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RESUMO 

 
Com o objetivo de diagnosticar ferramentas potenciais para comunicar a ciência ao público, 

esta pesquisa analisou os portais das universidades federais da região Nordeste, de modo a 

identificar o uso de recursos das tecnologias digitais proporcionados pela internet para a 

Comunicação Pública da Ciência. Para isso, realizamos uma pesquisa exploratória na 

estrutura e nos conteúdos dos portais das instituições, documentando os resultados da forma 

mais exaustiva possível. A literatura necessária ao embasamento da investigação centrou-se 

nas abordagens da Comunicação Pública da Ciência (CPC) e da Midiatização da Ciência. A 

pesquisa empírica sustentou-se em uma leitura geográfica das condições de produção da 

ciência e de sua comunicação pública, a partir do conceito de meio técnico-científico-

informacional, de Milton Santos, associado a séries históricas de dados sobre o ensino de 

graduação e da pós-graduação no Brasil, entre os anos 1960 e 2015. Com isso, identificamos 

que as condições de surgimento e manutenção das universidades contribuem para sua atuação 

na pesquisa, mas não necessariamente para a comunicação da ciência. Das 18 universidades 

federais existentes no Nordeste, apenas cinco possuem ações sistemáticas de CPC. 

Praticamente todas as demais promovem ações isoladas, carecendo de uma articulação 

estratégica com a comunicação institucional. Verificou-se também que na maioria das 

universidades foram executadas ações que acabaram sendo descontinuadas com o tempo. 

Concluímos, então, que fatores institucionais – como políticas internas e estrutura de pessoal 

– influenciam nas condições para comunicar (ou não) a ciência. 

 

Palavras-chave: Comunicação Pública da Ciência; divulgação científica; midiatização da 

ciência; comunicação institucional; universidades federais;  

 

ABSTRACT 

 

With the objective of diagnosing potential tools to communicate science to the public, this 

research analyzed the Web portals of the federal universities of the Northeast region, in order 

to identify the use of resources of the digital technologies provided by the Internet for Public 

Communication of Science. For this, we conducted an exploratory research on the structure 

and contents of these institutions' portals, documenting the results in the most possible 

exhaustive way. The literature needed to base theoretically the research focused on the 

approaches of Public Communication of Science (CPC) and Mediaization of Science. The 

empirical research was based on a geographic reading of the conditions of production of 

science and its public communication, guided by the concept of technical-scientific-

informational medium, from the Brazilian geographer Milton Santos, associated to historical 

data series on undergraduate courses and postgraduate programs in Brazil between the years 

1960 and 2015. Upon this, we identified that the conditions of emergence and maintenance of 

the universities contribute to their performance in research, but not necessarily to the 

communication of science. Among the 18 federal universities based in the Brazilian 

Northeast, only five have systematic CPC actions. Practically all the others promote isolated 

actions, lacking a strategic articulation with the institutional communication. It was also 

verified that in the majority of these universities actions for scientific dissemination were 

discontinued with the time. We conclude, then, that institutional factors - such as internal 

policies and personnel structure - influence the conditions for communicating (or not) science. 

 

Keywords: Public Communication of Science; scientific dissemination; mediatization of 

science; institutional communication; Brazilian universities; 

 



RESUMEN  

 

Con el objetivo de diagnosticar herramientas con potencial para comunicar la ciencia al 

público, esta investigación analizó los portales de las universidades federales de la región 

Nordeste de Brasil, para identificar el uso de recursos de las tecnologías digitales 

proporcionadas por Internet para la Comunicación Pública de la Ciencia. Para esto, 

realizamos una investigación exploratoria en la estructura y los contenidos de los portales de 

las instituciones, documentando los resultados de la forma más exhaustiva posible. La 

literatura necesaria para basura teórica de la investigación se centró en los enfoques de la 

Comunicación Pública de la Ciencia (CPC) y de la Midiatización de la Ciencia. La 

investigación empírica se sustentó en una lectura geográfica de las condiciones de producción 

de la ciencia y de su comunicación pública, a partir del concepto de medio técnico-científico-

informacional, del geógrafo brasileño Milton Santos, asociado a series históricas de datos 

sobre la enseñanza de graduación y de postgrado en Brasil, entre los años 1960 y 2015. Con 

eso, identificamos que las condiciones de surgimiento y mantenimiento de las universidades 

contribuyen para su actuación en la investigación, pero no necesariamente para la 

comunicación de la ciencia. De las 18 universidades federales existentes en el Nordeste, sólo 

cinco poseen acciones sistemáticas de CPC. Prácticamente todas las demás promueven 

acciones aisladas, carentes de una articulación estratégica con la comunicación institucional. 

Se verificó además que en la mayoría de las universidades se realizaron acciones que 

acabaron siendo descontinuadas con el tiempo. Concluimos, entonces, que factores 

institucionales - como políticas internas y estructura de personal - influyen en las condiciones 

para comunicar (o no) la ciencia. 

 

Palabras clave: Comunicación pública de la ciencia; divulgación científica; mediatización de 

la ciencia; comunicación institucional; Universidades brasileñas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ingressei no ambiente universitário há dezenove anos, quando me matriculei no curso 

de História da Universidade Estadual do Piauí, e em seguida no de Comunicação Social 

(Habilitação em Jornalismo). Naquela instituição, fui também servidor técnico-administrativo, 

participei da militância estudantil, presidi o sindicato dos servidores, ocupei cargos de gestão 

e integrei os conselhos superiores, ora como estudante, ora como funcionário. E em 2013 

assumi uma vaga de jornalista de carreira na Universidade Federal de Sergipe.  

Então, desde os vinte anos de idade participo da vida acadêmica, em suas mais 

diversas instâncias. Desde sempre, e de todas as maneiras, sempre procurei ver as 

possibilidades de contribuições que a universidade pode dar à vida das pessoas. Atuando no 

setor de comunicação de uma delas, percebi o potencial e a necessidade de se ampliar o 

acesso – e a participação – à ciência e ao conhecimento. 

A motivação para escolha do tema desta pesquisa surgiu quando assumi, na Assessoria 

de Comunicação da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a possibilidade de praticar o 

jornalismo científico. A idealização do UFS Ciência se deu simultaneamente ao meu ingresso 

no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFS, através de 

vaga reservada a servidores da instituição. Esta coincidência me levou a solicitar ao colegiado 

do curso mudança do tema do projeto de pesquisa originalmente submetido ao processo de 

seleção para o mestrado. A aprovação do pedido trouxe a professora Sonia Aguiar para a 

orientação. 

No dia-a-dia do trabalho de comunicação na UFS se tornou visível que o uso de 

recursos das novas tecnologias pode ser um importante aliado para aproximação com o 

público, superando as limitações orçamentárias e de pessoal da universidade, e para pautar a 

imprensa local – sobretudo no que se refere a conteúdos relacionados à ciência. 

Coincidentemente, a nova orientadora já havia publicado, seis anos atrás, artigo através do 

qual investigou o uso da internet pelas universidades do Nordeste, para midiatizar a ciência.  

A justificativa, pois, que sustenta esta pesquisa é a importância de conhecer as 

ferramentas utilizadas pelas universidades para midiatizar a ciência. Essa compreensão 

interessa tanto ao mestrando – jornalista da UFS –, como a outros profissionais que queiram 

subsidiar seu trabalho na área de divulgação científica. Entretanto, reconhecemos que as 

condições de cada universidade para tornar a ciência pública e, inclusive, para produzir 

ciência não são as mesmas entre elas, assim como em comparação com as de outras regiões. 
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Por isso decidimos estruturar o estudo do objeto em uma base geográfica da constituição do 

ensino superior no Brasil e no Nordeste. 

Assim, o objetivo do trabalho foi identificar a adoção de recursos das tecnologias 

disponíveis na internet para a Comunicação Pública da Ciência, considerando as distorções 

nas condições de sua produção nas universidades federais do Nordeste. Para tanto, 

incursionamos na literatura buscando subsidiar teoricamente a Comunicação Pública da 

Ciência, a midiatização da ciência e o contexto regional onde estão sediadas as universidades 

objeto da pesquisa. 

No Capítulo 1, tratamos da Comunicação Pública da Ciência como conceito, 

abordando os modelos de como ela opera e outros vieses que a caracterizam. Discutimos 

também a midiatização da ciência, rebuscando e atualizando uma revisão sobre o tema e 

discorrendo sobre as formas com que a ciência media e é mediada pelas tecnologias em suas 

relações internas e com a sociedade. 

Para contextualizar as condições de produção de conhecimento no território nacional, 

lançamos mão do conceito de meio técnico-científico-informacional de Milton Santos, 

examinado na primeira parte do Capítulo 2, confrontando-o com dados sobre a presença do 

ensino superior público e privado no espaço geográfico. Na segunda parte, articulamos o 

conceito com o de “região concentrada” a partir de uma análise de dados sobre a expansão do 

ensino superior e da pós-graduação desde a segunda metade do século XX (1960-2015) nas 

diferentes regiões do país. 

Na Qualificação, apresentamos uma proposta de codificar os registros do objeto de 

pesquisa através de um banco de dados elaborado em Microsoft Access, para, posteriormente, 

classificarmos e analisarmos o conteúdo. Entretanto, nas reuniões pós-Qualificação, 

entendemos que, em vez de inventariar todos os recursos digitais disponíveis na literatura 

sobre portais, para depois identificarmos as ações de Comunicação Pública da Ciência, seria 

mais frutífero e viável observar, em um levantamento exploratório, quais os portais que 

apresentavam uma articulação evidente de recursos digitais para comunicar a ciência. Assim, 

posteriormente documentaríamos apenas os recursos associados a essa premissa. 

Redefinido o procedimento, utilizamos a pesquisa exploratória por se tratar de um 

instrumento adequado para um objeto do qual não há informações suficientes (GIL, 2008). 

Afinal, poucos trabalhos no Brasil estudaram a Comunicação Pública da Ciência realizada 

através de recursos da internet pelas universidades federais do Nordeste. A coleta de dados 

fruto da pesquisa exploratória caracteriza-se como procedimento documental, tratando-se, 

especificamente, de documentos eletrônicos, considerados sob as características de seu 
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formato e suporte, sendo eles intrinsecamente ligados à sua respectiva estrutura tecnológica 

(D’ANDRÉA, 2005). 

O levantamento exploratório foi conduzido através da construção de um quadro onde 

apresentamos o conteúdo encontrado a partir de critérios que dessem conta de responder a 

seguinte questão: 

1- No portal da universidade é possível perceber uma política de Comunicação 

Pública da Ciência? 

a) Em caso afirmativo, documentamos as ferramentas utilizadas através da 

captura de tela ou citação da URL; 

b) Em caso negativo, documentamos as eventuais práticas de comunicação da 

ciência, mesmo isoladas. 

Para definirmos do que se trata quando nos referimos a uma política sistemática de 

CPC, estabelecemos critérios de classificação das ações de comunicação da ciência nos 

portais das instituições. São eles: 

a) Visibilidade – o destaque dado à CPC no layout do portal; 

b) Regularidade – manutenção das ações em um espaço regular de tempo; 

c) Articulação via midiatização – articulação dos conteúdos de comunicação da 

ciência com outros recursos, como agendas de eventos e bancos de fontes, e com 

ferramentas digitais, como as plataformas de áudio e vídeo e os sites de redes 

sociais. 

Após codificação dos documentos eletrônicos, os classificamos em duas categorias: 

A) Instituições que possuem ações sistemáticas e articuladas de Comunicação Pública 

da Ciência em seus portais; 

B) Instituições que possuem ações isoladas de CPC e instituições que não utilizam 

potencialmente os recursos das ferramentas digitais. 

Os documentos são apresentados no Capítulo 3, simultaneamente à inferência do 

conteúdo. No tópico 3.1 tratamos dos documentos correspondentes à categoria B e no 3.2 os 

que se referem à categoria A. 

A Conclusão traz uma interpretação do conteúdo, articulando-o com alguns dos 

conceitos abordados na revisão de literatura e no perfil estrutural das universidades federais. 

Nela, definimos também nossa posição sobre o que se alcançou com a pesquisa e perspectiva 

de trabalhos futuros. 



15 

 

1. Conceitos fundamentais da relação entre ciência e público 

 

A palavra ciência carrega um peso semântico associado a um campo seleto, quiçá 

inacessível. O estereótipo do cientista é o da figura caricaturada a la Albert Einstein, 

elaborando cálculos complexos para a sua teoria da relatividade em um quadro negro, e/ou de 

um prêmio Nobel de Química misturando poções para a fabricação de fórmulas mirabolantes. 

Pode ser também a do Professor Pardal1, inventor de bugigangas e autômatos para auxiliar no 

dia-a-dia das pessoas. Esses estereótipos introduzem este capítulo porque precisamos partir 

deste problema: divulgar a ciência é buscar saciar o público com notícias sobre as novidades 

dos laboratórios das universidades? Que tipo de ciência estamos considerando quando 

pretendemos comunicá-la? 

A comunicação da ciência assim se chama porque se refere à prática de levar as 

investigações de cientistas a amplo conhecimento. Pode ser a divulgação de estudos para 

outros pesquisadores do mesmo campo de atuação, como para outros públicos – estudiosos de 

outras áreas, não-cientistas e o público em geral. No caso da comunicação da ciência realizada 

entre os pesquisadores que compartilham o mesmo ramo de atuação, costuma-se denominar 

disseminação científica (BUENO, 2010) ou comunicação interpares ou primária (EPSTEIN, 

2012). Nesta modalidade estão as revistas especializadas, os anais de eventos científicos etc. 

Já a comunicação da ciência para o público externo à comunidade científica costuma ser 

classificada como divulgação científica (BUENO, 2010; EPSTEIN, 2012). 

Essa concepção de divulgação científica, entretanto, pressupõe uma comunicação onde 

se evidenciam um segmento detentor do conhecimento científico e um público carente desse 

saber. Ainda que se abdique expressamente de usar termos hoje quase obsoletos, como 

vulgarização, educação e alfabetização científicas, é predominante a concepção de divulgação 

científica como uma atividade em que um uma minoria “esclarecida” informa um público 

“carente de informação”. A predominância inclui a ideia de que é preciso considerar os 

contextos em que estão inseridos os públicos aos quais se dirige a informação. Essa ressalva 

tem sido enfatizada pelos defensores da chamada “cultura científica”, que seria um estágio a 

ser alcançado pela sociedade quando o conhecimento científico fizer parte da educação e da 

cultura da população em geral (BORTOLIERO, 2009; GIERING, 2012; OLIVEIRA, 2002; 

PORTO, 2013; VOGT, 2006).  

                                                           
1Personagem de história em quadrinhos criado em 1952 por Carl Barks para a Walt Disney, representado por um 

garnizé antropomorfo, amigo de Pato Donald. Ver em: http://www.universohq.com/materias/prof-pardal-65-

anos-de-invencoes-e-invencionices/. Acesso em 01/07/2018. 

http://www.universohq.com/materias/prof-pardal-65-anos-de-invencoes-e-invencionices/
http://www.universohq.com/materias/prof-pardal-65-anos-de-invencoes-e-invencionices/
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Tal leitura da comunicação da ciência envolve dois modelos a serem discutidos 

adiante. Um deles considera o público deficitário de conhecimento científico, tratando a 

informação como a redentora dos indivíduos receptores. Essa concepção é ainda 

predominante no planejamento de veículos midiáticos e instituições que divulgam ciência. É, 

também, significativamente adotada nos estudos da comunicação da ciência, embora venha 

sendo cada vez mais contestada: diversos pesquisadores já posicionam o conceito de “déficit” 

como um modelo ultrapassado, por desconsiderar os contextos sociais e culturais da sociedade 

no processo de comunicação dos discursos científicos. Para Massarani e Moreira (2002, p.63), 

esse “modelo de déficit” é uma abordagem simplista, que “vê na população um conjunto de 

analfabetos em ciência que devem receber o conteúdo redentor de um conhecimento 

descontextualizado e encapsulado”. 

O segundo modelo arraigado à leitura predominante de divulgação científica também 

valoriza a importância da difusão do conhecimento científico como determinante para a 

inclusão do público em uma sociedade do conhecimento. A diferença em relação ao primeiro 

modelo é que este leva em conta os contextos em que estão inseridos os indivíduos receptores 

da informação divulgada. Ambos os modelos serão explicitados a seguir. Porém, de antemão, 

posicionamos o termo divulgação científica em consonância com o conceito de Comunicação 

Pública da Ciência, ideia que vai além da visão simplista daquele (COSTA et al., 2010). 

Compreendemos que a Comunicação Pública da Ciência leva em consideração outras formas 

de participação do público nos processos que envolvem a ciência, para além da mera 

receptividade de informações.  

 

1.1. Comunicação Pública da Ciência 

Diversos modos de classificar a Comunicação Pública da Ciência têm sido propostos, 

na tentativa de compreender e contribuir para os processos sociais que envolvem a divulgação 

de fatos e fenômenos científicos. Essas correntes, de modo geral, apresentam duas tendências: 

a unidirecional, que aborda a comunicação como de mão única, ou seja, em que o público é 

mero receptor; e a bidirecional (dialógica), que leva em conta a posição ativa do público e sua 

integração participativa do processo comunicativo (COSTA et al., 2010; MAZOCCO & 

SOUSA, 2003). 

Quatro modelos de Comunicação Pública da Ciência foram sintetizados por 

Lewenstein e Brossard (2006), classificação que tem sido predominante em trabalhos sobre o 

tema no Brasil (CALDAS, 2011; COSTA, 2010; FARES et al., 2007; MASSARANI, 2012). 
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Eles elaboraram um relatório com o objetivo de analisar um projeto educacional 

implementado pelo DOE-funded ELSI2 e sua interação com a população sobre compreensão 

da ciência na área de atuação da entidade (engenharia genética). Os modelos apresentados são 

resultado de uma revisão da literatura sobre o tema e constituem o referencial teórico do 

relatório. 

Para Lewenstein e Brossard (2006), as conceituações a respeito da Comunicação 

Pública da Ciência podem ser classificadas em duas categorias: projetos que buscam melhorar 

a compreensão pública de uma área específica da ciência; e projetos que buscam explorar a 

interação entre o público e a ciência. Essas categorias correspondem, aproximadamente, às 

duas tendências descritas acima, e abarcam quatro modelos de Comunicação Pública da 

Ciência: o de déficit, o contextual, o de experiência leiga e o de participação pública. 

O modelo de déficit corresponde à visão de que uma população que não compreende 

conceitos básicos do que se convencionou chamar de “ciência” precisa ser “alfabetizada” 

acerca dessa prática. Isto é, existe um déficit de conhecimento que precisa ser preenchido e, 

ao tempo em que se supra tal “vazio”, alcançar-se-á uma sociedade “melhor” (LEWENSTEIN 

e BROSSARD, 2006). Estes autores mostram que a superação do modelo de déficit ocorre a 

partir de reflexões que consideram o contexto dos atores envolvidos no processo de 

comunicação da ciência, que levam à proposição das três demais abordagens que 

compreendem os estudos da Comunicação Pública da Ciência. 

O modelo contextual defende que os indivíduos não são “recipientes vazios” a serem 

“preenchidos” pelos especialistas através da divulgação científica. Ao contrário, os indivíduos 

processam as informações a partir de esquemas sociais e psicológicos. Segundo os autores, 

esses esquemas são moldados por experiências anteriores, pelo contexto cultural e por 

circunstâncias pessoais (ibid.). Essa abordagem, portanto, defende que a Comunicação 

Pública da Ciência deve considerar contextos específicos do público ao planejar as estratégias 

de divulgação científica. Logo, o modelo contextual reconhece a capacidade da mídia em 

ampliar o interesse público pela ciência. Os autores ponderam que o modelo pode ser visto 

como uma versão sofisticada do modelo de déficit, pois, ao determinar como peça chave o 

contexto do público no processo de comunicação, acaba definindo que existe uma “resposta 

inadequada” desse público ao emissor da mensagem. 

Ademais, Lewenstein e Brossard alertam que o uso de “abordagens demográficas e de 

marketing também levantou a preocupação de que a pesquisa em modelos contextuais seja 

                                                           
2 Programa de Implicações Éticas, Legais e Sociais (sigla em inglês ELSI), do Departamento de Energia dos 

Estados Unidos da América (DOE). 
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uma ferramenta de manipulação de mensagens para alcançar objetivos específicos”. Ou seja, 

o modelo acaba tratando meramente de adequação do discurso em relação às especificidades 

do público, não se tratando, portanto, de “compreensão da ciência”, mas “consentimento”. Em 

outras palavras, ambos os modelos buscam uma apreciação pública dos benefícios 

proporcionados pela ciência à sociedade (LEWENSTEIN E BROSSARD, 2006). 

As perspectivas contextual e de déficit, advertem ainda os pesquisadores, estão ligadas 

aos interesses da comunidade científica, ou seja, um grupo de elite, considerando as relações 

do processo de Comunicação Pública da Ciência. Esses dois modelos são particularmente 

importantes e problemáticos para um país de baixa escolaridade e desigualdades regionais 

extremas como o Brasil, no qual 30,6% das pessoas com 25 anos ou mais não concluíram 

sequer o Ensino Fundamental (primeiros nove anos de escolaridade) e somente 26,3% 

concluíram o Ensino Médio (o que precede a entrada eventual no ensino superior), segundo o 

IBGE/PNAD (2016)3. Na Região Nordeste do país, considerada a mais pobre, 

economicamente, o índice de não concluintes do Ensino Fundamental sobe para 52,6%. 

Ressalte-se que a busca pelas contextualidades dos indivíduos que recebem a 

mensagem da divulgação científica intenciona a adesão do público ao discurso, não sua 

emancipação e participação nos processos políticos da ciência. Daí surgem as duas outras 

perspectivas descritas pelos autores americanos (ibid). O The Lay Expertise Model é traduzido 

como “modelo da experiência leiga” em trabalhos de diversos autores brasileiros (CALDAS, 

2011; COSTA et al., 2010; FARES et al., 2007). Nessa abordagem, experiência não se refere 

a tradição ou experimentação, mas a um conhecimento adquirido com as vivências.  

A premissa deste modelo é o conhecimento local, ou seja, a experiência dos indivíduos 

como conhecimento autônomo, não apenas um contexto a ser levado em conta quando da 

divulgação científica. Logo, implica um compromisso político com o empoderamento das 

comunidades locais por meio do conhecimento (LEWENSTEIN e BROSSARD, 2006). Esses 

autores observam, criticamente, que o modelo da experiência leiga privilegia o conhecimento 

local sobre o conhecimento confiável (científico), sendo, por isso, chamado de “anticiência”. 

Dessa forma, a abordagem não esclarece como o conhecimento leigo pode contribuir para a 

compreensão pública de questões específicas da ciência. Por outro lado, os autores 

consideram que os pressupostos do modelo podem contribuir para o aumento da confiança 

                                                           
3 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/18992-pnad-continua-2016-51-da-populacao-com-25-anos-ou-mais-do-brasil-possuiam-apenas-

o-ensino-fundamental-completo 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/18992-pnad-continua-2016-51-da-populacao-com-25-anos-ou-mais-do-brasil-possuiam-apenas-o-ensino-fundamental-completo
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/18992-pnad-continua-2016-51-da-populacao-com-25-anos-ou-mais-do-brasil-possuiam-apenas-o-ensino-fundamental-completo
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/18992-pnad-continua-2016-51-da-populacao-com-25-anos-ou-mais-do-brasil-possuiam-apenas-o-ensino-fundamental-completo
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entre os participantes da disputa política que permeia a ciência, tornando-a mais importante 

do que abordagens educacionais ou científicas tradicionais (ibid). 

O quarto e último modelo definidos por Lewenstein e Brossard diz respeito ao 

aumento da participação pública na política científica. É, portanto, uma versão ampliada do 

modelo anterior, sob um viés mais estrutural em relação aos processos políticos do 

desenvolvimento da ciência. Defende a apropriação do controle da ciência da elite de 

cientistas e políticos e sua distribuição a grupos públicos, por meio de formas de engajamento 

político (ibid).  

Uma crítica que pode ser feita ao modelo da participação pública é a de que ele aborda 

a política, não a compreensão pública da ciência. Entretanto, em favor desse modelo, defende-

se que os de déficit e o contextual também são perspectivas políticas, pois ligam o “problema” 

da compreensão pública aos indivíduos, não às relações sociais (LEWENSTEIN e 

BROSSARD, 2006). Outra crítica que pode ser apresentada sobre o modelo é seu enfoque, 

voltado para o processo, não para o conteúdo substantivo. Dessa forma, atende apenas um 

pequeno número de pessoas – os indivíduos envolvidos na participação direta nas decisões 

sobre as políticas científicas (ibid). 

Como dissemos antes, Lewenstein e Brossard descreveram os quatro modelos da 

Comunicação Pública da Ciência para a construção do referencial teórico de um relatório que 

objetivava subsidiar uma organização em suas estratégias de divulgação científica. Contudo, 

após as análises empíricas, os autores concluíram que as abordagens teóricas não são 

suficientes para classificar os resultados obtidos, porque “não captam a complexidade da 

realidade dos projetos de educação científica informal” (ibid, p.37). Tais modelos “discutidos 

na literatura acadêmica parecem ser estáticos demais e tendem a ser apresentados como 

incomensuráveis, quando na realidade devem ser levados em conta simultaneamente” (idem). 

A complexidade da ciência, na verdade, não se limita aos projetos de educação 

científica informal, mas abrange todos os contextos e relações do que vem sendo chamado de 

sociedade do conhecimento. Vinte anos atrás, a socióloga da ciência austríaca Karin Knorr-

Cetina (1999, p. 375) já chamava a atenção para o consenso generalizado “segundo o qual as 

sociedades ocidentais contemporâneas são, num sentido ou noutro, governadas pelo 

conhecimento e pelo saber dos peritos”. Contudo, a autora alertava sobre a concepção de que 

“o conhecimento é um empreendimento unitário, acerca do qual podemos dizer alguma coisa 

‘em geral’, como se se tratasse de um grande bloco feito do mesmo material” (ibid, p. 376). 

Contra essa abordagem, a autora defende que a sociedade se entrelaça com “práticas 

do conhecimento e culturas do conhecimento, o conjunto completo de estruturas e 



20 

 

mecanismos que servem o conhecimento e se desenvolvem com a sua articulação” (idem). 

Não se trata de um aumento do conhecimento e de tecnologias, mas de uma cultura de 

construção do conhecimento, considerando que a ciência é uma prática que envolve relações 

entre indivíduos e em distintos cenários. A autora chama essa abordagem de “culturas 

epistêmicas”. 

As culturas epistémicas são culturas da criação e da confirmação do 

conhecimento. São as culturas dos cenários de conhecimento: os padrões 

agregados e as dinâmicas que se exibem na prática dos peritos e que variam 

consoante os diferentes cenários de saberes de peritos. As divisões culturais 

entre as diferentes ciências só se tornam visíveis quando olhamos para a 

ciência como uma prática e comparamos os processos de conhecimento em 

diferentes domínios (Knorr-Cetina, 1999, p. 376 – grafia de Portugal). 

 

A ciência envolve muito da sociedade contemporânea, através dos seus produtos, 

estruturas e procedimentos. E é constituída a partir da diversidade de processos e práticas que 

se desenvolvem em seu interior. A partir dessa perspectiva, Knorr-Cetina apresenta sua 

compreensão de comunicação da ciência. A princípio, trata-se da inerência entre comunicação 

e ciência, por ser esta um empreendimento coletivo, cujo desenvolvimento se dá a partir do 

compartilhamento de resultados obtidos por determinados cientistas, e retomados por outros 

cientistas. “A ciência projecta-se a si mesma no futuro através da comunicação” (Knorr-

Cetina, 1999, p. 378). 

Em todos os aspectos, a comunicação na ciência aumentou nos últimos séculos. A 

reboque do aumento no número de cientistas e no aporte de financiamento, aumentaram 

também a quantidade de informações e o número de revistas e publicações. Esta 

comunicação, para a autora, se deu e se dá através de dois modelos. O modelo standard 

aborda a comunicação como transmissão de mensagens de um emissor a um receptor, através 

da transmissão de meios técnicos, como a fala, as revistas, as mídias eletrônicas, por exemplo. 

Os estudos sobre essa prática de comunicação focavam no conteúdo das mensagens, não no 

processo comunicacional em si (ibid, p. 379). 

O outro modelo, mais recente, compreende a comunicação a partir da “teoria dos actos 

de palavra”4, segundo a qual as elocuções comunicativas realizam ações que “têm uma força 

ilocucionária que não depende do seu conteúdo proposicional” (ibid, p. 380). Assim como a 

ciência, a comunicação e, particularmente, a fala e a escrita são intrinsecamente processos 

ativos, o que segundo Knorr-Cetina (idem) permite entender “a comunicação como uma 
                                                           
4 Em português do Brasil essa expressão correspondente a “speech act theory” é sempre traduzida como “teoria 

dos atos de fala”, inicialmente formulada pelo filósofo inglês John Austin (1911-1960) a partir da teoria dos 

jogos de linguagem do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) e posteriormente levada adiante por 

John Roger Searle (1932-).  
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esfera da actividade social de direito próprio, no interior da qual as mensagens não são apenas 

preservadas e transmitidas mas formadas e construídas”. A partir desse entendimento, a 

pesquisadora traçou cinco dimensões da comunicação em ciência: a literária, a epistêmica, a 

biográfica, a coletiva e a da popularização da ciência ou da ciência pública. 

A dimensão literária envolve, principalmente, os produtos escritos da ciência, que 

conduzem ao progresso científico a partir dos escritos produzidos por cientistas. A epistêmica, 

diretamente relacionada à dimensão literária, porém ligada ao trabalho laboratorial (ibid, p. 

381), diz respeito às negociações e controvérsias que envolvem a comunicação da ciência em 

busca da verdade, da facticidade e objetividade científicas (ibid, p. 382). A dimensão 

biográfica diz respeito aos indivíduos, ou seja, à inter-relação entre cientistas (pares), cuja 

carreira envolve critérios de reputação (ibid, p. 384). A quarta dimensão, a coletiva, está 

ligada à emergência da investigação em equipe, que tem sido reforçada pela crescente 

especialização das áreas de conhecimento (ibid, p. 385) simultaneamente à demanda por 

interdisciplinaridade.  

Por fim, a dimensão da popularização da ciência ou da ciência pública tem sido cada 

vez mais realizada a partir de “restabelecimentos comprobatórios”, processos de simplificação 

que fornecem perspectivas abertas e dinâmicas sobre coisas difíceis de descrever, e que 

convertem extensos argumentos em imagem, tornando-se “utensílios contemporâneos de 

inclusão e de persuasão na ciência popular” (ibid, p. 387). Essa perspectiva supõe o 

divulgador como o responsável pela conversão de informação que a própria comunidade 

científica não pode produzir. Tal ponto de vista surge, talvez, de uma noção idealizada da 

ciência como pensamento racional, em detrimento do saber popularizado, que seria limitado, 

simplificado.  

A perspectiva da popularização que deságua em uma distorção simplificada termina 

por enquadrar-se em uma visão standard. Uma revisão mais atual desse ponto de vista, 

porém, mostra que a ciência popularizada tem uma ação retroativa sobre o processo de 

investigação. Como exemplos, tem-se que a popularização é necessária na construção de 

propostas a entidades financiadoras e na apresentação a cientistas de outras áreas (idem).  

Entretanto, é “muito difícil distinguir a ‘simplificação apropriada’ da ‘distorção’ de 

uma maneira nítida”, pois conforme a ciência se expande, tem-se uma tendência à 

simplificação, no sentido de se obterem “representações mais breves, menos detalhadas, 

menos técnicas” (ibid, p. 388). É preciso, então, conceber que a popularização pode ser uma 

extensão do processo de construção do trabalho científico, não como um processo 
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inteiramente distinto. Essa construção deve ser, simultaneamente, realizada através da 

transformação de enunciados e executada também no interior da ciência (idem). 

 

1.2. Midiatização da ciência 

Se a ideia de “divulgação científica” pressupõe um movimento dos produtores de 

conhecimento para os seus diversos públicos, a Comunicação Pública da Ciência 

contemporânea envolve, em algum momento, a necessidade de “midiatização”, mediada ou 

não por profissionais do campo da Comunicação. Nesse sentido, partimos de uma leitura 

contextual das condições em que se dá a midiatização no campo científico contemporâneo. 

Schäfer (2014) apresenta uma visão geral sobre o conhecimento acerca do assunto, 

tanto em relação ao conceito explícito de midiatização, quanto a conceitos semelhantes sob 

diferentes rótulos. A propósito, sua abordagem considera todos os diversos tipos de mídia 

usados pela (ou que se relacionam com a) ciência. O pesquisador aplica à midiatização da 

ciência uma organização conceitual em torno de duas taxonomias emprestadas da teoria geral 

da midiatização. Uma delas, introduzida por Krotz (2007, 2009, apud SCHÄFER, 2014, p. 

573), considera três tipos diferentes de comunicação: 

1. Comunicação com a mídia, que é a comunicação com o público em geral, 

portanto, ligado aos mass media. 

2. Comunicação com outras pessoas via mídia, que é a comunicação interpessoal 

mediada. 

3. Comunicação interativa, que é a interação com agentes não humanos. 

A segunda taxonomia trazida por Schäfer abrange os subprocessos de midiatização 

delineados por Schulz (2004, apud SCHÄFER, 2014, p. 573): Extensão (Extension); 

Substituição (Substitution); Fusão (amalgamation); e Acomodação (accommodation)5. 

Esses subprocessos são funções que a midiatização exerce na (ou com a) ciência. São as 

práticas percebidas nas pesquisas sobre a midiatização da ciência, segundo a revisão de 

Schäfer, que discute cada um dos três tipos de comunicação, a partir dos quatro subprocessos, 

conforme sintetizado no Quadro 1. 

Na comunicação com a mídia, por exemplo, o autor considera que a ciência é 

midiatizada sob uma função de Extensão, a partir da necessidade de engajar a população para 

um apoio à ciência. Pesquisas na Grã-Bretanha identificaram que a “alfabetização científica” 

do público era deficiente, motivando a criação de um programa de Compreensão Pública da 

                                                           
5 Usaremos o termo Adaptação, por entendermos que define melhor a ideia do que a tradução literal 

“Acomodação”. 
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Ciência (Public Understanding of Sicence), o que foi repetido posteriormente em outros 

países. Esses programas supunham alcançar essa chamada alfabetização simplesmente através 

da transmissão de informações da ciência para o público, através dos meios de comunicação 

de massa. Estes não deveriam alterar ou questionar o conteúdo, apenas transmitir ou, no 

máximo, “traduzi-lo”. Pressupunha-se, também, que a população, ao ser informada 

adequadamente sobre a ciência, inevitavelmente a apoiaria (SCHÄFER, 2014, p. 575-576). 

Este é o plano de fundo para o Modelo de Déficit da Comunicação Pública da Ciência, o qual 

tratamos no primeiro tópico deste capítulo. 

 

Quadro 1- Visão geral sobre a midiatização da ciência: tipos e subprocessos de comunicação 

 Com os mass media Com outras pessoas via mídia Interativa 

Extensão 
 

A comunicação científica cada 
vez mais aborda os mass media, 
abrangendo e ampliando sua 
audiência 

Colaborações na pesquisa se 
expandem em tamanho, espaço 
entre disciplinas e além da ciência 

A mídia melhora as “medições” e a 
documentação, bem como 
emergem novos campos de 
pesquisa possíveis 

Fusão e 
Substituição 
 

Os mass media se tornam 
importante fonte de informação 
para os cientistas, que publicam 
cada vez mais nos meios de 
massa 

A comunicação informal dentro da 
ciência se funde cada vez mais com 
as novas mídias, resultando em 
publicações e pesquisa bibliográfica 
on-line 

A ciência cada vez mais interpreta 
versões purificadas e/ou simuladas 
da realidade, aumentando a 
presença e importância dos 
equipamentos científicos no 
laboratório 

Adaptação 

Cientistas e instituições científicas 
adaptam cada vez mais seu 
pensamento e comportamento à 
(percepção da) lógica dos mass 
media 

Alfabetização digital para torna-se 
necessária [aos cientistas]. Estudos 
de métricas na internet têm 
repercussões na ciência. “auto-
apresentação online” dos cientistas 
se torna mais importante 

Novas habilidades profissionais são 
necessárias para lidar e interpretar 
adequadamente as tecnologias 
usadas no laboratório 

Fonte: Schäfer, 2014 (Adaptado pelo autor) 

 

Schäfer (2014) reconhece, obviamente, a limitação dessa abordagem, já bastante 

“criticada em termos terminológicos, teóricos e empíricos”, embora ainda seja amplamente 

difundido na comunidade científica (ibid, p. 576). O autor cita uma emersão recente do 

conceito como um dos principais motivos da comunicação on-line de cientistas. Ele inclui 

nessa atividade emergente os esforços de cientistas individuais e de instituições científicas, 

que expandiram e profissionalizaram sua atuação para comunicar a ciência, considerando a 

mídia como um canal importante para isso. Apesar da controvérsia da abordagem de Déficit, 

as ações das instituições e de cientistas na mídia coincidiram ou, até certo ponto, provocaram 

um aumento na atenção pública para a ciência. Sua revisão mostrou que houve um aumento 

quantitativo na cobertura de ciência nos meios de comunicação de massa e que a ciência 

ganhou importância como conteúdo para a mídia na última década, “mesmo que os debates 

sobre ciência tenham também se tornado mais controversos e frequentemente envolvam atores 

e pontos de vista não científicos” (ibid, p. 576). 
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A aproximação entre a ciência e os mass media provocou também os subprocessos 

Fusão e Substituição, que se referem aos que levam o comportamento científico a ser 

substituído pelos comportamentos orientados pela mídia, ou os fazem se amalgamarem, se 

fundirem. O autor afirma não estar convicto de que o primeiro processo realmente ocorra – 

acredita mais na segunda possibilidade. Por um lado, admite que em muitos casos cientistas 

priorizaram os mass media em detrimento da comunicação interpares. Por outro, defende que 

os conteúdos científicos precisam ser reconhecidos pela comunidade científica para serem 

aceitos, sofrendo desconfiança se a revisão pelos pares não ocorrer (ibid, p. 577). 

O comportamento de cientistas individuais e de instituições científicas em relação aos 

mass media pode levar também à função de Adaptação da midiatização da ciência. Segundo o 

levantamento de Schäfer (2014), instituições e cientistas passaram a ser mais conduzidos pela 

mídia. Aqui aparece também a necessidade das instituições em se legitimarem socialmente 

através da mídia. Os investimentos das instituições em setores de comunicação mostram sua 

adaptação à lógica midiática. 

O segundo tipo de comunicação, que se dá entre pessoas via mídias, refere-se à 

interação entre cientistas através do uso de plataformas midiáticas. A revisão realizada por 

Schäfer (2014) aponta que a maioria dos estudiosos admite que o uso de Tecnologias de 

Informação e Comunicação está afetando praticamente todos os aspectos da produção 

científica. No que se refere ao subprocesso Extensão, um comportamento científico que se 

expandiu a partir da relação com as mídias foi a ampliação de novos grupos de pesquisa, 

devido à facilidade advinda da comunicação on-line. Outro exemplo dessa extensão se dá pelo 

desenvolvimento das colaborações internacionais e de longa distância, que se tornaram mais 

simples e frequentes (ibid, p. 580). A produtividade científica também se expandiu, através 

dos diversos meios disponibilizados pelas novas tecnologias, que forneceram uma variedade 

de possibilidades para o processamento de mapas, modelos e ferramentas, o armazenamento e 

troca de informações, ampliando o ritmo e os resultados das pesquisas. 

A literatura revisada apontou diversos exemplos no que tange aos subprocessos Fusão 

ou Substituição na comunicação entre pessoas via mídia, no campo da ciência. Um deles trata 

da substituição ou incorporação das formas tradicionais de comunicação informal dentro da 

ciência por equivalentes virtuais. O autor, porém, defende que a maioria dessas mudanças se 

dá especificamente por fusão, não substituição. Para ele, as interações “físicas” continuam 

sendo importantes na ciência – os cientistas usam as novas mídias como um suporte adicional 

(SCHÄFER, 2014, 581). Já no que diz respeito a publicações voltadas à comunidade 
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interpares, de fato tem havido um processo de substituição de periódicos formais por 

materiais on-line (ibid, p. 582). 

Quanto ao subprocesso de Adaptação, o desenvolvimento de determinadas mídias 

levou os cientistas a se moldarem a elas. Nas pesquisas revisadas por Schäfer, entretanto, a 

natureza e o grau dessa acomodação não estão claros. Segundo o autor, alguns estudiosos 

argumentam que aos pesquisadores têm sido exigidos habilidades e domínio em algumas 

tecnologias midiáticas. Um tipo de adaptação exemplificado por Schäfer é a auto-

apresentação on-line, que tem se tornado necessária aos cientistas (ibid, p. 583). No Brasil, a 

plataforma Lattes é um exemplo evidente que podemos destacar, de uma adaptação midiática 

a que a comunidade científica se submeteu. 

O terceiro e último tipo de comunicação presente na midiatização da ciência é a 

interação entre pessoas e dispositivos midiáticos/tecnológicos. Essa comunicação ocorre 

nos laboratórios, nos objetos de pesquisa. Neste caso, por exemplo, o papel das novas mídias 

se tornou um tópico para as ciências sociais e para as ciências da informação, atividade que se 

enquadra no subprocesso Extensão. Afinal, esta tecnologia de midiatização não era objeto de 

análise há alguns anos, o que torna clara sua função de ampliação do comportamento 

científico. Aqui enquadra-se também o uso das novas tecnologias de computação e mídia on-

line nos laboratórios de ciências, que resultaram em novas análises a serem produzidas, como 

o uso de algoritmos na biomedicina. As novas tecnologias permitiram também resultados 

científicos antes inviáveis, dada a vasta quantidade de dados (ibid, p. 585). 

Quanto ao subprocesso da Substituição, alguns aspectos são óbvios: a substituição de 

instrumentos antigos por equipamentos imensuravelmente mais desenvolvidos, como ocorreu 

nos laboratórios de astronomia, por exemplo. Outras mudanças sutis, por outro lado, devem 

ser tratadas por gerarem fusão ou substituição. Algumas ciências, por exemplo, usam versões 

de determinada matéria que não é mais observável sem algum tipo de mídia. O autor chama a 

atenção, também, para o aumento da presença de equipamentos nos laboratórios, que tornou 

muitas etapas de pesquisas impossíveis sem eles (ibid, p. 585-586). 

Por fim, o subprocesso de Adaptação, ligado à relação dos cientistas com as 

tecnologias nos processos de midiatização da ciência, ocorre na imposição delas aos 

cientistas, já que não as usar deixa de ser opção. Não nos permitiremos prolongar a discussão 

nesse tópico, por não ser o enquadramento do nosso trabalho, mas é importante ressaltar que o 

subprocesso de Adaptação, no que se refere à comunicação entre pessoas e tecnologias, acaba 

se confundindo com os de Substituição e Fusão – o que ocorreria, para o autor, apenas entre 

esses dois. É difícil definir o limite entre as ações da midiatização quando ela leva a ciência a 
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se adaptar, fundir ou substituir uma prática anterior por outra determinada por alguma 

tecnologia midiática. 

Schäfer conclui sua revisão discutindo a necessidade de se aprofundar a definição da 

causalidade da midiatização, caso ela exista. Em muitos aspectos, para ele, é difícil saber se as 

mídias são causa das mudanças na ciência ou se as mudanças nesta tornam necessário o uso 

de determinadas mídias. Pressupõe também que essas mudanças podem ser coordenadas, isto 

é, mídia e ciência “co-evoluem e se moldam mutuamente em um sistema de influência 

recíproca” (HEIMERIKS & VASILEIADOU, 2008, p. 8 apud SCHÄFER, 2014, p. 588). 

Traçado o painel conceitual da midiatização da ciência, entendemos que nosso 

trabalho se enquadra no tipo Comunicação com a mídia, através dos subprocessos Extensão 

e Adaptação, ou seja, as condições que levam a ciência a expandir-se para o público, através 

das mídias, e a adaptar-se a elas, quando se rende à sua lógica na busca por legitimação 

político-social. Quanto à Extensão, a operação midiática mostrada por Schäfer descreve a 

comunicação da ciência feita prioritariamente através dos mass media, mas indica também o 

uso das novas mídias por cientistas e de relações públicas por instituições científicas. 

Observamos, por outro lado, que ao menos na realidade do nosso objeto de estudo (as 

universidades federais do Nordeste brasileiro), o uso da internet acaba cumprindo a função de 

relações públicas dessas instituições (ver item 1.2.1), atuando, ao mesmo tempo, como mídia 

– transmitindo conteúdo para o público – e como conexão entre a universidade e a imprensa – 

que cada vez mais usa a internet para buscar fontes para sua produção jornalística. No tópico 

1.2.2, discutimos a relação entre as instituições científicas e as novas mídias diante do 

jornalismo contemporâneo. 

 

1.2.1 Entre a midiatização institucional e a desintermediação da ciência 

Čonč e Kos (2015) discutem a midiatização da ciência a partir de duas abordagens. A 

primeira, denominada “institucionalista”, vê a midiatização como um processo no qual os 

atores sociais de fora da mídia precisam se adaptar às regras, objetivos, lógicas de produção, e 

também aos seus constrangimentos, e tem origem no discurso dos meios de comunicação 

tradicionais e na “era da teledifusão” (ibid, p. 368)6. A segunda, ligada ao surgimento das 

novas mídias, trata a midiatização a partir de um ponto de vista sociotécnico, ou seja, “como 

um processo no qual as tecnologias da informação e da comunicação em transformação 

                                                           
6 Tradução livre para: (…) as a process in which non-media social actors have to adapt to media’s rules, 

aims, production logics but also its constraints – an approach that originates from the discourse of the 
traditional mass media and the “broadcast era”. 
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impulsionam a construção comunicativa da cultura e da sociedade, em constante mudança” 

(ibid, p. 368)7.  

Os autores buscam mostrar como essas abordagens, amparadas sob a perspectiva da 

chamada “centralidade da mídia” (ADOLF, 2011 apud ČONČ & KOS, 2015, p. 368), afetam 

os cientistas comprometidos com a responsabilidade sobre a produção científica. Essa 

centralidade diz respeito a uma posição ocupada pela mídia que a coloca como uma força 

colonizadora crescente, forma pela qual ela se torna o ponto mais relevante da legitimação e 

construção da ordem social. Isto é, os conflitos em diferentes sistemas sociais são 

retrabalhados em um espaço e tempo sob os princípios da lógica da mídia. 

Para analisar as abordagens institucionalista e sociotécnica da mídia, os autores levam 

em conta um modelo que integra três setores ou momentos fortemente entrelaçados: a 

regulação da ciência, a comunicação da ciência e os processos de sua produção (ČONČ & 

KOS, 2015, p. 369). A regulação da ciência seria a estrutura que organiza e legitima a atuação 

da ciência na sociedade. Segundo os autores, a forma como a ciência pode ser produzida 

atualmente é resultado de uma longa história de negociação entre cientistas, população e o 

Estado – incluindo também, hoje, o setor corporativo.  

No entanto, o status privilegiado do qual a ciência desfrutou, devido à sua relação com 

esses setores, foi desafiado. Esse problema estaria se tornando ainda mais complicado em 

função do papel desempenhado pela mídia (ibid, p. 369). Čonč e Kos avaliam que a ciência 

está adotando cada vez mais uma lógica econômica, afastando-se do interesse público 

percebido. “Sob a influência da privatização e da adoção de critérios econômicos, a ciência 

pública está mudando suas prioridades de pesquisa e se apresentando como obrigada a obter 

aprovação pública” (ibid, p. 370)8.  

Por ouro lado, Marcinkowski e Kohring (2014, apud ČONČ & KOS, 2015, p. 370) 

argumentam que, “dados os novos esquemas de financiamento público, a Comunicação 

Pública da Ciência serve primariamente ao propósito de permitir que instituições acadêmicas 

se promovam em uma competição que lhes foi imposta pelo domínio político”9 (situação que 

no Brasil vem sendo chamada de “produtividade acadêmica”). Assim, as instituições 

científicas sobrevivem sob uma lógica de competição, cujo elemento primordial para lidar 

                                                           
7 Tradução livre e adaptada para: (…) as a process in which the changing information and communication 

technologies drive the changing communicative construction of culture and society and which is usually 

connected to the uprise of the new media. 
8 Tradução livre para: Under the influence of proprietization and by adoption of economic criteria public science 

is changing its research priorities and presents itself as obliged to get public approval. 
9 Tradução livre para: (…) “given the new schemes of public funding, the public communication of science 

primarily serves the purpose of enabling academic institutions to promote themselves in a competition that has 

been forced upon them by the political domain”. 
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com a “concorrência” é se legitimar perante a sociedade, conjuntura em que a comunicação e, 

consequentemente, a mídia se fortalecem como instrumentos essenciais. 

Aqui, aparece o segundo setor que rege as abordagens de midiatização da ciência: a 

Comunicação Pública da Ciência. Trata-se dos processos de comunicar a ciência ao público, 

cujo recurso são os meios de comunicação tradicionais. As novas mídias enquadram-se no 

cenário das condições de produção da ciência, pois acontece de dentro para fora, em um 

processo de “desintermediação” da comunicação – o qual discutiremos adiante. 

Mas Čonč e Kos (2015) esclarecem que essa relação entre ciência e público não 

significa uma participação deste nos processos de decisão do que se conta como 

conhecimento científico. “A ciência não é um negócio público genuíno e sua audiência 

principal não é o público em geral” (ibid, p.370)10. Assim, a mediação da ciência, 

principalmente sob a perspectiva institucionalista, revela-se através de quatro tendências: 

autopromoção institucional e individual; aumento do impacto científico (e/ou político); 

comportamento autorregulador; e mediação simplista do conteúdo científico (ibid, p. 371). 

Na literatura revisada por esses autores, a comunicação da ciência ao público aparece 

no campo das relações públicas (RP)11, mediadas principalmente pelos meios de comunicação 

tradicionais. Os autores revelam que departamentos de RP vêm sendo criados para 

desenvolver estratégias de mídia apropriadas para a apresentação pública das instituições 

científicas e para criar e gerenciar oportunidades para que cientistas apareçam na mídia 

(idem). Esta atuação de profissionais de relações públicas é uma estratégia de antecipação aos 

critérios jornalísticos por parte das instituições, representando, portanto, uma imersão ao 

domínio da mídia. Este jogo não científico é adotado pelas instituições para se legitimarem 

publicamente e adquirirem relevância sociopolítica. Dessa forma, o aspecto mais evidente da 

midiatização da ciência se refere à utilização de procedimentos jornalísticos sobre a ciência: 

os conteúdos são escolhidos segundo seu potencial para atrair atenção. Percebe-se que embora 

as instituições científicas estabeleçam estruturas de comunicação em seus organogramas, a 

mediação jornalística ainda está presente, ao menos, na lógica de sua atuação no Brasil. 

A mediação, entretanto, se distancia do processo de midiatização da ciência, sob a 

perspectiva do tópico que trataremos agora. Čonč e Kos (2015, p. 372) entendem que “as 

novas mídias estabelecem um ambiente de comunicação incorporado onde a produção 

                                                           
10 Tradução livre para: Science is not a genuine public business and its main audience is not the general public. 
11 Ressalte-se que o exercício da profissão de Relações Públicas em países anglo-saxônicos possui normas bem 

diferentes das do Brasil, no que diz respeito ao trabalho de assessoria de comunicação, que inclui a divulgação 

científica e o jornalismo científico e que nos EUA, por exemplo, é proibida aos jornalistas profissionais. São os 

profissionais de RP que subsidiam o trabalho da imprensa por meio de press releases e relatórios executivos. 
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científica está imersa”. Trata-se, aqui, de uma tendência em construção: através das novas 

mídias interativas, a fronteira entre a comunicação interna e externa da ciência está ficando 

difusa. Com a ajuda dessas mídias, “instituições científicas e cientistas individuais podem 

evitar completamente a mediação de jornalistas” (ibid, p. 373), processo que os autores 

chamam de desintermediação (disintermediation). Dessa forma, eles mantêm o controle sobre 

o processo de comunicação e sobre o conteúdo, enfraquecendo a centralidade da mediação, 

marca do sistema de comunicação de massa.  

Se a perspectiva institucional, ligada à comunicação de massa, situa-se em um nível 

macro, nos processos internos de produção ela se dá em um nível micro, sob três aspectos da 

midiatização da ciência: alcance e aperfeiçoamento do status científico; aumento da 

comunicação científica informal; mudanças nos padrões de publicação acadêmica (ibid, p. 

374). Uma possibilidade de melhora no status científico do cientista individual é admitida 

pelos autores, embora ressaltem que a midiatização, por outro lado, no espaço midiático 

descentralizado, sob a desintermediação, pode fazer com que conteúdos questionáveis 

ganhem influência. 

A revisão de Čonč e Kos aponta um cenário em que a ciência ainda é resistente aos 

processos de midiatização através das novas ferramentas digitais, embora haja uma tendência 

de sua amplificação através dos jovens cientistas, parte deles nativos digitais, que se tornarão 

a geração líder. “Nesta selva de informação altamente mediatizada, além das habilidades 

científicas e do conhecimento, os cientistas precisam atingir um nível muito alto de 

alfabetização midiática e informacional” (ibid, p. 374). Em sua análise, esses autores 

concluem que duas direções atuam sobre a ciência: no nível institucional, pressões 

econômicas e políticas que mantêm as instituições científicas no conflito entre as 

necessidades de se promoverem publicamente e administrarem sua responsabilidade; e no 

nível sociotécnico, de baixo para cima, que revela como as novas mídias descentralizam a 

comunicação e democratizam o acesso à informação científica. 

Outra pesquisa que buscou analisar a influência das configurações organizacionais na 

relação entre cientistas alemães e a mídia é a de Marcinkowski et al (2014), realizada a partir 

de questionários aplicados a dois mil pesquisadores de 265 instituições de ensino superior da 

Alemanha. Não discutiremos aqui os resultados do estudo, por haver nele características 

peculiares à realidade germânica. Por outro lado, as configurações organizacionais a que os 

autores se referem, e que coaduna com a perspectiva institucional de Čonč e Kos, são 

familiares à realidade latino-americana. 
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Marcinkowski et al (2014) destacam que a nova governança da ciência é caracterizada 

por pressões sobre as universidades, que precisam demonstrar sua legitimidade. Os autores 

remetem sua abordagem sobre governança corporativa à teoria neoinstitucional (DIMAGGIO 

& POWELL, 1983; SCOTT, 1994 apud MARCINKOWSKI et al, 2014, p. 58). Esta teoria 

adota o conceito-chave da legitimação, a qual, no caso das universidades, refere-se à 

estratégia de convencimento de que suas atividades são justificadas. Para garantir essa 

legitimidade, as organizações antecipam as expectativas de sua missão institucional. Essa 

busca pela demonstração de sua competitividade acadêmica e do seu serviço prestado ao 

público leva as universidades a se interessarem pela Comunicação Pública da Ciência 

(MARCINKOWSKI et al, 2014, p. 58). 

Percebe-se, portanto, uma tendência ao posicionamento da midiatização da ciência às 

condições estruturais sociais, econômicas e políticas das universidades. Essa contextualização 

é necessária para apresentarmos a revisão de literatura a seguir. 

 

1.2.2 Midiatização on-line da ciência 

Mais recentemente, Schäfer (2017) traçou um novo panorama sobre as mudanças na 

mídia e a cobertura de notícias científicas. O ponto central é o de que uma suposta “crise” no 

jornalismo tradicional, somada ao crescimento das mídias on-line, estão provocando 

alterações na relação da mídia com a ciência – e vice-versa. Novamente, parte-se do contexto 

de que a ciência levada à população através dos meios de comunicação promove a elevação 

de questões científicas na agenda pública, além de contribuir para a imagem pública e 

confiabilidade da ciência, influenciando, consequentemente na sua legitimação.  

Os meios tradicionais de comunicação estão enfrentando uma série de transformações 

que apontam para uma transição no modo como o público busca informação e de como chegar 

até ele. Se denominar essa realidade como crise é controverso, o fato é que há um declínio na 

estrutura dos meios de comunicações tradicionais (SCHÄFER, 2017, p. 2). Junta-se e 

entrelaça-se a esse declínio a emergência e expansão de diversos modelos de mídia on-line. 

Os meios tradicionais, especialmente a televisão, ainda são a fonte preferida de informação 

para muitos cidadãos, segundo o levantamento de Schäfer, mas as fontes on-line estão 

rapidamente se aproximando – ao menos, nota nossa, no espaço geográfico de onde nasceram 

os trabalhos revisados pelo pesquisador. Além da ascensão, obviamente ainda há que se 

destacar a mudança na natureza dos meios, pois a interatividade é um aspecto significativo 

nessas novas mídias, sobretudo em relação à “Web 2.0” e às mídias sociais (ibid, p. 2). 
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Essas mudanças afetaram também a forma com que governo, empresas e outras 

instituições se relacionam com o público, no âmbito da informação. No caso da comunicação 

científica, isso se manifesta de várias maneiras. Uma delas é em relação aos cientistas, que 

têm percebido as vantagens na visibilidade e vêm buscando estruturar suas imagens públicas 

através das novas mídias. Outra manifestação é o aumento e profissionalização das atividades 

de relações públicas nas organizações científicas (contexto anglo-saxônico). Um último 

exemplo trazido pelo autor é o surgimento de personagens não cientistas que, atuando como 

líderes de opinião, têm alcançado sucesso na divulgação de conteúdo científico, mas que, por 

outro lado, às vezes podem ir de encontro ao consenso científico ou aos interesses da ciência 

organizada (ibid, p. 3). 

Além dos revezes provocados pelo crescimento das mídias on-line ao jornalismo 

tradicional, vários estudos apontam também, segundo Schäfer, efeitos positivos. Um deles 

trata da seleção de notícias, prática que consome muito tempo dos jornalistas – neste caso, a 

internet facilitou seu trabalho (ibid, p. 5). Mas nesse aspecto, o autor abre parênteses: os 

jornalistas de ciência sempre foram mais dependentes da fonte do que os de outras áreas. Com 

a ascensão e institucionalização do jornalismo científico ao longo da metade do século 20, os 

jornalistas aumentaram sua independência das fontes e o trabalho vinha se tornando mais 

crítico. Agora, parece haver um revés.  

Com a escassez de recursos e redução de pessoal nos meios de comunicação 

tradicionais, é provável que os repórteres venham dependendo cada vez mais do subsídio de 

informações de instituições científicas e universidades para encontrar material. Schäfer alerta 

que é necessário mais estudos que corroborem essa tendência, mas as primeiras indicações 

são do aumento de notícias científicas baseadas em releases e que exageros destes são 

replicados na imprensa (SCHÄFER, 2017, p. 7). Os outros efeitos positivos são o retorno 

imediato que a internet proporciona, o que permite avaliações da repercussão do material, e a 

possibilidade de um jornalismo mais dialógico e participativo (ibid, p. 5). 

Em relação às pesquisas sobre o jornalismo científico no Brasil, não identificamos 

estudo que apontasse o uso de fontes da internet para os jornalistas de ciência. Aguiar (2012) 

buscou também por referências na literatura que trouxessem dados sobre o tema, sem sucesso. 

Ela apresenta apenas um estudo realizado em Portugal, o qual revela o papel que a internet 

vem adquirindo no relacionamento entre jornalistas e fontes de informação. 

Mais de um terço dos entrevistados (32%) consulta trabalhos ou artigos 

científicos disponíveis online para as suas matérias e 11% utilizam press 

releases acadêmicos divulgados via Internet. Quase 45% deles consideram a 

Internet importante para contatar fontes, e 67% levam em conta a facilidade 
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de acesso à informação ao navegar em sites. Ao serem questionados sobre a 

validade da Rede para a sua prática profissional diária, 88% apontaram 

“pesquisar dados”, 50%, “ler publicações”, 30%, “contatar fontes de 

informação”, e 45% “encontrar novas fontes de informação” (AGUIAR, 

2012, p. 33). 

 

A autora observa que, obviamente, esses dados não podem ser transpostos 

automaticamente para a realidade brasileira, mas destaca que são indicadores úteis para 

mensurarmos o potencial do ambiente virtual para agendar e subsidiar a elaboração de 

conteúdos jornalísticos de C&T.  

Voltando ao trabalho de Schäfer, o pesquisador conclui que em consonância com a 

crise da mídia tradicional, o advento da comunicação on-line e o aumento das atividades de 

relações públicas por muitos setores de interesse, a comunicação científica está mudando.  

 

1.3 O estado da arte dos estudos sobre o tema 

Para conhecermos o arcabouço das pesquisas de campo relacionadas à Comunicação 

Pública da Ciência (CPC) e sua midiatização por universidades, efetuamos buscas na internet, 

em geral, e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)12 do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 

Em um dos trabalhos de pós-graduação mais recentes sobre o tema, Dias (2017) 

investigou o papel da Assessoria de Comunicação (Ascom) da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) como articuladora de políticas, estratégias e instrumentos de comunicação 

para a viabilização e potencialização da CPC. O autor realizou entrevistas com pesquisadores, 

pró-reitores, servidores da Ascom e alunos da instituição, para compreender as condições de 

produção do discurso da divulgação de CT&I. O estudo apontou que há uma divulgação 

científica incipiente por parte da Assessoria, diante da grande produção realizada pela 

instituição. As práticas de divulgação científica existentes, escassas e pontuais, se referem à 

cobertura de eventos científicos. O autor concluiu seu trabalho propondo uma reconfiguração 

da Assessoria de Comunicação da UFMA e um rol de ações que pudessem sistematizar a 

comunicação pública de CT&I. 

Anteriormente, Gomes (2013) se debruçara sobre o conteúdo jornalístico dos portais 

das três instituições federais de ensino superior públicas do Maranhão: Universidade Federal 

(UFMA); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMA); e Universidade 

Estadual (UEMA). Além disso, expandiu a investigação aos chefes das assessorias de 

                                                           
12 bdtd.ibict.br 
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comunicação dessas instituições, através de entrevistas. O objetivo era diagnosticar se o 

jornalismo científico produzido nessas três instituições atingia propósitos educativos 

consistentes, de modo a atender necessidades de formação de cultura científica (ibid, p. 21).  

Para avaliação do material coletado, o autor utilizou a análise de discurso. Do material 

jornalístico analisado, depreendeu que “as enunciações são superficiais quando se referem a 

pesquisas científicas ou inovações tecnológicas” (ibid, p. 137). A análise apontou, ainda, “a 

coexistência entre discurso da ciência, discurso do jornalismo científico e discurso de 

promoção institucional” (idem). Neste caso, haveria uma alternância e justaposição entre os 

discursos, para cumprir propósitos de manutenção hegemônica.  

Relacionando a análise dos textos jornalísticos à das entrevistas dos chefes das 

assessorias, o estudo verificou incongruências entre os discursos. Com algumas diferenças, as 

falas dos assessores coadunam no entendimento de que é papel das instituições de ensino e 

pesquisa partilhar com a sociedade o fruto de suas atividades. No entanto, as práticas textuais 

(do conteúdo jornalístico) não são coerentes com essa posição. Em relação às pesquisas de 

pós-graduação sobre CPC e sua midiatização pelas universidades da Região Nordeste, o 

acervo encontrado limitou-se às dissertações apresentadas até aqui. Outras pesquisas foram 

identificadas a respeito de instituições das demais regiões ou com abrangência nacional. 

Valério (2006), por exemplo, realizou em seu mestrado um estudo exploratório 

qualitativo sobre a divulgação científica na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

buscando destacar a sua importância como recurso educativo. Para isso, ele analisou a 

estrutura de comunicação da instituição, mas incluiu também, na pesquisa empírica, os 

documentos oficiais da universidade relacionando-os às atividades de extensão desenvolvidas. 

Assim, mapeou, nessas atividades, as que se caracterizassem como divulgação científica, 

completando a análise com entrevistas semiestruturadas com profissionais da UFSC. O autor 

confirmou o potencial da instituição enquanto espaço de divulgação científica, apontando 

condições institucionais que facilitam ou dificultam a efetivação das iniciativas de divulgação. 

Outro trabalho propositivo sobre o tema é a tese de doutorado de Teixeira (2016), cujo 

objetivo foi identificar as iniciativas de divulgação de CT&I da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT) e da Universidade do Estado de Mato Groso (Unemat), a fim de aperfeiçoar a 

comunicação institucional integrada, com foco no fortalecimento da ciência no Estado. A 

autora verificou que os portais e canais de mídia sociais dessas universidades carecem de 

melhor dinamização. Como o objetivo era propor uma integração entre as instituições, ela 

concluiu a impossibilidade devido às diferenças culturais e institucionais, apontando como 

alternativa o desenvolvimento de ações através de um Sistema Estadual de CT&I. 
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Por fim, destacamos a dissertação de Reis (2002), cujos objeto e objetivo harmonizam 

mais com os nossos. Seu objetivo foi a realização de um levantamento do Jornalismo Online e 

da divulgação de CT&I praticados pelas universidades federais brasileiras na internet no 

início deste século. Ressalte-se que o trabalho é pioneiro, já que realizou tal diagnóstico 

quando o acesso individual e institucional à rede no Brasil ainda engatinhava e seu uso era 

incipiente como estratégia jornalística. O autor analisou os portais de 36 universidades da rede 

federal cujos endereços estavam disponíveis na página do MEC. Ele adotou formulários para 

registrar os dados de seu levantamento, a partir de duas categorias e respectivas ferramentas 

(ibid, p. 67): 

 Jornalismo Online: Notícias no site; clipping eletrônico; página de notícias, jornal 

eletrônico, boletim eletrônico e revista eletrônica; atualização; multimídia; 

hipertexto; bancos de dados/arquivos. 

 Jornalismo Científico: notas e reportagens; disponibilização do contato com as 

fontes; guia de fontes. 

Reis (2002) concluiu que, apesar de grande parte das instituições usar seu site para 

divulgação de informações jornalísticas, elas ainda não exploravam os recursos oferecidos 

pela internet. Faltava a elas também maior atenção à divulgação do conhecimento de CT&I 

produzido por sua comunidade acadêmica. 

Posteriormente, Moraes e Porto (2009) investigaram a divulgação científica on-line 

em nove universidades federais da região Nordeste, com o objetivo de analisar até que ponto 

essas instituições consideravam as potencialidades oferecidas pela internet na busca pela 

aproximação entre a sociedade e o conhecimento científico produzido na academia. Os 

resultados deram ênfase a três eixos: interatividade; periodicidade de atualização; e utilização 

de memória. Os autores concluíram que o jornalismo on-line produzido pelas universidades 

apresentava profundas limitações no que tange à interatividade. Ademais, o conteúdo de 

divulgação científica, além de não ter destaque nas páginas iniciais dos sites, apresentava uma 

profunda descontinuidade. Isso sem considerar, como atestam os autores, os sites de 

instituições que, à época, sequer apresentavam qualquer iniciativa significativa de divulgação 

da ciência, como os das universidades do Maranhão (UFMA), do Piauí (UFPI), da Paraíba 

(PB) e da Bahia (UFBA). 

Em um levantamento semelhante ao de Moraes e Porto (2009), realizado três anos 

depois, Sonia Aguiar, orientadora deste trabalho de mestrado, tomou a dissertação de Reis 

(2002) como ponto de partida para analisar como as universidades estaduais e federais e as 

fundações de amparo à pesquisa (FAPs) da Região Nordeste utilizavam os recursos digitais 
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disponíveis na internet para fins de divulgação científica. Assim como Moraes e Porto, Aguiar 

(2013) inventariou ações e ferramentas utilizadas por essas instituições para elaborar seu 

diagnóstico. Ela percebeu haver uma dissociação entre a política de comunicação institucional 

e as demandas de divulgação da ciência produzida nas entidades estudadas. Observou também 

a incipiente utilização do potencial do jornalismo hipermídia para a divulgação em CT&I. 

Por fim, Queiroz e Becker (2016) investigaram se as “50 melhores universidades 

brasileiras” (segundo o ranking elaborado anualmente pela Folha de São Paulo) possuem 

estratégias formuladas e mantêm um trabalho estruturado de jornalismo científico e/ou 

divulgação científica. Concluíram que em apenas 15 delas havia iniciativas estruturadas de 

divulgação ou jornalismo científico. Dentre essas 15 universidades, 11 estão entre as 25 

melhores ranqueadas pela Folha. Das 15 instituições citadas, apenas três delas estão sediadas 

no Nordeste: UFC, UFPE e UFBA. No caso desta última, entretanto, consideraram como uma 

iniciativa institucional a Agência de Notícias Ciência e Cultura, a qual desconsideramos como 

sendo uma ação da universidade, conforme relatamos no tópico 3.2. 
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2. As universidades e a pesquisa científica na região Nordeste 

 

Entender as condições de produção da ciência no Brasil – especialmente na região 

Nordeste – é essencial para analisarmos o modo como ela é tornada pública pelas 

universidades federais. Assim, fomos buscar na produção de Milton Santos uma leitura crítica 

da produção de conhecimento no território. Tendo como base seu trabalho intitulado “O 

Ensino Superior Público e Particular e o Território Brasileiro” (SANTOS, 2000), 

aprofundamos os conceitos de região e de meio técnico-científico-informacional para lastrear 

a discussão sobre o tema. No subcapítulo 2.2, atualizamos o estudo empírico de Santos e 

Silveira (2000) sobre o ensino superior no território brasileiro, e o ampliamos a partir dos 

dados oficiais da pós-graduação e dos investimentos em C&T na região Nordeste. 

 

2.1. A ciência no território nacional: desigualdades persistentes 

De modo geral, a história do meio geográfico pode ser dividida em três etapas: o meio 

natural, o meio técnico e o meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 2004, p. 234). O 

meio natural é a fase em que o homem tirava da natureza o necessário para a sua 

sobrevivência. Nessa etapa, os movimentos das partes que integram o meio, suas 

metamorfoses, são processos resultantes das energias naturais desencadeadas. Um dado 

importante aqui é que o homem (no sentido do ser humano) é criador, mas subordinado; ainda 

não dominou a natureza (SANTOS, 2004, p. 131; SANTOS, 2008b, p. 133). 

As motivações de uso eram, sobretudo, locais, ainda que o papel do 

intercâmbio nas determinações sociais pudessem ser crescentes. Assim, a 

sociedade local era, ao mesmo tempo, criadora das técnicas utilizadas, 

comandante dos tempos sociais e dos limites de sua utilização. A harmonia 

socioespacial assim estabelecida era, desse modo, respeitosa da natureza 

herdada, no processo de criação de uma nova natureza (SANTOS, 2004, p. 

236). 

 

Posteriormente, o aperfeiçoamento e mecanização das técnicas passam a desafiar as 

lógicas naturais e dá-se início ao meio técnico. Mecaniza-se, então e também, o território. 

Esse processo é concretizado entre o fim do século XVIII e começo do século XIX, com a 

Revolução Industrial (SANTOS, 2004, p. 131 e 237; SANTOS, 2008b, p. 133). Tem-se aqui 

uma lógica que, segundo Milton Santos, é a de que a “história das chamadas relações entre 

sociedade e natureza é, em todos os lugares habitados, a da substituição de um meio natural, 

dado a uma determinada sociedade, por um meio cada vez mais artificializado, isto é, 

sucessivamente instrumentalizado por essa mesma sociedade” (ibid, p. 233, grifo do autor). 
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A partir do instante em que se somam à técnica a ciência e a informação, dá-se início 

ao meio técnico-científico-informacional, período que vem intensificado desde a Segunda 

Guerra Mundial até nossos dias. Nesta época, o trabalho torna-se cada vez mais científico e, 

ao mesmo tempo, tem-se uma informatização do território (ibid, 2004, p. 234-235; ibid, 

2008b, p. 133). Ou seja, o que difere o meio técnico-científico-informacional dos períodos 

anteriores, em que já havia o emprego de técnica e ciência nas atividades humanas, é que aqui 

se tem a interdependência da ciência e da técnica em todos os aspectos da vida social, o que 

ocorre em todos os lugares do mundo, ainda que em diferentes proporções. Assim, o conceito 

não se limita a uma época, mas ao próprio espaço geográfico, que pode ser chamado de meio 

técnico-científico (SANTOS, 2008b, p. 116-117). É, segundo, Milton, a cientifização e a 

tecnicização da paisagem, e a “informacionalização” do espaço (ibid, p. 48).  

 

2.1.1. A informação e a ciência no território 

Ao contrário dos primeiros tempos de intervenção na natureza, em que as ações 

humanas se davam em âmbito local, o meio técnico-científico-informacional mantém 

profunda relação com a globalização econômico-financeira – também chamada por Milton de 

mundialização – pois, “os espaços, assim requalificados, atendem sobretudo a interesses dos 

atores hegemônicos da economia e da sociedade, e desse modo são incorporados plenamente 

às correntes de globalização” (ibid, 2008b, p. 48).  

Tal relação é fomentada pela inserção da informação no espaço geográfico e nos 

processos sociais. A instantaneidade da informação cria uma relação unitária na escala do 

mundo entre lugares e acontecimentos. A mais-valia, por sua vez, é tornada mundial pela 

produção e unificada por meio do sistema bancário (SANTOS, 2004, p. 238; SANTOS, 

2008b, p. 46-47). Afinal, a informação não apenas está presente nas coisas que formam o 

espaço, como é “necessária à ação realizada sobre essas coisas” (ibid, 2004, p. 239). A 

informação torna internacional também a divisão do trabalho, base da presença do capital em 

cada espaço (Id., 2004, p. 131). “O componente internacional da divisão do trabalho tende a 

aumentar exponencialmente. Assim, as motivações de uso dos sistemas técnicos são 

crescentemente estranhas às lógicas locais e, mesmo, nacionais”, de modo “indiferente às 

condições preexistentes”, com o assinala Milton Santos (Id., 2004, p. 237). Essa indiferença 

significa não só a presença do capital indistintamente em cada subespaço, como sua sanha de 

integrar cada área no sistema de geração de lucro, cada qual com uma forma distinta de 

participação, o que ficará mais claro no tópico referente à região,   
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A presença do capital no espaço determina e é determinada pela presença da ciência e 

da informação. Estas, por sua vez, ainda que tenham uma difusão mais rápida e extensa do 

que antes, não se distribuem de maneira uniforme em todas as escalas do planeta: a recriação 

da geografia é desigualitária. “São desigualdades de um tipo novo, já por sua constituição, já 

por seus efeitos sobre os processos produtivos sociais” (Id., 2008b, p. 48). 

Do ponto de vista da composição quantitativa e qualitativa dos subespaços 

(aportes da ciência, da tecnologia e da informação), haveria áreas de 

densidade (zonas “luminosas”), áreas praticamente vazias (zonas “opacas”) e 

uma infinidade de situações intermediárias, estando cada combinação à 

altura de suportar as diferentes modalidades do funcionamento das 

sociedades em questão (idem). 

 

O conteúdo técnico-científico do espaço permite a produção de um mesmo produto em 

áreas menos extensas, em quantidades cada vez maiores e em tempo cada vez mais curto. 

Essa lógica impõe um desequilíbrio em setores como a quantidade e a qualidade da 

população, os capitais empregados, as formas de organização e as relações sociais (Id., 2008b, 

p. 120). Milton Santos (ibid, p. 134) também se refere a uma “expansão das formas de 

produção não-material: da saúde, da educação, do lazer, da informação e até mesmo das 

esperanças. São formas de consumo não-material que se disseminam sobre o território”. Os 

espaços, assim requalificados, obedecem aos interesses do capital hegemônico, que incorpora 

às novas correntes mundiais sua economia, cultura e política: “o meio técnico-científico-

informacional é a cara geográfica da globalização” (SANTOS, 2004, p. 239).  

Essa fase histórica caracteriza-se, então, por novos signos, a saber:  

Multinacionalização das firmas e a internacionalização da produção e do 

produto; a generalização do fenômeno do crédito, que reforça as 

características da economização da vida social; os novos papéis do Estado 

em uma sociedade e uma economia mundializadas; o frenesi de uma 

circulação tornada fator essencial da acumulação; a grande revolução da 

informação que liga instantaneamente os lugares, graças aos progressos da 

informática (SANTOS, 2008b, p. 117). 

 

Vê-se, aqui, não apenas os meios de produção e a organização do trabalho integrados 

mundialmente através da informação, como também a “economização da vida social”, ou 

seja, a presença do crédito nos mais diversos espaços e nas mais variadas atividades humanas. 

Com toda razão, o capital financeiro, tentacular, se expande preenchendo todas as frestas 

possíveis da vida social, através do comércio, da cultura, do trabalho, da política. Percebe-se 

sua presença na antecipação do crédito para o capital produtivo, no financiamento antecipado 

da lavoura no agronegócio, na poupança previdenciária diante da precarização cada vez maior 

dessa política pública, e também na educação, nas modalidades de “crédito educativo”. 
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Tanto o capital empresarial quanto o capital financeiro estão presentes no ensino 

superior no Brasil. As universidades privadas tiveram um crescimento vertiginoso nos últimos 

quinze anos, como veremos no subcapítulo seguinte. Sua expansão alia o próprio capital 

empresarial (as faculdades e universidades particulares) e o capital financeiro, responsável 

pelo financiamento estudantil. O Estado participa desse processo por meio de uma política 

pública que promove o financiamento individual para estudantes, através do FIES – Fundo de 

Financiamento Estudantil13, subsidiando diretamente vagas em instituições privadas através 

do Programa Universidade para Todos (PROUNI).  

O próprio nome desta iniciativa aponta a expansão do poder do capital por meio da 

“esperança”, uma das formas de produção não-material descritas por Milton Santos. A 

esperança e o conhecimento são transformados em mercadorias, como os demais bens não-

materiais. E o que antes não era comercializável, passa a ser lucrativo através da integração 

das pessoas à lógica do capital. “Valores de uso são mais frequentemente transformados em 

valores de troca, ampliando a economização da vida social, mudando a escala de valores 

culturais, favorecendo o processo de alienação de lugares e de homens” (Id., 2008b, p. 121). 

Os valores de troca, por sua vez, se produzem cada vez, o que leva à sucessão da 

especialização pela necessidade de mais circulação. Esta, então, tende cada vez mais a 

transformar a produção e o espaço. Como consequência, aprofundam-se as especializações 

produtivas, exigindo mais circulação. Todo esse círculo depende da fluidez das redes e da 

flexibilidade dos regulamentos (SANTOS, 2004, p. 241). Aqui também entra a participação 

do Estado, por isso se vê costumeiramente interferências do lobby do capital na regulação 

pública, em todos os setores administrativos. 

Desse modo, a expansão, dentro dos países subdesenvolvidos, das áreas 

organizadas segundo as leis da ciência e da técnica (grandemente feita com 

recursos públicos) constitui um fator de atração de capitais forâneos cada vez 

maiores, de tal maneira que, de um lado, a nação inteira é chamada a 

financiar os lucros crescentes de companhias estrangeiras e de uns poucos 

proprietários, ao mesmo tempo em que o próprio Estado encontra 

dificuldades para a gestão dos negócios (SANTOS, 2008a, p. 59). 

 

A mesma lógica pode ser replicada no território nacional, em relação ao ensino 

superior: o Estado usou de políticas e recursos públicos para expandir vagas na educação 

                                                           
13 Programa do Ministério da Educação criado pela Lei 10.260/2001, destinado a financiar a graduação de 

estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos. Em 2010, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) passou a ser o Agente Operador do Programa para contratos formalizados a partir desse ano, 

com cobertura de até 100% do curso e taxa de juros de 3,4% ao ano. A partir do segundo semestre de 2015, a 

taxa de juros subiu para 6,5% ao ano, visando “realizar um realinhamento da taxa de juros às condições 

existentes no cenário econômico e à necessidade de ajuste fiscal”, segundo o site oficial do FIES. 

(http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies, acesso em 01/04/2019). 
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superior para os subespaços que careciam delas, mas o fez também – e principalmente – 

financiando instituições privadas, garantindo o lucro desse empresariado e do capital 

financeiro a reboque. Porém, o próprio Estado encontrou dificuldades para sustentar a 

política, reduzindo seus investimentos no setor, recuando sua participação, mas garantindo um 

legado que garantiu a presença e crescimento do setor privado na área, como será visto a 

seguir, tomando como base o conceito de região em Milton Santos. 

 

2.1.2 As universidades no “arquipélago”: território e região 

A formação e o desenvolvimento econômico do território nacional ocorrem a partir do 

litoral, com base na economia de exportação, com a agricultura canavieira do Recôncavo 

baiano e da Zona da Mata do Nordeste. Em seguida, são influenciados pela exploração dos 

diamantes e do ouro no interior dos estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso. 

Depois, a indústria da borracha elevou a vida urbana de Belém e Manaus, assim como o café 

consolidou São Paulo e Santos. Ainda na Bahia, o cacau fez nascer e crescer uma rede de 

cidades e o porto de Ilhéus (SANTOS & SILVEIRA, 2000, p. 15). 

Santos e Silveira comparam o território brasileiro a um arquipélago: com a 

mecanização da produção na segunda metade do século XIX, o que corresponde, portanto, ao 

período técnico, formam-se “ilhas” mecanizadas, isto é, pontos ou manchas do território onde 

se realizam uma produção e uma circulação mecanizadas. Somente nos anos 1950, tem início 

a interligação desses pontos por ferrovias e rodovias, revelando a heterogeneidade da 

formação econômica do território – e até agravando-a, visto que as disparidades regionais 

tenderiam a se tornar estruturais. Isso se deu, entre outros fatores, graças às especializações 

das regiões em matérias-primas de exportação, cujo transporte para os portos fundamentaram 

a constituição das interligações que foram instaladas – em detrimento de um projeto de 

integração nacional (ibid, p. 17). 

O modo como ocorreu o processo da urbanização brasileira também contribui para 

esse contexto de “arquipélago tecnológico”. Santos observa que houve uma completa inversão 

em relação à residência no Brasil: de 1940 a 1980, a taxa de urbanização saiu de 26,35% para 

68,86% (SANTOS, 2008b, p. 129). O período em que se intensificam as estruturas 

rodoviárias e ferroviárias é o mesmo em que a população se consolida como majoritariamente 

urbana, a partir de meados do século XX. Se o autor observa que a integração rodoviária e 

ferroviária do território revela e até agrava a heterogeneidade do espaço nacional, em relação 

à urbanização, ele reforça a contribuição das heranças estruturais para as condições 

posteriores de cada região para seu desenvolvimento. 
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A situação anterior de cada região pesa sobre os processos recentes. Quando 

da intensificação da urbanização, algumas áreas eram de antigo povoamento, 

servidas por infra-estruturas antigas, representativas de necessidades do 

passado e não respondendo, assim, às vocações do presente. É a realidade do 

Nordeste, onde, também, uma estrutura fundiária desde cedo hostil a uma 

maior distribuição de renda, a um maior consumo e a uma maior 

terciarização ajudava a manter na pobreza milhões de pessoas e impedia uma 

urbanização mais expressiva. Por isso a introdução de inovações materiais e 

sociais iria encontrar grande resistência de um passado cristalizado na 

sociedade e no espaço, atrasando o processo de desenvolvimento e 

urbanização (ibid, p. 131). 

 

Durante o período de intensa urbanização, a partir de um determinado momento as 

mudanças, além de quantitativas, se tornam qualitativas: isso ocorre na década de 1960 e 

principalmente na de 1970. “A urbanização ganha um novo conteúdo e uma nova dinâmica, 

graças aos processos de modernização que o país conhece e que explicam a nova situação” 

(Id., 2008b, p. 132). Essa situação reflete nos números da educação superior: a urbanização 

demanda crescimento da oferta de vagas, levando as décadas de 1960 e 1970 a registrarem 

uma “‘explosão’ da matrícula universitária, com um aumento de cerca de 360%” (SANTOS 

& SILVEIRA, 2000, p. 24). 

O capital se difunde rapidamente em novas formas tecnológicas, organizacionais e 

ocupacionais. No caso do Brasil, o meio técnico-científico está presente no que Santos 

denomina como “região concentrada”, que compreende os estados das regiões Sudeste e Sul e 

desborda para o Planalto Central, onde se concentram as decisões políticas que afetam toda a 

Federação. Mas “esse meio técnico-científico se dá como manchas em outras áreas do 

território nacional, e como pontos em todos os Estados e unidades da Federação, tudo isso 

prefigurando o território nacional do futuro” (Id., 2008b, p. 135).  

A união entre técnica e ciência na fase anterior, a partir dos anos 1970, que havia 

transformado o território brasileiro, ganha força regida pelo mercado globalizado de produção 

e consumo. A informação e as finanças tornam-se fundamentais para o funcionamento dessa 

nova fase do projeto capitalista mundial na estrutura da sociedade. A distribuição territorial do 

país se dá, então, de acordo com o nível de influência das finanças e da informação (SANTOS 

& SILVEIRA, 2000, p. 31). A expansão do capitalismo no território nacional, constituído na 

dispersão de uma produção altamente eficiente e na creditização do território, só se tornou 

possível com a informatização do espaço brasileiro (SANTOS, 2008b, p. 137). Reflexo de 

como o meio técnico-científico-informacional configura-se no mundo globalizado. 

De fato, os eventos são, hoje, dotados de uma simultaneidade que se 

distingue das simultaneidades precedentes, pelo fato de ser movida por um 

único conjunto motor, a mais-valia no nível mundial, que é, em última 
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análise, responsável, direta ou indireta, pela forma como os eventos se dão 

sobre os diversos territórios. Essa unificação se dá, em grande parte, através 

do nexo financeiro e conduz a uma reformulação do espaço em escala 

mundial (Id., 2008b, p. 137). 

 

A penetração do capital no território caminha junto com o avanço da 

informacionalização do espaço, de acordo com as características estruturais dos lugares. 

Apesar de os subespaços diferirem em suas possibilidades de produzir lucro para o setor 

produtivo hegemônico, todos eles são chamados a colaborar (Id., 2004, p. 247). “Os lugares 

se distinguiriam pela diferente capacidade de oferecer rentabilidade aos investimentos. Essa 

rentabilidade é maior ou menor, em virtude das condições locais de ordem técnica 

(equipamentos, infraestrutura, acessibilidade) e organizacional (leis locais, impostos, relações 

trabalhistas, tradição laboral) (Id., 2004, p. 247-248).  

Em alguns segmentos do mercado, como o educacional, por exemplo, as condições de 

ordem técnica não são tão necessárias, mas as de ordem organizacional têm certa importância. 

Contudo, é indiscutível que o mercado precisa conhecer cada local e suas especificidades, o 

que tem se tornado cada vez mais viável com a informacionalização do espaço. 

Podemos, igualmente, dizer que, graças à ciência e à tecnologia, o espaço se 

torna “conhecido”, isto é, um inventário das possibilidades capitalistas de 

sua utilização é cada vez mais possível e mais necessário como um pré-

requisito à instalação de atividades produtivas, tanto na cidade quanto no 

campo (Id., 2008a, p. 59). 

 

É este o jogo de oferta e demanda, o qual, segundo Santos e Silveira, implica que a 

distribuição de bens e serviços no território se dê de acordo com as lógicas de Estado e de 

Mercado. Se as condições econômicas, populacionais e de informação estão disponíveis nas 

metrópoles, estas tenderão a receber maiores e melhores ofertas de educação – sobretudo 

superior. Tende-se, assim, à instalação de um círculo vicioso, com a superposição de oferta e 

da demanda nas áreas geográficas já privilegiadas – dando-se também o inverso, o 

esvaziamento educacional em áreas com reduzida densidade populacional ou econômica 

(SANTOS e SILVEIRA, 2000, p. 58-59). 

A divisão social do trabalho, por sua vez, está também diretamente ligada à relação 

entre oferta e demanda da educação. “Pois a escolha de um curso é, simultaneamente, uma 

opção social, econômica, política, cultural e territorialmente condicionada” (ibid, p. 60). Onde 

há demanda, buscam-se cursos para supri-la, enquanto a existência da oferta termina por gerar 

uma pressão para aumento da demanda. A localização geográfica da oferta cria também o 
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deslocamento das pessoas em busca dos cursos ausentes em sua localidade, o que exige, claro, 

um custo financeiro, e resulta em uma seletividade sócio-territorial (ibid, p. 60-61). 

O meio técnico-científico-informacional dá as condições para que o capital preencha 

seus espaços, creditizando o território, produzindo lucro em todas as atividades sociais 

possíveis. Isto, porém, não seria possível sem a gestão do Estado. 

Desse modo, a expansão, dentro dos países subdesenvolvidos, das áreas 

organizadas segundo as leis da ciência e da técnica (grandemente feita com 

recursos públicos) constitui um fator de atração de capitais forâneos cada 

vez maiores, de tal maneira que, de um lado, a nação inteira é chamada a 

financiar os lucros crescentes de companhias estrangeiras e de uns poucos 

proprietários, ao mesmo tempo em que o próprio Estado encontra 

dificuldades para a gestão dos negócios (Id., 2008a, p. 61 – grifo nosso). 

 

De fato, é fundamental que o Estado desregule alguma(s) de suas políticas públicas 

para que o capital ocupe o vácuo formado. Ainda que a participação do mercado se dê de 

forma compartilhada com a administração pública, esta, aos poucos, vai sendo precarizada até 

que aquele preencha todas as demandas. No mundo globalizado, isso se dá de fora para dentro 

do território nacional. E também no interior deste, das regiões concentradas para as demais 

regiões; e ainda no interior destas, que também formam suas sub-regiões concentradas. 

Afinal, com o advento da informação, o capitalismo não precisa mais estar em todos os 

lugares ao mesmo tempo, com toda a sua estrutura, pois forma um sistema de sistemas, em 

que cada lugar participa dele com alguma função. 

Sob esta compreensão, partimos para a nossa análise da produção de ciência na região 

Nordeste e, consequentemente, do território nacional. 

 

2.2 Perfil das universidades federais do Nordeste brasileiro 

Qualquer prática social, como é o caso da Comunicação Pública da Ciência feita pelas 

universidades, deve ser vista a partir da sua realidade estrutural. Neste sentido, este tópico traz 

uma análise das condições de produção da ciência na região Nordeste, para compreendermos 

a estrutura a partir da qual as universidades federais comunicam a ciência por elas produzida. 

Nossa análise parte do estudo feito por Santos e Silveira (2000), que mostra os números da 

educação superior no Brasil como reflexo da construção do espaço nacional. Para os autores, 

a criação das instituições de ensino superior e a ampliação de suas vagas se deram em 

consonância com as fases da implantação do capitalismo no território brasileiro.  

Ao longo da segunda metade do século XIX, a mecanização da produção e, depois, do 

território, ocorreu através da instalação de usinas açucareiras e, mais tarde, da navegação-a-
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vapor e das ferrovias. Até a metade do século XX, vê-se a mecanização da exploração de 

minérios, as necessidades de uma agricultura de exportação e a progressiva tecnificação do 

território, o que passou a demandar conhecimentos técnicos, especialmente a engenharia, a 

qual viria a se somar aos saberes universais (ibid, p. 17). Ressalte-se que o funcionamento de 

cursos universitários e o reconhecimento dos primeiros diplomas de nível superior no Brasil 

datam de 1891, em escolas particulares (ibid, p. 18).  

Em 1908, o país detinha 6.735 matrículas no ensino superior, das quais 45,61% no Rio 

de Janeiro, seguido dos outros importantes centros de produção: São Paulo (15,98%), Bahia 

(13,35%), Pernambuco (9,49%), Minas Gerais (7,05%) e Rio Grande do Sul (5,54%) (ibid, p. 

18). Em 1935, o total de estudantes universitários cresceu mais de 500%, alcançando 34.174 

matrículas. O número de instituições de ensino superior cresceu de 28, em 1908, para 50, 

quatro anos depois; em 1935, eram 248 (ibid, p. 18). Não por acaso, esse processo coincide 

com um período de aumento acelerado da população do país. 

A partir da metade dos anos 1950, a indústria brasileira se amplia e diversifica e São 

Paulo se consolida como a grande metrópole fabril do país. As necessidades alimentares e de 

matérias-primas de outras regiões acarretaram o aumento da malha rodoviária. A população 

brasileira crescia continuamente, passando de 30 milhões, em 1920, para perto de 83 milhões 

em 1965. Esse aumento trouxe um desequilíbrio Demográfico, através do crescimento da 

população urbana e redistribuição no território nacional (ibid, p. 21): as regiões Norte e 

Nordeste, cuja população correspondia a quase 35% da população, em 1872, passaram a ter 

apenas 25,76%, mesmo com a taxa de natalidade mais alta do que no resto do país. Consolida-

se a hegemonia paulista, com aumento dos investimentos, modernização e concentração da 

polarização industrial (ibid, p. 22).  

Nos anos 1960, a urbanização e a “modernização conservadora” adotada pelos 

governos militares demandam uma ampliação da oferta educacional. Entre 1960 e 1970, 

registra-se uma nova “explosão” do número de matrículas universitárias, que cresceu cerca 

360%, através da criação de 180 novas instituições de ensino superior. Em 1971, eram 619 

instituições, das quais 435 particulares (mais de 70%). Do total, 414 (67%) estavam sediadas 

na região Sudeste, dentre as quais, 314 – quase 76% – eram privadas (ibid, p. 24). 

Nesse período, que se inicia no pós-guerra, a adaptação do país ao modelo capitalista 

internacional torna-se mais requintada. A industrialização centralizada atraía migrações para o 

estado de São Paulo, período que cria condições para “reativar o processo de enfraquecimento 

de todas as periferias, enquanto o país parecia refluir para o seu centro: capitais privados, 

investimentos públicos, população, crescimento e pobreza” (ibid, p. 26). Por outro lado, há 
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também a implantação de complexos e polos industriais em outras regiões do país, como o 

petroquímico, em Camaçari (BA), o siderúrgico em Itaqui (MA), o eletrometalúrgico de 

Tucuruí (PA), a indústria de derivados de cloro, em Alagoas, o Projeto Grande Carajás (área 

de 900.000 km2, situada entre os estados do Pará, Tocantins e Maranhão, destinada pelo 

governo federal para extração de minério por empresas nacionais e multinacionais14). As 

redes de transportes, mais densas e modernas, e a modernização das comunicações demandas 

por esses projetos dariam fluidez ao território (ibid, p. 29). 

A partir dos anos 1970, irradia-se o meio técnico-científico-informacional no Brasil, 

período em que o território “ganha novos conteúdos e impõe novos comportamentos, graças 

às enormes possibilidades da produção e, sobretudo, da circulação dos insumos, dos produtos, 

do dinheiro, das ideias e informações, das ordens e dos homens” (ibid, p. 31). O capital 

empresarial e financeiro, constituído em redes internacionais, estimula a permanente 

renovação dos sistemas de engenharia, com a disponibilidade de créditos e empréstimos de 

diversas espécies (ibid, p. 32). 

Esse novo meio se consolida, sobretudo, nas regiões Sul e Sudeste, mas aparece 

também em manchas e pontos de outros estados (ibid, p. 31) – caracterizando o “arquipélago” 

descrito pelos autores e mencionado no tópico anterior. Aumentam o número e a força de 

cidades locais, enquanto as metrópoles regionais tendem a crescer relativamente mais do que 

as metrópoles do Sudeste. Elas também mudaram de qualidade, pois se transformaram em 

metrópoles com um conteúdo nacional e passam a formar relações interurbanas, com o 

aumento da divisão do trabalho (ibid, p. 33). 

Escrevendo no final dos anos 1990, sobre dados de até 1996, Santos e Silveira (2000) 

pontuam sua análise do ensino superior no território sob este recorte. Os autores observam 

que, de 1980 a 1996, houve uma estagnação no crescimento do número de matrículas no 

ensino superior (ibid, p. 40). Inclusive – e principalmente – se considerada a relação entre 

pessoas em idade universitária e o número de alunos matriculados: um índice de 12,2 em 

1980 e de 11,0 em 1996 (ibid, p. 42)15. 

Dentre os determinantes desse processo recente poderíamos mencionar, de 

um lado, a cristalização do sistema público e, de outro, o problema do acesso 

                                                           
14 Pelo Decreto de Lei nº 1813, de 24 de novembro de 1980. 
15 Os autores adotam um índice obtido a partir da divisão entre a população em idade universitária (18 a 24 anos) 

e o número de matrículas. Em 1980, por exemplo, a população em idade universitária no país era de 16.770.351, 

enquanto o número de matrícula foi de 1.377.286, o que resultou no índice 12,2. Em 1996, a população com 

idade entre 18 e 24 anos aumentou para 20.580.589, enquanto as matrículas cresceram para 1.868.529, 

resultando no índice 11,0. Não adotamos esse cálculo porque achamos que ele inverte a lógica, pois o índice se 

torna mais alto quando o número de matrículas em relação à população é menor. Preferimos usar um índice 

baseado na quantidade de matrículas para cada mil habitantes em idade universitária. 
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ao sistema particular, afetado pelas crises econômicas, que levam à 

inadimplência geral e nas faculdades, assim como os problemas específicos 

das bolsas e do crédito educativo (ibid, p. 42). 

 

Considerando o crescimento populacional do país ao longo das décadas, atualizamos o 

número de matrículas no ensino superior relacionando-o à população em idade universitária 

segundo o padrão adotado por Santos e Silveira, ou seja, 18 a 24 anos. Porém, em vez de uma 

divisão deste por aquele, preferimos adotar como índice a quantidade de alunos matriculados 

para cada mil habitantes em idade universitária. Utilizando os números trazidos pelos autores 

para os anos de 1960 a 1996, completando com um levantamento que realizamos em nossa 

pesquisa, apresentamos no Gráfico 1 a progressão da ocupação relativa de vagas nas 

instituições de ensino superior no Brasil. É importante destacar que nos limitamos aos cursos 

presenciais, mantendo o padrão que já havia sido levantado por Santos e Silveira (2000). 

 

Gráfico 1- Alunos matriculados na graduação presencial, nas redes pública e privada, para cada mil 

habitantes em idade universitária (18 a 24 anos), por região (1960-2015) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: SANTOS & SILVEIRA, 2000; Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios 2006 e 2015; Censo Demográfico 2000 e 2010; Série Histórica por Município 

(INEP)1991 a 2010; Sinopse Estatística da Educação Superior (INEP) 2011 a 2015 (COSTA, 2019). 

 

Percebe-se o crescimento do número de matrículas, entre os anos 1960 e 80, e a 

estagnação dali em diante, até 1996, como observaram os autores. Até 2000, período já não 

coberto pelo levantamento da dupla, nota-se um pequeno crescimento no número de 



47 

 

matrículas em relação à população em idade universitária. A partir de 2006, por outro lado, 

verifica-se uma nova “explosão” no crescimento da quantidade de alunos matriculados.  

É necessário esclarecer, em termos metodológicos, que os dados coletados para 

complementação e atualização daqueles trabalhados por Santos e Silveira têm origem em 

fontes diferentes em função dos períodos disponíveis: do Censo Demográfico (IBGE), nos 

anos 2000 e 2010, e da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD) nos anos 

2006 e 2015 – neste caso, números estimados por amostragem.  

Voltando aos dados, observa-se uma nova “explosão” das matrículas no ensino 

superior na primeira metade dos anos 2000 (até 2006), que abrange a segunda parte do último 

mandato do governo FHC e todo o primeiro mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva 

(ver Gráfico 2, em números absolutos). Se nos nove anos anteriores (entre 1991 e 2000), o 

número de matrículas cresceu 72%, passando de 1,56 milhões para 2,7 milhões, nos seis anos 

subsequentes aumentou 81%, alcançando 4,9 milhões de matrículas. Daí em diante a curva 

manteve-se ascendente, porém mais moderada, atingindo 6,6 milhões de alunos em 2015, 

correspondente a um incremento de 36% em relação a 2006. 

 

Gráfico 2 - Alunos matriculados na graduação presencial, nas redes pública e particular, por região 

(1991-2015) 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Série Histórica por Município (INEP) 1991 a 2010; Sinopse 

Estatística da Educação Superior (INEP) 2011 a 2015 (COSTA, 2019). 

 

Comparando os Gráficos 1 e 2, observa-se, tanto nos dados proporcionais quando nos 

absolutos, que a região Sudeste mantém a dianteira no crescimento do número de matrículas 
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ao longo de todo o período analisado (1991-2015). A região Nordeste, por outro lado, que até 

os anos 1990 ficara atrás da região Sul em números absolutos, supera-a e assume a segunda 

posição a partir de 2006. Na mesma comparação, todas as regiões apresentam crescimento no 

número de matrículas, mas a distância entre elas também aumenta: se até o ano 2000, as 

regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte estavam mais próximas entre si, em números 

absolutos, e distantes da Sudeste, esta disparou à frente, enquanto as demais distanciaram-se 

ligeiramente umas das outras, com pequena vantagem para a Nordeste. 

O quadro muda um pouco quando se compara os números absolutos de matrículas na 

rede pública federal (ver Gráfico 3), no qual as regiões Sudeste e Nordeste distanciam-se das 

demais, que se mantiveram próximas. A propósito, apenas nessas duas o crescimento é 

contínuo, como se percebe no Gráfico. Nas outras partes do território, o aumento é 

significativo, mas um pouco mais tímido. Em números totais, as matrículas nas instituições 

federais cresceram 51% nos nove anos entre 1991 e 2000 (de 320,6 mil para 484 mil), 

enquanto nos seis anos posteriores aumentaram 39%, chegando a 672 mil em 2006. Se, nos 

nove anos da década de 1990, a ampliação percentual se deu pela metade, entre 2006 e 2015 – 

mesma duração, portanto – o salto foi de 68%, superando pela primeira vez os seis dígitos, 

com 1,13 milhão de matrículas.  

 
Gráfico 3 - Alunos matriculados na Graduação Presencial, na rede pública federal, por região (1991-

2015) 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Série Histórica por Município (INEP)1991 a 2010; Sinopse 

Estatística da Educação Superior (INEP) 2011 a 2015 (COSTA, 2019). 

 

Apesar da expansão das matrículas nas instituições federais, é nas instituições privadas 

que a multiplicação acontece exponencialmente, seguindo a mesma tendência observada 

desde a ditadura militar. No Gráfico 4, visualizamos uma estabilização no período de 1991 a 
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199616 seguida da “explosão” das instituições privadas no ensino superior do país. Enquanto 

as matrículas na rede federal superam por pouco a casa de um milhão, na rede particular o 

número se aproxima dos cinco milhões. Indiscutivelmente, as políticas de financiamento 

estudantil por meio da ocupação de vagas nas instituições particulares de ensino superior, 

implantadas no país a partir de 2001, contribuíram para esse fenômeno17.  

 
Gráfico 4- Alunos matriculados na graduação presencial, no país, por dependência administrativa 

(1991-2015) 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Série Histórica por Município (INEP)1991 a 2010; Sinopse 

Estatística da Educação Superior (INEP) 2011 a 2015 (COSTA, 2019). 

 

Em termos regionais, percebe-se que Sudeste, Sul e Centro-Oeste vêm mantendo mais 

alunos matriculados em instituições privadas do que nas federais desde 1991, situação que se 

ampliou até 2015 (ver Gráfico 5). Tomando-se somente a região Sudeste, essa expansão é 

vertiginosa. Entre 1991 e 2000, seu alunado já havia aumentado 65%, passando de 661 mil 

para 1,1 milhão. Nos seis anos seguintes, os 78% de ampliação da base de matrículas fez o 

número chegar a quase dois milhões. No último período analisado, o crescimento estabilizou-

se, mas se manteve em alta, crescendo 26% entre 2006 e 2015.  

Nas regiões Norte e Nordeste, apenas nos primeiros anos do governo Lula as 

instituições privadas ultrapassaram as federais. Mas um dado curioso é que em 2015, pela 

primeira vez o número absoluto de matrículas em instituições privadas do Nordeste superou o 

da região Sul: 894 mil contra 721 mil.  

                                                           
16 Que cobrem os conturbados anos Collor-Itamar e o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (FHC).  
17 Foge do escopo desta pesquisa analisar esses dados em detalhes, mas é de conhecimento tácito que programas 

como o PROUNI e FIES são responsáveis por parte significativa do sucesso das empresas privadas de educação. 
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Gráfico 5 - Alunos matriculados na graduação presencial, da rede privada, por região (1991-2015) 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Série Histórica por Município (INEP) 1991 a 2010; Sinopse 

Estatística da Educação Superior (INEP) 2011 a 2015 (COSTA, 2019).  

 

Na região Nordeste (ver Anexo A – Gráficos 1 ao 5), em particular, as instituições 

privadas assumiram o protagonismo na oferta de matrículas na educação superior, inclusive 

invertendo sua posição em quase todos os estados: em 1991, as instituições particulares só 

não estavam aquém das federais no número de matrículas no Pernambuco e na Bahia (Anexo 

A – Gráficos 3 e 5), repetindo o fenômeno que ocorria com as regiões Sudeste, Sul e Centro-

Oeste. 

O Ceará, por sua vez, é o único estado onde o número de matriculados na rede 

estadual, em 2015, supera, ainda que discretamente, o da rede federal (Anexo A – Gráfico 2). 

Na Bahia (Anexo A – Gráfico 5), o número de matriculados na rede estadual não chega a 

superar o da rede federal, como ocorre no Ceará, mas, assim como no Pernambuco, há uma 

proximidade entre elas.  

Quando olhamos para o número de matriculados para cada mil habitantes em idade 

universitária (Anexo A – Gráfico 6), percebemos que, no Nordeste, o índice mantém relativa 

proximidade entre os estados, com exceção do Maranhão, pouco acima da casa das 160 

matrículas por mil. Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe têm posição mais destacada, 

enquanto a Paraíba lidera os estados do Nordeste na quantidade de matrículas relativa à 

população jovem. 

Compreender a constituição geográfica do ensino superior é importante, em relação 

ano nosso trabalho, por dois motivos. Primeiro, porque o crescimento do número de 

estudantes de ensino superior provoca uma demanda na pós-graduação e, consequentemente, 

da produção de pesquisas nas universidades, gerando, assim, a necessidade de que essa 

ciência seja tornada pública. Em segundo lugar, analisar o panorama da graduação no espaço 
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nacional aliado ao da pós-graduação stricto sensu nos fará entender a lógica considerada pelo 

Estado e pelo mercado para constituir sua demanda e determinar sua oferta.  

Iniciamos a apresentação dos dados levantados a respeito da pós-graduação stricto 

sensu no Brasil pela distribuição regional dos programas, que reforça o conceito de “região 

concentrada” verificado na graduação, com a hegemonia da região Sudeste (Gráfico 6).  

 

Gráfico 6- Quantidade de Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil (1998-2017) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Sistema de Informações Georreferenciadas da Capes 

(COSTA, 2019) 

 

Aqui, as regiões Nordeste e Sul estão próximas na quantidade de programas, o que em 

termos proporcionais favorece a segunda, considerando a sua população significativamente 

menor que a da primeira. Se recuperarmos o Gráfico 2, porém, lembraremos que, somente 

entre 2006 e 2010, o número absoluto de matriculados na graduação na região Nordeste 

superou o da região Sul. Isto é, se havia uma demanda reprimida por cursos superiores 

naquela região, apenas nos últimos anos, com o crescimento do alunado da graduação, foi se 

constituindo uma demanda por cursos de pós-graduação, o que explica, em parte, a 

quantidade de programas entre as duas regiões permanecer semelhante. 

Enquanto as instituições privadas assumiram uma hegemonia avassaladora na oferta 

de matrículas nos cursos superiores, em todas as regiões, no caso dos cursos de pós-graduação 

stricto sensu a situação é bem diferente, como pode ser verificado no Gráfico 7. As 

instituições federais, que já assumiam a dianteira na oferta de programas de mestrado e 
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doutorado pelo menos desde 1998 – ano mais remoto com dados disponíveis pela CAPES18 –, 

ampliaram significativamente seus cursos a partir dos primeiros anos do governo Lula. 

No Norte, onde as instituições demoraram décadas para ofertarem 24 programas 

stricto sensu (até 1998), 204 programas foram criados em menos de vinte anos (até 2017), 

como mostra o Gráfico 7. Enquanto isso, as instituições privadas, que não ofertavam nenhum 

curso de mestrado ou doutorado na região até 1998, passaram a oferecer apenas dez 

programas até 2017. As universidades estaduais e/ou municipais, que também não tinham 

nenhum curso stricto sensu em suas grades, chegaram a 22 programas no mesmo período. 

Situação semelhante ocorreu com a região Nordeste (Gráfico 7). Os números são 

superiores em todas as dependências administrativas19, mas a expansão da oferta particular 

também é desproporcional: de um programa em 1998 para 77 em 2017. Já os programas das 

instituições estaduais e/ou municipais tiveram um avanço um pouco mais significativo, 

puxado principalmente pela Bahia, como veremos mais adiante. 

 

                                                           
18 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - uma fundação vinculada ao Ministério da 

Educação (MEC) responsável pelo credenciamento e avaliação de todos os programas de pós-graduação no 

Brasil, inclusive os ofertados por instituições privadas. 
19 Termo utilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para 

definir a qual entidade “pertence” a instituição de ensino superior: Federal, Estadual, Municipal ou Privada. O 

órgão utiliza também o termo Categoria Administrativa. 
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Gráfico 7- Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil, por Dependência Administrativa 

(1998-2017) 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Sistema de Informações Georreferenciadas da Capes  

(COSTA, 2019). 
 

Nas regiões Sudeste e Sul, por outro lado, as instituições particulares tiveram um 

avanço muito mais consistente na oferta de cursos stricto sensu. Pelo que é visível no Gráfico 

7, todas as dependências administrativas tiveram um crescimento aproximado. No caso da 

região Sul, as instituições privadas ofertam mais cursos de mestrado e doutorado do que as 

estaduais e/ou municipais20: 256 programas das particulares, contra 204 das 

estaduais/municipais – no Centro-Oeste, as particulares também oferecem mais cursos stricto 

sensu do que estaduais e municipais, mas a diferença é proporcionalmente bem mais discreta. 

O Sudeste, por sua vez, onde essas entidades chegaram a ser protagonistas na pós-graduação, 

viu as federais se consolidando como líderes na oferta de programas. 

No Centro-Oeste (Gráfico 7), as particulares ensaiaram um crescimento, mas 

retrocederam e a oferta de pós-graduação se estabilizou. As estaduais/municipais, por sua vez, 

vêm ampliando seus programas ano a ano, partindo de apenas um em 1998 para 46 em 2017. 

                                                           
20 No caso da região Sul, caberia aos interessados nesse recorte verificar o peso nessa oferta das universidades 

confessionais, como as PUCs e a Unisinos, que são privadas. 
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Um fato significativo que observamos nos programas de pós-graduação ofertados no 

Brasil é a diferença entre os que possuem apenas mestrado (acadêmico ou profissional) e os 

que incluem também cursos de doutorado. Apenas a região concentrada (Sudeste/Sul), como 

podemos verificar no Gráfico 8, possui mais programas com o grau máximo do stricto sensu 

do que sem ele. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, do total de programas existentes, 

os que incluem doutorado correspondem, respectivamente, a 34%, 40% e 46%. No Sudeste, o 

percentual chega a 61% e o Sul ultrapassa um pouco a metade, com 51%. 

Vários fatores podem contribuir para isso. Um deles pode ter relação com a 

antiguidade de cada programa, condição que contribui para que lhe seja autorizada a inclusão 

de um curso de doutorado. Esta antiguidade significa também a existência mais longínqua de 

cursos de mestrado, criando uma demanda para uma formação maior. Um último fator que 

podemos exemplificar é a demanda mercadológica por profissionais de melhor formação na 

pesquisa. Todos os fatores, em maior ou menor medida, dizem respeito à formação econômica 

das regiões no território, isto é, podem não ser a causa da maior oferta de doutorado em seus 

programas, mas lhe fazem companhia como consequência de como o espaço nacional de 

desenvolveu. 

 

Gráfico 8- Proporção entre os Programas stricto sensu, no país, que possuem Doutorado e os que não 

possuem Doutorado¹ - Ano 2017 

 

¹ Os programas que não possuem Doutorado incluem apenas Mestrado Acadêmico e/ou Mestrado Profissional; 

os programas que possuem Doutorado podem incluir Mestrado Acadêmico e/ou Mestrado Profissional. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Sistema de Informações Georreferenciadas da Capes 

(COSTA, 2019). 

 

Adentrando ao Nordeste, a região confirma o crescimento dos programas de mestrado 

e doutorado a partir de meados da década de 2010. No cenário da pós-graduação, como se vê 

no  

Gráfico 9, fica perceptível a existência de uma região concentrada dentro do subespaço 

do Nordeste, que corresponde aos estados da Bahia e de Pernambuco. Outros três estados 

figuram com destaque: Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. É preciso ressalvar, outrossim, 
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que em relação ao número absoluto de programas stricto sensu, Pernambuco tinha hegemonia 

na região até por volta de 2015, enquanto a Bahia figurava em disputa com o Ceará, 

ultrapassando este por volta de 2008 e assumindo a dianteira na mesma época, superando 

Pernambuco. Cada estado, porém, apresenta uma situação particular, como veremos adiante. 

 

Gráfico 9- Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Nordeste, por estado (1998-2017) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Sistema de Informações Georreferenciadas da Capes 

(COSTA, 2019). 
 

No Maranhão (Gráfico 10), onde a oferta de programas na rede estadual passou de 

zero em 1998 a três em 2011, chegou a 13 em 2017. O Piauí, por outro lado, que não possuía 

sequer um programa em 1998, ganhou cinco em 2002 e mais quatro três anos depois.  Desde 

então vem crescendo significativamente, terminando 2017 com mais programas que o 

Maranhão: 38, contra 31 do vizinho. Sua universidade estadual, entretanto, só saiu do zero em 

2011, com a criação do primeiro programa, e apenas seis anos depois incluiu mais um na sua 

grade. As instituições particulares tiveram um desempenho ainda mais estagnado nesse 

estado: apenas um programa entre os anos de 2011 a 2017. 

O Ceará (Gráfico 10) teve um progresso em suas instituições estaduais, quanto à 

oferta de programas de pós-graduação, em consonância com o que se verificou no número de 

matrículas no ensino superior. O Rio Grande do Norte viu seus cursos de mestrado e 

doutorado avançarem de forma considerável na rede federal, superando, inclusive, o próprio 

Ceará, com 87 programas em 2017 no estado potiguar, contra 77 do vizinho – mais populoso, 

diga-se. Em 1998, é importante pontuar, quem tinha 10 programas a menos era o Rio Grande 

Norte: 18, enquanto o Ceará obviamente possuía 28. 
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Gráfico 10- Programas de Pós-Graduação stricto sensu no Nordeste, por Dependência 

Administrativa (1998-2017) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Sistema de Informações Georreferenciadas da Capes 

(COSTA, 2019). 
 

A Paraíba (Gráfico 10) segue o exemplo do vizinho de cima, o Rio Grande do Norte, 

apresentando grande destaque no crescimento de seus cursos stricto sensu na rede federal: um 

ápice de 97 programas em 2017. No mesmo gráfico, vemos que a hegemonia pernambucana 

se dá através das instituições federais. Dos 164 programas existentes no estado, 127 – ou seja, 

77,4% – pertencem às instituições mantidas pela União. No que se refere aos programas de 

pós-graduação, os dois menores estados nordestinos, Alagoas e Sergipe, apresentam 

desempenho semelhante (Gráfico 10). O segundo não possui instituições de ensino superior 
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estaduais ou municipais, enquanto o primeiro tem, nesta esfera, números discretos: dois 

programas em suas instituições estaduais. 

A Bahia também teve seu progresso nos programas de mestrado e doutorado na rede 

pública federal. Mas foi entre as instituições estaduais que ela deu um salto. Em 1998, possuía 

apenas um programa, indo a 7 em 2002 e a 15 em 2005. A partir daí, o número pulou para 31 

em 2008, crescendo substancialmente até atingir 64 programas em 2017. Para se ter uma 

ideia, a quantidade corresponde ao dobro da apresentada pelo vice-líder na região, o Ceará, 

que tem 32 programas em suas instituições estaduais. Quanto às instituições privadas, elas até 

ensaiaram uma ampliação mais destacada por volta de 2008, mas estagnaram a partir de 

então. 

Verificamos que, no Nordeste, a proporção entre programas que possuem cursos de 

doutorado e os que não possuem também está relacionada à formação de uma região 

concentrada dentro do próprio subespaço do Nordeste (ver Gráfico 11). Pernambuco, Ceará e 

Bahia possuem os maiores índices: entre os seus programas, 47,6%, 45,2% e 43% deles 

possuem doutorado. Paraíba e Rio Grande do Norte aparecem em seguida, com 40,4% e 38%. 

Sergipe, Alagoas, Piauí e Maranhão fecham a lista: 33,3%, 28,2%, 19,5% e 18,8%, 

respectivamente. 

 

Gráfico 11- Proporção entre os Programas stricto sensu, no Nordeste, que possuem Doutorado e os 

que não possuem Doutorado¹ - Ano 2017 

 

¹ Os programas que não possuem Doutorado incluem apenas Mestrado Acadêmico e/ou Mestrado Profissional; 

os programas que possuem Doutorado podem conter apenas o Doutorado ou incluir Mestrado Acadêmico e/ou 

Mestrado Profissional. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Sistema de Informações Georreferenciadas da Capes 

(COSTA, 2019). 

 



58 

 

O panorama das pós-graduações das universidades do país diz respeito, entre outros 

fatores, aos seus investimentos. No Gráfico 12, sobre a quantidade de bolsas concedidas pela 

CAPES aos discentes de mestrado e doutorado, observamos a hegemonia na região Sudeste, 

em relação às demais. O Nordeste, que se aproximava da região Sul no quesito, manteve-se 

estável no recebimento de bolsas, ficando a uma cera distância dos sulistas nos últimos anos – 

o que é uma perda relevante em termos proporcionais, considerando a já assinalada diferença 

populacional entre as duas. Todavia, a ampliação do número de bolsas CAPES não tem sido 

proporcional ao crescimento dos programas de pós-graduação. Enquanto nas regiões Norte, 

Centro-Oeste e Nordeste, a proporção é de, respectivamente, 18,3, 18,5 e 19 bolsas para cada 

programa, no Sudeste e no Sul a média sobe para 22,6 e 23, respectivamente. 

 

Gráfico 12- Quantidade de Bolsas concedidas pela Capes no país¹ (1995-2017) 

 

¹ Bolsas concedidas a discentes de Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado Pleno 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Sistema de Informações Georreferenciadas da Capes 

(COSTA, 2019). 
 

No Nordeste, a quantidade de bolsas concedidas pela Capes (Gráfico 13) reflete quase 

identicamente o número de programas stricto sensu nas universidades (Gráfico 6): 

Pernambuco e Bahia no topo do ranking; Sergipe, Alagoas, Piauí e Maranhão distantes, no 

final da lista; Ceará e Rio Grande do Norte com destaque, apesar de um pouco afastados do 

pelotão de cima. A diferença é que a Paraíba, que na quantidade de programas constava no 

grupo intermediário, aqui se coloca junto a pernambucanos e baianos entre os mais 

beneficiados com bolsas CAPES. 
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Gráfico 13- Quantidade de Bolsas concedidas pela Capes no Nordeste¹ (1995-2017) 

 

¹ Bolsas concedidas a discentes de Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado Pleno 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Sistema de Informações Georreferenciadas da Capes 

(COSTA, 2019). 
 

Aguiar (2013) observa a importância das fundações de amparo à pesquisa (FAP) no 

financiamento às pesquisas e aos programas de pós-graduação. Apesar de algumas existirem 

desde os anos 1960 (a paulista Fapesp foi criada em 1962), as FAP “só deslancharam a partir 

da Constituição de 1988, que criou um artigo facultando aos estados a vinculação 

orçamentária do setor de C&T e do estímulo às atividades de fomento à pesquisa” (ibid, p. 

131). Ainda assim, elas foram surgindo apenas gradativamente no decorrer das décadas de 

1990 e 2000. 

No Nordeste, existem dois períodos que compreendem o surgimento das FAPs (ver 

Figura 1). Entre 1989 e 1992, foram criadas as de Pernambuco, Alagoas, Ceará e Paraíba. De 

2001 até 2005, aparecem as da Bahia, do Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí e Sergipe. A 

história da criação das FAP, associada ao surgimento, em 2007, do conselho nacional dessas 

entidades, o Confap, tem significativa participação no desempenho das instituições 

universitárias na pesquisa e pós-graduação, como também destacou Aguiar (2013, p. 132). 
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Figura 1- Fundações de Apoio à Pesquisa da região Nordeste, por ano de implantação 

 

Fonte: AGUIAR, 2013 (Adaptado pelo autor) 

 

A atuação das fundações de apoio à pesquisa reflete também nos investimentos dos 

estados em ciência e tecnologia. É importante relembrar que os dispêndios com o ensino 

superior e a pesquisa claramente foram ampliados a partir de meados da década de 2000. E, 

considerando que as entidades federais de fomento, como o CNPq, associam seus 

investimentos a partir de contrapartidas estaduais, os gastos destes com C&T cresceram a 

reboque dos recursos advindos daqueles. E as FAP foram – e têm sido – importantes na 

articulação entre as esferas públicas. No que se refere aos dispêndios estaduais em C&T, em 

números absolutos a região Sudeste assumiu, definitivamente, sua condição de região 

concentrada (ver Gráfico 14).  

 

Gráfico 14- Dispêndios dos governos estaduais em Ciência e Tecnologia (em milhões de R$ 

correntes) (2000-2015) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CNPq) (COSTA, 2019). 
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Em números proporcionais, todavia, apesar do protagonismo de São Paulo, outros 

estados dedicaram percentuais mais aproximados entre si a investimentos em C&T (ver 

Figura 2). 

 

Figura 2- Percentuais dos dispêndios dos governos estaduais em Ciência e Tecnologia, em relação às 

suas receitas totais, em 2016 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CNPq) (COSTA, 2019). 

 

Na região Nordeste (Gráfico 15), também fica evidente o avanço dos investimentos 

estaduais em C&T a partir de 2008. É notório que os investimentos da Bahia na área de C&T, 

que já vêm crescendo desde 2000, pelo menos, influenciam decisivamente no crescimento que 

percebemos nos programas de pós-graduação das universidades mantidas pelo estado. Apesar 

da oscilação, os dispêndios distanciam esse estado das demais unidades federativas da região. 

Entre estas, mesmo havendo uma proximidade entre seus investimentos, vê-se o Ceará 

assumindo a vice-liderança de forma consolidada a partir de 2004, o que também explica o 

bom desempenho de suas universidades na oferta de vagas na graduação e de programas de 

pós-graduação. Outro destaque é a Paraíba, que também se descolou dos estados que menos 

investem e se posicionou como o quarto estado que mais provê recursos em C&T. 
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Gráfico 15- Dispêndios dos governos estaduais da região Nordeste em Ciência e Tecnologia (em 

milhões de R$ correntes) (2000-2015) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Elaboração própria com base em dados de: Indicadores 

Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNPq) (COSTA, 2019). 

 

Concluímos então nossa imersão na constituição do ensino superior, da pós-graduação 

e, consequentemente, da pesquisa no território nacional, em especial no nordestino. Esta 

leitura foi imprescindível para compreendermos as condições de produção da ciência no 

Nordeste, refletindo-se, por suposto, em sua comunicação pública, aliada a outros atributos a 

serem discutidos ao final. 
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3. Comunicação Pública da Ciência na era digital 

 

As estratégias de comunicação de uma organização, quando planejadas e executadas 

de forma coordenada, são perceptíveis em suas táticas, ferramentas e diretrizes. Quando a 

comunicação institucional se dá de modo descoordenado, percebe-se que há falta de 

integração e algum nível de improviso. Entretanto, além de deficiências no planejamento, na 

coordenação e na integração nas ações, a comunicação institucional pode sofrer também – 

talvez principalmente – pela própria ausência de estratégias, ou ainda por sua preterição 

quando da definição do orçamento e da política de pessoal por parte da direção superior. 

De qualquer modo, o resultado das ações de comunicação de uma instituição revela, 

pelo menos, as diretrizes principais de suas estratégias. É sabido, claro, que só podemos 

definir como estratégia, em uma organização, aquele conjunto de planos intencionais, o que 

exigiria, portanto, que seus gestores fossem ouvidos. Neste trabalho, decidimos por abdicar de 

entrevistas com os responsáveis pela comunicação institucional das universidades para 

priorizar a análise exploratória dos portais, com o objetivo de identificar ações sistemáticas de 

Comunicação Pública da Ciência claramente identificáveis por um usuário comum. Neste 

caso, tomou-se como pressuposto que a estratégia pode ser revelada pela perceptível eficácia 

dessas ações para os públicos visados. 

Julgamos como ações sistemáticas aquelas frequentemente atualizadas, integradas a 

outros recursos digitais, com o objetivo de compartilhar o conhecimento construído nas 

pesquisas acadêmicas. Para identificarmos as instituições que possuem uma política clara e 

perceptível de Comunicação Pública da Ciência, decidimos partir da página inicial do portal 

de cada universidade federal do Nordeste, que foram identificadas a partir de uma busca no 

Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior do MEC21. Em seguida, 

utilizamos seus nomes e siglas para localizar os endereços dos seus portais na internet. 

O fechamento do corpus da pesquisa nas universidades federais da Região Nordeste 

possui três justificativas relevantes: a constatação prévia das persistentes desigualdades inter-

regionais das políticas públicas federais para o ensino superior e para os programas de pós-

graduação no Brasil (ratificada por dados atualizados no capítulo 2 desta dissertação); a 

condição de responsabilidade em relação à produção e difusão de conhecimento adotada pelas 

instituições federais de ensino superior (IFES) ao proporem a indissociabilidade do tripé 

ensino, pesquisa e extensão; e a existência de IFES em todos os nove estados da Região, 

                                                           
21 http://emec.mec.gov.br 
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possibilitando a comparação entre instituições similares, o que não seria viável com 

instituições públicas estaduais ou particulares.    

O corpus da pesquisa foi, então, delimitado por 18 universidades federais existentes no 

Nordeste até 2017 (Quadro 2), quando o projeto de pesquisa foi consolidado, o que deixou de 

fora duas instituições criadas na Região em 2018: a Universidade Federal do Delta do 

Parnaíba (UFDPar), desmembramento da UFPI, e a Universidade Federal do Agreste do 

Pernambuco (Ufape), desmembramento da Rural de Pernambuco (UFRPE22). Apesar de já 

existirem legalmente, a gestão dessas instituições ainda estava em fase de transição na época 

em que realizamos a pesquisa exploratória. 

Quadro 2- Universidades federais da região Nordeste em 2017 

ESTADO 
IFES 

SIGLA 
IFES - NOME SITE 

ANO DE 
CRIAÇÃO 

MA UFMA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO www.ufma.br 1966 

PI UFPI UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ www.ufpi.br 1971 

CE UFC UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ www.ufc.br 1954 

CE UFCA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI ufca.edu.br 2013 

RN UFRN 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE 

www.ufrn.br 1960 

RN UFERSA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO ufersa.edu.br 2005 

PB UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA www.ufpb.br 1960 

PB UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE portal.ufcg.edu.br 2002 

PE UFPE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO www.ufpe.br 1946 

PE UFRPE UNIVERSIDADE RURAL DO PERNAMBUCO www.ufrpe.br 1955 

SE UFS UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE www.ufs.br 1967 

AL UFAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS www.ufal.br 1961 

BA UFBA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA www.ufba.br 1950 

BA UFSB UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA www.ufsb.edu.br 2013 

BA UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO BAIANO ufrb.edu.br 2005 

BA UFOB UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE BAIANO ufob.edu.br 2013 

CE/BA UNILAB UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

www.unilab.edu.br 2010 

PE/BA/PI UNIVASF UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO 
FRANCISCO 

portais.univasf.edu.
br 

2002 

Fonte: Elaboração própria, com dados do Cadastro e-MEC (COSTA, 2019) 

 

                                                           
22 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13651.htm 
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Destaque-se que das 18 IFES investigadas, duas são supraestaduais, ou seja, estão 

presentes em mais de uma unidade federativa do Nordeste: a UNILAB – Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, sediada na cidade de Redenção, a 55 

km de distância de Fortaleza, capital do Ceará, com um campus avançado em São Francisco 

do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, Bahia; e a UNIVASF – Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, com sede em Petrolina (PE) e campi avançados em quatro 

cidades de outros dois estados: Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim (BA) e São 

Raimundo Nonato (PI). Cinco estados sediam mais de uma IFES (fora as transfronteiras): 

Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, duas cada; e Bahia, quatro (distribuídas 

em subregiões diferentes). 

Identificadas as instituições, procedemos à pesquisa exploratória em seus portais. As 

pesquisas do tipo exploratório, segundo Gil (2008, p. 27), “têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Como já 

havíamos feito uma análise preliminar (pré-teste) quando da qualificação do mestrado, 

percebemos que identificar cada uma das ferramentas utilizadas na comunicação da ciência 

não seria tão efetivo para identificar uma prática consistente de comunicação que claramente 

demonstrasse uma estratégia da universidade. 

Assim, o levantamento exploratório se deu a partir dos seguintes questionamentos: 

 É possível identificar uma prática consistente e sistemática de Comunicação Pública 

da Ciência na página principal do portal da universidade? 

 Quais ferramentas e recursos tecnológicos são usados para essa comunicação? 

 

Para delimitar o que caracteriza uma prática consistente e sistemática de CPC no 

portal de uma universidade, estabelecemos, conforme antecipamos na Introdução, três 

critérios que essa comunicação deveria apresentar: visibilidade, regularidade e articulação via 

midiatização. O primeiro deles é condicionante para os demais, já que não havendo 

visibilidade de uma prática de comunicação da ciência, obviamente não é possível mensurar 

outras características. 

No que diz respeito à visibilidade, não definimos uma mensuração exata, por haver 

uma infinidade de possibilidades em se dar destaque a algo em um site na internet. De tal 

modo, nos limitamos a caracterizar a prática de comunicar a ciência como “visível” no portal, 

a partir da sua fácil localização quando da análise exploratória – o que atestaria ser de fácil 

localização também pelo usuário. 
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A regularidade é definida pela frequência com que são atualizadas as práticas de 

comunicação da ciência, como as notícias de Jornalismo Científico. Estabelecemos o espaço 

temporal de duas semanas como adequado, considerando a complexidade que um conteúdo 

pode trazer (como uma matéria sobre uma tese de doutorado, por exemplo) e as limitações 

técnicas e de pessoal das instituições. 

O critério articulação via midiatização foi atribuído quando dois ou mais recursos ou 

ferramentas digitais apareceram articulados à comunicação da ciência, como por exemplo: 

Agenda de eventos científicos; Banco de Fontes; Plataformas de redes sociais; Plataformas de 

áudio e vídeo etc. 

Identificamos que apenas cinco das 18 universidades (menos de um terço) possuem 

uma política sistemática e continuada de Comunicação Pública da Ciência (Quadro 3). Na 

UFC, UFPE e UFRN essa política caracteriza-se como estratégica, quando vemos que o 

próprio portal foi estruturado para dar destaque à divulgação científica. A UFBA e a UFS não 

demonstram ter planejado a Comunicação Pública da Ciência quando da elaboração do seu 

ambiente virtual, pois suas ações de divulgação são apêndices dos respectivos portais. Porém, 

por se tratar de uma prática perceptível, e que se mostra duradoura, além da articulação com 

recursos digitais, consideramos suas ações como sistemáticas e consistentes. 

Outro aspecto importante verificado é que dessas cinco universidades, quatro delas 

integram a comunicação da ciência às plataformas de redes sociais e de vídeo. Apenas a 

UFRN não o faz, apesar do considerável acervo de jornalismo científico produzido. A UFBA 

e a UFPE repercutem o conteúdo jornalístico de ciência no Facebook, e a UFS utiliza, além 

deste, o Instagram. Apenas a UFC adota os sites de redes sociais e também o YouTube para 

repercutir o jornalismo científico. Na verdade, a maioria das instituições do Nordeste possui 

canais no YouTube (discutiremos isso adiante), mas o que consideramos aqui é a sua 

utilização na divulgação de práticas de comunicação da ciência produzida pela própria 

universidade. 
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Quadro 3- Ações sistemáticas de CPC nas universidades federais do Nordeste 

ESTADO IFES 

CRITÉRIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE AÇÕES SISTEMÁTICAS DE CPC 

VISIBILIDADE REGULARIDADE 

ARTICULAÇÃO 

FERRAMENTA 
DIGITAL  

PLATAFORMAS DE 
REDES SOCIAIS 

FB IG YT 

MA UFMA Não - - - - - 

PI UFPI Não - - - - - 

CE UFC Sim Sim 
Banco de Fontes 

WebTV 
Sim Sim Sim 

CE UFCA Não - - - - - 

RN UFRN Sim Sim Agenda de Eventos Não Não Não 

RN UFERSA Não - - - - - 

PB UFPB Não - - - - - 

PB UFCG Não - - - - - 

PE UFPE Sim Sim 
Agenda de Eventos 
Agenda de Defesas 

Sim Não Não 

PE UFRPE Não - - - - - 

AL UFAL Não - - - - - 

SE UFS Sim Sim Agenda de Eventos Sim Sim Não 

BA UFBA Sim Sim Agenda de Eventos Sim Não Não 

BA UFSB Não - - - - - 

BA UFRB Não - -    

BA UFOB Não - - - - - 

CE/BA UNILAB Não - - - - - 

PE/BA/PI UNIVASF Não - - - - - 

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa (COSTA, 2019) 

 

Notícias voltadas à divulgação de pesquisas foram encontradas nos portais de 

praticamente todas as universidades, mas geralmente publicadas de forma isolada, entre 

matérias de promoção institucional, prestação de serviços à comunidade acadêmica – 

principalmente aos alunos – e divulgação de eventos, dentro da lógica da comunicação 

organizacional. Somente nas cinco instituições assinaladas no Quadro 3, o jornalismo 

científico é apresentado como uma ação planejada para comunicação da ciência. 

O banco de fontes, que reúne o perfil acadêmico e meios de contato dos pesquisadores 

de uma instituição, é uma ferramenta de muita importância para o acesso à comunidade 
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científica. Serve tanto para veículos de imprensa que busquem contato com pesquisadores 

sobre determinado tema ou área de estudo, como para a própria democratização do 

conhecimento, pois facilita o contato entre cientistas e entidades da sociedade civil. A UFC é 

a única que alia a ferramenta às demais práticas de comunicação da ciência. Em outras duas 

universidades encontramos há bancos de fontes, mas como uma funcionalidade  isolada, o que 

não caracteriza uma política abrangente de comunicação científica. 

Das 18 universidades federais do Nordeste avaliadas, 16 adotam ferramentas 

tecnológicas de vídeo (Quadro 4). No caso destas, todas usam o YouTube como plataforma, 

sendo que UFRB adota o Facebook para incorporar os vídeos ao portal e o YouTube como 

repositório – as demais incorporam os vídeos na página inicial a partir do YouTube ou 

disponibilizam link para o canal da instituição. Apenas a UFCA e a UFCG não aderiram à 

produção de vídeos para o portal, seja via YouTube ou outra plataforma.  

Geralmente as instituições nomeiam seus canais de vídeo de TV “nome da 

universidade” (ex. TV Ufersa) e algumas os utilizam para veicular material de jornalismo 

científico. No entanto, não nos detivemos em listar as que produzem esse tipo de conteúdo 

porque, como dito anteriormente, privilegiamos o uso das ferramentas quando elas são 

incorporadas a uma prática ampla e consistente de Comunicação Pública da Ciência. Por isso, 

das universidades consideradas neste trabalho como aquelas que têm na comunicação da 

ciência uma política definida, apenas a UFC usa seus recursos de vídeo na internet de forma 

integrada a essa política. 

Em relação a ferramentas de áudio, apenas cinco possuem algum tipo de veículo 

sonoro, sendo que no caso de quatro delas, há disponibilização de streaming (transmissão ao 

vivo na internet), seja na própria página inicial, seja em páginas secundárias. Algumas IFES 

possuem programas de rádio disponibilizados em plataformas externas, como o SoundCloud, 

mas não os consideramos por conta da sua desatualização. Também no caso das ferramentas 

de áudio não promovemos uma pesquisa exploratória em sua programação para avaliar sua 

integração às políticas de Comunicação Pública da Ciência. Como as ferramentas encontradas 

geralmente são transmissões ao vivo de rádios universitárias, acompanhar sua programação 

seria inviável para os limites desta pesquisa. Apenas verificamos a existência desses recursos 

e se eles estão incorporados às páginas das universidades na internet (conforme Quadro 4). 
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Quadro 4 - Ferramentas tecnológicas de áudio e vídeo na internet, utilizadas pelas universidades 

federais do Nordeste 

ESTADO 
UNIVERSI-

DADE 

RÁDIO UNIVERSITÁRIA TV UNIVERSITÁRIA / CANAL DE VÍDEOS 

POSSUI? NO PORTAL? POSSUI? NO PORTAL? 
PROMOVE A 

CPC? 

MA UFMA Não - Sim Sim - 

PI UFPI Não - Sim Sim - 

CE UFC Sim Sim Sim Sim Sim 

CE UFCA Não - Não - - 

RN UFRN Não - Sim Sim Não 

RN UFERSA Não - Sim Sim - 

PB UFPB Não - Sim Sim - 

PB UFCG Não - Não - - 

PE UFPE Sim Não Sim Sim Não 

PE UFRPE Não - Sim Sim - 

AL UFAL Sim Sim Sim Sim - 

SE UFS Sim Sim Sim Sim Não 

BA UFBA Não - Sim Sim Não 

BA UFSB Não - Sim Sim - 

BA UFRB Não - Sim Sim - 

BA UFOB Não - Sim Sim - 

CE/BA UNILAB Não - Sim Sim - 

PE/BA/PI UNIVASF Não - Sim Sim - 

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa (COSTA, 2019) 

 

Uma ferramenta das novas tecnologias que vem ganhando popularidade não foi 

“descoberta” ainda pelas universidades. Trata-se do podcast, um conteúdo em áudio 

disponibilizado por arquivo ou streaming na internet. Aplicativos de áudio bastante 

difundidos, como o Spotify e o Deezer, oferecem canais de podcasts para seus assinantes. 

Além deles, diversos outros aplicativos podem ser baixados nos smartphones para acessar 

esses arquivos, inclusive um da gigante Google, o Google Podcast. Veículos jornalísticos têm 

aderido à tendência, como o jornal Folha de São Paulo, que estreou o Ilustríssima Conversa 

em fevereiro de 2018 e posteriormente o estendeu a outras editoriais23; e a Revista Piauí, com 

                                                           
23 Ver em: https://www1.folha.uol.com.br/tv/podcast/ 

https://www1.folha.uol.com.br/tv/podcast/
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seu “podcast de política”, o Foro de Teresina24. Não identificamos nenhuma menção a 

podcasts nas páginas das universidades analisadas, produzidos pelas instituições – existem 

iniciativas acadêmicas, empreendidas por departamentos de cursos e grupos de pesquisa, por 

exemplo. 

A seguir, apresentamos o resultado da pesquisa exploratória, culminando na descrição 

daquelas que chamamos de “boas práticas” na Comunicação Pública da Ciência na internet. 

 

3.1. Práticas não-sistemáticas/consistentes de divulgação científica 

No percurso desta pesquisa, foram poucas as ações sistemáticas de CPC encontradas 

nos portais das 18 IFES estudadas e muitas as iniciativas de divulgação científica e jornalismo 

científico criadas e abandonadas pelo caminho. Nas universidades federais sediadas nos 

estados do Maranhão, Piauí, Paraíba e Alagoas, não identificamos nenhuma ação sistemática 

de CPC em atividade.  

Figura 3- Página inicial do portal da UFMA 

 

                                                           
24 Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/radio-piaui/foro-de-teresina/ 

https://piaui.folha.uol.com.br/radio-piaui/foro-de-teresina/
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Fonte: tela capturada em 30/11/2018 no endereço www.ufma.br 

 

No portal da UFMA (Figura 3), é possível acessar, através da barra de navegação 

vertical à esquerda, a página da Assessoria de Comunicação (Figura 4), na qual é exibido um 

banner que direciona para duas publicações: o Jornal Cidade Universitária e a revista Portal 

da Ciência. O primeiro é uma edição especial de 50 anos da UFMA, de 2016, sem 

identificação de periodicidade ou de edições anteriores, que veiculou tanto notícias 

institucionais quanto matérias de conteúdos científicos. Já a revista Portal da Ciência era 

inteiramente destinada ao Jornalismo Científico. A única edição disponível, no entanto, é de 

maio/junho de 2017 (portanto, bimestral) e informa que estava no quinto ano de circulação.  

No botão “Pesquisa” desse mesmo menu, há um link para “Revistas” que leva para a 

página da Revista da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA, na qual há uma seção 

de “Divulgação” com link para as edições em pdf do Boletim Pesquisa Online, publicado 

entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2016. A página inicial traz também vídeos incorporados 

do YouTube e link para outro canal do YouTube, referenciado como Rádio Ascom, cujos 

vídeos são áudios de um programa com ênfase em divulgação institucional. 

 

Figura 4- Página da Assessoria de Comunicação do portal da UFMA 

 
Fonte: tela capturada em 30/11/2018 no endereço portais.ufma.br/PortalUnidade/ascom/ 
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No portal da UFPI (Figura 5), a barra de navegação superior tem um botão chamado 

“Sala de Imprensa”, que leva à página da Coordenadoria de Comunicação Social, na qual há 

links para “Web TV”, “Guia de Fontes”, “Newsletter”, “Releases”, “Sugestão de Pauta”, 

“UFPI na Mídia” (Figura 6). Entretanto, nenhum desses recursos está disponível (os links 

retornam para a página da Coordenadoria). Na página inicial do portal há também um link 

para a Rádio UFPI, que leva, na verdade, para uma página em construção, onde não há 

streaming da rádio. A grade de programação disponível está desatualizada desde 2016. 

 

Figura 5- Página inicial do Portal da UFPI 

 
Fonte: tela capturada em 15/11/2018 no endereço www.ufpi.br 
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Figura 6- Página da Sala de Imprensa do portal da UFPI 

 
Fonte: tela capturada em 15/11/2018 no endereço www.ufpi.br/sala-de-imprensa 

 

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) possui algumas ações de comunicação, mas 

não há uma integração voltada à comunicação da ciência. Na página principal do portal 

(Figura 7) há um banner superior com link para o UFCA Notícias, uma publicação mensal 

(atualizada) de notícias com predomínio de promoção e divulgação institucional, nenhum 

conteúdo de divulgação de CT&I.  
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Figura 7- Página inicial do portal da UFCA 

 
Fonte: tela capturada em 28/11/2018 no endereço ufca.edu.br 

 

Na barra de navegação lateral à direita há um link denominado Comunicação, que dá 

acesso à página da Diretoria de Comunicação (DCOM) (Figura 8). Nela, constam: UFCA na 

Mídia, uma clipagem disponível até 2017; Boletim de Notícias, que dá acesso a uma 

publicação em PDF chamada UFCA Notícias, aparentemente o precursor do UFCA Notícias 

atual, entretanto, trazendo notas em vez de notícias, com periodicidade semanal e que foi 

editado até outubro de 2016; Guia de Fontes, disponível em um documento PDF, bem 

diagramado, com instruções de como proceder a busca por pesquisadores ou temas25; Política 

de Comunicação, um documento que estabelece as diretrizes da comunicação institucional, 

elaborada a partir de eventos, como fóruns e reuniões – o documento demonstra a intenção de 

envolver a comunidade acadêmica nas estratégias de comunicação da universidade. No texto, 

o item Jornalismo Institucional aborda os critérios de noticiabilidade do que acontece na 

universidade, sendo um deles a “relevância científica, tecnológica e social para o público 

                                                           
25 Disponível em: <https://www.ufca.edu.br/portal/files/2018/guia_de_fontes_versaofinal_23022018.pdf> 
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externo”26. Isso envolveria a Comunicação Pública da Ciência, porém, não aponta estratégias 

ou ferramentas. 

 

Figura 8- Página da Diretoria de Comunicação da UFCA 

 
Fonte: tela capturada em 28/11/2018 no endereço www.ufca.edu.br/portal/a-ufca/organizacao-

administrativa/dcom 

 

 

No portal da UFERSA (Figura 9), a barra de navegação superior traz como último 

botão, à direita, “Comunicação”, que direciona para a página da Assessoria de Comunicação 

(Figura 10), na qual são exibidas as notícias publicadas no portal. Entre elas, foi possível 

identificar algumas de Jornalismo Científico, porém, sem uma subdivisão temática ou de 

editorias. Na barra de navegação vertical à esquerda da página da Assessoria há um link para 

a página da Folha da UFERSA, cujas edições estão separadas por ano e número e foram 

publicadas até 2015. Incluía Jornalismo Científico, promoção institucional, agenda de eventos 

                                                           
26 Disponível em: <https://www.ufca.edu.br/portal/documentos-online/comunicacao-1/8070--5639/file> 
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e outras notícias. Outro link direciona para o Boletim Informativo, na verdade, uma página 

onde é possível efetuar um cadastro para recebê-lo por e-mail. 

 

Figura 9- Página inicial do portal da UFERSA 

 
Fonte: tela capturada em 03/12/2018 no endereço ufersa.edu.br 
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Figura 10- Página da Assessoria de Comunicação do portal da UFERSA 

 
Fonte: tela capturada em 03/12/2018 no endereço assecom.ufersa.edu.br/ 

 

A UFERSA traz na página principal do seu portal, um vídeo incorporado da TV 

UFERSA – hospedado na plataforma YouTube, que pode ser exibido na própria página ou 

acessando o site de vídeos. O que estava disponível mostrava um programa chamado Minuto 

Ciência, cujo tema era a “lâmpada”. É um programa de um minuto e meio, trazendo 

curiosidades sobre a invenção e características do objeto. Verificamos que as outras edições 

do programa no canal da universidade no YouTube seguem o mesmo estilo. Por isso não 

consideramos como uma ação sistemática de CPC, já que não se trata da ciência produzida na 

própria instituição. 

O portal da UFPB (Figura 11) expõe, na parte inferior de sua página principal, vídeo 

da TV UFPB, incorporado a partir da plataforma do YouTube. No canal da universidade é 

possível perceber a produção de notícias de CPC, entretanto elas aparecem de forma isolada, 

entre notícias de promoção institucional.  
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Figura 11- Página inicial do portal da UFPB 

 
Fonte: tela capturada em 29/11/2018 no endereço www.ufpb.br 

 

A outra universidade federal da Paraíba, a de Campina Grande (UFCG), também não 

traz em seu portal qualquer ação de CPC (Figura 12). A página da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, acessada a partir da barra de navegação inferior da página principal, traz algumas 

notícias relacionadas ao setor, porém, com conteúdo institucional, não de Jornalismo 

Científico. 

 



79 

 

Figura 12- Página inicial do portal da UFCG 

 
Fonte: tela capturada em 29/03/2019 no endereço portal.ufcg.edu.br 

 

O mesmo ocorre com a Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) (Figura 13): a página 

da Pró-Reitoria de Pesquisa traz notícias relacionadas à pasta, mas restrita à divulgação de 

editais. Na página principal há um menu Comunicação, na barra de navegação vertical à 

esquerda, com links para a página “Agência de Notícias”, “UFRPE na Mídia”, entre outros.  

A Agência de Notícias (Figura 14) reúne as matérias jornalísticas publicadas no 

portal. Contudo, não há sequer uma indexação por tema ou editoria. O UFRPE na Mídia 

oferece a clipagem atualizada de notícias alusivas à instituição. 

Na página inicial, há link para a página da instituição no site SoundCloud, onde são 

disponibilizados arquivos do Programa UFRPE, o último deles publicado há quatro anos, 

segundo informa a plataforma. 
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Figura 13- Página inicial do portal da UFRPE 

 
Fonte: tela capturada em 02/12/2018 no endereço www.ufrpe.br 

 

Figura 14- Página da Agência de Notícias do portal da UFRPE 

 
Fonte: tela capturada em 02/12/2018 no endereço www.ufrpe.br/br/agencia-de-noticias 

 

Quanto à UFAL (Figura 15), seu portal possui uma barra de navegação horizontal 

superior com um botão “Comunicação” com link para “Banco de Imagens”, “Publicações” 

("Postais do Conhecimento" e "Revista Saber Ufal"), “Agendamento” e “Rádio”, entre outros, 
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todos destinados à comunicação institucional. Na área de Notícias da página inicial (Figura 

16), matérias de Jornalismo Científico aparecem misturadas às de outras categorias. Ao clicar 

em “Ver mais”, constam, na barra de navegação vertical à esquerda, diversas “Editorias” – um 

total de 56, ou seja, funcionando, na verdade, como palavras-chave. Uma delas é “Divulgação 

Científica”, a qual, ao ser clicada, exibe apenas uma notícia recente (junho de 2018), as 

demais remontam a 2014 e anos anteriores. 

 

Figura 15- Página inicial do portal da UFAL 

 
Fonte: tela capturada em 15/11/2018 no endereço www.ufal.br 

 

Na barra de navegação superior da página inicial, no botão Comunicação, consta o 

link Rádio, que direciona para a página da Rádio UFAL 
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(https://ufal.br/ufal/comunicacao/radio), onde é oferecido o streaming da transmissão ao vivo 

da emissora. 

 
Figura 16- Página de notícias do portal da UFAL 

 
Fonte: tela capturada em 15/11/2018 no endereço ufal.br/noticias 

 

Das quatro universidades federais existentes na Bahia, duas delas não apresentavam 

qualquer ação de CPC: a do Recôncavo (UFRB) e a do sul do estado (UFSB). Na primeira 

(Figura 17), a página da Ascom não tem link na página inicial do portal e só encontrável a 

partir da lista de sites da Universidade, na barra de navegação superior. 

Na página inicial há um link para o canal da instituição no SoundCloud, onde são 

dispostos arquivos do programa “UFRB Notícias”, porém desatualizado - o último programa 

disponível é de três anos atrás.  

 

https://ufal.br/ufal/comunicacao/radio
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Figura 17- Página inicial do portal da UFRB 

 
Fonte: tela capturada em 19/11/2018 no endereço ufrb.edu.br  

 

Já na UFSB (Figura 18) a Ascom aparece em um submenu da barra de navegação 

horizontal superior. No portal desta foi identificada apenas uma notícia de Jornalismo 

Científico, nada a mais que representasse indício de alguma ação de Comunicação Pública da 

Ciência. Na UFSB, também não encontramos elementos indicadores da existência de alguma 

política permanente de comunicação da ciência.  
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Figura 18- Página inicial do portal da UFSB 

 
Fonte: tela capturada em 15/11/2018 no endereço www.ufsb.edu.br 

 

Na UFOB (Figura 19), sediada em Barreiras, não identificamos uma política 

articulada de CPC. O fato de ela ser uma das mais recentes do Nordeste (criada em 2013) 

certamente é determinante, pois identificamos algumas ações isoladas que demonstram haver 

uma prática embrionária. 
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Figura 19- Página inicial do portal da UFOB 

 
Fonte: tela capturada em 24/11/2018 no endereço ufob.edu.br 

 

Encontramos no portal da UFOB, por exemplo, um banco de fontes. Situado no menu 

Pesquisa, na parte superior da página principal do portal, o Guia de Fontes classifica os dados 

por campus, grande área e área. Permite a busca pelo nome do pesquisador ou por palavra-

chave relacionada à linha ou ao projeto de pesquisa (Figura 20). 
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Figura 20- Página do Guia de Fontes, o Banco de Fontes da UFOB 

 
Fonte: tela capturada em 24/11/2018 no endereço www.ufob.edu.br/guiadefontes/ 

 

Entretanto, não identificamos na UFOB matérias jornalísticas de CT&I no banco de 

notícias que aparece no centro da página. Um link denominado Fale com a Ascom, exibido 

com destaque do lado direito da página principal, nos leva à página da Assessoria de 

Comunicação (Figura 21). Nesta, porém, não há publicação de notícias, apenas a “carta de 

serviços” da assessoria: Artes Gráficas; Cobertura Fotográfica; Divulgação Científica; Textos.  
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Figura 21- Página da Ascom no portal da UFOB 

 
Fonte: tela capturada em 24/11/2018 no endereço ascom.ufob.edu.br/ 

 

 

O “serviço” de Divulgação Científica resume-se a um formulário do Google Docs27, 

através do qual pesquisadores podem solicitar a elaboração de matéria sobre seu estudo. Isso 

confirma nossa impressão inicial, existe a intenção de produzir Jornalismo Científico na 

instituição. 

Na página da Ascom percebe-se ainda uma organização quanto à atividade de 

assessoramento. Ela dispõe do “guia de treinamento para entrevistas”, um manual voltado 

para os servidores/docentes e gestores da universidade, além de serviços para a imprensa, 

como “solicitação de fontes e entrevistas”, “cadastro de jornalistas” e o Guia de Fontes – o 

mesmo linkado no menu Pesquisa da página principal. Está disponível também na página da 

                                                           
27 Disponível em: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDODWMKFiE--lbZtbpK-

3TLZ51LG83sxlmjj7Z2ZyWwIUPlw/viewform> 
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Ascom o jornal Conexão UFOB, publicado em pdf, voltado para a promoção institucional, 

com periodicidade semestral. Na única edição disponível, do primeiro semestre de 2017, não 

há nenhuma notícia de CT&I. 

Não identificamos, nas duas instituições supraestaduais do Nordeste, UNILAB 

(Figura 22) e UNIVASF (Figura 23), ações que apontassem para uma política permanente de 

Comunicação Pública da Ciência. 

 

Figura 22- Página inicial do portal da UNILAB 

 
Fonte: tela capturada em 25/11/2018 no endereço www.unilab.edu.br 
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Figura 23- Página inicial do portal da UNIVASF 

 
Fonte: tela capturada em 02/12/2018 no endereço portais.univasf.edu.br 

 

Encerrada a descrição da incursão exploratória nos portais das universidades federais 

do Nordeste onde não foram identificadas ações sistemáticas de Comunicação Pública da 

Ciência, partamos para as ações percebidas nas demais instituições. Adiante-se que cinco 

delas estão nos estados em melhor posição no que se refere a investimentos e tradição no 

ensino superior: Bahia, Ceará e Pernambuco. Além das ações existentes, ressalte-se, 

verificamos também a descontinuidade de algumas outras, algo recorrente na maioria das 

universidades analisadas. 

 

3.2. Boas práticas de CPC nas instituições investigadas  

O portal da Universidade Federal do Ceará (UFC) exibe, no lado direito da página 

principal (Figura 24): vídeo incorporado, a partir do YouTube, da UFC TV; link para a 

Agência UFC (Figura 25), página com conteúdo inteiramente de Comunicação Pública da 

Ciência; e, entre outros serviços, link para o Guia de Fontes. A Agência UFC tem um visual 
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atraente, através de fotografias e do planejamento gráfico. As notícias são todas voltadas à 

CPC, organizadas, no menu na barra de navegação superior, em quatro áreas: saúde; ciências; 

sociedade e cultura; e tecnologia. Cada matéria traz ao final o link para a publicação científica 

que originou a pauta, além do e-mail do(s) pesquisador(es). 

Quanto aos recursos de áudio, a página inicial da UFC exibe, na barra de navegação 

do lado direito, o streaming incorporado com transmissão ao vivo da Rádio Universitária FM. 

 

Figura 24- Página inicial do portal da UFC 

 
Fonte: tela capturada em 26/11/2018 no endereço www.ufc.br 

 

Nas plataformas de redes sociais Facebook e Instagram, as postagens com links para 

as notícias são publicadas com a tag “#Pesquisa”, permitindo o acesso a essas matérias com 
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mais facilidade. Na UFC TV, além de notícias de prestação de serviços e promoção 

institucional, o canal produz reportagens de CPC e entrevistas com pesquisadores da 

instituição. Neste caso, o “Conversa com Cientista” é também publicado na Agência UFC. 

 

Figura 25- Página Agência UFC 

 
Fonte: tela capturada em 26/11/2018 no endereço www.agencia.ufc.br/ 

 

O Guia de Fontes tem uma plataforma simples, com um único campo de buscas, onde 

pode ser inserido o nome de um pesquisador ou o tema a ser procurado, seja uma área de 

pesquisa ou uma palavra-chave (Figura 26). No banner superior da página principal do portal 

da UFC há um link para o Jornal da UFC, publicação com ênfase na promoção institucional, 
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mas que eventualmente aborda notícias de CT&I. Ele pode ser acessado também a partir da 

página Comunicação e Marketing, cujo link está disponível na barra de navegação vertical à 

direita da página principal. A periodicidade é mensal e estava atualizada quando o acessamos 

(em 26/11/2018). 

 

Figura 26- Página Guia de Fontes do portal da UFC 

 
Fonte: tela capturada em 26/11/2018 no endereço www.comunicacao.ufc.br/guia/index.php 

 

Na mesma página, há um link para a revista Universidade Pública, voltada para a 

divulgação de CT&I, com reportagens de campo, não apenas a partir de entrevistas com 

pesquisadores28 (Erro! Fonte de referência não encontrada. e Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). A edição acessada exibia anúncios das prefeituras de Fortaleza e Sobral. Tinha 

periodicidade bimestral e circulou de 2006 a maio/junho de 2013 (edição 72). As edições 

eram disponibilizadas em PDF, mas também circulava em suporte impresso, de acordo com 

informação na capa da revista. 

Outro link presente na página Comunicação e Marketing é o boletim UFC Notícia, 

editado como newsletter, com notas curtas, geralmente sobre eventos e notícias factuais, em 

uma página no formato de pdf, que era também enviada por e-mail e fax. Cada nota era 

acompanhada do nome e telefone do setor da universidade responsável pelo que era noticiado. 

Foi produzido entre 2007 e 2014. 

Quem também dá um tratamento atencioso ao jornalismo é a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (Figura 27). O banner superior da página principal mostra, em slide, 

fotos-legendas que levam a matérias de divulgação de CT&I. Na barra de navegação superior, 

que tem bastante destaque, são exibidos os menus “Institucional”, “Acadêmico”, “Serviços”, 

“Imprensa” e “Contato”. O item Imprensa abre um submenu com as opções Notícias, 

                                                           
28 Disponível em: http://www.ufc.br/comunicacao-e-marketing/revista-universidade-publica 
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Matérias Especiais, Reportagens e Saberes, Eventos, Vídeos, Solicitar Divulgação e 

Identidade Visual – todos os links levam para a página Imprensa, onde estão cada uma dessas 

categorias. Descrevemos a seguir ao que nos leva cada uma delas.  

 

Figura 27- Página inicial do portal da UFRN 

 
Fonte: tela capturada em 02/12/2018 no endereço www.ufrn.br 

 

O link Notícias leva a uma página com matérias jornalísticas de divulgação e 

promoção institucional. Segundo a apresentação da página, ela divulga notícias factuais do 

que acontece na UFRN (eventos, inaugurações etc.), produzidas pela Agência UFRN e pelas 

assessorias de comunicação das unidades da universidade. Inclui divulgação de eventos, 

prestação de serviços, publicação de editais. 
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A Agência e as assessorias são responsáveis, também, pelas publicações na página 

Matérias Especiais (Figura 28). Estas relatam fatos “de destaque” que acontecem na UFRN, 

de acordo com a apresentação. Significa que são também notícias de divulgação dos 

acontecimentos na instituição, mas aqueles mais importantes que o corriqueiro. Matérias 

Especiais dá bastante destaque à divulgação de CT&I, com o uso de fotografias e boa 

diagramação para atrair o leitor. As notícias trazem, ao final, link para a pesquisa científica 

relacionada, mas não informam o contato do(s) pesquisador(es). 

 

Figura 28- Categoria ‘Matérias Especiais’, na Página Imprensa do portal da UFRN 

 
Fonte: tela capturada em 02/12/2018 no endereço www.ufrn.br/imprensa/materias-especiais 

 

A seção Reportagens e Saberes exibe reportagens produzidas na Agência da UFRN, 

segundo a página, sobre “temas de interesse da comunidade acadêmica e da sociedade” 

(Figura 29). Assim como a seção Matérias Especiais, traz matérias de divulgação de CT&I, 

através de uma diagramação atrativa e boas fotos. A diferença aqui é que a pauta se inverte: 

ela não surge de uma pesquisa desenvolvida na universidade, mas de temas ligados ao 

cotidiano. Os pesquisadores da instituição são, então, consultados para elaboração das 

reportagens. 
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Figura 29- Categoria ‘Reportagens e Saberes’, na Página Imprensa do portal da UFRN 

 
Fonte: tela capturada em 02/12/2018 no endereço www.ufrn.br/imprensa/reportagens-e-saberes 

 

O item Eventos apresenta o que é comum nos portais das universidades: uma agenda 

com os acontecimentos, palestras, congressos, minicursos e outras atividades realizadas nas 

dependências da instituição. A seção Vídeos exibe, incorporadas na página, as produções do 

canal da UFRN na plataforma YouTube. Não identificamos vídeos com reportagens de 

divulgação de CT&I. O item Solicitar Divulgação permite que a comunidade acadêmica 

sugira a publicação de eventos e de notícias sobre pesquisas ou outras atividades acadêmicas e 

administrativas. 

Quanto às plataformas de redes sociais, a UFRN não investe nelas, decisivamente, 

como meios para a Comunicação Pública da Ciência. As postagens das notícias são dispersas 

e não há indexação por tags. Sintomaticamente, os links para os perfis da universidade nos 

sites de redes sociais só aparecem no rodapé da página principal e da página Imprensa, sem 

muito destaque. 

A Universidade Federal de Pernambuco é outra instituição a dar uma atenção ao seu 

portal, no que diz respeito a abrangência de conteúdo, planejamento gráfico e organização das 

informações (Figura 30). O banner superior apresenta, com destaque, um slide com informes, 

convocações e notícias. No que se refere ao jornalismo, dois setores são importantes na tela 

inicial: na barra de navegação superior, há um link para a Agência de Notícias (Ascom), 

página que centraliza o jornalismo produzido; no centro da página, são exibidas notícias 

voltadas à prestação de serviços e eventos. Nesta parte central, há o link “+ Notícias”, que 
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leva à página da Agência de Notícias, mais precisamente para a seção Notícias que a integra 

(detalharemos a seguir). Ao lado das notícias, ainda na página principal, é exibida a agenda de 

eventos. Na barra de navegação superior, há ainda o link Viver a UFPE, que disponibiliza, 

entre outros serviços, a Agenda de Defesas, a qual informa, através de notas com manchetes 

atraentes, as bancas de mestrado e doutorado da instituição. 

 

Figura 30- Página inicial do portal da UFPE 

 
Fonte: tela capturada em 01/12/2018 no endereço www.ufpe.br 

 

A página da Agência de Notícias, como dissemos, reúne todo o conteúdo jornalístico 

produzido para o portal (Figura 31). Ela é acessada a partir da página principal de algumas 

formas: através do link na barra de navegação superior; ao clicar no link “+ Notícias”; e ao se 

abrir qualquer notícia. A página dispõe de um uma barra de navegação lateral, à direita, com 

boa visibilidade, que dispõe dos seguintes itens: “Sobre”; “Artigos”; “INCampus”, “Pesquisa 

(Ascom)”; “Servidor em foco”; “UFPE na mídia”; “Notícias”. O item do menu “Sobre” 
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apresenta a Agência, descrevendo os objetivos, detalhando os formatos jornalísticos adotados 

e elencando a equipe da Ascom. Os contatos da assessoria também são disponibilizados nessa 

seção. O item Artigos publica textos do reitor da instituição, geralmente reproduzidos de uma 

coluna que o gestor tem no Jornal do Commercio.  

 

Figura 31- Página inicial da Agência de Notícias da UFPE 

 
Fonte: tela capturada em 01/12/2018 no endereço www.ufpe.br/agencia 

 

INCampus, outra seção da Agência, é uma revista voltada para a promoção 

institucional, mas com algum conteúdo ocasional de divulgação de CT&I (Figura 33). A 

última edição disponível é de agosto de 2018, com periodicidade mensal. Aparentemente, não 

é publicada em versão impressa. A seção Pesquisa (Ascom) reúne as notícias de divulgação 

de CT&I, a partir das pesquisas produzidas na universidade (Figura 32). Essa indexação 

ocorre também na parte central da página da Agência de Notícias, onde três colunas dividem 

as notícias em Servidor em Foco (com conteúdo voltado para os funcionários e também 

disponível na barra de navegação vertical à esquerda da Agência), Artigos (aqueles escritos 

pelo reitor, já descritos acima) e Pesquisa. Cada matéria dessa seção traz um hiperlink no 

transcurso do texto para a pesquisa publicada, o e-mail do pesquisador e os contatos do 

programa de pós-graduação onde o estudo foi desenvolvido. 
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Figura 32- Indexação das matérias de jornalismo científico na página da Agência de Notícias da 

UFPE 

 
Fonte: tela capturada em 01/12/2018 no endereço www.ufpe.br/agencia/pesquisas 

 
Figura 33- Página da revista INCampus, da UFPE 

 
Fonte: tela capturada em 01/12/2018 no endereço www.ufpe.br/agencia/incampus 

 

Por fim, o item UFPE na Mídia disponibiliza o clipping do que é publicado nas mídias 

a respeito da universidade. Quando do nosso acesso (em 01/12/2018), a clipagem estava 

atualizada. 

As plataformas de redes sociais divulgadas na página principal e na página da Agência 

de Notícias são as contas oficiais da UFPE no Facebook e no Instagram, a conta da Ascom no 

Facebook e o canal da universidade no YouTube. Neste, são publicadas notícias sobre 

eventos, divulgação institucional e prestação de serviços. A página da UFPE no Instagram não 

divulga notícias, o foco é dado à divulgação de eventos e publicação de fotos dos campi. A 
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conta da universidade no Facebook também não publica notícias, apenas divulga eventos e 

promove campanhas. Já a conta da Ascom na mesma plataforma divulga as notícias 

publicadas na página da Agência de Notícias. 

Há também um link para a página no Facebook do programa de rádio “Conexão 

UFPE”, programa da universidade na rádio FM Universitária. Porém, não há o streaming da 

rádio no portal. 

A Universidade Federal de Sergipe (Figura 34) é a única que possui uma seção 

específica para a divulgação de notícias de CT&I em seu portal. Ela fica disponível na coluna 

à esquerda da página principal, marcada por uma aba com o título UFS Ciência (Figura 35). 

São notícias elaboradas a partir de pesquisas desenvolvidas na instituição, como periodicidade 

semanal, trazendo ao final das matérias um intertítulo denominado “Para saber mais”, onde é 

exibido um link para a pesquisa que pautou a reportagem. Não disponibiliza contato dos 

pesquisadores entrevistados. 
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Figura 34- Página inicial do portal da UFS 

 
Fonte: tela capturada em 29/03/2019 no endereço www.ufs.br 
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Figura 35- Página do UFS Ciência, seção de jornalismo científico da universidade 

 
Fonte: tela capturada em 29/03/2019 no endereço ciencia.ufs.br 

 

As notícias são publicadas nas plataformas de redes sociais da universidade – 

Instagram e Facebook –, com a tag “#UFSCiência”. No Instagram, uma seção fixada dos 

“stories” reúne as chamadas para as notícias anteriores do UFS Ciência. Já o canal da 

universidade no YouTube não produz ou repercute as notícias de CT&I. O enfoque é para a 

promoção institucional e prestação de serviços. 

A UFS oferece o serviço de streaming com a transmissão ao vivo de sua emissora de 

rádio FM, mas o acesso é desnecessariamente dificultado. Na barra de navegação vertical à 

direita, há um link para a Rádio UFS (ao lado da TV UFS), que direciona para a página da 

emissora (http://radioufs.ufs.br/pagina/18128). Nesta, na barra de navegação à esquerda há 

outro link que leva para uma terceira página (http://radio.ufs.br/), esta sim, que oferece o 

streaming ao vivo da rádio. Nesta mesma página, há um link para o canal da emissora no 

SoundCloud, onde são exibidos programas da Radioagência UFS, sobre diversos assuntos, 

mas majoritariamente sobre pesquisas científicas da instituição. 

A UFBA fecha nossa exploração pelos portais das universidades federais do Nordeste. 

Na parte superior de sua página principal (Figura 36), em um banner em formato de slide, é 

anunciado o Edgard Digital, com a frase “Já conhece o Edgard? Você pode encontrá-lo toda 

http://radioufs.ufs.br/pagina/18128
http://radio.ufs.br/
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semana”, acompanhada do endereço da página (que pode ser acessada também ao se clicar no 

banner), do logotipo do projeto e do brasão da UFBA. Abordaremos a iniciativa mais adiante. 

 

Figura 36- Página inicial do portal da UFBA 

 
Fonte: tela capturada em 03/12/2018 no endereço www.ufba.br 

 

Ainda na página principal, há na parte central algumas notícias seguidas dos links 

“Mais Notícias” e “Enviar notícia para UFBA em Pauta”. Do lado esquerdo, um slide de 

fotos-legendas que também levam para a seção de notícias do portal. Do lado direito, um 

vídeo incorporado do canal TV UFBA a partir da plataforma YouTube. A seção de notícias 

que hospeda as matérias apresentadas na página principal se chama UFBA em Pauta e 

prioriza pautas de divulgação e promoção institucional. Não identificamos notícias de CT&I. 

Algumas matérias publicadas no UFBA em Pauta têm a fonte creditada ao Edgard Digital, 

indicando não haver uma integração de tecnologia da informação entre o portal e o hotsite. 

Outro elemento que consta no portal é o link Comunicação Institucional, presente no 

menu “Conheça a UFBA”, este posicionado na parte superior da página principal. Ele leva à 
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página da Ascom, onde são publicadas matérias de promoção institucional e sobre eventos 

(Figura 37). No entanto, a página não está sendo mais atualizada, pois as notícias mais 

recentes são de 2014. Há também, do lado direito, uma agenda de eventos acadêmicos, 

atualizada também até 2014 – na página principal há um link para outro hotsite que publica 

apenas os eventos relacionados à UFBA. Concluindo a descrição da página da Ascom, do 

lado direito há dois links para a Agência Ciência e Cultura e para a Agenda Arte e Cultura 

(Figura 38). Trataremos delas adiante. 

 

Figura 37- Página da Assessoria de Comunicação da UFBA 

 
Fonte: tela capturada em 03/12/2018 no endereço www.ascom.ufba.br/ 
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Figura 38- Página da Assessoria de Comunicação da UFBA, exibindo links para a Agência Ciência e 

Cultura e a Agenda Arte e Cultura 

 
Fonte: tela capturada em 03/12/2018 no endereço www.ascom.ufba.br/ 

 

O Edgard Digital é um hotsite jornalístico, com matérias relacionadas à Universidade 

Federal da Bahia (Figura 39). Aborda pautas sobre atividades acadêmicas, promoção 

institucional e Jornalismo Científico. Na seção “Quem somos” (Figura 40), apresenta-se 

como um “semanário online” lançado pela UFBA, o qual, além de estar disponível no 

endereço do hotsite, é também enviado por e-mail, semanalmente, em formato newsletter – há 

um campo para cadastro do e-mail no rodapé da página. Também no rodapé, consta a 

descrição “Um portal de notícias da Universidade Federal da Bahia”. Entretanto, não 

apresenta a equipe responsável. 
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Figura 39- Página inicial do portal Edgard Digital, ligado à UFBA 

 
Fonte: tela capturada em 03/12/2018 no endereço www.edgardigital.ufba.br/ 
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Figura 40- Seção "Quem somos" do portal Edgard Digital 

 
Fonte: tela capturada em 03/12/2018 no endereço www.edgardigital.ufba.br/?page_id=37 

 

Na barra de navegação superior constam as Editorias, centralizando as notícias pelos 

seus temas, sendo elas: Ensino; Pesquisa; Extensão; Assistência; Política; Planejamento; 

Administração. O conteúdo de CT&I aparece na editoria de Pesquisa (Figura 41). No rodapé 

da página, aparecem também categorias para as notícias. São muitas, e entre elas aparecem 

Pesquisa, Divulgação Científica e Ciência, por exemplo. As matérias de CT&I trazem, no 

decorrer do texto, hiperlink para a pesquisa completa que motivou a pauta, mas não oferecem 

o contato do(s) pesquisador(s) responsável. Permite, entretanto, a publicação de comentários, 

que são moderados.  
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Figura 41- Indexação de notícias sobre Pesquisa no portal Edgard Digital 

 
Fonte: tela capturada em 03/12/2018 no endereço www.edgardigital.ufba.br/?cat=23 

 

As matérias do Edgard Digital, além de serem reproduzidas na página principal do 

portal da UFBA, são divulgadas nas redes sociais da instituição, mais especificamente no 

perfil oficial da universidade no Facebook. O Instagram oficial da UFBA não divulga 

conteúdo jornalístico, dedicando-se, quando da nossa consulta, à divulgação de eventos e 

publicação de fotos dos campi e de atividades neles realizadas. 

A Agência de Notícias em CT&I (Figura 42) não é uma ferramenta institucional da 

UFBA. É fruto de um projeto de extensão, segundo a seção “Quem somos” do hotsite: “A 

Agência de Notícias em CT&I – Ciência e Cultura é um projeto de extensão especializado na 

divulgação online de temas de ciência, tecnologia e inovação, cujo conteúdo é produzido por 

bolsistas e alunos da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, bem 

como por jornalistas especializados em C,T&I e colaboradores”29. São publicadas notícias 

sobre CT&I, principalmente com pautas que partem de temas do cotidiano, tendo 

pesquisadores da UFBA como fontes. 

 

                                                           
29 Disponível em: <http://www.cienciaecultura.ufba.br/agenciadenoticias/quem-somos/> 
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Figura 42- Página inicial do portal Agência de Notícias em C&T, projeto de extensão da Faculdade de 

Comunicação da UFBA 

 
Fonte: tela capturada em 03/12/2018 no endereço www.cienciaecultura.ufba.br/agenciadenoticias/ 

 

A barra de navegação superior traz o seguinte menu: “Notícias”; “Entrevistas”; 

“Opinião”; “Políticas de CT&I”; “Web TV”; “Eventos”; “Pesquisadores”; “Quem somos”. As 

três primeiras seções trazem o mesmo conteúdo da página inicial do hotsite, com a separação 

por categoria. As entrevistas envolvem pesquisadores da UFBA, mas também outras pessoas 

ligadas à ciência e cultura, como cientistas de outras instituições e escritores. Os artigos 

publicados na seção Opinião são preponderantemente sobre ciência e tecnologia. A página da 

categoria Políticas de CT&I estava em branco, quando da nossa consulta. O link da Web TV 

leva para outra página chamada WEB TV Minuto da Ciência & Cultura, que não é atualizada 

desde 2012. Constam matérias e entrevistas, em vídeos hospedados no YouTube e 

incorporados na página. A seção Eventos, cujo conteúdo estava atualizado quando de nossa 

consulta, não é o mesmo da Agenda UFBA acessada a partir do portal da universidade. A 

seção Pesquisadores é um banco de fontes que apresenta um currículo resumido e contato de 

cientistas, não apenas professores da UFBA, mas também ligados a outras instituições 

(Figura 43).  
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Figura 43- Banco de fontes do portal Agência de Notícias em C&T 

 
Fonte: tela capturada em 03/12/2018 no endereço 

www.cienciaecultura.ufba.br/agenciadenoticias/pesquisadores/ 

 

O hotsite Ciência e Cultura, como dissemos, não é uma iniciativa institucional da 

UFBA, é um projeto de extensão independente da administração da universidade. O link que 

direciona para ele parte de uma página desatualizada (Ascom) e suas notícias não são 

reproduzidas no portal, nem divulgadas nas plataformas de redes sociais da UFBA – 

inclusive, possui seu próprio perfil no Facebook. Por isso, não incluímos o projeto e suas 

iniciativas – como o banco de fontes – na condição de ações sistematizadas de Comunicação 

Pública da Ciência da universidade. 

A Agenda Arte e Cultura, cujo link está disponível também na página da Ascom, não 

informa exatamente o setor responsável por sua gestão. Porém, apresenta o nome do 

Coordenador, cujo nome possui hiperlink para seu currículo na plataforma Lattes, no qual 

informa estar à frente do programa de extensão Arte, Cultura e Ciência da UFBA30. Dessa 

forma, incluímos o projeto na mesma condição da Agência Ciência & Cultura, como uma 

iniciativa independente da administração da universidade. 

                                                           
30 Disponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730379E0> 
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A respeito da Universidade Federal da Bahia, portanto, consideramos como uma ação 

sistemática de CPC o projeto Edgard Digital, por ser vinculado à administração da 

universidade, integrando-se ao seu portal e aos seus perfis nas redes sociais. 

No capítulo seguinte (Conclusão) discorreremos sobre o levantamento exploratório 

realizado nos portais das universidades do Nordeste, relacionando-o à leitura empreendida e 

às análises da conjuntura histórica e econômica do ensino superior no Nordeste.  
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CONCLUSÃO 

 

A educação superior no Brasil teve três períodos de intenso crescimento. Entre o final 

do século XIX e início do século XX, inclusive época em que foi autorizada a criação de 

instituições privadas de ensino superior. Eram as primeiras décadas da República. Depois, 

com a intensa urbanização do território e consolidação do capitalismo industrial, entre as 

décadas de 1950 e 1980. A partir daí, seu crescimento estagnou e só a partir dos primeiros 

anos dos governos Lula-Dilma houve uma nova “explosão” no desenvolvimento das 

universidades. 

Esses períodos de crescimento têm relação com as etapas de integração do capitalismo 

à geografia, ou seja, aos territórios e às sociedades. Vivemos o período técnico-científico-

informacional, fase em que o capitalismo é global, fortemente ligado ao capital financeiro, e 

cada espaço de cada território é chamado a participar, em alguma medida, como bem pontuou 

Milton Santos. A educação superior não foge a esse sistema.  

A ampliação das matrículas no ensino superior no Brasil neste século mostrou o 

avanço das universidades federais, através do aumento de vagas e da criação de novas 

instituições. Mostrou também que as instituições privadas cresceram mais, assumiram 

protagonismo absoluto em todas as regiões, no que se refere a vagas preenchidas em seus 

cursos. Existem quatro vezes mais alunos pagando mensalidades nas faculdades particulares 

do que ocupando vagas públicas em instituições federais – há 30 anos, as matrículas nas 

universidades e faculdades privadas eram três vezes menos. Esses números envolvem apenas 

o ensino presencial, cujos dados analisamos. Caberia um novo estudo incluindo o amplo 

universo de cursos à distância. 

O capitalismo no meio técnico-científico-informacional está ligado à participação e 

influência de bancos e demais empreendimentos financeiros. No caso do ensino superior, 

aconteceu o que Milton Santos chamou de “creditização da vida social”: através da expansão 

segura (para os bancos) do crédito estudantil, o capital financeiro encontrou mais esta veia 

para preencher com dívidas (dos alunos), que são garantia de lucros altos e incessantes. Por 

meio do PROUNI, as empresas particulares de educação superior asseguraram parte do 

preenchimento de suas vagas, tornando mais segura a expansão de seus empreendimentos.  

Mas o capital interage com o território de acordo com a demanda a ser satisfeita. 

Apesar do crescimento das universidades federais, essa ampliação não se deu 

economicamente sustentável, e o que se tem visto é a dificuldade cada vez maior para elas se 
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manterem. Se a crise financeira das universidades se consolidar ainda mais, sua retração será 

inevitável e o que se verá é a criação de uma expectativa gerada na população jovem por um 

curso superior que só poderá ser atendida, evidentemente, pelas instituições privadas. 

Percebemos aqui o que Milton Santos observou quanto às formas de produção não-materiais, 

entre as quais ele inclui as esperanças. O Estado brasileiro criou uma demanda por um bem 

não-material e deixou que o capital o satisfizesse. O Brasil, pois, privatizou a esperança. 

O cenário dos investimentos em pesquisa também teve seu impulso neste século. Os 

cursos de mestrado e doutorado cresceram vertiginosamente, inclusive forçados pela demanda 

do surgimento de centenas de milhares de graduados nos últimos anos. Nesse campo o capital 

mostrou sua capacidade de se adaptar ao território. Investiu prudentemente na “região 

concentrada” do país e nas “manchas concentradas” da periferia, restringindo sua presença no 

restante apenas ao nível da graduação. 

Entretanto, é de se reconhecer que o revigoramento vivido pelas universidades 

brasileiras criou uma cultura que fortalece sua existência. Apesar da crise financeira pela qual 

passam as instituições acadêmicas, é impensável que a sociedade admita que elas regressem 

ao patamar sofrível em que estiveram até há menos de vinte anos. Nesse sentido, uma 

estratégia importante para garantir a existência – financeiramente viável – das universidades 

públicas são as ações empreendidas por estas para mostrar sua importância para o 

desenvolvimento social e dos lugares. Chegamos, então, ao conceito de legitimação, discutido 

no tópico a respeito da midiatização da ciência.  

Buscar legitimação, no caso das universidades, significa convencer as pessoas de que 

sua viabilidade é necessária para a vida delas, pelo menos para mais qualidade de vida e 

melhores perspectivas. Pelo que verificamos, as instituições do Nordeste, em sua maioria, têm 

buscado essa legitimação através da promoção institucional, o que não deixa de ter sua 

importância e seus efeitos. No entanto, como vimos na revisão de literatura, inúmeros estudos 

têm mostrado a relevância da Comunicação Pública da Ciência como estratégia para a 

legitimação das universidades. Diversas instituições, inclusive, têm reconhecido isso – por 

meio do financiamento para projetos de divulgação científica, ou através da premiação por 

publicações jornalísticas e artigos de docentes que promovam a popularização da ciência. 

Identificamos também a descontinuidade frequente de ações ou ferramentas de 

Comunicação Pública da Ciência, assim como detectamos a subutilização dos recursos 

digitais – recursos, aliás, que as universidades, em parte, já detêm. Não havia viabilidade no 

mestrado para investigarmos os fatores que motivam essas ocorrências, mas nos lançamos a 

sugerir duas hipóteses: faltam recursos financeiros para montar equipes de comunicação que 
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garantam o uso das ferramentas e continuidade das ações; carece aos gestores das 

universidades a percepção de que a comunicação é uma das estratégias primordiais para as 

instituições. Ambas as hipóteses estão ligadas entre si e nos remetem à discussão sobre 

legitimação. 

É preciso reconhecer que soa um tanto contraditório denunciar a creditização do 

ensino superior pelo capital e, ao mesmo tempo, recomendar que as universidades disputem 

uma legitimação sob a lógica capitalista da concorrência. Contudo, embora a legitimação seja 

galgada na competitividade, ela pode ser construída através da democratização do 

conhecimento, na tentativa de que a sociedade se entenda parte da universidade, legitimando-

a, por conseguinte. 

Nossa pesquisa mostrou que a condição financeira em todos os seus aspectos – 

histórico, geográfico, político – resulta em – e é resultado por, certamente – melhores ações 

de Comunicação Pública da Ciência. Das cinco universidades que se destacam nesse quesito, 

duas delas estão entre as mais tradicionais do Nordeste (UFPE e UFBA) e outras duas têm 

obtido crescimento expressivo através de políticas próprias e de seus estados (UFC e UFRN). 

A UFS é a exceção.  

No caminho inverso dessa lógica estão as universidades federais da Paraíba, a UFPB e 

a UFCG. O estado se destaca na política de fortalecimento das universidades, e suas 

respectivas instituições federais apareceram bem em nossa pesquisa empírica sobre o ensino 

superior e sobre a pós-graduação no território. São instituições, portanto, que apresentam um 

potencial expressivo para a Comunicação Pública da Ciência, mas ainda não a assumiram 

como estratégia. 

Atentamos ainda para a história recente das universidades da região. Das 18 

instituições, seis foram criadas a partir de 2005 (um terço delas); e dessas seis, metade há 

apenas seis anos. Ainda há tempo para que elas se consolidem na pesquisa e, 

consequentemente, percebam a importância de sua comunicação pública. 

No que tange à midiatização da ciência, a comunicação pública realizada pelas 

instituições analisadas – incluindo as que promovem ações isoladas - se posicionou sob o tipo 

Comunicação com a mídia, em combinação com os subprocessos de Extensão e Adaptação. 

Ficou evidente que a lógica da mídia de massa é ainda determinante para as políticas de 

comunicação das universidades. 

Em relação aos modelos de CPC delineados por Lewenstein e Brossard (2006), 

observamos tendência semelhante à percebida pelos autores. Como discorremos no capítulo 

em questão, eles identificaram, no projeto que analisaram, uma simultaneidade de uso dos 
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quatro modelos de CPC nas práticas de comunicação científica. No caso do nosso trabalho, 

não nos aprofundamos no conteúdo da comunicação praticada, mas um olhar holístico sobre a 

análise exploratória foi suficiente para percebermos que os modelos de déficit, contextual, de 

experiência leiga e o de participação pública convivem e concorrem nas estratégias utilizadas. 

Compreendemos que a Comunicação Pública da Ciência não precisa adotar, 

necessariamente, um modelo hermético. A necessidade de legitimação leva a uma inevitável 

tendência a adotar uma simbiose entre as práticas de divulgação da ciência e as de promoção 

institucional. Mesmo porque, sabe-se, nas organizações – ainda que públicas – existem os 

interesses dos gestores por visibilidade.  

Por outro lado, percebemos que há uma compreensão de que não basta comunicar a 

ciência, deve-se, outrossim, promover debates públicos sobre temas de interesse da sociedade. 

Acreditamos que esta compreensão, por parte das universidades públicas – e principalmente 

de seus profissionais de comunicação –, é uma premissa importante para promover uma 

comunicação científica que estimule a sociedade a refletir sobre seu papel na construção e 

apropriação da ciência. O modelo de participação pública, não verificável em nossa análise 

por se tratar de uma prática que extrapola as ações de divulgação da ciência, é o que 

compreendemos como necessário para tornar a prática da comunicação definitivamente 

dialógica. 

Nossa primeira motivação, quando da concepção desta pesquisa, era identificar boas 

práticas de Comunicação Pública da Ciência no ambiente digital para contribuir com a 

atuação profissional do mestrando e, por conseguinte, aos demais interessados em replicar tais 

práticas ou utilizá-las como subsídio para definir suas estratégias. Ao nos embrenharmos no 

objeto de pesquisa, percebemos que as boas práticas são minoria, por decorrência de diversos 

fatores e condições descritos no decorrer do trabalho. 

No fim, atingimos este intuito. Apesar de poucas, há ações bem articuladas em 

algumas universidades, descritas no percurso desta dissertação. Outra tarefa importante foi 

entendermos – e mostrarmos – as condições em que nossas universidades nordestinas foram 

nascidas e mantidas até aqui. As contribuições que trouxemos nos inspiram para as melhores 

práticas na Comunicação Pública da Ciência promovidas por instituições de ensino superior e, 

também, nos abrem um caminho para aprofundar os estudos sobre a constituição do ensino e 

da ciência, neste século, no território nacional e no nordestino. 

Nas últimas páginas desta dissertação demos destaque à legitimação como motivação 

para a Comunicação Pública da Ciência. Discutimos anteriormente que a legitimação é um 

valor atrelado à lógica da concorrência, portanto, um recurso do mundo empresarial. É um 
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valor capitalista, portanto. Mas quando projetamos esta pesquisa, vislumbrávamos abordar a 

Comunicação Pública da Ciência nas universidades do Nordeste sob a abordagem dos estudos 

de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), tanto por uma perspectiva política do mestrando, 

quanto por entendermos que as condições de desigualdade que se impõem à Região requerem 

que o ato de socializar a ciência se dê através da apropriação dela pela população. 

Os estudos CTS têm caráter interdisciplinar e defendem a necessidade de participação 

democrática como condição para possibilitar a apropriação social da ciência. No que se refere 

à comunicação pública, a abordagem compreende que a própria comunicação é uma 

ferramenta de mudança social, portanto, mediadora entre a ciência, a tecnologia e a sociedade 

(ARRUDA et al., 2017). Desse modo, para estudar as possibilidades ou níveis de apropriação 

social da ciência por parte das universidades, os caminhos de análise se dariam por meio dos 

mecanismos de democratização do conhecimento, de estratégias de educação e através dos 

conteúdos difundidos pelas instituições. 

Neste cenário, aliar os estudos CTS com a Comunicação Pública da Ciência através 

das ferramentas digitais proporcionadas pelas novas tecnologias se mostrou um desafio. 

Como esta tarefa está ligada à justificativa da existência deste trabalho, mantivemos a 

abordagem CTS no âmbito das projeções para trabalhos futuros. 
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ANEXO A – Gráficos: Alunos matriculados na Graduação Presencial, nos estados do Nordeste 

 

Gráfico 1- Alunos matriculados na Graduação Presencial, nos estados do Nordeste, por dependência 

administrativa (em milhares) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Série Histórica por Município (INEP)1991 a 

2010; Sinopse Estatística da Educação Superior (INEP)2011 a 2015 
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Gráfico 2- Alunos matriculados na Graduação Presencial, para cada mil habitantes em idade 

universitária (18 a 24 anos) – Maranhão, Piauí e Ceará 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: SANTOS & SILVEIRA, 2000; Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios 2006 e 2015; Censo Demográfico 2000 e 2010; Série Histórica por Município (INEP) 1991 a 2010; 

Sinopse Estatística da Educação Superior (INEP) 2011 a 2015 
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ANEXO B – Tabelas: Dados relativos às matrículas no ensino superior e na pós-graduação stricto sensu e às bolsas concedidas pela Capes 

 

Tabela 1- Alunos matriculados na graduação presencial no país, por região e por dependência administrativa (1991-2015) 

REGIÃO 
DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

1991 1996 2000 2006 2010 2015 

Norte 

Federal 32.595 46.776 57.456 144.385 105.257 140.437 

Estadual 5.459 7.716 12.714 52.102 39.349 40.029 

Municipal 694 929 1.242 4.683 7.863 5.603 

Privada 13.073 21.748 43.646 215.661 199.889 287.779 

Total: 51.821 77.169 115.058 416.831 352.358 473.848 

Nordeste 

Federal 100.654 108.510 147.399 197.930 268.370 344.206 

Estadual 54.203 75.738 113.396 169.450 157.410 175.706 

Municipal 9.526 6.869 12.252 18.946 20.533 19.447 

Privada 83.251 89.151 141.914 465.101 614.071 894.047 

Total: 247.634 280.268 414.961 851.427 1.060.384 1.433.406 

Sudeste 

Federal 93.896 121.471 139.861 166.336 249.262 344.522 

Estadual 87.736 101.660 124.513 152.720 204.197 239.056 

Municipal 37.771 41.788 40.317 63.806 40.422 48.019 

Privada 661.024 763.378 1.093.348 1.950.652 2.162.350 2.456.228 

Total: 880.427 1.028.297 1.398.039 2.333.514 2.656.231 3.087.825 

Sul 

Federal 62.699 71.140 84.119 98.727 135.132 190.840 

Estadual 49.150 49.312 61.503 84.589 82.482 79.927 

Municipal 31.693 49.364 16.107 45.269 24.753 29.575 

Privada 144.160 179.377 380.706 626.246 650.763 720.807 

Total: 287.702 349.193 542.435 854.831 893.130 1.021.149 

Centro-Oeste 

Federal 30.750 41.930 55.167 65.517 84.136 113.167 

Estadual 5.767 8.675 19.978 42.866 41.260 39.927 

Municipal 3.602 4.389 2.254 5.023 9.493 13.291 

Privada 57.812 79.448 147.605 298.201 360.351 450.932 

Total: 97.931 134.442 225.004 411.607 495.240 617.317 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Série Histórica por Município (INEP) 1991 a 2010; Sinopse Estatística da Educação Superior (INEP) 2011 a 2015 (COSTA, 

2019).  
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Tabela 2- Alunos matriculados na graduação presencial na região Nordeste, por estado e por dependência administrativa (1991-2015) 

ESTADO 
DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

1991 1996 2000 2006 2010 2015 

Maranhão 

Federal 7.577 9.243 12.051 22.335 18.570 34.708 

Estadual 2.586 6.722 9.203 28.918 15.658 15.272 

Municipal 0 0 0 0 0 0 

Privada 830 3.111 5.754 60.215 52.738 79.650 

Total: 10.993 19.076 27.008 111.468 86.966 129.630 

Piauí 

Federal 8.307 8.896 11.551 28.706 30.502 26.713 

Estadual 1.123 4.674 17.671 21.690 16.811 17.432 

Municipal 0 0 0 0 0 0 

Privada 374 1.013 3.147 22.687 41.923 53.579 

Total: 9.804 14.583 32.369 73.083 89.236 97.724 

Ceará 

Federal 11.894 10.704 16.274 24.307 29.530 39.686 

Estadual 15.647 19.374 22.981 25.114 30.900 40.554 

Municipal 0 0 0 0 0 0 

Privada 10.363 11.160 17.462 58.943 92.000 163.665 

Total: 37.904 41.238 56.717 108.364 152.430 243.905 

Rio Grande do Norte 

Federal 11.275 10.272 17.953 20.975 28.504 38.459 

Estadual 3.578 5.117 7.341 11.130 11.194 11.115 

Municipal 0 0 0 0 0 0 

Privada 2.187 4.698 13.542 27.707 47.317 63.276 

Total: 17.040 20.087 38.836 59.812 87.015 112.850 

Paraíba 

Federal 18.293 17.753 23.550 25.925 41.198 50.154 

Estadual 9.453 10.404 9.936 12.863 11.838 20.315 

Municipal 0 0 0 0 0 0 

Privada 5.268 5.827 9.150 23.480 35.870 65.861 

Total: 33.014 33.984 42.636 62.268 88.906 136.330 

Pernambuco 

Federal 14.274 20.391 27.088 28.732 42.460 49.841 

Estadual 12.511 10.322 12.439 17.982 17.815 15.187 

Municipal 9.526 6.869 12.252 18.946 20.533 19.447 

Privada 32.532 30.720 34.232 80.572 111.628 147.334 

Total: 68.843 68.302 86.011 146.232 192.436 231.809 

Alagoas 

Federal 7.538 7.098 10.145 12.637 21.930 25.139 

Estadual 1.099 1.590 3.043 3.904 9.130 8.635 

Municipal 0 0 0 0 0 0 
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ESTADO 
DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

1991 1996 2000 2006 2010 2015 

Privada 5.535 5.980 9.463 27.066 34.259 48.723 

Total: 14.172 14.668 22.651 43.607 65.319 82.497 

Sergipe 

Federal 5.560 6.253 9.617 12.116 21.122 26.119 

Estadual 0 0 0 0 0 0 

Municipal 0 0 0 0 0 0 

Privada 4.013 5.522 9.925 26.107 28.674 46.006 

Total: 9.573 11.775 19.542 38.223 49.796 72.125 

Bahia 

Federal 15.936 17.900 19.170 22.197 34.554 53.387 

Estadual 8.206 17.535 30.782 47.849 44.064 47.196 

Municipal 0 0 0 0 0 0 

Privada 22.149 21.120 39.239 138.324 169.662 225.953 

Total: 46.291 56.555 89.191 208.370 248.280 326.536 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Série Histórica por Município (INEP) 1991 a 2010; Sinopse Estatística da Educação Superior (INEP) 2011 a 2015 (COSTA, 

2019).  
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Tabela 3- Número de alunos matriculados no ensino superior no país, para cada mil habitantes, por região e por dependência administrativa (1991-2015) 

REGIÃO  1991 1996 2000 2006 2010 2015 

Norte 

Número de Alunos 
Matriculados 

51.821 77.169 115.058 416.831 352.358 473.848 

População em Idade 
Universitária (18 a 24 anos) 

1.359.028 1.586.446 1.894.680 2.101.015 2.182.617 2.118.780 

Quantidade de Matriculados 
por mil habitantes 

38,1 48,6 60,7 198,4 161,4 223,6 

Nordeste 

Número de Alunos 
Matriculados 

247.634 280.268 414.961 851.427 1.060.384 1.433.406 

População em Idade 
Universitária (18 a 24 anos) 

5.576.005 6.010.395 6.809.689 7.174.936 7.023.699 6.446.391 

Quantidade de Matriculados 
por mil habitantes 

44,4 46,6 60,9 118,7 151,0 230,7 

Sudeste 

Número de Alunos 
Matriculados 

880.427 1.028.297 1.398.039 2.333.514 2.656.231 3.087.825 

População em Idade 
Universitária (18 a 24 anos) 

8.181.508 8.697.457 9.787.421 9.930.408 9.604.518 9.085.406 

Quantidade de Matriculados 
por mil habitantes 

107,6 118,2 142,8 235,0 276,6 339,9 

Sul 

Número de Alunos 
Matriculados 

287.702 349.193 542.435 854.831 893.130 1.021.149 

População em Idade 
Universitária (18 a 24 anos) 

2.919.556 2.919.867 3.196.529 3.283.104 3.263.683 3.047.809 

Quantidade de Matriculados 
por mil habitantes 

98,5 119,6 169,7 260,4 273,7 335,0 

Centro-Oeste 

Número de Alunos 
Matriculados 

97.931 134.442 225.004 411.607 495.240 617.317 

População em Idade 
Universitária (18 a 24 anos) 

1.356.899 1.366.424 1.690.512 1.795.687 1.803.673 1.733.831 

Quantidade de Matriculados 
por mil habitantes 

72,2 98,4 133,1 229,2 274,6 356,0 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: SANTOS & SILVEIRA, 2000; Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006 e 2015; Censo Demográfico 2000 e 

2010; Série Histórica por Município (INEP)1991 a 2010; Sinopse Estatística da Educação Superior (INEP) 2011 a 2015 (COSTA, 2019). 
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Tabela 4- Número de alunos matriculados no ensino superior na região Nordeste, para cada mil habitantes, por estado e por dependência administrativa (1991-

2015) 

ESTADO  1991 1996 2000 2006 2010 2015 

Maranhão 

Número de Alunos 
Matriculados 

10.993 19.076 27.008 111.468 86.966 129.630 

População em Idade 
Universitária (18 a 24 anos) 

611.741 683.292 812.297 847.212 921.628 783.209 

Quantidade de Matriculados 
por mil habitantes 

18,0 27,9 33,2 131,6 94,4 165,5 

 
Piauí 

Número de Alunos 
Matriculados 

9.804 14.583 32.369 73.083 89.236 97.724 

População em Idade 
Universitária (18 a 24 anos) 

331.774 358.354 405.130 429.946 419.168 365.296 

Quantidade de Matriculados 
por mil habitantes 

29,6 40,7 79,9 170,0 212,9 267,5 

 
Ceará 

Número de Alunos 
Matriculados 

37.904 41.238 56.717 108.364 152.430 243.905 

População em Idade 
Universitária (18 a 24 anos) 

821.266 873.997 1.004.312 1.127.285 1.144.045 1.080.340 

Quantidade de Matriculados 
por mil habitantes 

46,2 47,2 56,5 96,1 133,2 225,8 

Rio Grande do 
Norte 

Número de Alunos 
Matriculados 

17.040 20.087 38.836 59.812 87.015 112.850 

População em Idade 
Universitária (18 a 24 anos) 

324.054 336.284 383.459 440.342 422.018 420.357 

Quantidade de Matriculados 
por mil habitantes 

52,6 59,7 101,3 135,8 206,2 268,5 

 
Paraíba 

Número de Alunos 
Matriculados 

33.014 33.984 42.636 62.268 88.906 136.330 

População em Idade 
Universitária (18 a 24 anos) 

410.745 434.096 475.828 510.529 483.670 453.805 

Quantidade de Matriculados 
por mil habitantes 

80,4 78,3 89,6 122,0 183,8 300,4 

 
Pernambuco 

Número de Alunos 
Matriculados 

68.843 68.302 86.011 146.232 192.436 231.809 

População em Idade 
Universitária (18 a 24 anos) 

957.395 1.020.005 1.121.648 1.132.305 1.136.660 1.047.777 

Quantidade de Matriculados 
por mil habitantes 

71,9 67,0 76,7 129,1 169,3 221,2 
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ESTADO  1991 1996 2000 2006 2010 2015 

Alagoas 

Número de Alunos 
Matriculados 

14.172 14.668 22.651 43.607 65.319 82.497 

População em Idade 
Universitária (18 a 24 anos) 

342.281 366.496 405.424 395.425 407.805 379.418 

Quantidade de Matriculados 
por mil habitantes 

41,4 40,0 55,9 110,3 160,2 217,4 

Sergipe 

Número de Alunos 
Matriculados 

9.573 11.775 19.542 38.223 49.796 72.125 

População em Idade 
Universitária (18 a 24 anos) 

207.825 225.034 258.616 283.888 277.602 278.614 

Quantidade de Matriculados 
por mil habitantes 

46,1 52,3 75,6 134,6 179,4 258,9 

Bahia 

Número de Alunos 
Matriculados 

46.291 56.555 89.191 208.370 248.280 326.536 

População em Idade 
Universitária (18 a 24 anos) 

1.568.924 1.712.837 1.942.975 2.008.004 1.811.103 1.637.575 

Quantidade de Matriculados 
por mil habitantes 

29,5 33,0 45,9 103,8 137,1 199,4 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: SANTOS & SILVEIRA, 2000; Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006 e 2015; Censo Demográfico 2000 e 

2010; Série Histórica por Município (INEP)1991 a 2010; Sinopse Estatística da Educação Superior (INEP) 2011 a 2015 (COSTA, 2019). 
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Tabela 5- Número de programas de pós-graduação stricto sensu no país, por região e por dependência administrativa (1998-2017) 

REGIÃO 

DEPEN-
DÊNCIA 
ADMINIS-
TRATIVA 

GRAU* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Norte 
 

Federal 
M 13 15 20 23 31 37 42 45 61 64 67 73 78 86 100 86 97 101 118 128 

M/D 11 11 11 15 16 17 20 21 24 31 34 37 42 48 51 73 73 76 77 76 

Estadual 
M 0 0 0 0 1 1 3 3 3 4 4 4 6 10 13 13 16 18 20 20 

M/D 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Municipal 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Privada 
M 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4 4 6 5 4 5 3 4 5 7 7 

M/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 

Total: 24 26 31 38 50 57 67 74 93 104 110 121 133 151 172 180 195 205 227 236 

Nordeste 
 

Federal 
M 101 113 118 110 125 144 155 171 176 174 193 199 221 251 278 260 284 303 336 349 

M/D 69 69 71 95 96 99 109 114 131 146 160 178 192 215 226 269 273 276 280 283 

Estadual 
M 5 6 8 10 14 17 21 28 43 52 59 70 76 85 88 90 101 110 123 121 

M/D 3 3 3 3 3 3 3 5 6 6 8 9 9 13 19 34 34 34 34 38 

Municipal 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Privada 
M 1 3 4 7 12 13 17 22 27 30 33 30 28 32 35 28 32 39 52 55 

M/D 0 0 1 1 1 1 1 2 3 4 4 6 9 11 11 20 20 20 21 22 

Total: 179 194 205 226 251 277 306 342 386 412 457 492 535 607 657 701 744 782 846 868 

Sudeste 
 

Federal 
M 114 129 134 111 117 134 138 144 154 174 194 209 228 275 294 267 303 336 375 400 

M/D 211 213 215 249 252 261 272 279 300 309 324 348 358 383 400 484 491 494 502 507 

Estadual 
M 64 81 89 75 81 93 84 82 87 88 93 97 86 88 94 81 96 107 118 123 

M/D 303 305 309 340 342 342 351 366 377 378 384 392 400 408 418 453 454 462 463 466 

Municipal 
M 0 1 1 2 3 4 6 6 6 5 6 7 10 12 12 11 12 13 13 14 

M/D 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Privada 
M 30 48 64 74 100 122 136 158 181 199 207 206 191 200 209 176 196 205 226 220 

M/D 51 51 51 62 63 64 69 71 76 80 88 103 106 119 133 160 163 170 175 183 

Total: 773 829 864 914 958 1.020 1.056 1.106 1.181 1.234 1.297 1.363 1.381 1.487 1.562 1.635 1.718 1.790 1.875 1.916 

Sul 

Federal 
M 65 72 75 64 74 81 75 80 83 94 100 102 109 133 137 113 132 158 186 202 

M/D 98 100 102 120 122 124 143 147 155 160 169 181 187 198 214 252 255 257 259 263 

Estadual 
M 15 22 25 28 36 46 50 53 59 69 71 67 76 77 82 68 81 90 98 103 

M/D 7 7 8 14 14 14 14 15 18 19 23 32 40 46 52 80 80 80 83 87 

Municipal 
M 0 1 1 1 4 4 5 6 8 9 9 10 9 10 9 10 10 11 12 11 

M/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 
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REGIÃO 

DEPEN-
DÊNCIA 
ADMINIS-
TRATIVA 

GRAU* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Privada 
M 16 24 32 38 54 61 66 80 90 94 98 99 100 111 112 97 112 121 130 136 

M/D 16 16 17 21 22 24 27 28 36 43 49 55 62 67 75 110 112 114 118 120 

Total: 217 242 260 286 326 354 380 409 449 488 520 547 584 643 683 733 785 834 889 925 

Centro-
Oeste 

Federal 
M 42 47 52 41 46 56 53 57 67 68 71 82 81 100 114 95 110 116 129 133 

M/D 23 24 24 35 36 37 45 46 55 60 68 70 83 92 99 131 130 134 135 138 

Estadual 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 5 9 13 17 16 20 24 25 26 

M/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 7 

Municipal 
M 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

M/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Privada 
M 1 1 3 10 16 17 21 21 27 32 33 30 24 25 25 22 22 22 26 28 

M/D 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 6 7 9 9 12 15 15 15 17 18 

Total: 66 72 79 86 98 110 121 126 156 170 183 195 207 240 268 288 306 320 340 351 

¹  M – Programas que possuem apenas cursos de Mestrado e/ou Mestrado Profissional; 

 M/D – Programas que possuem curso de Doutorado. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sistema de Informações Georreferenciadas da Capes (COSTA, 2019). 
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Tabela 6- Número de programas de pós-graduação stricto sensu na região Nordeste, por estado e por dependência administrativa (1998-2017) 

REGIÃO 

DEPEN-
DÊNCIA 
ADMINIS-
TRATIVA 

GRAU* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Maranhão 

Federal 
M 4 4 4 5 5 7 7 11 11 12 13 11 13 16 19 18 18 20 24 24 

M/D - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 6 7 7 7 7 7 

Estadual 
M - - - - 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 5 5 8 9 10 11 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 2 

Municipal 
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Privada 
M - - - - - - - - - 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total:        4  4 4 6 7 9 9 13 14 16 18 18 21 26 32 34 37 40 46 48 

Piauí 

Federal 
M - 2 2 3 5 6 9 9 8 10 13 18 19 23 28 23 24 26 29 30 

M/D - - - - - - - - 1 1 1 1 1 3 3 8 8 8 8 8 

Estadual 
M - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 2 2 2 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Municipal 
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Privada 
M - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total:      -    2 2 3 5 6 9 9 9 11 14 19 20 28 33 33 34 37 40 41 

Ceará 

Federal 
M 18 19 21 21 23 26 28 30 32 28 30 25 25 23 23 22 26 28 35 37 

M/D 10 10 10 14 14 14 15 17 17 20 24 28 31 35 36 39 40 40 40 40 

Estadual 
M 2 3 4 4 5 6 7 11 15 17 17 17 17 17 18 17 18 19 23 20 

M/D - - - 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 6 9 9 9 9 12 

Municipal 
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Privada 
M - 1 1 1 5 5 5 5 5 4 4 4 2 1 1 - 2 5 10 12 

M/D - - - - - - - - - 1 1 1 3 4 4 5 5 5 5 5 

Total:       30  33 36 41 48 52 56 64 71 72 79 78 81 84 88 92 100 106 122 126 

Rio Grande 
do Norte 

Federal 
M 11 17 17 17 19 21 19 24 24 23 25 26 27 30 32 31 35 40 43 48 

M/D 7 8 8 10 10 10 13 12 16 17 18 21 24 27 28 38 38 39 40 39 

Estadual 
M - - - 1 1 1 - - - - 3 3 3 5 7 6 8 9 13 13 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 

Municipal 
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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REGIÃO 

DEPEN-
DÊNCIA 
ADMINIS-
TRATIVA 

GRAU* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Privada 
M - - - - - - 1 1 2 2 2 2 1 2 3 4 4 4 6 6 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

Total:       18  25 25 28 30 32 33 37 42 42 48 52 55 64 70 80 86 93 104 108 

Paraíba 

Federal 
M 28 28 27 18 19 23 25 26 27 28 31 32 36 36 40 37 42 44 48 50 

M/D 8 8 9 14 15 16 18 18 20 23 23 24 25 30 34 38 39 40 40 41 

Estadual 
M - - - - - - - - 1 3 3 7 9 10 9 11 11 13 13 13 

M/D - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 3 3 3 3 

Municipal 
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Privada 
M - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 2 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total:       36  36 36 32 34 39 43 44 48 54 57 63 70 77 85 89 96 102 106 109 

Pernambuco 

Federal 
M 24 24 25 22 25 27 28 29 30 29 28 32 36 43 46 47 51 56 60 59 

M/D 26 25 26 36 36 38 42 44 46 48 53 55 58 60 61 67 67 67 67 68 

Estadual 
M 2 2 2 1 1 1 2 4 5 6 7 11 11 11 11 7 8 10 10 11 

M/D 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 

Municipal 
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Privada 
M 1 1 2 2 2 3 6 9 8 9 9 8 9 12 12 9 10 13 14 16 

M/D - - - - - - - - 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 

Total:       56  55 58 62 65 70 79 87 91 94 99 109 117 129 133 140 146 156 161 164 

Alagoas 

Federal 
M 1 3 3 4 5 7 11 13 15 14 15 17 18 20 24 22 23 23 25 23 

M/D 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6 6 9 9 10 10 11 

Estadual 
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Municipal 
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Privada 
M - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 3 3 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total:        4  6 6 7 8 10 14 16 18 17 18 20 22 26 31 32 33 34 39 39 

Sergipe 

Federal 
M 2 2 2 3 4 6 7 7 7 8 13 13 17 25 31 27 30 30 31 35 

M/D - - - 1 1 1 1 1 2 2 4 6 6 6 6 11 12 12 14 14 

Estadual 
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Municipal M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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REGIÃO 

DEPEN-
DÊNCIA 
ADMINIS-
TRATIVA 

GRAU* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Privada 
M - - - - - - - 1 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 

M/D - - - - - - - - - - - - 1 1 1 4 4 4 4 4 

Total:        2  2 2 4 5 7 8 9 11 12 19 21 26 35 41 43 47 47 50 54 

Bahia 

Federal 
M 13 14 17 17 20 21 21 22 22 22 25 25 30 35 35 33 35 36 41 43 

M/D 15 15 15 16 16 16 16 18 25 31 33 37 40 43 46 52 53 53 54 55 

Estadual 
M 1 1 2 4 6 8 11 12 20 24 27 30 33 38 37 43 47 48 51 49 

M/D - - - 1 1 1 1 3 3 3 4 5 5 7 10 15 15 15 15 15 

Municipal 
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M/D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Privada 
M - 1 1 4 5 5 5 6 10 12 14 12 12 11 12 9 9 9 11 10 

M/D - - 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 6 6 6 6 7 

Total:       29  31 36 43 49 52 55 63 82 94 105 112 123 138 144 158 165 167 178 179 

¹  M – Programas que possuem apenas cursos de Mestrado e/ou Mestrado Profissional; 

 M/D – Programas que possuem curso de Doutorado. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Sistema de Informações Georreferenciadas da Capes (COSTA, 2019). 
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Tabela 7- Quantidade de bolsas concedidas pela Capes no país¹, por região e por dependência administrativa  (1995-2017) 

REGIÃO 
DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

1995 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 

Norte 

Federal 194 224 400 843 1.643 3.059 3.299 3.960 

Estadual - - - 34 116 254 149 251 

Municipal - - - - - - - - 

Privada - - 3 12 16 20 109 105 

Total: 194 224 403 889 1.775 3.333 3.557 4.316 

Nordeste 

Federal 1.606 1.955 2.634 3.346 5.833 12.071 13.513 14.009 

Estadual 33 53 116 370 823 1.756 1.899 1.942 

Municipal - - - - - - - - 

Privada 8 7 29 72 140 139 531 510 

Total: 1.647 2.015 2.779 3.788 6.796 13.966 15.943 16.461 

Sudeste 

Federal 5.083 5.257 5.835 6.490 9.370 15.908 19.497 20.072 

Estadual 7.403 6.717 6.590 6.418 9.002 12.644 15.284 16.468 

Municipal - - 13 17 5 18 29 17 

Privada 1.842 1.789 2.432 2.982 3.860 2.804 6.263 6.708 

Total: 14.328 13.763 14.870 15.907 22.237 31.374 41.073 43.265 

Sul 

Federal 2.278 2.824 2.887 3.382 5.254 10.362 12.671 12.422 

Estadual 129 237 450 791 1.135 2.553 3.658 4.080 

Municipal - - 8 33 64 80 144 125 

Privada 339 444 944 1.273 1.622 1.528 4.458 4.688 

Total: 2.746 3.505 4.289 5.479 8.075 14.523 20.931 21.315 

Centro-Oeste 

Federal 505 705 848 1.171 1.985 4.662 5.692 5.538 

Estadual - - - 68 136 356 393 445 

Municipal - - - 1 1 2 - 6 

Privada 5 - 45 114 169 161 517 515 

Total: 510 705 893 1.354 2.291 5.181 6.602 6.504 

¹ Bolsas concedidas a discentes de Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado Pleno 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Sistema de Informações Georreferenciadas da Capes (COSTA, 2019). 
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Tabela 8- Quantidade de bolsas concedidas pela Capes na região Nordeste¹, por estado e por dependência administrativa (1995-2017) 

REGIÃO 
DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

1995 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 

Maranhão 

Federal 8 23 61 119 327 515 432 479 

Estadual - - 4 17 93 137 70 108 

Municipal - - - - - - - - 

Privada - - - - - - - - 

Total: 8 23 65 136 420 652 502 587 

Piauí 

Federal 10 - 20 121 235 537 636 631 

Estadual - - - 6 12 32 27 16 

Municipal - - - - - - - - 

Privada - - - - - - - - 

Total: 10 - 20 127 247 569 663 647 

Ceará 

Federal 273 302 400 438 798 1.673 1.882 1.755 

Estadual 13 16 37 106 204 332 370 361 

Municipal - - - - - - - - 

Privada - - 5 22 25 21 108 83 

Total: 286 318 442 566 1.027 2.026 2.360 2.199 

Rio Grande do Norte 

Federal 127 193 339 445 707 1.664 1.908 2.028 

Estadual - - - 19 26 73 124 120 

Municipal - - - - - - - - 

Privada - - - - 4 2 13 28 

Total: 127 193 339 464 737 1.739 2.045 2.176 

Paraíba 

Federal 424 479 515 638 1.008 2.493 2.621 2.761 

Estadual - - - 13 75 203 199 226 

Municipal - - - - - - - - 

Privada - - - - - - 3 4 

Total: 424 479 515 651 1.083 2.696 2.823 2.991 

Pernambuco 

Federal 443 566 763 843 1.341 2.364 2.677 2.731 

Estadual 20 29 33 65 78 166 194 197 

Municipal - - - - - - - - 

Privada 8 7 12 30 62 38 104 149 

Total: 471 602 808 938 1.481 2.568 2.975 3.077 

Alagoas 
Federal 18 40 81 139 286 534 713 897 

Estadual - - - - - - 4 7 
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Municipal - - - - - - - - 

Privada - - - - - - - 7 

Total: 18 40 81 139 286 534 717 911 

 
Sergipe 

Federal 12 8 15 97 188 623 777 877 

Estadual - - - - - - - - 

Municipal - - - - - - - - 

Privada - - - 2 15 53 149 138 

Total: 12 8 15 99 203 676 926 1.015 

Bahia 

Federal 291 344 440 506 943 1.668 1.867 1.850 

Estadual - 8 42 144 335 813 911 907 

Municipal - - - - - - - - 

Privada - - 12 18 34 25 154 101 

Total: 291 352 494 668 1.312 2.506 2.932 2.858 

¹ Bolsas concedidas a discentes de Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado Pleno 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de: Sistema de Informações Georreferenciadas da Capes (COSTA, 2019). 
 


