atinge as mulheres, tanto que profere várias
palestras sobre o tema “mulheres na ciência”. Isso se evidencia na redação da
repórter:
Elisa fala das peculiaridades e dos desafios enfrentados pelas mulheres na
área com a convicção de quem já proferiu palestras e dedica tempo ao assunto.

Um dos detalhes que explicitam o machismo no cotidiano das mulheres
no campo da pesquisa, diz respeito à forma de vestir das pesquisadoras, ponto
assinalado por Orth:
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A roupa não quer dizer nada, mas quando elas usam saia, ou mesmo quando
eu uso midi (saia longa) o olhar das pessoas muda e até comentam ‘ah por
que não está de calça’? Sou contra isso, a mulher tem que vestir aquilo que
a deixa confortável.

Se em 2018 a forma de vestir das mulheres ainda gera controvérsia em um
meio de pessoas com curso superior e pós-graduações, em 1914, Maria Falce
enfrentou muito preconceito, por ser mulher, desde o momento que ingressou
como estudante de Medicina na universidade. O preconceito era demonstrado,
inclusive, por outras mulheres, como expressa frase da pioneira publicada na
extinta revista de circulação nacional Manchete:
As moças não falavam comigo, porque era feio o que eu fazia. Onde já se
viu mulheres e homens na mesma sala de aula mexendo em cadáveres sem
roupa?

Já formada, Maria Falce continuou a sofrer preconceito para ser contratada
como médica. Diante disso, casada e com boa situação financeira, superou
a situação criando o primeiro laboratório de análises clínicas do estado do
Paraná, onde passou a atuar junto com o marido, também médico.
A bioquímica Glaci Zancan tinha consciência do preconceito que sofria
por ser mulher muito atuante como pesquisadora. Em duas ocasiões, percebeu
claramente o menosprezo à sua contribuição científica devido ao seu gênero.
Relembrou, em entrevista reproduzida no perfil, tais episódios. Um deles
ocorreu ao tentar financiar um laboratório:
“Isto foi em 1960. Decidi consultar o Harry Miller, da Fundação Rockefeller, que estava apoiando a maior parte da pesquisa biológica no país (...)
se eles não podiam me financiar um laboratório. A resposta? Disseram que
não investiam em mulher”.

O outro episódio ocorreu quando se candidatou a uma bolsa de estudos
internacional e não foi comtemplada por ser mulher.
“Eles concederam bolsas para quatro homens, mas não deram a mim”.

Apesar disso, Glaci superou as barreiras, item que se enquadra na categoria B de análise, conquistando oportunidades significativas na ciência, conforme a fala da repórter:
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“Isso não a parou. Mesmo chateada com o ocorrido, tentou novamente
(uma bolsa de estudos) – desta vez por uma dica de Leloir (Prêmio Novel
argentino que foi seu orientador), em uma universidade da Bélgica. Em
setembro de 1954, após um mês estudando francês oito horas por dia em
Curitiba, a pesquisadora embarcou para a Europa”.

Um ponto que emergiu durante a análise foi a constatação da influência
de conceitos patriarcais na visão cultural de Glaci Zancan. Um dos trechos de
entrevista feita com uma ex-aluna e colega da cientista denota a presença de
ideias conservadoras que Zancan mantinha sobre os papeis da mulher no meio
profissional, o que contradizia com sua atuação intensa na área de política
científica:
Na entrevista de concurso) a primeira pergunta que ela me fez era se eu
queria casar. Depois fiquei sabendo que existia esse papo em relação à
doutora Glaci. Ela achava que casamento e ciência não funcionavam juntas
(Maria Berenice Stephens, 2018).
Se uma professora do departamento vinha de minissaia, a doutora Glaci
ficava muito brava (Idem, 2018).

Se Glaci Zancan teve que superar preconceitos nos altos círculos de financiamento de bolsas para atuar em laboratórios de ciência internacionais, Maria
do Rosário, com 50 anos dedicados ao ensino e à pesquisa, superou posições
patriarcais, na vida privada. Em seu perfil a repórter frisa o caráter disruptivo
de Maria por manter suas convicções por volta dos anos 1950, quando o acesso
à educação era escasso por razões econômicas e, para as mulheres, também
por questões culturais. Ela passou por um momento decisivo imposto pelo
noivo, depois marido: ele achava que após o casamento ela deveria abandonar
o sonho de trabalhar como professora, argumentando com o pai da noiva que
ele poderia sustentar a casa sozinho – chegou até a questionar o amor que ela
sentia por ele. Maria manteve a decisão:
“Eu respondi que o amava muito e queria me casar, mas que ele deveria
respeitar meu ideal. Algumas vezes tive que convencer o meu marido, pois
naquela época ainda predominava o machismo, mas aos poucos, amorosamente, ele compreendeu”.
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Adalice Araújo era uma militante, defendendo durante toda a sua vida
os direitos dos artistas locais. Em meio à ditadura militar não era incomum
a historiadora e crítica de arte ser chamada pelos órgãos de censura para se
defender. Criava eventos e oportunidades para os artistas, mesmo na pior fase
de repressão. Seu perfil de mulher que enfrenta os desafios sem medo fica
claro nas suas falas em entrevista reproduzida no perfil e no depoimento do
historiador de arte Fernando Bini, seu ex-aluno:
Queria sacudir a apatia das Belas Artes. Tive de chutar a porta. Eu não imaginava como seria minha vida dali para a frente (Adalice Araújo, entrevista
ao jornalista José Carlos Fernandes).
Ela não media esforços e não media palavras. Ela ia fazendo, era um furacão de trabalho (Fernando Bini, 2018).

Categoria C
Visão de suas trajetórias como forma de incentivar outras mulheres a ingressar no campo científico: como as pesquisadoras se auto perceberam ou
perceberam o papel de mulheres cientistas como incentivadoras para que outras mulheres ingressem na área científica.
A posição da pesquisadora Elisa Orth ilustra muito bem a Categoria C.
Para incentivar a participação feminina no campo científico, Orth está empenhada em mostrar para as meninas que fazer ciência é acessível às mulheres,
recebendo alunos na universidade. Além de contribuir para superar preconceitos de gênero, ela entende que fazer palestras e atividades de divulgação junto
ao público é papel de quem trabalha em ciência, para que a ciência deixe de
ser vista como área inalcançável por parte da população e comece a se mostrar
como algo presente no cotidiano de todos.
A Jane Goodall conseguiu conversar diretamente com a população, o Carl
Sagan é outro exemplo. Nós (cientistas) também precisamos fazer isso.

A abertura de um laboratório de análises clínicas por Maria Falce e seu
marido representou também uma forma de incentivar a participação feminina
na área, já que um dos objetivos da médica foi oferecer vagas de estágio para
estudantes de Medicina, como fica claro na frase de seu neto:
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Foi muito visionária para o tempo dela. Como empresária, em 1922, criou
o primeiro laboratório de análises clínicas do estado – para ela exercer a
atividade que gostava e também para abrir campo de estágio para outras
mulheres que vieram depois.

Outra contribuição de Maria Falce para facilitar a vida das alunas foi a
participação na criação da Casa da Estudante Universitária de Curitiba, que
surgiu para receber as estudantes mulheres, já que, antes disso, existia uma
casa que aceitava apenas os estudantes homens. O caráter filantrópico de Maria Falce era uma de suas características, como fica claro nas frases do neto à
repórter:
Na universidade, a médica ficou conhecida como mãe dos acadêmicos, por
sua postura carinhosa e prestativa com os estudantes.

Considerações finais
Mesmo com o número limitado ainda a cinco perfis, esta análise interpretativa permite notar as nuances de pensamento das personagens que construíram
suas carreiras e viveram em diferentes épocas. É possível verificar como as
ideias e atitudes mudaram com o passar dos anos, ao longo do século XX e
XXI. Enquanto Orth, a mais jovem personagem, tem forte consciência do papel da mulher na ciência e promove uma militância nesse sentido, por meio em
especial de palestras e visitas ao seus laboratórios, Zancan, apesar de passar
por preconceitos de gênero explícitos, ainda mantinha alguns pensamentos patriarcais com relação à presença feminina no campo científico, provavelmente
herdados de sua formação cultural. Estas duas atitudes parecem sinalizar para
as mudanças culturais que ocorreram entre uma geração e outra com relação
à representação das mulheres na sociedade, sendo que a própria Glaci Zancan
serviu de exemplo para muitas jovens mulheres que nela se inspiraram.
Outra pesquisadora que nasceu e iniciou sua carreira em uma época próxima a de Glaci, Maria do Rosário, superou logo no início do casamento qualquer tipo de restrição que o marido viesse a lhe impor profissionalmente. Manteve sua carreira como pesquisadora de educação de forma muito produtiva,
mas tranquila, talvez por se tratar de uma área na qual as mulheres são vistas
com mais naturalidade como professoras. Adalice Araújo, da área das artes,
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travou lutas intensas do ponto de vista político em época de censura militar
no país, mas também teve que lutar para impor metodologias que permitissem
que o campo das artes passasse a ter respeito acadêmico.
O preconceito e sua superação estiveram presente na carreira científica das
cinco personagens, da preterição para o recebimento de bolsas, passando por
dificuldades em conseguir um emprego como médica e mulher, até às observações descabidas sobre o modo de vestir. O que nos alerta para o que Orth
chama de “teto de vidro” na trajetória profissional das mulheres na ciência:
sua integração em cargos superiores e em lideranças de equipes na área ainda
não é a ideal; recompensas salariais são menores em vários casos; premiações
priorizam homens, assim como a visibilidade científica; e muitas meninas
continuam a ser desestimuladas a ingressar na área.
A análise dos perfis, a partir das categorias definidas, permitiu verificar
que: a) Todas as personagens representam mulheres pesquisadoras com carreiras sólidas em diferentes áreas, com consciência de seu papel e de que
influenciavam outras mulheres. Isso não fica claro apenas no perfil de Adalice
Araújo, mais voltado para os embates políticos da personagem e sua luta pela
valorização da arte. b) Como já dito, todas enfrentaram preconceitos de gênero, maiores ou menores, e os superaram. Novamente, isso não fica explícito
apenas no caso de Adalice, mas pode ser inferido nas entrelinhas. c) Duas das
personagens, Eliza e Maria Falce, demonstraram perceber seu papel de mulheres cientistas como incentivadoras para que outras mulheres ingressassem
na área; Glaci Zancan, também o faz, de forma intensa, pela sua representatividade política nacional na área científica, mas apresenta, mesmo formando
e incentivando jovens pesquisadoras, eventualmente, uma visão cultural tradicional; nos relatos de Maria do Rosário e Adalice, esta percepção de serem
incentivadoras para outras mulheres não fica explicitada.
Ao final, temos um pequeno quadro de observações que merece ser expandido para um número maior de perfis, de forma a poder se estabelecer algumas
assertivas sobre a contribuição destas personagens em suas áreas para a representatividade e visibilização da mulher na ciência, bem como sua contribuição
para superar preconceitos de gênero. Os meios digitais permitem novas formas de visibilização para mulheres pesquisadoras, perfis jornalísticos e relatos
de memória, podendo constituir espaços de valorização da mulher na ciência
e de incentivo a jovens para ingressar mais seguras no campo.
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Resumo
A exposição fotográfica “30 anos, 30 fotografias, 30 cientistas” foi elaborada
no âmbito das atividades de educação ambiental do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA) de Vila do Conde, estando inserida no Programa de
Educação Ambiental da Bandeira Azul 2016, ano em que este Programa celebrou
30 anos de existência. A escolha do tema da exposição baseou-se em duas áreas de
importância para o trabalho do CMIA, como a Literacia do Oceano e o papel das
Mulheres na Ciência. Assim sendo a exposição tem como objetivo mostrar o trabalho de 30 mulheres, investigadoras de diferentes gerações, que tenham contribuído
para a proteção e estudo dos oceanos. Ao longo do tempo em que a exposição esteve
patente nas instalações do CMIA, foi visitada por diversos tipos de público, de diversas faixas etárias. A exposição contribuiu ativamente para a divulgação da ciência,
disseminando a investigação científica desenvolvida em prol do Oceano, promoveu a
comunicação científica para a sociedade atual e foi uma ferramenta importante para
divulgação do papel das mulheres na Ciência.
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Mulheres na ciência; Exposição fotográfica; Literacia do Oceano; Divulgação de ciência.
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Introdução
O CMIA de Vila do Conde é um equipamento municipal com a coordenação
científica do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) da Universidade do Porto. Dos principais objetivos do CMIA consta
a monitorização de descritores ambientais e consequentemente a divulgação
dos valores, recursos e problemáticas ambientais, contribuindo para o desenvolvimento de ações de sensibilização e educação ambiental, promovendo a
melhoria da qualidade ambiental a nível regional. Ao longo dos seus onze
anos, o CMIA vem desenvolvendo inúmeras atividades, onde se destaca a realização de exposições temáticas, palestras, oficinas e workshops, para além
da vertente de investigação mais ligada à avaliação da qualidade da água dos
rios, ribeiras e águas balneares e o estudo e caracterização da fauna e flora
intertidal e da problemática das espécies invasoras no concelho de Vila do
Conde.
O CMIA funciona como Centro Azul para o Programa Bandeira Azul
desde 2011, promovendo diversas ações de sensibilização e educação ambiental durante a época balnear no concelho de Vila do Conde. O programa
Bandeira Azul tem como objetivo tornar possível a coexistência do desenvolvimento do turismo a par do respeito pelo ambiente local, regional e nacional.
Promove o desenvolvimento sustentável em áreas costeiras, fluviais e lacustres
para alcançar padrões de excelência num conjunto de critérios que envolvem
a educação ambiental, a qualidade da água balnear, a gestão da praia, serviços
e segurança.
Foi em 2016, ano em que se celebrou o 30o aniversário da Bandeira Azul,
e inserido no Programa de Atividades de Educação Ambiental da Bandeira
Azul, sob o tema “30 anos, 30 critérios, 1 objetivo”, que foi produzida e exposta no CMIA, a exposição fotográfica “30 anos, 30 fotografias, 30 cientistas”.
Esta exposição teve como objetivo mostrar o trabalho de 30 mulheres, investigadoras de diferentes gerações, que tenham contribuído para a proteção e
estudo dos oceanos.
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Escolha do Tema: Literacia do Oceano
Aquando da conceção da exposição foi pretendido que esta explorasse dois
temas muito próximos e relacionados com a área de atuação do CMIA e que se
enquadrassem no âmbito das atividades de Educação Ambiental da Bandeira
Azul desse ano. Assim com esta exposição pretendeu-se ligar a Literacia do
Oceano à temática da Mulheres na Ciência.
A Literacia do Oceano é a compreensão integrada da influência do Oceano em nós e da nossa influência sobre o Oceano (Ocean Literacy Framework,
2013). O Oceano cobre mais de 70% do nosso planeta, suporta uma imensa
diversidade de vida e ecossistemas, regula o clima, fornece a maior parte do
oxigénio que respiramos e alimenta uma parcela bastante significativa da população humana. É a característica definidora do nosso planeta azul (Ocean
Literacy Framework, 2013). Compreender o Oceano é essencial para compreender e proteger este planeta em que vivemos (Ocean Literacy Framework,
2013).
Os sete princípios da Literacia do Oceano, diretrizes desenvolvidas para
ajudar a implementar um currículo dedicado aos oceanos nos Estados Unidos
da América, são amplamente aceites e têm sido uma inspiração para várias
iniciativas em todo o mundo (Costa e Caldeira, 2018). Portugal está entre
os primeiros países a adotar estes princípios e adapta-los à realidade das escolas portuguesas. Trabalho este realizado através da iniciativa “Conhecer
o Oceano” (http://www.cienciaviva.pt/oceano/home/), desenvolvido pela Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, em
colaboração com o CIIMAR, entre outras instituições.
Apesar do esforço desenvolvido nos últimos anos para o aumento da Literacia do Oceano em Portugal, a compreensão holística da importância do
Oceano nas nossas vidas é ainda desconhecida pela vasta maioria dos portugueses. Tendo sido este um dos pontos de partida para, através desta exposição, promovermos uma discussão abrangente sobre este tema, aumentando a
Literacia do Oceano no nosso País.
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Escolha do Tema: Mulheres na Ciência
Em paralelo com a Literacia do Oceano, esta exposição pretende também dar
enfoque ao trabalho científico realizado no feminino em Portugal.
A força de trabalho nos campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (“STEM”) consiste principalmente de homens; apenas 28,8% dos
funcionários em STEM são mulheres (média mundial de 2017) (UNESCO,
2017). O número de mulheres na ciência e engenharia está a crescer, mas os
homens continuam a ser em maior número do que as mulheres, especialmente
nos níveis superiores destas profissões (Hill et al., 2010).
Em Portugal, em 2012, a percentagem de mulheres na Ciência era de 45%,
valor este superior à média europeia de 33%. Tem-se também verificado um
aumento do número de mulheres a fazer o doutoramento, em Portugal. Em
2004 eram 48,2%, tendo este valor subido para 56,3% em 2012 (European
Commission, 2016).
No entanto, a carreira académica das mulheres permanece caracterizada
pela forte segregação vertical. Em 2013, no total da União Europeia, a proporção de estudantes do sexo feminino (55%) e de licenciadas (59%) no primeiro nível de ensino académico excedeu a dos estudantes masculinos, mas
os homens superaram as mulheres ao nível mais elevado da educação, com
47% de mulheres doutoradas. Além disso, as mulheres representavam 45%
do pessoal académico no início de carreira, tendo somente uma representação
de 21% nos lugares de topo da carreira científica. Em Portugal a percentagem
de mulheres no topo da carreira científica não foge ao valor da União europeia,
com uma percentagem de 25% (European Commission, 2016).
Assim, para a realização da exposição e tendo em conta esta duas temáticas principais, a Literacia do Oceano e as Mulheres na Ciência, durante a
seleção das investigadoras que iriam integrar a exposição tivemos o cuidado
de escolher investigadoras de diferentes gerações, de modo a conseguirmos ter
tanto investigadoras com uma carreira sólida e duradoura na área das Ciências
Marinhas, mas também investigadoras em início de carreira. Outro ponto que
tivemos em atenção foi a distribuição geográfica, tendo escolhido investigadoras dos vários pontos do país, de Norte a Sul, abrangendo igualmente os
Açores e a Madeira.
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Resultados da exposição
A exposição fotográfica “30 anos, 30 fotografias, 30 cientistas” teve como
público-alvo toda a população, desde o público escolar, crianças, adolescentes, estudantes universitários, investigadores e famílias. Durante os seis meses
que a exposição esteve patente, teve cerca de 550 visitantes. Destes cerca de
68% foram visitantes de instituições de ensino, sendo os restantes 32% público em geral (Figura 1).

Número de visitantes da exposição fotográfica “30 anos, 30 fotografias, 30
cientistas” distribuídos pelos diversos tipos de intuições visitantes.

No decorrer da exposição as instituições visitantes pertenceram aos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Porto e Guimarães, sendo os primeiros em maior número (Figura 2).

208

Correia, Laranja, Morim & Mucha

Número de visitantes da exposição fotográfica “30 anos, 30 fotografias, 30
cientistas” distribuídos pelos diversos concelhos de origem das instituições
visitantes.

Durante o verão, houve um incremento das visitas individuais, período em
que há um aumento da população residente no concelho e também de turistas
nacionais e estrangeiros, tendo a nossa exposição registado a visita de turistas
estrangeiros, nomeadamente Espanhóis, Italianos e Holandeses (Figura 3).
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Percentagem de visitantes estrangeiros da exposição fotográfica “30 anos, 30
fotografias, 30 cientistas” distribuídos pelos diferentes países de origem.

Conclusão
A exposição fotográfica “30 anos, 30 fotografias, 30 cientistas” contribuiu
ativamente para a divulgação da ciência, disseminando a investigação científica desenvolvida em prol do Oceano, promoveu a comunicação científica
para a sociedade atual de forma simples e eficaz, bem como o fomento das
questões relacionadas com o Oceano na comunidade geral e educativa. Além
disso, foi uma ferramenta importante para divulgação do papel das mulheres
na Ciência, através do exemplo de cientistas portuguesas que desenvolvem
investigação de excelência na área das Ciências do Mar.
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Resumo
A proposta do artigo é analisar a dinâmica dos enquadramentos relacionados à
profissão de cientista, especialmente da mulher cientista, a partir do conceito de footing, elaborado por Erving Goffman, segundo o qual os sujeitos são capazes de promover reenquadramentos ao se posicionar por meio de sua ação discursiva. O quadro
da mãe cientista está vinculado ao papel da mulher emoldurado pela sociedade, com
base nas relações entre gênero e poder, ciência e feminismo e ciência e sexismo.
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Introdução
O objeto central de análise deste artigo consiste em uma entrevista com a
pesquisadora Fernanda Staniscuaski, idealizadora e coordenadora do projeto
Parent in Science, engajado em minimizar potenciais impactos negativos da
maternidade na carreira científica de mulheres brasileiras. O texto foi veiculado na revista Minas Faz Ciência, publicação jornalística de divulgação
científica da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig),
no Brasil. A análise também incorpora depoimentos veiculados no minidocumentário Fator F (a consoante remete a filho, filha e filhos), produção do
núcleo audiovisual DOC.GN, ligado à startup de jornalismo de dados Gênero
e Número.
A primeira e a segunda seções do artigo resgatam a origem dos conceitos
de enquadramento e de footing, na perspectiva de Erving Goffman. Na terceira seção, discutem-se as relações entre e gênero e poder, a partir da leitura
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de Édison Gastaldo sobre a obra goffmaniana, com destaque para o livro Gender advertisements (1976). Em seguida, é conduzida a análise de enquadramento, com a contraposição dos quadros da profissão de cientista e da mulher
cientista.

O conceito de enquadramento
A origem do conceito de enquadramento remonta à obra de Gregory Bateson
(1904-1980), expoente da Escola de Palo Alto, nos Estados Unidos, e de Erving Goffman (1922-1982), da Escola de Chicago. Embora os dois autores
tenham se dedicado a investigar as interações face a face, diversas análises
das interseções entre media, sociedade e política são inspiradas nas reflexões
de ambos, como sublinham Mendonça e Simões (2012). O conceito de enquadre foi proposto pela primeira vez por Bateson, a partir de suas reflexões
no campo da psicologia, num texto apresentado no encontro da Associação
Americana de Psiquiatria, em 1954. Em Uma teoria sobre brincadeira e fantasia (Bateson, 2002), o autor explica como as interações são ancoradas em
quadros de sentido que moldam as interpretações e ações dos atores envolvidos. Para Bateson, o enquadre permite compreender o que está acontecendo
em determinada situação, ou seja, o tipo e a natureza da interação entre os
interlocutores, as regras e as instruções que orientam o envolvimento dos atores em determinadas circunstâncias. Nesta perspectiva, “os quadros não são
inventados pelos sujeitos, mas mobilizados na interação comunicativa, dependendo, pois, da existência de sentidos partilhados” (Mendonça & Simões,
2012: 189). Em diálogo com a ideia de enquadre de Bateson, Erving Goffman
desenvolve o conceito de enquadramento na obra Frame Analysis (1974). O
foco do interesse de Goffman são as pequenas interações cotidianas que organizam a experiência dos sujeitos no mundo. Para o autor, enquadramento é
o que permite responder à seguinte indagação: o que está acontecendo aqui?
Como explicam Mendonça e Simões (2012), “quando um indivíduo se insere
em uma situação, é preciso compreender qual é o quadro que a conforma e,
consequentemente, qual o posicionamento que deve adotar perante ele” (p.
189). Neste sentido, os atores não são completamente livres e independentes
no engajamento interacional: são configurados pela situação, que os precede,
embora eles atuem sobre ela. Goffman ressalta que é possível haver a sobre-
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posição de quadros, mas isso não impede a identificação de quadros básicos,
ou primários, disponibilizados pela cultura, para compreender a organização
da experiência.

Footing
Goffman (2002) admite a possibilidade de transformação e a sobreposição de
quadros, por meio de mecanismos tais como o footing, que nomeia a postura
ou o posicionamento dos participantes de uma interação, ou, ainda, o reenquadramento, no sentido de quebra de enquadre da narrativa. Segundo Ribeiro e
Garcez (2002), o conceito foi introduzido pelo sociólogo em 1979, como desdobramento do conceito de enquadre no discurso:
Footing representa o alinhamento, a postura, a posição, a projeção do ‘eu’
de um participante na relação com o outro, consigo próprio e com o discurso em construção. Passa, portanto, a caracterizar o aspecto dinâmico
dos enquadres e, sobretudo, sua natureza discursiva. [...] Os footings são
introduzidos, negociados, ratificados (ou não), co-sustentados e modificados na interação” (Ribeiro & Garcez, 2002: 107-108).

Para ilustrar o conceito, Goffman (2002) analisa uma nota da agência de
notícias UPI, publicada em 1973, com o relato de um “incidente” envolvendo
o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, e a jornalista Helen
Thomas. Após a cerimônia de assinatura de um documento na Casa Branca,
sobre a qual Helen fazia a cobertura pela UPI, Nixon teria se levantado de sua
mesa de trabalho e perguntado à jornalista, em tom de gracejo, por que ela
continuava usando calças compridas: “Isto não é uma crítica, mas às vezes
calças compridas ficam bem para algumas pessoas, e não para outras”. E
ainda teria completado: “mas acho que caem bem em você. Dê uma voltinha”.
(The Evening Bulletin. Filadélfia, 1973, citado por Goffman, 2002:109). Em
atendimento ao “pedido” do presidente, Helen teria dado, então, uma pirueta.
Segundo a análise do sociólogo, ao fazer o movimento solicitado pelo
presidente, Helen inseriu uma nova postura dentro de sua postura jornalística: a de uma mulher recebendo comentários sobre sua aparência. O autor
acrescenta que ela adotou um comportamento típico de uma apresentação de
balé ou de uma passarela de moda, e promoveu, assim, um reenquadramento.
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Goffman supõe que Nixon, por sua vez, saltou de um ritual sério para zombar
da jornalista, não apenas como uma forma de digressão, mas para parecer espirituoso e descontraído. E não ignora a atuação das forças do sexismo e da
autoridade do presidente na situação:
Esse incidente evidencia o poder do presidente de forçar um indivíduo do
sexo feminino a passar da sua capacidade profissional para a sua capacidade
sexual e doméstica numa circunstância em que ela (e as muitas mulheres
que a reconheceriam como sua representante simbólica) provavelmente estaria preocupada em ser respeitada como profissional e nada além disso
(Goffman, 2002: 109).

Na virada da década de 1980, a análise de Goffman denota seu pioneirismo nos estudos sobre a reverberação das hierarquizações de gênero nos
media. Pouco antes, o autor já havia publicado Gender advertisements (1976),
em que compara a representação de homens e mulheres em imagens de 508
anúncios publicitários, como veremos a seguir.

Gênero e poder
Na leitura de Édison Gastaldo (2008) sobre a obra inaugural de Goffman, The
presentation of self in everyday life (1954) , o constrangimento, tal como descrito na perspectiva goffmaniana, é uma forma de coerção social que perpassa
todos os meandros da vida cotidiana e independe de uma força externa que
nos obriga a agir de determinada maneira.
Ao discutir as relações entre gênero e poder em Gender advertisements,
Gastaldo registra algumas das constatações de Goffman: “quando alguém ensina alguma coisa à outra pessoa, é o homem que ensina a mulher, mesmo que
seja um garoto de seis anos ‘ensinando’ a professora a utilizar um novo produto. Quando alguém é mais alto, é o homem que ocupa a posição superior”
(Gastaldo, 2008: 152). Segundo Gastaldo, outra forma de ritualização de gênero observada por Goffman, que ainda hoje se manifesta na publicidade, é o
“toque feminino”, percebido na posição das mãos das mulheres nas imagens:
Nos anúncios, homens empunham objetos, utilizando-os em sua função
prática: pegam a caneta e escrevem, pegam o volante do carro e dirigem, pegam uma maçã e comem. As mulheres, não. Elas se limitam a
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“tocar” os objetos – ou partes de seu corpo – com as pontas dos dedos,
como se os acariciassem, mas não atuam sobre o mundo com esses objetos.
Tal representação da feminilidade sustenta uma relação de poder naturalizada, em que a mulher ocupa um lugar “naturalmente” subordinado, ela se
torna “naturalmente” um ornamento, trata-se da “essência” da feminilidade
(idem).

Para Gastaldo (2008), a naturalização desse tipo de representação da mulher é, ela própria, uma relação de poder, que colabora para a desmobilização
do debate sobre a desigualdade de gênero no campo social e também gera
constrangimentos.

Análise de enquadramento
Um dos modelos de apropriação da ideia de enquadramento propostos por
Mendonça e Simões (2012) é a análise da situação interativa, que parte do
conceito para a microanálise de interações sociais, a exemplo dos estudos realizados pelo próprio Goffman, que estava particularmente interessado nas
pequenas ações ordinárias que deslocam os quadros ou evidenciam sua fragilidade. Para os mencionados autores, tal vertente de análise “possibilita
investigar o permanente trabalho de cristalização, atualização e transformação das regras e convenções que balizam as interações, atualizando valores e
normas sociais” (Mendonça & Simões, 2012:195).
O autor e a autora demonstram que a ênfase na situação permite perceber
o que está acontecendo em determinado contexto, assim como eventuais mudanças de enquadre, a partir das ações, do engajamento e dos posicionamentos
dos sujeitos (footings). Os quadros revelam valores e traços que constituem
o contexto social mais amplo de uma sociedade. Assim, é possível perceber os diferentes graus de força dos interlocutores para definir as situações e
os quadros que as regem, agir no interior das mesmas e atualizar os valores
sociais.
O objeto de análise deste artigo é a entrevista com a pesquisadora Fernanda Staniscuaski, veiculada na edição número 74 da revista Minas Faz Ciência (2018), publicação impressa trimestral da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), com tiragem de 25 mil exemplares e distribuição gratuita. A entrevistada é idealizadora e coordenadora do Parent
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in Science, projeto engajado em minimizar potenciais impactos negativos da
maternidade na carreira científica das mulheres. Um dos objetivos da iniciativa é sensibilizar instituições de pesquisa e fomento a criarem condições para
que pesquisadoras-mães não sejam prejudicadas na busca de recursos para dar
continuidade às atividades profissionais, após a licença-maternidade, em razão da queda natural da produtividade acadêmica no pós-parto e nos primeiros
anos de vida das crianças.
A pauta surgiu a partir da divulgação do 1o Simpósio Brasileiro sobre
Maternidade e Ciência, realizado nos dias 10 e 11 de maio de 2018, em Porto
Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, que debateu as barreiras impostas
às mulheres que decidem conciliar maternidade e carreira científica. Cabe registrar que a entrevista foi feita pela autora deste artigo, mãe de uma criança
de seis anos, o que aproxima a presente análise da perspectiva dos afetos,
que admite o envolvimento dos sujeitos pesquisados e também dos pesquisadores como partícipes de um estudo. Inserida na chamada “virada afetiva”
das humanidades, a partir anos 2000, sob influência das teorias feministas das
décadas de 1980 e 1990, esta perspectiva tem como expoentes as intelectuais norte-americanas Kathleen Stuart, com a publicação de Ordinary Affects
(2007), e Patricia Clough, uma das organizadoras de The affective turn (2007).
De volta à revista Minas Faz Ciência, o texto da entrevista é acompanhado
de uma fotografia da personalidade em destaque, que ocupa uma página inteira. Em geral, esta imagem pode ser enviada pela própria pessoa entrevistada, a partir de seu acervo pessoal, ou realizada por um fotógrafo profissional, sob demanda do editor ou do (a) jornalista responsável pela seção. Neste
caso, a própria entrevistada enviou as fotos por e-mail. A escolha das imagens levou a uma situação peculiar nos 20 anos de história da publicação:
pela primeira vez, uma personalidade da ciência foi retratada na companhia
dos filhos.
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Foto 1: Fernanda Staniscuaski em momento de lazer com os filhos (acervo pessoal)
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Foto 2: Fernanda Staniscuaski com os filhos no laboratório (Flávio Dutra/ UFRGS)

O quadro da profissão de cientista
Delimitemos, então, a situação interativa em análise, ao responder a questão proposta por Goffman: “o que está acontecendo?”. Trata-se de um texto
veiculado numa revista jornalística especializada na cobertura de ciências, inserido na editoria que destaca o perfil de personalidades da área, portanto, de
cientistas. Pensemos, então, no enquadramento da profissão de cientista, a
partir do imaginário social.
Castelfranchi e Vilela et al. (2016) afirmam que “no nosso país e no
mundo, as imagens e narrativas dominantes sobre a atividade científica e sobre a figura dos/das cientistas continuam sendo associadas principalmente ao
universo masculino” (Castelfranchi & Vilela, 2016: 79). Com base em diversos estudos nacionais e internacionais, os autores apontam, por exemplo,
que crianças e adolescentes desenham principalmente homens para representar cientistas; carreiras científicas e tecnológicas são aconselhadas de forma
menos frequente para meninas; e jovens mulheres tendem a não se ver como
possíveis futuras cientistas.
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Por ocasião do Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, em
8 de fevereiro de 2018, uma mensagem conjunta divulgada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e pela ONU
Mulheres, ressalta:
É difícil para as meninas acreditarem em si mesmas como cientistas, exploradoras, inovadoras, engenheiras e inventoras quando as imagens que veem
nas mídias sociais, nos livros didáticos e na publicidade refletem os papéis
estreitos e limitantes de gênero (UNESCO, 2018).

Schienbinger (2001) afirma que é esperado das próprias mulheres que assimilem a ciência, como se nada na cultura ou no conteúdo das ciências precisasse mudar para acomodá-las. A autora defende justamente o inverso, para
que a proporção de mulheres nas diversas áreas da ciência se iguale à sua
proporção na população mais ampla:
Porque a ciência moderna é um produto de centenas de anos de exclusão
das mulheres, o processo de trazer mulheres para a ciência exigiu, e vai
continuar a exigir, profundas mudanças estruturais na cultura, métodos e
conteúdo da ciência. Não se deve esperar que as mulheres alegremente
tenham êxito num empreendimento que em suas origens foi estruturado
para excluí-las (Schiebinger, 2001: 37).

Na mesma direção, Carvalho et al. (2018, no prelo) defendem a retirada
da aura mitológica das ciências, simultaneamente à busca das suas interconexões com o mundo social, para promover sua desnaturalização. Exemplos
desse processo são, justamente, estudos que denunciam hierarquias de gênero
historicamente relacionadas à criação de obstáculos que impedem a presença
mais efetiva de mulheres em diversos campos científicos, “com consequentes prejuízos salariais, dificuldades de contratação por universidades e demais
centros de investigação, dentre uma série de outros constrangimentos e estratégias de inferiorização”.

O quadro da mulher cientista
Voltemos ao enquadramento da profissão de cientista: dentro dele, há o quadro da mulher cientista, que não pode ser desvinculado do papel da mulher
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emoldurado pela sociedade. Este, por sua vez, é subdividido no quadro da
mãe – posto que nem todas mulheres são mães ou desejam a maternidade. Ao
olharmos para estes múltiplos quadros, sobrepostos, é possível questionar: o
quadro da maternidade cabe no quadro de cientista?
A entrevistada é assim descrita no texto: “Fernanda Staniscuaski, mãe,
professora e pesquisadora do Instituto de Biociências da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) – ela se apresenta nesta ordem” (MINAS
FAZ CIÊNCIA, 2018). Ao colocar a maternidade em primeiro plano no seu
discurso, a pesquisadora assume um posicionamento (footing), que passa a
ser compartilhado pela revista e desorganiza enquadramentos predominantes
socialmente construídos. O mesmo se observa, de forma ainda mais explícita,
na escolha das fotos que ilustram a entrevista. Tal enquadramento de cientista,
seja homem ou mulher, é incomum numa mídia de divulgação científica.
O novo enquadre proposto se impõe contra um tabu, como denuncia o movimento Parent in Science: pouco ou quase nada se fala sobre maternidade no
ambiente acadêmico-científico. É o que Fernanda Staniscuaski revela, mais
adiante, na entrevista: “Tudo isso serviu para mostrar o quanto é importante o
assunto em nosso meio, e o quanto as pessoas esperavam por um canal onde se
possa discuti-lo” (MINAS FAZ CIÊNCIA, 2018). A constatação é reafirmada
pela pesquisadora em depoimento veiculado no minidocumentário Fator F:
“Eu comecei a me sentir deslocada no meio porque eu não via ninguém conversando a respeito disso. Comecei a achar que era um caso isolado, era eu
que não dava conta de ser mãe e continuar sendo cientista” (DOC.GN, 2018).
No mesmo documentário, um trecho do depoimento de Moema de Castro
Guedes, professora do departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFFRJ), ilustra como os enquadramentos de
mãe e de cientista concorrem entre si: “Quando a gente tem que escolher, já
está num cenário de opressão. A grande subversão é as mulheres poderem ser
as duas coisas, tanto mães quanto pesquisadoras de ponta” (DOC.GN, 2018).
Outro depoimento, concedido por Andréa Wieck Ricachenesky, doutora em
biologia celular e molecular pela PUC-RS, mostra como a suposta incompatibilidade entre maternidade e atividade científica pode estar associada a enquadramentos sociais que inferiorizam as mulheres no mercado de trabalho e se
estendem para a carreira acadêmica: “Ironicamente, eu passei a ser respeitada
pelo meu orientador depois que fiquei grávida. Talvez porque ele pense que o
lugar da mulher seja em casa” (DOC.GN, 2018).
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Percebemos, aqui, que as mulheres continuam a ser submetidas a situações
de embaraço, ao serem emolduradas por enquadramentos que privilegiam sua
“capacidade sexual e doméstica” em detrimento de seus atributos intelectuais
e profissionais, lidas como Gastaldo (2008) como formas de controle social.

Considerações finais
Ao final desta breve análise, constatamos que o posicionamento (footing) assumido pela pesquisadora Fernanda Staniscuaski coloca em tensão enquadramentos aparentemente contraditórios. Do ponto de vista da crítica feminista,
o resgate da imagem da mãe que cuida dos filhos, associada ao ambiente doméstico, pode representar um retrocesso ao se retratar a mulher cientista. Por
outro lado, negar a existência deste imaginário nos bastidores da carreira científica implicaria em menosprezar um fator importante nas disparidades entre
homens e mulheres no ambiente acadêmico.
Quando pauta a questão da maternidade num ambiente onde o tema ainda
é considerado tabu, a cientista promove a atualização de quadros primários.
Nas imagens escolhidas para ilustrar a entrevista da revista Minas Faz Ciência,
posicionamentos e enquadres se sobrepõem: a mãe-cientista está com os filhos
no laboratório. O que está acontecendo? Ela está trabalhando, ao mesmo
tempo em que cuida dos filhos. Na ciência, como na vida social, a conciliação
entre carreira e maternidade ainda é uma questão a ser resolvida.
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Resumo
Este artigo tem o objetivo de analisar o conteúdo do boletim informativo intitulado @UFRNotícias, produzido pela Agência de Comunicação da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no Brasil, e enviado de uma a três vezes
por dia, com exceção do sábado e do domingo, por e-mail, para a comunidade acadêmica e para a imprensa local e nacional. A intenção do estudo é identificar como
são os conteúdos que dizem respeito à divulgação de pesquisas científicas realizadas
na universidade e quais são relativos às temáticas institucionais (eventos, serviços e
divulgação institucional). Como metodologia, a Análise de Conteúdo (Bardin, 1977)
foi utilizada para formular categorias temáticas, observar o formato do produto midiático citado e fazer inferências sobre as condições de produção do material e sobre
o contexto social e institucional no qual ele está inserido. A amostra é composta por
boletins enviados de 13 a 24 de agosto de 2018, totalizando 24 boletins e 144 textos
analisados. Percebe-se que o conteúdo relacionado à temática “pesquisa científica”
tem relativamente pouco espaço no boletim (cerca de 8% do total). Nota-se ainda que
as informações sobre as pesquisas científicas são na sua maioria (com uma exceção)
superficiais e têm pouco destaque (ausência de fotografias e vídeos, por exemplo)
no material informativo analisado, cujo formato homogêneo demonstra uma tentativa de divulgar um conteúdo que atenda aos interesses de públicos diferentes como
jornalistas e comunidade acadêmica no geral.

Palavras-chave
Divulgação científica, Pesquisa científica, Assessoria de Comunicação, @UFRNotícias, Análise de conteúdo.
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Introdução
O avanço e a massificação das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs), contextualizadas dentro do fenômeno da midiatização (Hajvard, 2014),
impactam diretamente o modo de as instituições tentarem legitimar-se no contexto social. As universidades não se encontram fora desta realidade. Com
uma diversidade de canais abertos para se comunicar com os públicos internos e externos, as instituições de ensino superior reorganizam suas assessorias
de comunicação para dar conta de atender tamanha demanda e uniformizar os
conteúdos.
Levando em consideração o contexto brasileiro, em que há uma pressão para a divulgação da pesquisa científica, o que muitos apontam como
“produtivismo” (Rego, 2014), uma questão vem à tona: como é que as informações sobre investigações científicas são tratadas e divulgadas pelas assessorias de comunicação em meio a uma torrente de outros conteúdos que
disputam a atenção desse setor administrativo universitário?
Para lançar um olhar sobre essa temática, este artigo analisa o conteúdo
do boletim informativo intitulado @UFRNotícias, produzido pela Agência de
Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no
Brasil, e enviado por e-mail, de uma a três vezes por dia, exceto no sábado
e no domingo, para a comunidade acadêmica e para a imprensa local e nacional. Além disso, o material divulgado é colocado no site institucional da
universidade. A opção por analisar este produto midiático é uma tentativa de
contribuir criticamente para o entendimento de como se dá a relação entre assessoria de comunicação (ascom) e pesquisa científica no contexto descrito,
considerando os possíveis entraves para a divulgação da ciência por parte das
universidades públicas brasileiras, já tão afetadas pela falta de financiamento.
Partimos da hipótese de que o @UFRNotícias dá ampla divulgação a assuntos científicos, mas ainda tem um forte caráter institucional (ao divulgar
atos administrativos, por exemplo), o que mostra a função heterogênea de cobertura de uma ascom dentro de uma universidade pública (Aguiar, 2012).
Além disso, o elevado número de publicações do boletim pode demonstrar:
a) a efervescência da vida acadêmica da UFRN; b) o atendimento à lógica do
imediatismo e da novidade exigida pelos meios jornalísticos (Heberlê, 2012).
Para realizar este estudo, utilizamos a Análise de Conteúdo (Bardin, 1977;
Herscovitz, 2010) numa perspectiva qualiquantitativa. Visão esta que nos pede
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uma problematização teórica sobre a temática levantada, em especial a atuação das assessorias de comunicação e a divulgação das ciências por parte das
universidades.

A divulgação científica por parte das universidades
A Agência de Comunicação da UFRN é o setor que é responsável por realizar
a divulgação de assuntos relativos à universidade junto aos públicos internos
e externos a partir de estratégias variadas. No que diz respeito a este artigo,
embora o @UFRNotícias tenha uma linguagem jornalística (com textos em
formato de notícias e reportagens especiais), justamente pelo fato de ele não
ser somente direcionado aos jornalistas, entendemos que ele está integrado
em uma ação, dentre tantas outras possíveis (Duarte, 2018), de Assessoria de
Comunicação que no contexto brasileiro:
Presta um serviço especializado, coordenando as atividades de comunicação de um assessorado com seus públicos e estabelecendo políticas e estratégias que englobam iniciativas nas áreas de jornalismo (assessoria de
imprensa), relações públicas e publicidade e propaganda (Ferrareto, E. K.;
Ferrareto, L. A., 2009: p. 11-12).

Tal setor em uma instituição pública de ensino superior é fundamental,
pois, sendo as universidades públicas realizadoras da maioria dos esforços científicos no Brasil (Campos, 2018; Zucolo, 2012), é necessário construir pontes entre o que é produzido na instituição e os meios jornalísticos e o público
em geral. Essa função não é meramente informativa, tal atividade constitui
importante fator de legitimação e fortalecimento da imagem da universidade
(Herbelê, 2012) como também contribui para a popularização da ciência, aspecto que deve ser prioridade em um país em desenvolvimento como Brasil,
que precisa incentivar crianças e adolescentes, sem esquecer da população em
geral, a se interessarem por ciência (Ivanissevich, 2012).
Para Cortassa, Andrés e Wursten (2017 apud Campos, 2018: p. 5)
(...) as instituições públicas de pesquisa, bem como a comunidade científica, devem envolver-se com a comunicação e promoção da apropriação
social da ciência por três razões fundamentais: em primeiro lugar, estão os
fatores éticos e/ou morais ligados ao uso de fundos públicos; em segundo, a
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manutenção da credibilidade da ciência e da tecnologia a fim de que alcancem visibilidade e tenham reconhecido seu valor social (do que depende a
continuidade de financiamento); e, em terceiro, a sua função de agente de
democratização de acesso ao conhecimento e promoção de vocações científicas.

Necessário, portanto que as universidades formulem caminhos eficientes
de divulgação científica para proporcionarem o retorno social que lhes é esperado já que a maior parte do investimento nas pesquisas nessas instituições é
oriunda dos impostos pagos pelos cidadãos.

Metodologia
De caráter descritivo (Oliveira, 2007), esta pesquisa trata de um objeto em específico, o @UFRNotícias. Para avaliar o conteúdo deste material, utilizamos
a Análise de Conteúdo, metodologia definida por Bardin (1977: p. 42) da
seguinte maneira:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

A amostra não-probabilística criterial (Coutinho, 2015) foi condensada de
13 a 24 de agosto de 2018, levando em consideração o critério de que o segundo semestre letivo do citado ano estivesse em funcionamento na graduação
e pós-graduação. Nesse lapso temporal, a UFRN enviou 24 boletins (recebidos por e-mail, já que um dos autores deste artigo, Raul Ramalho, é discente
na universidade), totalizando 144 textos (unidades de análise), que foram categorizados tematicamente (Bardin, 1977; Herscovitz, 2010). Neste caminho,
primeiramente compartimentamos o conteúdo em quatro categorias:
1. pesquisa científica: informações sobre pesquisas realizadas na UFRN,
pesquisas realizadas fora da UFRN, mas debatidas na universidade em
eventos, simpósios e etc., pesquisas realizadas por professores e alunos
da universidade e aprovadas em eventos no geral;
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2. eventos: encontros, seminários, conferências realizados na UFRN ou
fora dela, que não contenham claramente um tema de pesquisa(s) a
ser(erem) debatido(s);
3. serviços, divulgação de serviços diversos (inscrições em concursos, ações
sociais, por exemplo) para a comunidade acadêmica e para o público em
geral;
4. divulgação institucional: atividades da reitoria e questões administrativas.
Como nosso objetivo é abordar diretamente o conteúdo que diz respeito a
pesquisas científicas, dividimos essa categoria em outras quatro subcategorias
temáticas:
1. área científica, conforme classificação da ciência exposta por Fachin
(2006);
2. personagens destacados (se a pesquisa é feita por professores, investigadores ou alunos da UFRN);
3. se é sobre pesquisa já finalizada; abrangência (local, regional, nacional
ou internacional);
4. e quatro subcategorias textuais (Bardin, 1977): curta, média, grande e
se contém imagens.
Esta última categorização leva em conta os formatos com os quais são
enviadas as informações no boletim: a curta diz respeito a um formato intitulado “Curtas”, no qual há apenas um parágrafo com informações; a média
é relacionada à maneira mais usual em que os textos são enviados, divididos
em parágrafos (três a sete) e a grande trata do tipo “Boletim Especial” quando
a informação é enviada em destaque (no estilo reportagem especial) em um
e-mail que não contém outros assuntos; e a categoria imagem diz respeito a
maneira como tal assunto é salientado, pois se há imagens (fotos, artes gráficas
ou algo do tipo) infere-se que o assunto é percebido como mais relevante.
As formulações dessas categorias foram feitas após realizarmos uma leitura flutuante sobre o conteúdo, ainda na fase da pré-análise, observando as
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colocações de Aguiar (2012), sobre o teor do material divulgado pelas assessorias de comunicação, e Herbelê (2012), a respeito das maneiras de midiatização do discurso científico. Após esta etapa, houve a exploração do material
e o tratamento dos resultados (Bardin, 1977). Ressaltamos que as categorias não são autoexcludentes,1 um conteúdo analisado pode dizer respeito à
pesquisa científica e a evento, ou no aspecto formal pode ser curto e conter
imagem.
Como defende Bardin (1977), ao optar por unir uma categorização do tipo
semântica (temática) a uma análise formal (textual), pretendemos ser capazes
de formular inferências sobre o contexto da produção e consumo do material coletado e não nos determos apenas à mera quantificação de dados, pois
entendemos que a Análise de Conteúdo deve proporcionar ao pesquisador a
possibilidade de aprender com o que determinado conjunto de dados revela,
desvendando o que de latente há no material.

Análise e resultados
A primeira análise que realizamos demonstra que no período da pesquisa, o
número de textos relacionados a pesquisas científicas foi relativamente baixo
em relação às outras categorias. Como mostra o gráfico 1, apenas 12 textos
(dos 144 analisados) foram relacionados a pesquisas científicas, sendo que
destes, cinco também davam conta de eventos. Ou seja, a notícia tratava, por
exemplo, de uma pesquisa divulgada em evento ou de evento no qual seriam
divulgadas pesquisas. É justamente a categoria “eventos” que recebeu mais
atenção da assessoria de comunicação da UFRN neste período: são 64 textos
relacionadas a este tópico. Enquadramos nesta categoria materiais que diziam
respeito a seminários, conferências, palestras, exibições de filmes. Outra categoria bem servida de assuntos foi a “serviços”. Com 53 textos, ela agrega
informações relacionadas à realização de ações por parte da UFRN junto à
comunidade acadêmica ou ao público no geral, portanto a ampliação da maternidade escola ou a divulgação de um concurso para preenchimento de vagas
em uma pós-graduação, por exemplo, integram esta classificação. Já a cate1
Embora Hercovitz (2010) defenda que as categorias devam ser mutuamente exclusivas,
neste estudo, não vimos problemas em formular categorias que poderiam incluir mais de um
conteúdo.
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goria “institucional” agrega os textos (15 no total) que abordam informações
administrativas ou destacam personagens da administração, a exemplo da reitora ou algum pró-reitor ou pró-reitora. Assim, a participação da reitora em
uma homenagem à UFRN, na Câmara dos Deputados, em Brasília (capital
brasileira) e a inauguração de um laboratório de economia fazem parte desta
categoria.

Tal apreensão vai ao encontro do que Aguiar (2012) aponta ao explicar
que as assessorias de comunicação das universidades ainda dão pouco espaço
à divulgação científica e costumam salientar a comunicação institucional (ligada geralmente aos dirigentes das universidades): “Seus conteúdos são, por
isso, fortemente marcados pela divulgação de eventos acadêmicos e de atos
administrativos, a maior parte de interesse para o público interno” (Aguiar,
2009 apud Aguiar, 2012: p. 30).
Com relação à observação sobre as informações relacionadas às pesquisas
científicas (gráfico 2), percebemos que há uma inclinação maior à divulgação
de assuntos relacionados às ciências naturais (nove textos tratavam de disci-
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plinas ligadas à essa área) em detrimento às ciências sociais (quatro). Vale
salientar que um deles tratava tanto de ciências naturais como sociais ao divulgar pesquisas de doutorado e mestrado em ambas as áreas respectivamente.
Podemos inferir que essa discrepância é reflexo da diferença no financiamento
dessas áreas científicas no Brasil, já que as ciências naturais recebem dos órgãos fomentadores de pesquisas mais recursos do que as sociais (CAPES,
2017; CNPQ, 2018).

Também observamos as informações sobre pesquisas científicas no que
diz respeito à abrangência geográfica das pesquisas (gráfico 3). Percebemos
que pesquisas de caráter nacional têm mais espaço (cinco no total), enquanto
as relacionadas ao ambiente local (cidade de Natal) / estadual (estado do Rio
Grande do Norte) estiveram presentes em três textos. Já as pesquisas de abrangência internacional foram destacadas em três textos. Salientamos que um dos
textos tratava de pesquisa local e de outra nacional. Uma variedade que demonstra a pujança acadêmica da universidade, com cerca de 200 cursos de
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graduação e pós-graduação e aproximadamente 43 mil estudantes.2 Recentemente a UFRN teve seu projeto de internacionalização aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (Capes), um dos órgãos que
fomenta a pesquisa no Brasil.3 Inclusive, um dos materiais de abrangência
internacional tratava de um evento na área de física que seria totalmente realizado na língua inglesa. Obviamente uma tentativa de atrair pesquisadores
de outros países para a universidade e consolidar o caráter transnacional do
Instituto Internacional de Física da UFRN. Não por acaso a área de física foi
a mais divulgada nos textos sobre pesquisas científicas.

Outra subcategoria a que damos destaque é o tamanho do texto. Embora
pareça formal e meramente quantitativa, esta avaliação é importante pois demonstra o espaço dado ao assunto no boletim. Como revela o gráfico 4, os
textos de tamanho médio são os mais comuns (nove ao todo), os textos curtos
somaram duas publicações, já apenas um texto possui extensão “grande” e
apenas este conteve imagens. Este último citado foi publicado no chamado
2

Conferir em: https://www.ufrn.br/institucional/sobre-a-ufrn.
Conferir em: http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/9001-capes-divulgaresultado-preliminar-da-analise-de-merito-da-primeira-selecao-do-programa-institucional-deinternacionalizacao.
3
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“Boletim Especial” que é enviado dando amplo destaque e aprofundamento a
apenas um assunto. Neste texto em específico, as ciências biológicas foram
salientadas através de pesquisas sobre medicamentos fitoterápicos. Com fotos
do pesquisador chefe, do laboratório e de plantas diversas, a publicação explicita minunciosamente a questão da abertura do Sistema Único de Saúde (SUS)
no Brasil para medicamentos deste tipo e explica como a UFRN contribui para
a pesquisa nessa área em todo o Brasil.

Enfatizamos ainda o destaque dado aos pesquisadores e alunos da UFRN
nos textos analisados dentro da categoria “pesquisas científicas”. Dez das
12 unidades de análise relacionam-se a acadêmicos da UFRN, demonstrando
que a assessoria de comunicação da universidade se preocupa em divulgar as
demandas da comunidade acadêmica.
E, passando para outra subcategoria, percebemos que cinco textos tratavam de pesquisas acabadas. Os demais ou não explicitavam essa questão ou
tratavam de pesquisas em andamento. Um número baixo se levarmos em consideração a quantidade elevada de programas de pós-graduação na UFRN (98
ao todo4 ), os quais frequentemente formam pesquisadores em diversas áreas.

Considerações Finais
Não há dúvidas de que o boletim informativo @UFRNotícias cumpre seu papel ao divulgar o cotidiano da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
4

Conferir em: https://www.ufrn.br/academico/ensino/pos-graduacao/stricto-sensu/cursos.
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Dentro das possibilidades de divulgação de conteúdo oferecidas pelas TICs,
essa ferramenta abrange uma vasta gama de assuntos e é direcionada a diversos públicos (o interno da UFRN: alunos, professores e servidores técnicoadministrativos; e o externo: jornalistas, que recebem os e-mails, e público
em geral que acessa esse material no site da universidade).
As hipóteses levantadas neste estudo foram parcialmente validadas: sim,
o boletim tem caráter heterogêneo dando conta de maneira abrangente das
demandas gerais da comunidade acadêmica, atendendo também à lógica do
imediatismo e da exigência por novidade do jornalismo na atualidade. Porém,
no que diz respeito a dar ampla divulgação a pesquisas científicas, esta publicação ficou aquém de suas possibilidades. Menos de 10% do total de textos
analisados tratarem de pesquisas é um percentual muito baixo para uma universidade com reconhecimento internacional como é a UFRN. Ou seja, essa
hipótese foi refutada, pois não há ampla divulgação de pesquisas científicas,
sendo que eventos, serviços e assuntos institucionais recebem mais atenção
nessas publicações.
Além disso, vale salientar que os textos na sua maioria são superficiais, indiciais e apenas apresentam os temas de pesquisas (com uma exceção apenas)
limitando-se a uma linguagem simples, sem explicar como é que aquelas investigações podem influenciar diretamente a vida das pessoas, numa tentativa
clara de se aproximar de uma linguagem jornalística, mais palatável, reduzindo complexidades (Luhmann, 1995). Aguiar (2012) explica que é comum
o envio por parte das assessorias de materiais semiprontos para as redações,
já que as possibilidades de os textos serem aproveitados na íntegra é bastante
alta, devido aos constrangimentos organizacionais percebidos na rotina jornalística.
Dentro deste contexto, percebemos nos textos algumas características que
também são encontradas em notícias sobre pesquisas na mídia jornalística no
geral: “fragmentação, redução de sentido, conceitos jogados sem discussão
[...], informação linear não analítica” (Herbelê, 2012: p. 139).
No entanto, há limitações nesta investigação. Entendemos que este quadro pode ser validado ou refutado com outros métodos, amostras e lapsos
temporais. Pesquisas em outros períodos ou considerando um período maior
poderiam dar outra visão sobre o assunto. Outra sugestão para ampliar este
estudo é realizar entrevistas com funcionários da Agência de Comunicação
da UFRN (jornalistas ou não) para entender os procedimentos de escrita e os
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critérios de noticiabilidade que regem esta publicação. Realizar observação
não-participante para perceber as rotinas e os constrangimentos organizacionais com os quais os profissionais têm que lidar também seria interessante
para perceber em que medida isso influencia nas decisões a serem tomadas
quanto ao que deve ser publicado ou não.
Consideradas a realização deste estudo em específico e as limitações expostas, fica a necessidade de se aprofundar nessa temática de pesquisa, pois é
necessário que os investigadores olhem para os sistemas de divulgação da ciência, principalmente os que escapam dos círculos científicos fechados, para
tentar perceber quais são as falhas na comunicação (mediada por jornalistas
ou não) com o público em geral e propor alternativas para que mais pessoas
tenham contato com ciência e possam perceber a importância disso nos seus
cotidianos.
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Resumo
Os cientistas têm usado diversos meios para comunicar ciência, desde a participação em conferências, as monografias e os artigos impressos, passando pelo recurso
aos repositórios digitais. Mas a transição do meio impresso para o digital depende
da forma como as ciências encaram os formatos digitais de comunicação de conhecimento, considerando-se que as ciências sociais e as humanidades usam de forma menos célere os repositórios se comparadas com as demais ciências. O presente trabalho
tem, assim, como objetivo analisar como as ciências sociais e as humanidades comunicam conhecimento através dos repositórios. Os dados recolhidos nos repositórios
das universidades públicas nacionais evidenciam que as ciências sociais e as humanidades têm usado os repositórios para disponibilizar conhecimento, identificando-se
dois padrões de comunicação científica: um primeiro, designado por disponibilizadoras ativas, onde incluímos as ciências sociais, devido a serem bastante ativas na
disponibilização de ciência e, um outro, num nível inferior, designado por disponibilizadoras moderadas, englobando as ciências humanas, em virtude de depositarem
de forma comedida nos repositórios. Os mesmos dados permitem, também, propor
alterações ao modelo de comunicação científica desenvolvido por nós, em 2009, com
a intenção de melhorar o processo de comunicação de ciência nas disciplinas em estudo, dando ênfase ao digital, em detrimento do impresso, desde a produção até ao
depósito de conhecimento.
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Comunicação científica; Repositórios institucionais; Padrões de comunicação científica; Diferenças disciplinares; Ciências Sociais e Humanidades.
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Padrões formais de comunicação científica: do impresso
ao digital
As comunidades científicas, como estrutura social, estão sujeitas a regras
como sucede com os demais grupos sociais. Deste modo, a comunicação
científica como elemento dessa estrutura social, está sujeita a normas que influenciam a produção (Targino, 2000, p.13) e a divulgação de conhecimento
por parte das comunidades científicas (Costa, 2015, p. 85). Sendo assim, as
ciências adotam o(s) melhor(es) meio(s) para comunicar conhecimento atendendo às suas tradições, regras de atuação e às características das investigações. Cria-se, assim, um padrão de comunicação científica comum a todos os
cientistas dessa área disciplinar (Costa, 2015, p. 86).
É comumente aceite que os padrões formais de comunicação científica em
formato impresso são diferentes nas diversas disciplinas. Considera-se que as
ciências exatas e naturais têm um padrão semelhante de comunicação, diferente das humanidades, enquanto as ciências sociais ocupam uma posição intermédia entre os domínios citados (Costa, 2015, p. 86). Examinemos, agora,
alguns estudos que evidenciam o descrito, sobretudo para as humanidades e
para as ciências sociais.
Shoham (1999, p.116) nos estudos efetuados expõe que cerca de 90% dos
humanistas e 84,3% dos cientistas sociais utilizam as monografias como um
dos principais meios para comunicar ciência.
Esta conclusão não é secundada por Sparks (2005, p.7) que no Disciplinary differences report, concluiu que todas as ciências têm como primeira opção os artigos em periódicos, embora em diferentes percentagens. A dissemelhança entre ciências encontra-se, segundo a autora, nas opções secundárias:
enquanto as humanidades optam como segunda e terceira opção pelos capítulos de livros e monografias, as ciências sociais privilegiam as apresentações
em conferências e os capítulos de livros.
Visão contrária à de Sparks (2005), mas de acordo com de Shoham (1999),
encontramos em Borges (2006, p. 444) que no estudo baseado nos docentes da
Universidade de Coimbra, evidencia que nas humanidades o principal formato
de publicação são as monografias.
No entanto, as conclusões de Shoham (1999) e de Borges (2006) são declinadas por Batista et al. (2007, p. 3), ao considerarem que os periódicos são
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um dos principais meios de comunicação formal. Os autores argumentam que
parte significativa das ciências sociais e numa parcela menor das humanidades
usam os artigos como meio principal para comunicar ciência.
Opinião parcialmente semelhante à de Batista et al. (2007) encontramos
em Costa (2009, p. 129), que baseando-se nas comunidades sociais e humanas
da Universidade do Minho concluiu que essas comunidades tendem a privilegiar os artigos em revistas científicas e as comunicações em conferências.
Todavia, dados recentes, disponibilizados pela PORDATA, no que concerne a artigos publicados em revistas internacionais por investigadores portugueses de todos os domínios científicos, demonstram o contrário do defendido
por Batista et al. (2007) e Costa (2009).

Embora tenhamos de ter em atenção que estes dados foram recolhidos no
sentido de verificar o alcance do conhecimento produzido - isto é, investigações com impacto internacional -, estes mesmos dados evidenciam o fraco
recurso aos periódicos por parte das ciências em estudo. Entre 1981 e 2012
foram publicados 155.748 artigos em revistas internacionais, sendo que deste
total, apenas 1% são das humanidades e 5% das ciências sociais.
Os estudos e dados quantitativos apresentados demonstram a ideia de não
haver unanimidade sobre o assunto. Há autores que consideram que as monografias são a base desse padrão de comunicação, mas outros já defendem que
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os artigos em periódicos são os preferidos (Costa, 2015, p. 91). Apesar disto,
conseguimos chegar a um padrão base de comunicação em formato impresso
para as ciências sociais e humanas, estando esse centrado nas monografias,
nos artigos em periódicos e nas comunicações em conferências (Costa, 2015,
p. 91).
Mas, independentemente das regras e tradições que influenciam a forma
de produzir e comunicar ciência, as comunidades científicas, fazendo parte da
estrutura social, não ficaram imunes a eventos económicos e tecnológicos que
se sentiram a partir dos anos 90 do século XX e que promoveram alterações
na comunicação de ciência.
A partir desta década, a concentração editorial em poucas empresas, associada a uma política de vendas agressiva, provocou um aumento brutal dos
preços dos periódicos científicos (Costa & Freitas, 2016, p. 71) forçando à diminuição ou cancelamento de assinaturas por parte das instituições ao serviço
da divulgação científica.
Este movimento de contração, que ficou conhecido como a Crise dos periódicos, promoveu a diminuição da visibilidade dos investigadores e a redução do reconhecimento das instituições científicas.
A par com a Crise, no mundo ocidental começou a defender-se a opinião
que os resultados da atividade científica, sobretudo obtidos através de fundos
estatais, deviam ser públicos e, por esse motivo, não serem apropriados por
privados (Marcondes & Sayão, 2009, p. 10).
Esta insatisfação constituiu um alerta para as comunidades académicas e
científicas, para procurarem alternativas ao sistema tradicional de comunicação de ciência (Costa & Freitas, 2016, p. 71).
Sucede que os desenvolvimentos tecnológicos e os movimentos ligados
ao Acesso Livre à comunicação científica ajudaram no aparecimento dessas
alternativas através de revistas e monografias em formato digital e na disponibilização de ciência em repositórios (Costa, 2015, p. 91).
Embora tenham surgido alternativas, a transição do formato impresso para
o formato digital não é fácil. Os condicionalismos culturais das comunidades,
os benefícios que as mesmas podem retirar e a credibilidade dos novos formatos (Costa, 2015, p. 91) são fatores determinantes para a adoção dos meios
digitais por parte das comunidades científicas.
Há, aliás, a perceção de existirem diferentes comportamentos no depósito
em repositórios, sendo que as humanidades e ciências sociais depositam me-
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nos que as restantes ciências (Costa, 2015, p. 93). Uma retrospetiva a estudos
sobre o tema evidencia isso mesmo.
James Allen no estudo Interdisciplinary differences in attitudes towards
deposit in institutional repositories que se baseou em inquéritos a 75 académicos das humanidades e complementado por análise aos documentos depositados em 25 repositórios no Reino Unido constatou que só 19% dos documentos são das comunidades das artes, humanidades e ciências sociais (Allen,
2005, p. 54).
Outro estudo realizado por Charles Lowry às comunidades científicas que
depositam conhecimento no repositório da Universidade de Maryland (EUA),
constatou que enquanto as ciências e engenharias ocupam o primeiro lugar no
depósito de documentos, no seu oposto temos as humanidades com poucos
depósitos. No meio destes dois, encontramos as ciências sociais e do comportamento. O autor sugere que depositar ou não num repositório depende
da forma como os cientistas interpretam os novos tempos da publicação em
acesso livre. Dá o exemplo dos investigadores das ciências exatas e engenharias que, aceitando o princípio do acesso livre, insistem em depositar nos
repositórios com intuito de ajudarem a criar ciência (Lowry, 2006, p. 388).
No nosso estudo Padrões de comunicação em diferentes comunidades científicas, realizado em 2009 e baseado nas comunidades humanas e sociais da
Universidade do Minho, concluímos que os padrões de comunicação nestas
duas áreas estão a evoluir para os aspetos mais recentes da comunicação de
ciência mas, em ritmos diferentes. Um primeiro ritmo, designado por tradicionalista, onde inserimos genericamente as humanidades, porque privilegiam
a comunicação em formato impresso em detrimento do eletrónico. No outro
ritmo, identificado por híbrido, foram incluídas as disciplinas sociais porque,
com maior ou menor dificuldade, estão a adaptar-se aos novos tempos, particularmente na comunicação de ciência através dos repositórios (Costa, 2009,
p. 134). Com base nestas conclusões, propusemos um modelo de comunicação científica para as áreas em estudo.
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Figura 1 - Modelo de comunicação científica para as ciências sociais e humanas
(COSTA, 2009:133)

Esta proposta baseada no modelo desenvolvido por Sely Costa (1999, p.
249) no estudo The impact of computer usage on scholarly communication
amongst academic social scientists, é um modelo híbrido de comunicação,
onde temos o recurso continuado ao impresso, mas com a introdução da componente eletrónica, especialmente no depósito final em repositórios (Costa,
2009, p. 134), sendo os artigos previamente publicados (com 33,6% do total)
e as teses de doutoramento (com 30%) as tipologias mais depositadas (Costa,
2009, p. 127).
A alusão a estas tipologias, leva-nos a uma outra questão importante para
este estudo que é saber quais as tipologias documentais mais depositadas nos
repositórios.
Os estudos apresentados tendem a evidenciar que os artigos e os trabalhos
académicos dos 2o e 3o ciclos são as tipologias mais depositadas.
Melero (2008, p.13), numa análise a 23 repositórios em Espanha, ates-
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tou que as teses e dissertações representam 52% do total da documentação
depositada.
Nicholas et al. (2012) num inquérito a 85.000 inquiridos de cem países,
com o intuito de saberem o uso que os académicos estão a dar aos repositórios,
e baseado numa taxa de 2% de respostas da amostra (Nicholas et al., 2012,
p. 197), concluíram que 64,1% dos inquiridos depositou artigos, seguido por
dissertações e teses (14,2% ) e de comunicações em conferências com 5,9%
(Nicholas et al., 2012, p.199).
Estes dois estudos demonstram que as teses de doutoramento surgem como
uma das tipologias mais depositadas, a par dos artigos em periódicos.
Posto isto, a questão central deste estudo é saber como as comunidades
sociais e humanas, consideradas tradicionalistas na forma de comunicar ciência e mais relutantes na adoção de novas formas de comunicar conhecimento,
se comparadas com as demais ciências, estão a fazer a transição, ou não, do
formato impresso para o digital, sobretudo para a disponibilização de ciência
em repositórios (Costa, 2015, p. 92). A metodologia adotada é apresentada
na próxima secção deste artigo.

Metodologia
Para dar resposta às perguntas formuladas, procedemos a uma comparação
entre os vários domínios científicos, baseando-nos nas comunidades e na documentação depositada nos 15 repositórios das 14 universidades públicas nacionais, mediante a recolha quantitativa de dados, estando esta recolha circunscrita às comunidades científicas que compõem os repositórios e à documentação depositada até 31 de dezembro de 2012 (Costa, 2015, p. 134).
Condicionalismo na produção e entrega desta investigação e a necessidade de se criar um período temporal comum a todos os repositórios, estão na
origem da data limite referida.
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Através deste levantamento quantitativo conseguimos saber quais os domínios científicos mais presentes nos repositórios, possibilitando perceber a
importância das ciências sociais e das humanidades nos repositórios face às
restantes ciências. Ao mesmo tempo, ao se proceder à quantificação dos documentos depositados e a sua imputação às diversas disciplinas (comunidades
produtoras) que compõem os repositórios, permite avaliar os domínios científicos que mais disponibilizam conhecimento nas plataformas e os que menos
o fazem.
Com este cruzamento de dados podemos confirmar ou refutar a ideia de
que as ciências exatas e naturais são as que mais disponibilizam conhecimento
e as ciências sociais e humanas as que menos o fazem.
Simultaneamente, conseguiremos saber quais são as tipologias documentais mais depositadas e, desta forma, delinear um padrão de comunicação para
as ciências sociais e humanas (Costa, 2015, p. 151).
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Análise dos resultados
O levantamento de dados efetuado permitiu deduzir que, no seu total, as 15
plataformas digitais estão estruturadas em 707 comunidades, que disponibilizam 124.292 documentos (Costa, 2015, p. 238).

Das 707 comunidades, 25% são das ciências sociais, seguindo-se as comunidades das ciências da saúde e das ciências naturais, com 21% e 19%
respetivamente. As artes e humanidades encontram-se a meio da tabela com
13% do total.
Estes dados evidenciam que as ciências sociais são dos domínios científicos mais dinâmicos nos repositórios, pois possuem mais comunidades para
depositar documentos. Pelo contrário, as ciências exatas surgem como um
dos domínios com menos comunidades, estando aliás abaixo das humanidades. De mencionar que as ciências humanas são expostas, por quase todos os
autores citados na revisão de literatura, como sendo áreas disciplinares pouco
participativas no que diz respeito aos repositórios (Costa, 2015, p. 345). Os
dados recolhidos não o demonstram.
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Quanto ao conhecimento depositado por domínios científicos, os dados
quantificados permite-nos apurar que as disciplinas sociais são as que mais
depositam nos repositórios, com 23% do total da documentação. Em segundo
lugar, com 21% , temos as engenharias e as tecnologias. Em terceiro, encontramos a classificação Indeterminado, por nós criada, para designar todo
o conhecimento sem referência concreta a um domínio científico. As ciências
que menos depositam são as naturais e do ambiente com 9% . Num patamar
acima destas, surgem as ciências da saúde com 10% . Artes e humanidades
e as ciências exatas aparecem com uma taxa de disponibilização equivalente,
na ordem dos 11% (Costa, 2015, p. 248).
Como verificado ao nível das comunidades, as ciências sociais apresentamse, como as principais contribuidoras para os repositórios, enquanto as humanidades, conquanto não sejam das que mais contribuem, não são, contudo, das
últimas neste propósito (Costa, 2015, p. 248).
Se na revisão de literatura a perceção com que se ficou é que as ciências
exatas e as naturais, secundadas pelas engenharias, eram as ciências que mais
disponibilizavam conhecimento, os dados objeto de levantamento quantitativo
nos repositórios nacionais não confirmam, de forma plena, o descrito na revisão de literatura (Costa, 2015, p. 346): as ciências exatas e as naturais ficam
aquém do esperado. Ou seja, os dados deste estudo não confirmam que as
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ciências exatas sejam dos domínios científicos que mais depositam documentação nos repositórios (Costa, 2015, p. 346).
A par desta evidência, os dados revelam o bom desempenho das ciências sociais no depósito de conhecimento nos repositórios. No entanto, este
desempenho não pode ser confirmado para as humanidades. Os dados recolhidos atestam, de forma tangencial, o que a revisão de literatura aludia: este
domínio é dos que menos disponibiliza. Contudo não é o menos participativo. As ciências da saúde e as naturais são os domínios menos participativos
(Costa, 2015, p. 346).

No que respeita às tipologias documentais depositadas, possibilitando a
criação de um padrão de comunicação em formato digital, o Quadro 2, evidencia que as teses de doutoramento e as dissertações de mestrado são os
documentos mais disponibilizados em todos os domínios científicos. Consta-
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tamos igualmente que todas as ciências convergem para os artigos como outra
opção a depositar.
De assinalar, que as artes e humanidades, em comparação com as restantes
ciências, continuam a ser o domínio científico que privilegia os livros e capítulos de livros como uma das três principais opções para depositar nos repositórios (Costa, 2015, p. 249). Adicionalmente, estas mesmas ciências destacamse ainda pela maior abrangência de disponibilização de tipologias nos repositórios: as humanidades, se comparadas com as restantes ciências, disponibilizam mais tipologias documentais nos repositórios, podendo-se concluir
que é o domínio científico que mais alternativas utiliza para comunicar ciência, embora não se traduza em mais documentos depositados (Costa, 2015,
p.250).

Conclusões
As ciências sociais e as humanidades têm acompanhado a evolução verificada nas últimas décadas ao nível da comunicação científica, no que concerne
ao uso dos repositórios, embora com dinâmicas diferentes. Estas dinâmicas
levam-nos a considerar a existência de dois padrões no uso dos repositórios
por parte das ciências em estudo (Costa, 2015, p. 347):
• Um primeiro padrão, designado por disponibilizadoras ativas, incluindose neste as ciências sociais – e em complemento as engenharias - pois
é um dos domínios científicos mais participativo no depósito de conhecimento nos repositórios (Costa, 2015, p. 347);
• Ao padrão supracitado junta-se um outro, num nível inferior, designado
de disponibilizadoras moderadas, onde incluímos as humanidades, e
os restantes domínios científicos, englobando as disciplinas que depositam de forma comedida conhecimento em repositórios de livre acesso
(Costa, 2015, p. 348).

Quanto a um padrão tipológico de comunicação de ciência refletido na
disponibilização de documentos nos repositórios, constatamos que as ciências sociais e humanidades depositam, em primeiro lugar, as teses de doutoramento e as dissertações de mestrado. Os artigos em periódicos nacionais
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apresentam-se, em ambos os domínios, como a segunda tipologia mais depositada. Estas ciências só diferem quanto à terceira escolha: as ciências sociais
optam pelas atas em congressos e as humanidades pelos livros e capítulos de
livros.
Notamos assim, nos dois domínios científicos, uma proximidade ao nível
das tipologias documentais mais depositadas, logo, um modelo semelhante
de comunicação de conhecimento nas plataformas digitais (Costa, 2015, p.
348). Perante estas conclusões, somos a propor alterações ao modelo de comunicação científica iniciado por nós em 2009 e revisto em 2015.

Figura 2 - Proposta de novo modelo de comunicação científica para as ciências
sociais e humanas (adaptado de Costa, 2015:350)

O modelo da Figura 2 assenta na nossa proposta de 2015 - apresentada
em sede de defesa de doutoramento e baseada no modelo de 2009 - que, atendendo à evolução da produção e comunicação de ciência com enfoque para os
meios digitais, propunha as seguintes melhorias:
1. Uma vez a Pesquisa completa, os cientistas podem depositar diretamente nos repositórios documentação científica, sem o recurso à submissão a revistas ou a eventos científicos;
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2. Alterações nas Notificação da aceitação e Anais de conferências, nos
Boletins de alerta e Índices e Sumários, porque são fases realizadas
recorrendo essencialmente ao digital;
3. Mudança do formato dominador na fase Publicação em periódico porque o impresso está a perder terreno para o digital, em virtude de parte
considerável das publicações já ter migrado para este ambiente;
4. Outra proposta de melhoria é a relevância dada aos repositórios porque
já fazem parte do sistema de comunicação de ciência, sendo que todas
as universidades nacionais possuem a sua plataforma para disponibilizar o conhecimento produzido (Costa, 2015, p. 340). Os repositórios
são, assim, uma mais-valia para a divulgação científica (Costa, 2015,
p. 343), devendo fazer parte do modelo de comunicação científica das
ciências em estudo;
5. Como os repositórios fazem parte do sistema de comunicação científica, a importância é dada à disponibilização de teses e dissertações e
aos artigos científicos, em virtude de serem os produtos científicos mais
depositados (Costa, 2015, p. 352);
6. Como as teses e as dissertações são das tipologias mais depositadas,
consideramos que este dado pode ser dominador mesmo antes de ser
depositado nas plataformas. Numa primeira fase, estes trabalhos são
usados no formato impresso, porque são apresentados e defendidos presencialmente. Só numa segunda fase, aquando do depósito em repositórios, é que a sua disponibilização é assegurada pela versão digital
(Costa, 2015, p. 351).
A constante evolução do sistema científico leva-nos a propor agora as seguintes alterações para melhorar o processo de produção e comunicação de
conhecimento:
1. Na Submissão de texto, propomos um só formato, porque consideramos
que atualmente esta fase é realizada com o recurso ao digital;
2. Na fase Apresentação em conferência, propomos a alteração do formato anteriormente proposto (o impresso), em 2009 e 2015, para o
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mais usado: a apresentação oral. Esta mudança prende-se com o facto
de nem todos os eventos científicos apresentarem atas finais, ficando
confinados à apresentação oral.
Esta proposta centra-se sobretudo na comunicação digital em virtude de
parte significativa do ciclo de produção e divulgação de ciência ser efetuada
com meios digitais, sendo que o formato impresso tende a perder influência
(Costa, 2015, p. 352).
Na nossa opinião, este é o modelo que melhor reflete o conhecimento
produzido e divulgado pelas ciências sociais e pelas humanidades nos tempos
atuais.
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Resumo
Desde 2009, quando foi idealizada, a Revista Darcy persegue os ideais do jornalismo científico e cultural: comunicar as pesquisas desenvolvidas dentro da Universidade de Brasília (Brasil) com linguagem clara, precisa e objetiva; valorizar o
conhecimento intramuros e levá-lo à comunidade; colaborar com a formação de estudantes, novos pesquisadores e professores do ensino médio; ampliar e ecoar a imagem
da UnB como instituição que produz ciência em seu dia a dia. Enquadrando-se no
modelo difusionista de publicação ligada à ciência, numa forma de comunicação que
busca atingir diretamente a sociedade, publicações ligadas a instituições de ensino
entram no processo de compartilhamento do saber na convicção de contribuir para
a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Este artigo se propõe a revelar, por
meio de análise de conteúdo, quais as áreas de conhecimento exploradas nas revistas,
a partir dos assuntos de capa. Assim, oferecerá um panorama das revistas ligadas
às universidades públicas no Brasil (Darcy, Unesp-Ciência e Revista Ufscar) e sua
contribuição para a ciência.

Palavras-chave
Ciência, jornalismo cultural, jornalismo científico, divulgação científica.

Introdução
A história nos dá algumas pistas sobre a evolução das revistas ao longo do
tempo e pode explicar porque as revistas de universidade, pelo menos no Brasil, têm se caracterizado pela longevidade. O que os historiadores consideram
257
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a primeira revista do mundo - a Erbauliche Monaths-Unterredungen (Edificantes discussões mensais) - foi publicada na Alemanha, em 1663 (Scalzo,
2003). O formato dela e de outras similares que surgiram nessa época poderia
ser visto como o de um livro, a não ser pelo conteúdo, que já tinha preocupações das revistas atuais: em primeiro lugar, a periodicidade - procuravam
manter regularidade; em segundo, a especificidade - eram dirigidas a um determinado público leitor; e em terceiro lugar, os assuntos abordados, buscando
novos ângulos.
Se lembrarmos que o primeiro diário (A Current of General News) teria
aparecido em Londres, em 1622, não está longe a ideia de que uma publicação regular iria fidelizar a audiência, ao mesmo tempo em que a alimentava
com outro pressuposto da imprensa, a atualidade. Assim nasceu na França,
em 1665, o Journal des Sçavants, na corte de Luís XIV, folha destinada à vida
intelectual, para noticiar “ce qui se passe de nouveau dans la République des
Lettres” (o que se passa de novo na República das Letras). Enquanto, em
1672, inaugurava-se o Mercure Galant, das primeiras publicações a utilizar
o nome do deus romano das comunicações, Mercúrio, em 1693 veio à luz o
Mercure de Dames, dirigido ao público feminino, contingente que começava a
engrossar os dados de alfabetização nas grandes cidades. Já o segmento masculino foi contemplado somente em 1731 com o londrino The Gentlemen’s
Magazine (Scalzo, 2003).
Era um mundo novo que se abria. Dois processos estavam em desenvolvimento: 1) nomeação; e 2) formação e consolidação de novos gêneros,
o que envolvia todos os produtos impressos, pari passu com a modernidade
da época. A palavra News, por exemplo, apareceu pela primeira vez na Inglaterra, em 1549, numa publicação que tratou do Concílio de Trento: News
concernynge the councell holden at Trudent. Em 1662, no país em que a publicação de notícias teria que ser autorizada pelo rei, circulavam newsletters,
cartas manuscritas ou impressas, reservadas aos ricos, nobres e alto clero.
Contudo, até o século XVIII, "os mercadores de notícias eram personagens
desprezados"e a prática de difusão de informações era vista como "subliteratura desprovida de prestígio"(Albert & Terrou, 1990, p. 11).
Paralelamente, em alguns locais já se vislumbrava algum sentido para a
presença da notícia na sociedade. Em sua tese defendida em Leipzig (Alemanha) em 1690, Tobias Peucer (2004, pp. 11-30) discutia termos como novellae
que, para ele, tinha o significado de "nova comunicação", enquanto observava
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que "os monges começaram a empregar o termo ’notícia’"e os franceses adotavam nouvelle como sinônimo do que é novo. Em português, identificamos
em trabalho anterior (Jorge, 2013, p. 125) que "o termo notícia deriva diretamente do latim notitia, com a mesma raiz em notio, conhecimento"e que "a
apropriação pelo jornalismo se deu em conjunção com os significados de novo
e novidade".
Nesta etapa de nomeação a palavra journal começou a ser usada, com
o significado de "acontecimentos do dia". Outros vocábulos passaram a ser
associados ao produto de imprensa, a exemplo de gazeta - que designava a
moeda veneziana com a qual se comprava uma folha manuscrita -, e magazine,
cujo nome veio das "lojas que vendiam de tudo um pouco"(Scalzo, 2003, p.
19-20). Aqueles que lidavam com notícias eram chamados de rapportisti,
gazzetanti ou menanti. O termo journaliste, no entanto, surgiu em 1703 no
semanário Journal de Trévoux (Adghirni, 2001).
O segundo processo que estava sendo tocado dizia respeito à afirmação
dos novos gêneros textuais, desde a Bíblia de Gutenberg até os vários formatos de impressos que chegavam às mãos do povo. Se os produtos iniciais no
campo do jornalismo tinham mais a ver com a publicidade - anúncios de emprego, em 1631, na França; panfletos apregoando mercadorias, muito antes
disso - e com a opinião, sendo chamados de "jornalismo publicista"por Lage
(2004), um ponto de mutação ocorreu quando o primeiro diário em língua
inglesa, o Daily Courant (1702), "lavrou a diferença entre notícia e comentário, expressa no slogan adotado pelo periódico: Only news, no comments"
(Jorge, 2014, p. 125). Com isso, estabelecia-se a ruptura entre informação e
opinião, com a máxima “fatos são sagrados, opiniões são livres”, e estariam
postas as diretrizes do chamado jornalismo informativo, de base positivista,
que procurava manter os estilos de opinião, crítica e comentário em setores
diferentes.
Os ventos da Revolução Francesa que bafejaram ondas de liberdade por
todo o planeta levaram a que, em 1800, na Inglaterra, as revistas Edimburg Review e Quarterly Review conseguissem alcançar circulação fixa, estampando
dois novos gêneros, que seriam incorporados definitivamente ao patrimônio
desse tipo de periódico: o ensaio e a crônica. Esse movimento dava sequência
aos lançamentos de American Magazine e General Magazine, em 1741, nos
EUA (Scalzo, 2003), reforçando a escalada desenvolvimentista com a agregação das mulheres ao sistema produtivo, o interesse delas e de toda a população
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pela cultura e a ajuda de novas máquinas que, já no final do século, aceleraram
as tiragens.
Este artigo pretende oferecer um panorama das revistas ligadas a universidades no Brasil, mostrando a evolução desse tipo de produto impresso no
cenário das comunicações, como elas foram consolidando seu formato e sua
audiência, e como terminaram sendo importantes veículos para a divulgação
da ciência. Hoje, as revistas brasileiras que sobreviveram à crise econômica
e política do país enquadram-se no que se qualifica como modelo difusionista
de publicação ligado à ciência, uma forma de comunicação que busca atingir
diretamente a sociedade, o que é distinto das revistas científicas em si, que
têm outros critérios de seleção de conteúdo, normas próprias e visam a um
público acadêmico. Assim, a audiência das revistas brasileiras de instituições
de ensino superior é a gente comum - os curiosos, os estudantes, os professores do ensino médio. Seu principal objetivo é o de popularizar os assuntos
científicos, explicando as pesquisas que são realizadas, nos laboratórios e nas
salas de aula, em termos compreensíveis.

O negócio das revistas
Nasciam então as revistas como negócio, em paralelo à estruturação das empresas jornalísticas, dentro do complexo da indústria de mídia. No Brasil, foi o
Jornal do Commercio que trouxe as primeiras ilustrações, em 1827, por meio
de técnicos franceses. As primeiras caricaturas publicadas no país atestam a
revolução gráfica que acontecia também na Europa: em 1842, a Illustrated
London News foi pioneira entre as ilustradas. Desta maneira, agregando valor
ao produto, as revistas conquistavam cada vez mais leitores e anunciantes, que
por sua vez justificavam os investimentos, o incremento na circulação e outras
inovações que elas foram capazes de introduzir.
Foi o caso do jornalismo interpretativo, que corresponderia à modalidade
“jornalismo de explicação”, atividade que tenta interpretar os fatos, colocálos numa perspectiva que o leitor pudesse entendê-los. Ao mesmo tempo, as
revistas trouxeram o jornalismo de entretenimento: assumindo o faits-divers,
ou seja, as notícias amenas e/ou de interesse humano, o fim seria atender ao
terceiro ponto do trinômio “formar, informar e entreter”, ensinado nas escolas como um resumo das metas fundamentais da profissão (Marques de Melo,
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2010, pp. 22-41). Porém, os estudiosos do fenômeno revistas observam que,
no princípio, elas eram monotemáticas (de literatura, de curiosidades, dedicadas a mulheres ou a homens) e depois passaram a ser multitemáticas.
No século XIX, desenvolveram-se as publicações literárias, científicas e
especializadas, organizadas por determinadas categorias, e ainda as técnicas.
A Scientific American e a National Geographic se enquadram nesse novo modelo. Nos Estados Unidos, em 1923, foi criada a revista Time, com o objetivo
de trazer as notícias da semana, ordenadas em seções. Ela seria secundada
pela revista Life, que inovou na qualidade do papel e no formato grande. No
editorial do número 1, esta última propunha-se a "ver a vida; ver o mundo;
testemunhar grandes acontecimentos; observar o rosto do pobre e os gestos
dos orgulhosos; ver coisas estranhas..."(Scalzo, 2003, p. 23).
Na esteira da Time, a editora Abril lançou no Brasil a revista semanal
Veja, seguida mais tarde pela Isto é; e na esteira da Life, surgiram O Cruzeiro e Manchete, que fizeram grande sucesso entre os anos 1928 e 1990. Em
grau maior ou menor, as revistas desta fase histórica - incluindo Realidade,
de 1966 a 1976, que marcou a imprensa brasileira - soltaram as sementes do
jornalismo investigativo que, na verdade, era mais um estilo, uma capacidade
ou um modo de produção que propriamente um gênero.

Revistas no Brasil
Como diz Scalzo (2003, p. 27), "a história das revistas no Brasil, assim como a
da imprensa em qualquer lugar do mundo, confunde-se com a história econômica e da indústria no país". Sem considerar o Correio Braziliense - reconhecido como o primeiro jornal brasileiro, que tinha como subtítulo "Armazém
Literário"e saiu de 1808 a 1822 - a primeira revista no Brasil foi As Variedades ou Ensaios de Literatura, fundada em 1812, na Bahia. Fazemos menção
ao Correio porque nessa época os formatos e a periodicidade se confundiam:
publicado em Londres, o CB de Hipólito José da Costa vinha em navio - e
por isso não conseguia cumprir regularidade de envio - e tinha formato de
livro. Seria então jornal, livro ou revista? Depois, em 1813, no Rio de Janeiro, surgiu O Patriota e, em 1822, Anais Fluminenses de Ciências, Artes e
Literatura.
Em 1869, a imprensa já imprimia em três cores e o grande desenhista
Angelo Agostini publicava, na revista A Vida Fluminense, As aventuras de
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Nhô Quim, primeira história em quadrinhos em série, inaugurando o gênero
no Brasil (Agostini, 2013). As reformas nas grandes cidades, novas máquinas impressoras e a invenção do cinema iriam dar cara nova aos produtos de
imprensa, que procuravam se adaptar à modernidade.
A tecnologia da linotipo ao lado das modernas máquinas a vapor, que invadem as publicações da cidade na alvorada do século XX, traz na sua essência a ideia de rapidez. O tempo cotidiano parece estar voltado para um
projeto de futuro que é construído no próprio presente. Rapidez é mais do
que uma palavra de ordem: dá sentido a uma ideia de tempo que se espraia
pela sociedade (Barbosa, 2007, p. 27)

Depois da II Guerra e da chegada da TV, as revistas começaram a enfrentar sua primeira grande crise. Algumas, que haviam sido poderosas, como a
Life, tiveram que cerrar portas (mais tarde seria reabilitada). Foi o caso de O
Cruzeiro, que conseguiu sobreviver por 42 anos até sucumbir com a derrocada
da primeira grande rede nas comunicações brasileiras, os Diários Associados,
nos anos 1970. A Manchete, revista que se dizia "colorida e otimista", desapareceu e 1990. Poucos títulos se mantiveram no topo, como é o caso de
The Economist, que existe até hoje. A tendência à segmentação acabou se
firmando como alternativa para a perda contínua de leitores, tanto em razão
da televisão, como pela internet (Aranda, 2005).
A vida das revistas de caráter difusionista ligadas à ciência talvez possa
ser demarcada, em território brasileiro, pela publicação Museu Universal, em
1837, que refletia a experiência das exposições europeias e estampava textos
mais acessíveis à população recém-alfabetizada. Tentando juntar cultura e entretenimento, essa revista já tinha preocupações gráficas e explorava o recurso
da ilustração. Ainda nesse segmento vieram Gabinete da Leitura, Ostensor
Brasileiro, Museu Pitoresco, Histórico e Literário, Ilustração Brasileira, O
Brasil Ilustrado e Universo Ilustrado. As eruditas Íris, Guanabara e O Espelho acabaram se seduzindo pela imagem e passaram a explorar também o
ramo amenidades (Scalzo, 2003). Iniciativas de cientistas, jornalistas e simpatizantes da causa científica, já nas últimas décadas do século XIX contam-se
os exemplos da Revista Brasileira, de 1857; Revista do Rio de Janeiro, de
1876; e Revista do Observatório, de 1886, ligada ao Imperial Observatório do
Rio de Janeiro (Oliveira, 2002).
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Foi a partir dos anos 1980 que o jornalismo científico alcançou repercussão no país com o surgimento de novas revistas: Ciência Hoje, precisamente
da SBPC; Ciência Ilustrada e Superinteressante (Editora Abril); Globo Ciência (Editora Globo); Revista Brasileira de Tecnologia, do CNPq. Nesse bojo
foram lançados também programas de televisão, como o Globo Ciência (TV
Globo) e Estação Ciência (TV Manchete). Oliveira (2002) atribui a acontecimentos e fenômenos mundiais o súbito interesse pelo tema: o cometa Halley
(1986), a descoberta da Supernova, da supercondutividade, a viagem à Lua e a
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
- a Rio 92.
"Seis bilhões de pessoas só podem sobreviver na superfície deste planeta
se a ciência estiver na retaguarda. A ciência garante a produção, a distribuição
de comida, domina pestes e doenças", pregou certa vez o jornalista Ulisses
Capozzoli, então presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Científico (apud Oliveira, 2002, p. 39). Entre os anos 1980 e 1990, as redações
dos grandes veículos inauguraram editorias de Ciência, junto com áreas de
Meio Ambiente e Tecnologia, atendendo à escalada da internet e ao interesse
pelas descobertas científicas. As assessorias de imprensa das universidades
e de instituições de pesquisa começaram a elaborar informativos e publicar
revistas. Hoje, porém, a receita desses produtos mudou. Além do jornalismo
informativo, investigativo, interpretativo e de entretenimento que procuram
praticar em suas páginas, as publicações universitárias aliam-se a duas outras
vertentes contemporâneas: o chamado jornalismo público, cívico ou cidadão,
que abraça as causas da comunidade, acompanha os problemas e se envolve
em campanhas de interesse do público; e o jornalismo de serviço ou utilitário
- atualmente, um requisito da informação correta e precisa.

Darcy, A3, Unesp-Ciência e Revista Ufscar
Darcy quer ser Darcy. A primeira revista de jornalismo científico e cultural
da Universidade de Brasília chega aos leitores com a pretensão das causas
justas que mobilizavam o antropólogo criador da UnB. Darcy inventou uma
universidade conectada com a poeira do universo e com a lama do vizinho.
Queria uma casa do saber comprometida com a produção de conhecimento
de alto nível.
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Assim abriam os jornalistas Ana Beatriz Magno e Luiz Gonzaga Motta
(professor do curso de Jornalismo) a primeira carta aos leitores deste novo
produto da Universidade de Brasília, cujo título era precisamente "A invenção
de uma revista"(Darcy, 2009, p. 3). A capa do número 1 trazia a referência
ao "Dossiê", seção que passaria a ser uma marca da revista, com a ideia de
oferecer "abordagens diferentes sobre um mesmo tema", no caso, os rastros de
Darwin revelados por um estudo do Departamento de Zoologia da UnB. Além
da foto do lagarto Kentropyx, as chamadas de capa destacavam reportagens
sobre escolas e robôs. O editorial e o nome dado à revista faziam referência
ao fundador da universidade, o antropólogo Darcy Ribeiro.
Vinte edições depois, a revista Darcy comemora uma década de existência com as mesmas preocupações, porém, apresentando algumas diferenças
em relação aos primeiros números. A revista deixou de ser publicada entre os
anos 2014 e 2016 e foi retomada na gestão atual da reitora Márcia Abrahão
Moura em 2017, lutando por restabelecer a periodicidade bimestral. No ano
de 2018 tiraram-se três edições para chegar a quatro em 2019. A crise e as novas tecnologias obrigaram a uma adequação de públicos - não mais o grande
contingente de professores do ensino médio que se pretendia atingir no início,
mas, sim, os discentes e docentes das escolas, universidades, jornalistas, cientistas e pesquisadores de todo o país e do exterior. E também de tiragem:
no início, a revista imprimia 20 mil exemplares, total reduzido nos últimos
tempos a 7.500.
Já a Revista Ufscar, da Universidade Federal de São Carlos, lançou o primeiro número em abril de 2017 e um segundo em dezembro do mesmo ano.
"Ciência, empreendedorismo, cultura, esportes, convivência, sustentabilidade,
diversidade"seriam os temas que a revista se propunha a abordar, mas que não
passaram do segundo número. As duas edições foram impressas e a tiragem
era de 5.000 exemplares. Também estão disponíveis na internet1 . A revista
A3, da Universidade Federal de Juiz de Fora, intitula-se, tal como a Darcy,
"revista de jornalismo científico e cultural". Com 10 mil exemplares, a publicação se iniciou em 2010 e se encerrou em seu número 9, em 20162 ).
Produzida pela Universidade do Estado de São Paulo, a revista UnespCiência chegou à edição 99 em agosto de 2018. Enquanto as assemelhadas
1
2

Disponível em: www.revista.ufscar.br. Acesso em: 13 set. 2018.
Disponível em: www.ufjf.br/revistaa3. Acesso em: 13 set. 2018.
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mantêm um número de páginas em torno de 60, a UnespCiência - que preserva a edição impressa - tem 35 páginas, circulação de 3.500 exemplares e é
mensal. Tal como a Darcy, ela completará 10 anos em 2019, mas ao contrário
da segunda (que é bimestral), não teve interrupções.
Os temas de capa das revistas de universidades que analisamos foram
muito diversos. A Revista Unesp condensou a maior diversidade. Como o
estilo das capas e das edições também é variável, pode parecer, de início, que
a Revista da Unesp estampou mais assuntos, o que não se comprova: é que
a diagramação da capa comporta, em média, três chamadas, ao passo que a
Darcy dá prioridade ao dossiê, maneira de reunir muitos assuntos em um, razão pela qual tem menos itens no seu dorso. Por exemplo: energia renovável
fotovoltaica; novos fármacos para tratamento da tuberculose e os 100 anos
de Marcel Duchamp apareceram na capa da Unesp em novembro de 2017,
enquanto a Darcy exibia, na edição de dezembro do mesmo ano, apenas um
assunto, as migrações.
Em termos de popularização da ciência, no último ano os objetos mais
abordados pelas revistas de jornalismo científico e cultural ficaram em quatro:
Saúde (7 capas - Unesp; 1 - Ufscar); Meio ambiente e relações internacionais,
empatados em segundo lugar (3 capas - Unesp; 1 - Darcy); e Esportes (2 capas
- Unesp; 2 capas Ufscar).

Conclusões
Este artigo ofereceu um panorama das revistas, em especial as ligadas a universidades no Brasil. Ao evoluir como produto informativo, elas se mostram
como importantes veículos para a divulgação da ciência, mas enfrentam todas as dificuldades advindas da crise econômica: problemas de financiamento
das edições, diminuição de tiragens, redução no número de leitores, cada vez
migrando mais para os meios digitais. Ao mesmo tempo, podemos observar
um movimento inverso: o público fiel valoriza, procura e interage com as publicações, o que se pode notar pelas cartas dos leitores e pela demanda dos
exemplares impressos.
As revistas brasileiras sobrevivem graças ao subsídio das universidades e do governo, através do Ministério da Educação, ou de verbas próprias -, já
que não têm anúncios pagos. Ao mesmo tempo em que servem para a difusão
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da ciência produzida no âmbito das instituições - contribuindo na ponte entre
a academia e a sociedade -, do ponto de vista mercadológico elas funcionam
como instrumento de marketing das universidades, pois agem como afirmação
da marca e reforço à reputação.
O jornalismo científico e cultural se exerce no dia a dia das instituições de
ensino e pesquisa no Brasil, por meio de um conjunto de outros meios, como
os websites, informativos impressos, newsletters, mas sabemos que comunicar investigações em curso e resultados de pesquisa é uma atividade complexa, que envolve a revelação de áreas muitas vezes difíceis de traduzir para
o público não-especializado. Daí o papel deste tipo de jornalismo de modelo
difusionista, que agrega as qualidade do jornalismo informativo, investigativo,
interpretativo, diversional e utilitário, em favor do cidadão.
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Resumo
Atualmente as notícias são objeto de produção, consumo, remix e circulação
numa escala de processamento e memorização sociotécnica que ultrapassa o âmbito
dos jornais e meios de comunicação mainstream. Os novos intermediários, que se
fingem de generosos propulsores de desintermediação, atuam pelas plataformas e
serviços digitais como Facebook, Twitter, Instagram e Whatsapp. Nesse ambiente os
atores que produzem notícias e opiniões (e confusão entre as duas coisas) se multiplicam, determinando processos de desinformação e desordem cognitivo. O imaginário
digital fica assim perspetivado como um território de conquista através do qual coloniza, com notícias sempre mais incertas e escorregadias, as emoções e visões sobre
a realidade. As Fake News, assim, se tornam como “armas” para uma guerra entre
narrativas, onde o desejo de acreditar num conteúdo não verificado precisaria ser travado por um olhar crítico sobre o facciosismo e os males que este poderia causar.
Esta dissonância entre narrativas afeta também as polarizações entre notícias de cariz
científico e conspirativo, onde manifesta-se uma viralização de conteúdos anticientíficos a qual deveria corresponder uma propagação de conhecimentos estabelecidos
e fundamentados. O âmbito da ciência fica assim desafiado a experimentar novas
formas de analisar, assinalar e divulgar o que parece ameaçar a sua credibilidade. O
pensamento crítico é pedra fundamental no combate e prevenção dentro de um campo
onde os algoritmos sozinhos não podem resolver.
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Pós-verdade, Fake News, Algoritmos, C. S. Peirce, Lógica Crítica.
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Fake news
Em 2016, “pós-verdade” (post-truth) foi escolhida como palavra internacional do ano pelo Dicionário Oxford (Oxford Dictionaries). O adjetivo denota
“circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influentes na formação
da opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal”. O conceito
de pós-verdade aparentemente não é novo. Já havia sido utilizado por Steve
Tesich na revista The Nation 1992 (Berthon & Pitt, 2018) para se referir ao
escândalo do Irã e da Guerra do Golfo, lamentando que “como povos livres,
decidimos que queremos viver em algum mundo de ‘pós-verdade’”. Santaella (2018, p.49) aponta para dois sentidos de “pós-verdade”: o significado
“depois que a verdade tenha se tornado conhecida”; e o significado inaugurado pelo artigo de Tesich, a saber, o fato de que a verdade se tornou irrelevante. No seu sentido expandido, o prefixo “pós” não mais significa apenas “depois de um evento ou situação específica” como, por exemplo, na expressão “pós-guerra”, mas também implica “um tempo em que um conceito
se tornou irrelevante ou sem importância.” Conforme Harari (2018, p. 271)
“parece que, de fato, estamos vivendo em uma terrificante era da pós-verdade,
quando não apenas incidentes militares, mas histórias e nações inteiras podem ser falsas”. Acrescenta ainda que o “Homo sapiens é uma espécie da
pós-verdade, cujo poder depende da criação e da crença em ficções.”
Em 2017, os editores do Oxford English Dictionary selecionaram o termo
fake news como a palavra do ano, depois de seu uso ter aumentado em 365%
nos 12 meses anteriores (Bolton & Yaxley, 2017). E são as notícias falsas
que se transformaram em verdadeira indústria de alta produtividade, destacadamente nos medias sociais digitais, tornando-se matéria prima para o terreno
da pós-verdade. No contexto político, estas buscam colocar os nervos à flor da
pele e causar tumulto se valendo da descentralização da informação, que a internet distribui por muitos canais de comunicação diferenciados, alternativos
e independentes, sem marcar seus compromissos com a informação factual.
Ao analisar os principais jornais durante os grandes confrontos do século
XXI, descobre-se com moderada clareza que mentiras e verdades sempre coexistiram (Marcos Recio, Sánchez Vigil, & Olivera Zaldua, 2017). Tal contexto, ampliado e renovado pelas novas tecnologias da comunicação, tem levado ao extremo da descrença na crise climática e até a aberrações como a
da terra plana de que resultam crenças parcialmente verdadeiras, maioritaria-
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mente falsas até as redondamente falsas. Os contextos e processos cognitivos
ampliam em confusão e incerteza, adicionando caos a sociedade em aspetos
políticos, humanitários e científicos. Para a ciência, mesmo no caso de artigos
com alguma base na realidade dos fatos, os veículos ultrapartidários acabam
por distorcer elementos, formando ecossistemas nebulosos quanto aos fatos,
inoculando crenças de ordem não científica em diversos materiais.
Conforme Santaella (2018, p. 33), as fake news carregam as características centrais de desinformação, desconfiança e manipulação. Através da
capacidade atual de armazenagem, processamento e distribuição de informações pela Internet, a comunicação dos media se tornou também personalizada.
Cada entidade ou objeto que atua online tem suas ações catalogadas em uma
base de dados. Os modelos estatísticos associados as teorias comportamentais
(ver, por exemplo, McCrae, 1991 e Gala, 2015) podem criar uma predição
comportamental dessas entidades. Isso permite a formatação e envio de conteúdo de acordo com a personalidade dos indivíduos, aumentado o poder de
indução emocional dessas notícias. Soroush, Roy e Aral (2018) apresentam
um estudo sobre notícias verdadeiras e falsas online. Baseados no léxico curado pela National Research Council Canada, pesquisaram 140 mil palavras
associadas a oito tipos de emoções humanas: raiva, medo, antecipação, confiança, surpresa, tristeza, alegria e desgosto com o intuito de comparar as emoções presentes no humano diante de notícias falsas e verdadeira. As notícias
falsas geravam prioritariamente sentimentos de surpresa, desgosto e medo. As
verdadeiras ficaram mais atreladas a tristeza, alegria, antecipação e confiança
(Santaella, 2018, p.39).
Santaella (2018, pp. 34-36) aponta que as fake news podem ser classificadas conforme sua capacidade de prejudicar aspetos cognitivos. As paródias
são as de menor grau, pois são produzidas para o riso e o entretenimento,
desde que não sejam preconceituosas. Existem também as notícias caça cliques, com o intuito de captar e monetizar a notícia que talvez não fosse tão
relevante. Existem ainda as notícias híbridas, que misturam matéria séria com
sensacionalismos, por exemplo, falsos contextos associados a conteúdo genuíno. Outro destaque são os conteúdos impostores, afirmações atribuídas a
pessoas que não as fizeram de fato. Todas estas acarretam problemas, mas a
situação se agrava quando se adentra na engenharia das notícias. Esta última
acaba por se dispor da ciência e das novas tecnologias da comunicação para
introjetar negatividade do modo sutil e ao mesmo tempo intenso, explorando
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o campo da vagueza e das lacunas cognitivas inerentes a processos cognitivos
potencialmente falhos como os dos humanos (Santaella, 2018, p. 68).
A crise de valores instalada nas sociedades da era digital caminha com
a sobredeterminação que a emoção exerce sobre a racionalidade humana e a
timidez do debate público sobre o tema. São problemas que a reforma e a
criação de algoritmos não conseguem resolver por si só, como aponta Broussard (2018, p. 144) em seu alerta contra o tecno-chauvinismo e as inúmeras
falhas em projetos de software existentes em nossos tempos. O intenso combate que Google, Facebook, Twitter, Whatsapp e outras plataformas de redes
sociais e aplicativos de comunicação tem imprimido nesse campo, sem obter
grande êxito em seus resultados, são exemplos da questão. O fato é que, conforme Santaella (2018, p. 39), “os humanos são muito mais responsáveis pela
disseminação das notícias falsas do que os robôs”. A engenharia de notícias
induz as fortes emoções humanas e acabam por transformar o mesmo em um
mediador com alto potencial.
Como lidar com a questão das Fake News e seus riscos para o campo
científico? Santaella (2018, p. 41) aponta o caminho, que é o desenvolvimento
do pensamento crítico.

Fixação das crenças
Para Peirce (1877, pp.1-2) estudar lógica é importante para o desenvolvimento
do raciocínio. Os escolásticos acreditavam que todo o conhecimento derivava
de processos dedutivos provenientes de axiomas da autoridade. Existem ainda
os idealistas, que acreditam que o conhecimento válido vem através de uma
iluminação interior. E os empíricos, que pautam sua noção suficiente de verdade em um procedimento experimental. O exemplo de Kepler deu uma importante contribuição ao pensamento astronômico e científico ao focar seus
experimentos na observação do objeto Marte, para tentar inferir seu trajeto
(CP 1.71-74, ver também Hoover, 1994, p. 301), revelando a importância
da abordagem empírica. Uma órbita acabou por ser descrita. Deste modo,
os operadores presentes na lógica pela qual a natureza funciona são possivelmente correspondentes aos operadores presentes na mente lógica de quem
raciocina de modo coerente. O objetivo do raciocínio é buscar essa coerência
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no desvelar das correspondências lógicas entre o continuum mente e matéria
(Peirce, 1877, p. 3).
O ser humano é um animal lógico e tem uma tendência ao isolamento na
realidade psicológica, ao universo dedutivo e imaginário, muitas vezes regidos pela esperança, a despeito das contradições da experiência. Este agrado
persistente é aquele que nos leva a tendência de pensamentos habituais. O
hábito é bom ou não segundo o sistema de crenças no qual ele está inserido.
Produz conclusões verdadeiras a partir de premissas verdadeiras, mas sempre contingente a sua realidade de hábito. É o fio condutor do pensamento
(Peirce, ibid. p. 4). Conforme aponta Santaella (2018, p. 67), a lógica de
Peirce não pretende tornar rígido a indeterminação e a incerteza, pois entende
que a vagueza está no núcleo das línguas e das linguagens, sendo o local onde
repousa o campo de possibilidades dos pensamentos. E confrontar o hábito
que repousa no campo da vagueza requer muito esforço.
Então, por que não adotar um ciclo retórico que melhor nos agrada e desprezar tudo o que nos incomoda? Por que não abraçar cegamente as fake news
que nos interessam? Peirce (1877, p. 6) possivelmente diria que se trata de
uma abordagem aparentemente prática e direta e adotada por muitos. Mas
existem situações onde essa atitude pode gerar inconvenientes, como negar
o fato de que nossa digestão é feita por uma bomba gástrica dentro de nós,
que se mal utilizada pode causar enfermidades. Segundo Santaella (2018, p.
85), Peirce aponta para quatro métodos de fixação de crenças: tenacidade,
autoridade, a priori e o método da ciência.
No primeiro, as crenças são fixadas e evita-se por decisão própria a exposição a outras crenças que poderiam trazer dúvidas. O método da tenacidade
levado ao extremo poderia levar à guerra dos particulares, pois se todos vivem
dentro de uma bolha de crenças, acordos gerais são impossíveis. O segundo
método é o da autoridade. Neste proíbe-se a adoção de outras crenças que não
a oficial. Crenças particulares são reprimidas e apenas as premissas oficiais
são válidas para guiar toda a razão. Se no primeiro caso existe a ignorância
do geral pelo particular, neste segundo caso há uma ignorância do geral em
relação ao particular. Tais métodos podem ser observados historicamente em
regimes e doutrinas políticas, teológicas, aristocráticos, associações de classe,
entre outras. No terceiro, o método a priori, a crença é fixada segundo a opinião vigente em grupos ou comunidades estando recorrentemente sujeita a
modismos e gostos, caso dos metafísicos que nunca chegaram a um acordo do
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que seria uma filosofia primeira, funcionando como um pêndulo que variava
entre o mais espiritual e o mais material.
Para Peirce, todos esses métodos são intrinsecamente instáveis na medida em que a restrição externa que protege as crenças das dúvidas pode ser
abalada no convívio social, no confronto com as crenças de outros povos ou
pessoas, no confronto com os objetos da existência. Só seriam estáveis para
um ermitão (Peirce, 1958, pp. 101-112). Mas, a despeito dessa instabilidade das crenças em alicerces subjetivos, elas carregam um princípio geral,
uma ideia de que há alguma permanência externa que move a crença. Essa
permanência não pode ser causada exclusivamente por algo humano. São persistências externas, sobre os quais nossos pensamentos não têm nenhum efeito
e que necessariamente afetam todos os homens. Assim, pelo método da ciência, se todos os homens seguirem um mesmo procedimento no estudo de um
mesmo objeto, em qualquer hora, local e cultura, tenderão sempre a mesma
conclusão. O método da ciência se autorrestringe, se regula e evolui de modo
racional (Peirce 1877, p. 11)

Epistemologia abdutiva
Charles S. Peirce construiu um sistema filosófico que contém discussões sobre os procedimentos cognitivos empregados pelas ciências. Seu trabalho se
adicionou à discussão das abordagens dedutivas e indutiva, criando a lógica
abdutiva, responsável pelo nascimento de novas hipóteses (Santaella, 2004).
Vejamos em mais detalhes a lógica crítica. A Stanford Encyclopedia of Philosophy (Burch, 2001) nos apresenta uma síntese dos três tipos de raciocínio.
1. (dedução) O silogismo AAA-1 (Barbara): todos M são P, todos S são
M, portanto todos S são P é um exemplo de dedução. Agora façamos
uma ligação desse silogismo com um problema de amostragem. Vamos
supor que ser M significa pertencer a uma dada população, por exemplo,
uma bola numa população de bolas em alguma urna. Vamos supor que
P seja uma característica de um membro dessa população, por exemplo,
ser vermelho. E por fim vamos supor que ser S significa ser membro de
uma amostra aleatória retirada da população. Desse modo o silogismo
ficaria: todas as bolas numa urna são vermelhas, todas as bolas de uma
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amostra aleatória particular são retiradas dessa urna, portanto todas as
bolas dessa amostra particular são vermelhas: um raciocínio necessário.
2. (indução) Vejamos o que acontece se trocarmos a premissa principal
pela conclusão. Todos S são P, todos S são M, logo todos M são P. Esse
silogismo AAA-3 não é válido. Vamos considerar esse argumento em
termos do problema de amostragem: todas as bolas numa amostra particular são vermelhas, todas as bolas dessa amostra aleatória particular
são retiradas de uma urna, logo todas as bolas dessa urna são vermelhas.
Encontramos assim um argumento que liga a amostra à população, para
Peirce o principal significado da indução: um raciocínio provável.
3. (abdução) Por fim vejamos o que acontece se trocarmos a premissa menor pela conclusão: Todos M são P, todos S são P, logo todos S são
M. Esse é também um silogismo inválido AAA-2. Vejamos esse resultado em termos de teoria de amostragem: Todas as bolas numa urna
são vermelhas, todas as bolas de uma amostra aleatória particular são
vermelhas, logo todas as bolas dessa amostra aleatória particular são
retiradas dessa urna. O que temos aqui não é um argumento que vai
da população para a amostra (dedução), nem da amostra para a população (indução), é um argumento possível, distinto de ambos, que Peirce
chamou de abdução. No caso, o fato das bolas serem vermelhas faz
com que seja possível que elas pertençam a uma dada urna, mas não há
nenhuma garantia a esse respeito.
Em termos lógico dedutivos, tanto as inferências abdutivas quanto as indutivas estão incorretas. Entretanto, como posturas de raciocínios, ambas são
relevantes. A abdução é o ato de encontrar um traço num fenômeno e a partir
daí sugerir uma hipótese explicativa (Peirce, 1992, pp. 186-199). A abdução
pode ser ainda uma conjetura proveniente de interrogações não controladas,
uma forma primitiva de inferência, mera possibilidade a ser testada. Segundo
Blaug (1997, p. 243), melhor seria se pudéssemos usar a palavra abdução
para racionalizações não demonstradas. A abdução é o tipo de raciocínio através do qual a criatividade se manifesta não apenas na ciência e na arte, mas
também na vida cotidiana. Não “apela para a razão”, apenas sugere que algo
“pode ser” (CP 5.171).
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Como observa Hands (2001, p. 224), “abdução é uma noção relativamente frouxa de inferência”. É o juízo incerto que nasce sobre as bases de
uma experiência passada e que se defronta com novos objetos no presente.
Os raciocínios abdutivos, indutivos e dedutivos são, em última instância, irredutíveis entre si (CP 5.146), esses três tipos de raciocínio precisam trabalhar
de modo combinado. A abdução, além de uma inferência lógica, está atada
também a experiência percetiva do pesquisador.É no conceito de perceção que
se situam as bases da epistemologia abdutiva. Segundo o Peirce: “os elementos de todo conceito entram no pensamento lógico pela porta da perceção e
encontram sua saída pela porta da ação propositada; e aquilo que não puder
mostrar seu passaporte nessas duas portas deve ser preso como não autorizado
pela razão” (CP 1.202).
Peirce divide a perceção em três momentos: Percepto, Percipuum e Julgamento Percetivo. O Percepto: Percebemos aquilo que insiste e persiste em
nossa presença, algo impositivo que não é criado por nossa mente, mas que se
apresenta aos nossos sentidos como um existente a ser apreendido. Trata-se
do elemento externo iniciador da perceção, que depende de elementos generalizadores e interpretativos para se fazer presente (Santaella, 2012, pp. 111138). Percipuum: é o modo como o percepto, este que está fora e bate à porta
da perceção, é imediatamente traduzido pelo julgamento de perceção. O percepto passa necessariamente pelo filtro dos nossos sentidos para se apresentar ao julgamento percetivo (CP 7.643). O julgamento percetivo consiste em
inferências lógicas gerais e simbólicas, que acomodam as interpretações em
esquemas mais ou menos habituais. Nós só somos capazes de traduzir o percepto em julgamento de perceção porque estamos equipados com esquemas
que processam e traduzem aquilo que está fora em algo que tenha semelhança
com os demais tipos de juízos que fazemos.
Conforme Santaella (2008, p. 98) “se julgamento percetivo e abdução
têm semelhanças, o que, então, os diferencia? Ambos são igualmente indubitáveis, porque ocorrem. O julgamento de perceção ocorre de modo insistente
e compulsivo, enquanto que a inferência abdutiva é menos emotiva.” A abdução é uma espécie de juízo e perceção, ambos são exatamente similares até
certo ponto do processo, se diferenciam no fim. Rosenthal (apud Santaella,
2012, p. 109) analisa os dois sentidos do julgamento percetivo: o sentido estreito e o sentido largo. No sentido estreito, há um elemento hipotético, pois
o julgamento é uma hipótese de que o conteúdo é o mesmo ou parecido com
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algum visto antes, ou "assim parece"(W 1, p. 471). No sentido estreito o
julgamento percetivo nasce e permanece no impulso originário de modo obsessivo. Já o julgamento percetivo, no sentido largo, também é indubitável
em seu impulso, mas diferentemente do julgamento em sentido estreito, o julgamento em sentido largo está aberto a crítica para o contexto interpretativo
geral, sendo falível. Nossa vida está cheia de exemplos de situações em que
nossa perceção falha. Julgamos ter visto uma coisa, mas, logo depois, nos
damos conta de que erramos.

Identificando Fake News para além dos algoritmos
Dentro do grande espírito do tempo de se buscar as soluções para os problemas humanos sempre através da modelagem e uso dos algoritmos, muitas
tentativas para se tratar a questão das Fake News tem enveredado por esse
caminho. Porém, os algoritmos, como um método dedutivo de cálculo, são
capazes de retornar valores verdadeiros a partir dos processos computáveis
em que se baseiam. Vimos que, apesar da engenharia dos algoritmos estar na
base de produção de conteúdos massivos e ao mesmo tempo personalizados,
ela não aparenta ser o principal agente de disseminação. Aos algoritmos escapa o problema da escolha. Um algoritmo não é capaz de julgar para além
das premissas que estão na base de seus operadores constituintes, dedutivos,
diferentemente dos processos cognitivos de um humano.
Os limites dos programas de computador, baseados em receitas finitas para
que funcionem, não podem lidar com números infinitos, apesar de poderem
se manifestar operantes como tal. Seguindo os estudos da matemática formalista (Costa 1992, p. 49), existe uma grande quantidade de números infinitos
convencionados pelo humano, porém, especificando mais detalhadamente os
números computáveis propostos por Turing (1936, p.1), estes “são apenas os
números racionais inteiros, irracionais finitos e alguns especiais”. A maioria dos números dos conjuntos reais e números do conjunto imaginário que
humanos estão aptos a calcular, por exemplo, as máquinas não computam.
Nessa discussão, estamos tratando também de assuntos de escopo meta
computacional, na medida em que a base conceitual de toda computação não
dá conta de criar um grande programa geral, um procedimento efetivo, que
possa ser aplicado a qualquer programa e verificar se o mesmo está proce-
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dendo de maneira finita. Para parar uma máquina de Turing, outra máquina
era necessária. Tal explicação foi demonstrada por Turing, 1936, em sua
“demonstração sobre o teorema da parada da máquina.” (Teixeira, 1998, p.
153)
Turing conseguiu construir uma máquina... cujas funções poderiam ter descrições finitas, mas que não poderiam ser computadas num sentido finito...
Turing chamou a configuração da parada de circular e das configurações
que continuam procedendo indefinidamente de livres de circularidade, e
demonstrou que a não solvência do problema da parada implica na não solvência de uma ampla classe de problemas similares, incluindo o problema
da escolha. (Dyson, 2012, pp. 248-249)

Podemos até atribuir capacidades indutivas a um algoritmo, ao aliar análise estatística entre suas funções constituintes, mas ainda sim este não será
capaz de uma abdução genuína, pois não pode escolher. Desse modo, a lacuna que necessita ser preenchida é o da educação humana em seu processo
crítico de identificação e julgamento sobre o objeto com o qual se relaciona.
Assim como um algoritmo não opera para além de suas premissas constituintes, um ser humano não pode basear-se apenas em suas emoções para aderir
e proliferar aquilo que não poderia ser autorizado por um pensamento crítico.
Nesse sentido, um ser humano também estaria limitado, mesmo que por uma
via distinta do algoritmo, em seu processo de decisão. Ambos não fazem escolhas, o primeiro por suas limitações mecânicas e o segundo pelas suas fortes
emoções e crenças não científicas. Para que tal situação seja evitada, então se
sugere os processos da lógica crítica de C. S. Peirce como técnica de apoio na
identificação de fake news, a saber:
Todo individuo necessariamente deve passar por um estado abdutivo em
seu sentido estreito e buscar o seu estado largo, partindo dos julgamentos mediados pela perceção em sua presença ainda bastante emocional e submetendo
as mesmas às inferências necessárias, ou dedutivas e prováveis ou indutivas.
Isso leva à maturação do pensamento. Num quadro inicial, o pesquisador se
depara com um objeto e imagina hipóteses sobre o mesmo, baseado em seu
equipamento percetivo. Neste ato visualiza possibilidades de ocorrência. A
busca subsequente deve se direcionar a um corpo formal de conhecimento
sobre o objeto, com o intuito de se verificar aquilo que já se sabe acerca do
objeto referido, ampliando e enriquecendo o campo de possibilidades inici-
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almente projetado e extraindo mais elementos dedutivos deste ato. Num momento subsequente os indicadores extraídos devem ser colocados a prova num
teste prático e significativo. Este ato visa certificar se os indicadores extraídos
de um corpo formal ainda carregam correspondência com a realidade anterior
de onde foi abduzido, sendo que quando aprovado, esse pode ser aplicado.
É esperado que o processo ainda sim seja falível, porém é uma falha distinta
daquelas geradas pela perceção hodierna e predominantemente emotiva. E
é uma falha distinta daquela atrelada aos limites ou as distorções intencionais que podem constituir os algoritmos. Carrega a diferença relevante de
usar aquilo que o ser humano tem de mais relevante, que é a de poder fazer
escolhas a partir de um pensamento emocional que sofreu as etapas críticas
necessárias antes de ser autorizado ou não como ato a se aceitar e multiplicar.
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Resumo
Este trabalho reflecte sobre o impacto das redes sociais e sua gestão por algoritmos no actual ecossistema mediático. Questiona-se um modelo de negócios na
produção e distribuição de informação que contribui para um ambiente informativo
tóxico, onde a luta pela captação da atenção distorce conteúdos e contribui para a
polarização dos discursos e da política. As consequências deste ambiente começam
também a sentir-se na informação relativa à ciência. À erosão da democracia - da
capacidade de decidir em liberdade, com base em informação de qualidade e fidedigna - é necessário responder com a responsabilização das plataformas que criaram
o presente ecossistema.

Palavras-chave
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Os novos espaços da desinformação
O ecossistema comunicativo-informativo proporcionado pelos media digitais
revolucionou, desde a massificação desses meios, toda a indústria da comunicação. A passagem dos principais fluxos informativos para monopólios e
redes sociais alimentadas por algoritmos inteligentes veio acentuar ainda mais
essas tendências disruptivas anunciadas desde o início do século.
Não sendo novo o estado de crise, esta disrupção que afetou as indústrias
da informação está intimamente ligada ao modelo de negócio dos novos media
sociais, favorecendo a circulação de propaganda e desinformação, num primeiro momento com conteúdos sobretudo políticos, e mais tarde alargando-se
a outros campos, como a comunicação de ciência, ”weaponizada” com intuitos políticos. A economia de atenção de que vivem as redes sociais conduz à
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polarização e ao extremismo. Em última ratio, a desordem e o caos servem
bem ao populismo, que encontra nestas situações de insegurança oportunidade
para se firmar e captar apoiantes e eleitorado.
Quando a desinformação ultrapassa os palcos tradicionais da propaganda
e do jornalismo, já não estamos só perante um problema do jornalismo, mas de
todas as variedades de comunicação: da comunicação política à comunicação
de ciência, todas com impactos diretos na qualidade da democracia.
Neste trabalho propõe-se uma reflexão sobre a importância da comunicação de ciência nas sociedades desenvolvidas, e porque também esta é apetecível para as táticas de choque, propaganda e desinformação caras a líderes
populistas, que se fizeram eleger, do Brasil aos Estados Unidos, explorando
esta oportunidade.
Argumentaremos que estes são efeitos de um modelo de negócio baseado
na atenção, que desemboca no falso e histriónico como epítome do sucesso
comunicativo. É assim que informação falsa ou escandalosa é mais partilhada
e produz mais comentários que a sua contraparte verdadeira. Temos pois dois
inputs na crise de desinformação erigida sobre este modelo de negócio: a manipulação maliciosa com intuitos políticos; ou simplesmente a monetização
do tráfego online, independentemente do seu conteúdo, substância ou intenções. Pois a primeira premissa (o falso-escandaloso gera maior engagement)
acaba a produzir rigorosamente o mesmo resultado que a manipulação com
fins políticos. É o modelo de negócio de pay per click que está a impulsionar
estes efeitos, independentemente de esse resultado ser acidental ou não.
Os grupos de propaganda e desinformação são altamente táticos nos seus
propósitos e meios. Do outro lado, é preciso propor tácticas para um uso
crítico dos media, porque de boas intenções, que é o que todas as plataformas
gigantes monopolistas dizem ter,1 está o inferno cheio.

Funções do jornalismo
Schudson lista seis funções principais do Jornalismo em Democracia: a) Informar o Público; b) Investigação; c) Análise; d) Vigilância Social; e) Fórum
1
.Recorde-se que “Do no evil” e ”Do the right thing” foram, sequencialmente, os
motes da Google.https://gizmodo.com/google-removes-nearly-all-mentions-of-dont-be-evilfrom-1826153393
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Público; f) Mobilização (M. Schudson, 2008). A mesma visão sobre “para
que serve o jornalismo”, a interrogação sobre o seu papel no mundo contemporâneo, mas alimentada a partir de dentro pelo debate de profissionais,
editores e públicos, encontra-se na obra de Kovach & Rosenstiel. Aqui as
notícias são apresentadas como servindo um instinto humano básico de obter
informação para além do que pode ser diretamente experienciado, permitindo
ao homem controlar o ambiente e o que o rodeia. Jornalismo “é simplesmente
o sistema concebido pelas sociedades para fornecer estas notícias” (Kovach
& Rosenstiel, 2005, p. 6).
A conclusão a que o Projeto para a Excelência no Jornalismo chega ao fim
de anos de debate com jornalistas e cidadãos tornou-se um clássico: “A finalidade do jornalismo é fornecer às pessoas a informação de que precisam para
serem livres e se autogovernarem”, uma propositura que liga o jornalismo,
simultaneamente, à existência de uma imprensa livre e ao papel desta no seio
das democracias. Mas que este aspeto celebratório não nos faça esquecer a
ambivalência que tantas vezes rodeia o papel da imprensa e das suas funções.
Ou, como dirá Lippmann (1998), no seu melhor, a imprensa é um servidor
e um guardião das instituições; no seu pior é um meio pelo qual uns poucos
exploram a organização social para os seus próprios fins.
As funções tradicionais do jornalismo, tal como Schudson as demarcou,
também se aplicam à Comunicação de Ciência, quer esta comunicação de
ciência seja realizada jornalisticamente ou não. É que independentemente
da forma, a comunicação de Ciência, tal como o jornalismo, tem obrigatoriamente de ser verdadeira e cabe-lhe o papel de permitir ao público tomar
decisões informadas.

Comunicação de Ciência
A comunicação de ciência, por seu turno, serve para melhorar o diálogo entre
a ciência e a sociedade e é hoje um importante elemento da paisagem técnica
e científica.
A União Europeia utiliza a expressão “Putting science back into society”
no 7o Programa Quadro (Cheng et al., 2008) e toma-a como prioridade importante, não mais deixando de o ser desde então. O propósito é fornecer um
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acesso público alargado ao conhecimento científico e à investigação em curso,
desenvolvendo “uma genuína cultura de comunicação científica na Europa”.
Subjaz a esta política a ideia de que um melhor diálogo com o público
pode não só prevenir conflitos em temas como as alterações climáticas, energia nuclear, organismos geneticamente modificados, pesticidas, como também
gerar inovações em muitos campos de investigação. Numa sociedade verdadeiramente democrática, as questões que envolvem a ciência têm de ser alvo
de escrutínio público, ao mesmo tempo que é necessário manter as comunidades informadas sobre atitudes, riscos e formas de os prevenir – do abuso de
drogas, à conservação das espécies, passando pelos fogos florestais, etc.
“In technology, whatever can be done will be done. We can’t stop these
changes. We can’t hide from them” é a citação mais conhecida de Andrew
Grove, fundador da Intel (Grove, 1996). Representa uma visão fatalista da
ciência e da tecnologia, que tem muito de verdadeiro porque faz parte da
natureza humana, correspondendo àquilo a que os gregos chamavam de hybris: uma espécie de ambição excessiva que conduz à desgraça, à punição
pelos deuses. Vem acompanhando o homem ao longo da sua história, através das mais variadas personificações: é por exemplo o tema do romance de
Mary Shelley. Victor tenta tornar-se um grande cientista criando vida a partir
de meios tecnológicos, com os resultados que se conhecem, e de que vem a
arrepender-se rapidamente: hybris.
Ora a partir do momento em que o homem adquire o poder de aniquilar a
vida na Terra, “o que puder ser feito será feito” não pode mais ser o lema do
cientista, nem este pode, individualmente, responsabilizar-se pelo resultado
das suas ações. Por isso devem ser públicas e alvo de escrutínio público.
Aqui entra a Comunicação de Ciência, que tem como papel a sensibilização
do público para os desafios que se colocam aos cientistas, criando fora onde
cidadãos informados possam discutir e decidir sobre o seu futuro comum.
A Comunicação de Ciência é parte imprescindível da vida numa sociedade
funcionalmente democrática, que se presume ser a melhor forma de governo;
ou a pior, à exceção de todas as outras.
Podemos dizer que há muito de “científico"nas decisões sobre o nosso
futuro comum: das alterações climáticas, à exploração do espaço, passando
pelas vacinas, IVG ou utilização de transgénicos. Em todas estas questões, a
controvérsia existente, que é sobre decisões políticas, económicas, e o futuro
comum, radica numa questão científica. Porque as decisões que são e serão
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tomadas nestas matérias passam pelo voto democrático, nos EUA como na
Europa, o debate sobre estes temas e o esclarecimento da população é fundamental e constitui uma instância da comunicação de ciência.

A desinformação no atual ecossistema mediático
Com a emergência das redes sociais a partir da viragem do século, o novo
modelo de comunicação de informação, descentralizado, aberto e em rede
comandada por algoritmos com capacidade de aprendizagem (inteligentes)
tornou-se um problema no que à informação diz respeito. Há um problema
com o ecossistema mediático, e não pela natureza da descentralização ou da
quebra do monopólio de agenda setting típico dos mass media unidirecionais,
mas pelo modelo de negócio que este inaugura, de resto muito rapidamente se
construindo ele como monopólio de comunicação inultrapassável, que ameaça
todos os outros, comparativamente de menor escala ou dimensão.
E se temos um problema no jornalismo, o sistema criado para produzir e
difundir notícias verificadas e credíveis, também o temos na comunicação de
ciência, e consequentemente, na democracia, que é suportada pela capacidade
de a comunidade tomar decisões informadas e livres.
Adiante, alguns problemas do atual ecossistema mediático, numa lista não
exaustiva de causas e efeitos que se distinguem, ao mesmo tempo que acumulam instâncias diversas de interdependência:
• Perda de privacidade. Toda a informação pessoal, mesmo a mais íntima, encontra-se na mão de multinacionais privadas estrangeiras (Google e Facebook). Empresas que realizam testes genéticos, como a
MyHeritage, estão na posse de enormes bases de dados, privadas, com
informação sobre o ADN dos seus clientes. Mais grave ainda: familiares de pessoas que tenham os seus dados recolhidos poderão ser localizados através desta tecnologia.2
• Click-bait como modelo de negócio. É o modelo que suporta o google
ads, em que o anunciante só paga se o anúncio for clickado, e o site só
recebe se isso acontecer. Na publicidade tradicional não havia pay per
2

.https://www.scientificamerican.com/article/the-golden-state-killer-case-was-crackedwith-a-genealogy-web-site1/
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click – pagava-se pela exposição do anúncio no site, revista ou canal.
Compreende-se a atratividade deste modelo para os anunciantes, mas
ele está a distorcer quer a forma como as notícias são agora construídas; quer a criar verdadeiros frankensteins: fábricas de fake news, que
por vezes nem são ideológicas, apenas correm atrás do rendimento dos
clicks. E por isso fazem circular notícias o mais escandalosas possível.
O resultado é a crescente polarização e radicalização social e política.
Este modelo de negócio, do Google AdWords e do ganho por click, está
a afectar muito negativamente a imprensa tradicional, também ela rendida ao click-bait, pelo menos nas suas plataformas online, sendo que
o emprego destas técnicas não é inócuo e tem impacto na credibilidade
dos órgãos. Os inquéritos sobre o consumo de informação dos mais jovens mostram isso mesmo: a perda de centralidade dos meios clássicos.
• Notícias falsificadas ou fake news. Notícias falsas – com ou sem dolo
– sempre as houve. A novidade da notícia falsificada é que esta é deliberadamente construída à imagem de meios mainstream, com o propósito de persuadir os leitores. Ou seja, é construída para clonar e fazer
refém a imagem e os valores do jornalismo; mimetizam produtos jornalísticos para se apropriarem da sua credibilidade e são responsáveis por
uma epidemia de desinformação inicialmente com alvos políticos, mas
progressivamente aumentando o seu campo de actuação (e or isso hoje
dispomos de narrativas alternativas sobre quase tudo: alterações climáticas, saúde, drogas, medicina, história, etc). As alterações no modo
de distribuição das notícias favorecem e agravam este quadro, que tem
duas origens distintas e complementares: de um lado a propaganda pura
e dura (lembremos os rumores de participação de hackers russos em várias eleições recentes, espalhando desinformação) e objetivos ideológicos muito concretos. A segunda origem é a monetização das páginas
da internet e um modelo de negócio, – é a beleza do capitalismo – que
nem precisa de um telos, uma finalidade, ou de tomar partido, apenas
precisa de gerar tráfego.
• Echo Chambers. Criação de “bolhas” ou “câmaras de eco” a partir do
adestramento dos algoritmos. “Câmara de eco” é a descrição metafórica de uma situação em que as crenças são amplificadas ou reforçadas
pela comunicação e repetição dentro de um sistema fechado. Ao criar
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uma câmara de eco, as pessoas buscam informações que reforcem as
suas visões e preconceitos (confirmation bias). Ao receber maioria das
notícias por redes dominadas por algoritmos, acabam por criar-se bolhas informativas, pois este vai sendo treinado nas preferências individuais, fechando a exposição a outros conteúdos. Esta identificação e
segmentação de públicos pode ser muito perigosa, como o demonstrou
o caso Cambridge Analytics. É uma das causas da crescente polarização
no debate público.
• Desestabilização da Democracia. A distopia Orwelliana do Big Brother
é uma excelente metáfora da perda de privacidade que os monopólios
da Google, facebook e Amazon geraram. Toda a informação, mesmo a
mais íntima, na mão de multinacionais privadas estrangeiras. Ao facebook mostra-se o que queremos; ao google pergunta-se o que nem às
paredes se confessa. E isso fica registado. É Big Data, mas também
pode ser reconduzido aos indivíduos.

Crises de comunicação e saúde pública
Podíamos começar por dizer que a crise da Comunicação de Ciência começa
logo em casa, com os jornais, editoras e rankings predatórios, e isso é bem
verdade.
Do outro lado, há todo o ecossistema dedicado às teorias conspirativas,
às falsas questões, aos temas na moda e sem nenhum fundamento, que em
alguns casos provocam verdadeiras crises de saúde pública. O problema é que
há uma fraca correlação entre a qualidade e a popularidade da informação.
Informação de baixa qualidade tem mais probabilidade de viralizar do que
informação de alta qualidade (que é menos sensacionalista) e isso é facilmente
monetizavel e traduz-se em ganhos financeiros concretos.
Alguns exemplos de fake news de ciência:
• Em junho, um artigo de “notícias” relatou que Stephen Hawking alertou
as pessoas para não irem à Lua porque havia alienígenas do outro lado.
• Na China, após a morte de uma mulher com Raiva, apesar de ter tomado
a vacina, começou a circular o boato de que que “a vacina anti-rábica
era ineficaz”.
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• Um grupo de cientistas chineses inventou um kit que pode diagnosticar
vários tipos de cancro analisando uma gota de sangue humano.
Depois há grande confusão, mesmo entre os media sérios, por causa da
natureza da ciência, e da fraca cultura científica de muitos jornalistas (essencialmente uma incompreensão básica relativamente ao falibilismo e à natureza
do consenso científico). Um dia, o café é bom para a saúde e protege contra
a demência; no dia seguinte, é declarado potencialmente cancerígeno, e na
semana seguinte é recomendado para melhorar a saúde do fígado. Afirmações que circulam muito na web são frequentemente exageradas (“dietas que
curam o cancro”), enganosas (“enemas de café desintoxicam o corpo”), baseadas em pesquisas duvidosas (“suplementos de óleo de peixe são bons para
a saúde”), ou completamente falsas e muito perigosas (“as vacinas causam
autismo”).
Algumas das ideias são criadas para atacar os mais vulneráveis. As mais
comuns incluem exagerar os benefícios de muitas vitaminas, ervas, suplementos, homeopatia, esquemas anti-envelhecimento, remédios para a gripe e programas anti-cancerígenos não convencionais. Burlões on-line talentosos, versão século XXI dos vendedores de banha da cobra do passado, sabem como levar o público a acreditar na causalidade quando não há nenhuma, construindo
campanhas extremamente bem-sucedidas para aquilo que vendem, da dieta
paleo, à homeopatia ou aos florais de Bach. Tudo isto embrulhado na retórica
contra a indústria farmacêutica, acusada de ter como único fito o lucro. Como
se as “medicinas” ditas alternativas fossem gratuitas.
É seguro dizer que “Of all the categories of fake news, health news is the
worst”3 , pois ainda não sabemos bem como combatê-las com eficácia.

Desestabilizando o contrato social
As tecnologias que alimentam este ecossistema não vão desaparecer: poderão
ser reconfiguradas, controladas e alvo de decisões políticas de domesticação,
mas mesmo isso no atual contexto se afigura difícil. E podemos bem ver o
potencial assustador que têm para influenciar a comunicação de ciência e a
democracia.
3

. https://www.theatlantic.com/health/archive/2017/06/of-all-the-categories-of-fake-newshealth-news-is-the-worst/531540/
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É urgente refletir sobre como um modelo de negócio erigido para a captação da atenção se tornou tóxico para a comunicação e informação, quer essa
consequência tenha sido intencional ou acidental. É urgente também investir
em instâncias de literacia mediática. E por fim, exigir a responsabilização das
plataformas pelos conteúdos que publicam. As plataformas não podem alegar que não são responsáveis pelos conteúdos que nelas circulam, da mesma
forma que os jornais ou televisões não podem alegar não serem responsáveis
por aquilo que emitem ou publicam. Têm de assumir a sua quota parte de
responsabilidade, como sucede com os media tradicionais. Não é só promover a criação ou difusão gratuita de conteúdos por terceiros, há que fazer a
curadoria desse conteúdo. Sendo isto básico, é uma questão difícil de resolver
a nível local por causa do carácter global destas empresas. Não é só a questão
de não se conseguir punir a desinformação. Estas plataformas criaram incentivos económicos à intoxicação da opinião pública. Os jovens da Macedónia4
que têm quintas de fake news só querem ganhar dinheiro, e se morrer gente
por causa de crimes de ódio homofóbicos, ou por falta de vacinas, pouco lhes
importa. Porém, não são eles a primeira causa do problema, mas a estrutura
que permite a sua existência e incentiva financeiramente o tipo de atividade a
que se dedicam.
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