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RESUMO  

 

 

A divulgação científica configura-se uma aliada da alfabetização científica, uma vez que a 
popularização dos conhecimentos em ciência e tecnologia (C&T) constitui uma ação benéfica 
ao processo educativo em ciências, que possibilita fomentar no cidadão uma mentalidade 
crítica sobre os avanços, consequências e limites da ciência e tecnologia. O objetivo do 
presente estudo, assim, é compreender como os professores/pesquisadores da UFS avaliam a 
importância da divulgação científica presente no Jornal UFS, impresso produzido pela 
Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Sergipe (Ascom), e em que medida 
esse jornal possibilita a alfabetização científica. O estudo é de natureza qualitativa, e teve 
como principal instrumento informacional o questionário, que foi respondido por 16 
professores/pesquisadores, fontes de matérias de C&T do Jornal UFS - desde a primeira 
edição do impresso em 2007 até a primeira edição de 2013, totalizando 9 edições. Os 
resultados evidenciaram que os pesquisadores da UFS percebem a importância da divulgação 
científica como sendo um meio de disseminar os conhecimentos restritos para o público em 
geral e, no que concerne ao Jornal UFS, eles apontaram os problemas de periodicidade, 
distribuição e alcance do impresso como empecilhos para o desempenho da atividade de 
divulgar C&T. No tocante à relação entre divulgação e alfabetização científica, a maioria 
considerou esses dois elementos indissociáveis, apontando a relevância do primeiro para se 
chegar ao segundo.  
 

Palavras-chave: Divulgação científica. Jornal UFS. Alfabetização científica. Assessoria de 
comunicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Science communication sets as an ally of scientific literacy, since the popularization of 
knowledge in science and technology (S & T) composes as a beneficial action to the 
educational process in science, which allows to the citizen to create  a critical mindset about 
the progress, outcomes and limits of science and technology. The aim of this study therefore 
is to understand how teachers/researchers from UFS evaluate the importance of science 
communication in UFS Journal, which is produced by the Communications Department of the 
Federal University of Sergipe, and to what extent this paper enables science literacy. The 
study is qualitative, and its main informational instrument is the questionnaire, which was 
answered by 16 teachers/researchers, sources of S&T reports published at UFS Journal - since 
the first edition printed in 2007 until the first edition of 2013, totaling 9 editions. The results 
showed that the UFS researchers realize the importance of science communication as a mean 
for disseminating the knowledge restricted to the general public and, regarding the UFS 
Journal , they pointed out the problems of frequency, distribution and range of printed as 
impediments to the performance of the S&T promotional activity. Concerning the relationship 
between divulgation and scientific literacy, the majority considered these two inseparable 
elements, indicating the relevance of the first to arrive at the second. 
 
  
Keywords: Science communication. UFS Journal. Scientific literacy. Communications 
Department. 
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CAPÍTULO 1 

A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA UFS: PERCURSO INTRODUTÓRIO 

 

 

A produção científica é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento de um 

país. O atual momento do Brasil nessa área revela-se animador. Dados do Ministério da 

Educação1 (MEC) de 2009 mostram que o país subiu dois degraus no ranking de produção 

científica mundial ao passar da 15ª para a 13ª colocação, superando Holanda e Rússia. 

Segundo o MEC, se o país mantiver o ritmo de publicação de trabalhos científicos, em pouco 

tempo estará entre os dez maiores produtores de conhecimento científico no mundo.  

Ainda de acordo com o MEC, o crescimento da produção científica no Brasil é fruto 

da política de investimento nas universidades federais desencadeada nos últimos anos. Na 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), os dados2 mais atualizados, presentes no relatório 

“UFS em números 2012”, revelam que 1.497 trabalhos foram publicados por professores 

efetivos, dentre artigos em periódicos, capítulos de livros e livros no ano citado. Ainda 

segundo o relatório, a instituição possuía 1.312 docentes efetivos, sendo 65% doutores, e 46 

cursos de pós-graduação stricto sensu (36 mestrados acadêmicos, dois profissionais e oito 

doutorados).  

Os números do relatório revelam também que a UFS contava com 246 grupos de 

pesquisa cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), 397 docentes envolvidos na iniciação científica e 540 projetos desse tipo em 

andamento.  

Esses dados mostram que a UFS constitui uma das principais produtoras de 

conhecimento em ciência e tecnologia (C&T) do Estado. Esses números evidenciam também 

que, em boa medida, a pesquisa no Brasil é financiada com recursos públicos, o que torna 

importante a sua divulgação até como forma de prestação de contas à sociedade - segundo a 

                                                           
1 Disponível em: <http://www.ufs.br/?pg=noticia&id=1887>. Acesso em 25/09/2009 às 15h12. 
2 Disponível em:< http://cogeplan.ufs.br/pagina/copac-coordena-planejamento-acad-mico-1320.html>. Acesso 

em 30/11/2013 às 15h10. Para efeito de comparação, no mesmo endereço há dados de outros anos. 
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Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco3), o setor 

público brasileiro arca com 55% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento.  

Nesse sentido, a Assessoria de Comunicação da UFS (Ascom), setor responsável pela 

política de comunicação institucional, tem empreendido nos últimos anos a tarefa de ampliar a 

divulgação de conteúdos de C&T da Universidade Federal de Sergipe. Essa atividade se 

concretiza a partir dos dois principais veículos da Ascom: o Portal UFS e o Jornal UFS. 

O Portal UFS é o veículo oficial de divulgação de todas as ações da Universidade 

Federal de Sergipe e o Jornal UFS constitui um espaço privilegiado para a publicação de 

materiais sobre ciência e tecnologia, uma vez que é um impresso dedicado quase que 

exclusivamente ao jornalismo científico. Com tiragem de 12 mil exemplares, o jornal é 

distribuído em todos os 5 campi da universidade e nos 14 polos de educação a distância 

espalhados pelo Estado. É enviado também via Correios para órgãos públicos de Sergipe e 

instituições de ensino superior do país, além de autoridades públicas.  

Mas qual a importância da divulgação científica? Um dos principais benefícios que a 

divulgação de pesquisa científica traz à sociedade é a melhora da qualidade de vida, já que a 

disseminação de resultados de pesquisas e a opinião fundamentada de especialistas sobre 

determinados temas ajudam, quando realizadas de forma clara e simples, a resolver problemas 

do quotidiano. E mais: promover a divulgação de C&T é também uma forma de desmistificar 

o assunto, tirando-o do campo de “chato”, “complicado”, “desinteressante”. Acredito que a 

divulgação científica configura-se também uma maneira de melhorar a educação - atualizando 

professores dos ensinos fundamental e médio - e atrair os jovens para uma futura carreira nos 

laboratórios.  

E como definir a divulgação científica? Uma série de televisão sobre a vida animal, 

um livro de Física, uma exposição em um museu de ciências, uma cartilha sobre a Aids, uma 

matéria em jornal sobre o uso de anabolizantes ou uma revista que traga as mais recentes 

descobertas científicas podem ser considerados materiais de divulgação científica.  

Concordo com alguns autores, a exemplo de Reis (1985) e Bueno (1984), que 

atribuem à divulgação científica duas características de suma importância: o fato de se dirigir 

                                                           
3 Disponível em: 

<http://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/brasil+e+13+em+producao+cientifica+diz+unesco/n1237824205975
.html>. Acesso em 24/11/2013 às 12h45. 
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ao grande público, em contraposição aos materiais de alcance limitado escritos por cientistas 

para cientistas, e o fato de usar uma linguagem simples, numa forma de atrair a atenção e 

compreensão da maior quantidade de pessoas. Essa forma de conceber a divulgação científica 

é apresentada por José Reis, considerado por seus pares como o mais importante jornalista e 

divulgador científico brasileiro. Ele diz o seguinte: 

 
 
O trabalho de comunicar ao público, em linguagem acessível, os fatos 
e princípios da ciência, dentro de uma filosofia que permita aproveitar 
os fatos jornalisticamente relevantes como motivação para explicar os 
princípios científicos, os métodos de ação dos cientistas e a evolução 
das ideias científicas. (REIS apud BUENO, 1985, p. 1.422). 
 
 

Nota-se que Reis, além de dar relevo à questão do público e da linguagem na atividade 

de divulgação, revela também a importância de comunicar os acontecimentos da ciência 

“dentro de uma filosofia que permita aproveitar os fatos jornalisticamente relevantes”, ou 

seja, explicá-los com base nos critérios jornalísticos. Esses critérios, chamados de 

noticiabilidade, são, segundo Wolf (2003), os seguintes: proximidade, atualidade, 

identificação social, intensidade, ineditismo e identificação humana. “Tudo o que não 

corresponde a esses requisitos é ‘excluído’, por não ser adequado às rotinas produtivas e aos 

cânones da cultura profissional” (WOLF, 2003, p. 190). E mais: 

 

 

 [...] Pode também dizer-se que a noticiabilidade corresponde ao 
conjunto de critérios, operações e instrumentos com os quais os 
órgãos de informação enfrentam a tarefa de escolher, 
quotidianamente, de entre um número imprevisível e indefinido de 
fatos, uma quantidade finita e tendencialmente estável de notícias. 
(WOLF, 2003, p. 190) 

 

 

Para Traquina (2005), o conceito de noticiabilidade refere-se ao conjunto de critérios e 

operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico a um acontecimento, 

isto é, dar a esse acontecimento um valor como notícia. Esses autores (WOLF, 2003, e 

TRAQUINA, 2005) procuram dar um tom de objetividade à atividade jornalística de modo a 

colocar a notícia como uma mercadoria, na qual tem prazo para ser consumida e o seu valor 

como tal, por si só, deve ser o único responsável por ganhar a página do jornal.  
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No caso dos veículos institucionais, Rego (1987) argumenta que um critério 

importante para determinar o que se é notícia consiste na política editorial adotada na 

instituição. O Jornal UFS, por exemplo, sendo hoje o único veículo impresso produzido pela 

Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Sergipe, tem um espaço cativo para a 

voz da administração (a página 2, onde é publicado um texto do reitor e/ou de um membro da 

administração). O jornal também traz matérias de cunho acadêmico e administrativo, a 

exemplo dos conteúdos que se referem a novas normas da instituição, política administrativa, 

processo de ingresso na graduação e pós-graduação, expansão de vagas etc.  

Mas desde a sua criação em 2007 – quando substituiu o Informe UFS Especial -, o 

Jornal UFS se dedica ao jornalismo científico, publicando em todas as edições matérias sobre 

resultado e andamento de pesquisas e ouvindo pesquisadores no sentido de buscar uma 

abordagem abalizada da academia sobre algum assunto da atualidade – como energia 

renovável, meio-ambiente, comportamento, drogas, violência etc.  

E o que seria jornalismo científico? Para Bueno (2007), o jornalismo científico é uma 

espécie de divulgação científica:  

 

 

[...] O jornalismo científico é um caso particular de divulgação 
científica: é uma forma de divulgação endereçada ao público leigo, 
mas que obedece ao padrão de produção jornalística. Mas nem toda a 
divulgação científica se confunde com jornalismo científico. Os 
fascículos são um exemplo, as palestras para popularizar a ciência são 
outro e os livros didáticos mais um ainda. (BUENO, 2007, p. 1) 
 

 

Ainda segundo o autor, o jornalismo científico “refere-se a processos, estratégias, 

técnicas e mecanismos para veiculação de fatos que se situam no campo da ciência e da 

tecnologia” (BUENO, 1984, p.11). Em contexto análogo, o jornalismo econômico se dedica à 

economia e o jornalismo político, à política. Assim, os textos do Jornal UFS, que tratam da 

ciência e tecnologia, têm as características do jornalismo científico que, por sua vez, faz parte 

da divulgação científica, que é uma atividade mais abrangente que pode abarcar, por exemplo, 

programas de TV e rádio, blogs da internet, cartilhas, folhetos etc. Escolhi utilizar o termo 

divulgação científica neste trabalho por considerá-lo o de maior expressão na literatura.    

Como jornalista da Ascom, o meu interesse por estudar a divulgação científica no 

Jornal UFS pode ser esclarecido através das palavras de Minayo (1997): 
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[...] nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em 
primeira instância, um problema de vida prática. Isto quer dizer que a 
escolha de um tema não emerge espontaneamente, da mesma forma 
que o conhecimento não é espontâneo. Surge de interesses e 
circunstâncias socialmente condicionados, fruto de determinada 
inserção no real, nele encontrando suas razões e seus objetivos. 
(MINAYO, 1997, p. 17) 

 

 

Deste modo, o motivo em ter o Jornal UFS como meu objeto está ligado às reflexões 

que tenho feito por conta de a divulgação científica estar em ebulição no momento e notar 

pouca procura dos pesquisadores da UFS por tal atividade. O próprio CNPq, na tentativa de 

incentivar propostas de divulgação de C&T, acrescentou recentemente na plataforma Lattes a 

aba “Educação e Popularização de C&T4”, na qual o pesquisador deverá descrever iniciativas 

de divulgação e de educação científica, como dados sobre a organização de feira de ciências, 

participação em redes sociais, websites e blogs e entrevistas concedidas à imprensa.  

Algo perceptível hoje em dia é o crescente número de editais das agências de fomento 

à pesquisa, como os do CNPq e da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica 

do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), dedicados às ações de divulgação científica. No CNPq, há 

os editais de apoio à criação e ao desenvolvimento de centros e museus de ciência e 

tecnologia, de difusão e popularização da ciência etc., além disso, essa instituição criou, em 

1978, o Prêmio José Reis de Divulgação Científica concedido anualmente a três categorias: 

“divulgação científica e tecnológica”, “jornalismo científico” e “instituição”. Na Fapitec/SE, 

os editais de fomento à divulgação científica são os do Programa de Apoio a Olimpíadas de 

Ciências e a Projetos de Popularização da Ciência, de apoio à publicação científica e 

tecnológica etc. A entidade também organiza o Prêmio Fapitec/SE de Divulgação Científica e 

Inovação Tecnológica, que abrange sete categorias: pesquisador Fapitec/SE; jovem 

pesquisador e jovem inovador; jovem jornalista; jornalismo científico; inovação tecnológica; 

                                                           
4
 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1057296-cnpq-anuncia-dois-novos-criterios-de-

avaliacao-de-cientistas.shtml>. Acesso em 15/3/2012 às 10h15. 
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empresa inovadora; e tecnologia social. Dados do “Relatório de Gestão 2011-20125” mostram 

que a Fapitec/SE, que opera com recursos do Tesouro Estadual e de convênios, inclusive de 

órgãos federais, movimentou R$ 15,9 milhões em 2012 em ações de fomento à pesquisa, 

tecnologia e inovação. 

Por seu turno, a Ascom tem procurado fomentar na comunidade científica local ações 

de divulgação, com a publicação de conteúdos de C&T em seus veículos, principalmente no 

Jornal UFS. Um exemplo da atuação da assessoria de comunicação nesse campo é a matéria 

publicada no Portal UFS e no Jornal UFS sobre desinfecção solar de água utilizando garrafas 

PET (veja em Anexos), cuja repercussão foi evidenciada em pelo menos cinco sites locais de 

notícia, recebendo destaque também no telejornal SE TV 1ª edição (TV Sergipe/Globo) com 

uma entrevista ao vivo em estúdio com o responsável pelo estudo.  

A matéria mostrou que com uma técnica caseira comunidades que não possuem rede 

de tratamento de água podem desinfectá-la utilizando o sol, num processo semelhante à 

fervura da água por uns minutos – só que neste caso dispensa-se o gasto com recursos naturais 

e dinheiro. A divulgação permitiu a uma parcela da população acesso a parte do conhecimento 

produzido entre os muros de uma universidade pública. Ganha relevo maior ainda ao abordar 

uma alternativa de melhorar a qualidade de vida de uma camada muitas vezes esquecida da 

população.  

Esse exemplo, ao contemplar as pessoas mais carentes e, logo, menos escolarizadas, 

constitui uma das maneiras mais eficazes (e gratificantes!) de se levar conhecimentos de C&T 

para quem pouco frequentou a escola e muito precisa de conhecimentos para resolver 

problemas do quotidiano. Diz José Reis, em artigo publicado no site do núcleo de divulgação 

científica da Universidade de São Paulo (USP) 6 que leva o seu nome: 

 

 

Não podemos perder de vista nossas deficiências educacionais. A 
divulgação criteriosamente feita nos jornais e nas revistas serve para 
preencher lacunas de formação básica ou mesmo específica. Segundo 
nos relatou o professor Paulo Sawaya, nossos artigos de divulgação 
eram uma das principais fontes de informação atualizada dos 
professores que concorriam ao ingresso no magistério secundário. 

                                                           
5 Disponível 

em:<http://www.mentesinterativas.com.br/fapitec/sites/default/files/documentos/Bruno%20Ferreira/relatorio
_fapitec_web_0.pdf>. Acesso em 03/02/2014 às 21h16. 

6 Disponível em: <http://stoa.usp.br/njr/profile/>. Acesso em 02/12/2012 às 11h11.  
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Tantos anos depois de havermos começado, não é sem muita alegria 
que encontramos, hoje, professores eminentes que dizem haverem 
encontrado sua vocação em artigos que escrevemos. E que notamos 
não serem poucas as pessoas que, partindo da informação dada nesses 
artigos, encontram a pista para a solução de problemas por vezes 
graves, até mesmo de seu relacionamento com os profissionais a que 
os confiam.  

 

 

Nesse sentido, para além de promover uma resposta dos investimentos públicos em 

ciência (55% dos recursos vêm do governo!) e ajudar na melhoria da qualidade de vida do 

povo, a divulgação pode transformar-se também num elemento fomentador do processo de 

educação em ciências7. Ora, na medida em que as pessoas transformam a informação em 

conhecimento - colocam no seu dia a dia a técnica de desinfecção solar de água, por exemplo 

-, abre-se a oportunidade para que os sujeitos se libertem da escuridão do desconhecimento e 

busquem tomar decisões por si próprios. Diz Melo (1982) sobre a divulgação científica: 

 

 

[...] deve ser uma atividade principalmente educativa. Deve ser 
dirigido à grande massa da nossa população e não apenas à sua elite. 
Deve promover a popularização do conhecimento que está sendo 
produzido nas nossas universidades e centros de pesquisa, de modo a 
contribuir para a superação dos problemas que o povo enfrenta. Deve 
utilizar uma linguagem capaz de permitir o entendimento das 
informações pelo leitor comum (MELO, 1982, p.21, grifos do autor 
omitidos).  
 

 

Defendo que esse processo educativo em ciências, com ou sem ajuda da escola, no 

qual a divulgação leva à sociedade os conhecimentos de C&T antes restritos, configura-se 

uma ação benéfica ao sujeito, já que procura ensejar em suas mentes atitudes críticas e 

conscientes sobre os avanços, consequências e limites da ciência e tecnologia, numa tentativa 

de transformar o cidadão alfabetizado cientificamente. 

A alfabetização científica, desse modo, serve para circunscrever o papel social da 

C&T numa perspectiva dialógica e problematizadora (FREIRE, 1987), ou seja, uma 

perspectiva na qual o cidadão é um sujeito crítico e ativo. Com isso, a alfabetização científica, 

                                                           
7
 A educação em ciências é entendida aqui como um processo de busca de ações educativas que contemplem as 

diversas áreas do conhecimento (humanas, biológicas, exatas etc.) em prol da melhoria da alfabetização 
científica e do bem-estar social. 
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frente ao atual momento histórico que compreende um emaranhado de informações de C&T 

de diversas mídias (internet, TV, rádio etc.) e espaços de aprendizagem (escola, museus etc.), 

pretende dar aos cidadãos ferramentas suficientes para tecerem comentários e tomarem 

decisões em assuntos científicos.  

Sob esse viés, a relação da alfabetização científica com a divulgação científica revela-

se próxima, uma vez que a primeira ajuda na compreensão do papel da ciência na atualidade. 

E essa compreensão não é adquirida apenas por intermédio da escola; outros atores também 

entram em cena. De acordo com Lorenzetti e Delizoicov (2001), “a alfabetização científica é 

uma atividade vitalícia, sendo sistematizada no espaço escolar, mas transcendendo suas 

dimensões para os espaços educativos não formais, permeados pelas diferentes mídias e 

linguagens” (p. 1). Para eles, caso a escola não proporcione as informações científicas que os 

cidadãos necessitam, deverá, ao longo da escolarização, ensejar iniciativas para que os alunos 

saibam como e onde buscar os conhecimentos que necessitam para a sua vida diária.  

Com isso, o Jornal UFS, sendo um espaço de divulgação de ciência e tecnologia que 

busca se dirigir a um público que vai além dos produtores de ciência, como os alunos, 

funcionários técnico-administrativos da instituição e comunidade em geral, constitui um 

aliado no processo de alfabetização científica. Cabe ao professor/pesquisador da UFS tomar 

consciência da potencialidade do jornal - e de outras atividades de divulgação - para, quando 

do início de qualquer atividade científica, inserir em seu relatório ação que busque 

disponibilizar os resultados, andamento ou métodos desenvolvidos para o público em geral.  

Partindo desse percurso introdutório, que procurou mostrar o que é a divulgação 

científica e qual a sua importância, a atuação do Jornal UFS nessa atividade e a relação entre 

divulgação e alfabetização científica, além de mostrar, de forma breve, a escassez de 

atividades de divulgação por parte dos pesquisadores da UFS, esta pesquisa pretende 

responder ao seguinte questionamento: qual o papel do Jornal UFS na divulgação científica e 

na alfabetização científica? 

Tendo como campo empírico os textos de divulgação de ciência e tecnologia editados 

pela Ascom e veiculados no Jornal UFS, o questionamento citado levantou algumas questões 

norteadoras. São elas:  

- Como os pesquisadores concebem a divulgação científica?  
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- A linguagem utilizada pelo jornal é adequada para a divulgação científica?  

- Em que medida a divulgação científica se relaciona com a alfabetização científica? 

- Qual a contribuição do Jornal UFS para a divulgação científica e para a alfabetização 

científica?  

Dessa forma, para responder à questão principal, o objetivo geral é compreender como 

os professores/pesquisadores da UFS avaliam a importância da divulgação científica presente 

no Jornal UFS e em que medida esse impresso possibilita a alfabetização científica. Para tanto 

será necessário:  

- Verificar a concepção dos pesquisadores sobre a divulgação científica. 

- Explicitar a visão dos pesquisadores acerca do papel da divulgação científica.  

- Verificar qual a relação entre divulgação científica e alfabetização científica.  

- Examinar o potencial do Jornal UFS para a alfabetização científica.  

- Verificar como os pesquisadores enxergam a atuação do Jornal UFS na atividade de 

divulgação científica.  

No que se refere à relevância social deste estudo, acredito que reside no fato de 

incentivar os pesquisadores e a própria Ascom a realizar mais ações de divulgação científica, 

o que, deste modo, resvala na responsabilidade de os membros do setor público darem 

publicidade aos seus atos e, em certa medida, fomentar ações de alfabetização científica. No 

campo científico, a relevância encontra-se no fato de a presente pesquisa constituir uma das 

poucas do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFS (NPGED) a mostrar a relação 

entre a divulgação e a alfabetização científica, abrindo caminho para jornadas mais audaciosas 

de estudos. Já no que concerne à relevância profissional, este estudo, ao trazer a visão dos 

pesquisadores da UFS sobre a divulgação científica no Jornal UFS, imprime um diagnóstico 

sobre a atuação desse impresso no que toca à publicação de conteúdos de C&T, o que 

possibilita a melhoria no desempenho das atividades. 

A dissertação está estruturada, assim, da seguinte maneira: 
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No segundo capítulo traço um breve panorama sobre a ciência, de modo a descortinar 

a sua ideia de neutralidade, e levanto um debate sobre a relação de poder entre o discurso 

científico e o discurso de divulgação científica. Em seguida, elenco alguns desafios que a 

divulgação científica enfrenta, como a falta do contraditório e o receio de se estabelecer um 

pensamento tecnocrático por parte dessa atividade, e faço uma análise sobre a relação entre 

imprensa e ciência, evidenciando alguns embates. A parte final deste capítulo é ilustrada por 

uma narrativa histórica da divulgação científica no Brasil.  

No terceiro capítulo mostro o que é o Jornal UFS, cujos conteúdos de C&T 

configuram a parte empírica deste trabalho, e revelo a estrutura da Assessoria de 

Comunicação da UFS (Ascom), setor responsável por produzir o jornal. Aponto os 

procedimentos metodológicos adotados no estudo e trago um perfil dos 

professores/pesquisadores da UFS que foram ouvidos nesta pesquisa.   

O quarto capítulo traz os dados deste trabalho. Num primeiro momento os professores 

se posicionam sobre a concepção de divulgação científica e a respeito do papel do Jornal UFS 

nessa atividade. Suas respostas são analisadas de acordo com o que pensam alguns autores, 

como Reis (2002, 2004) e Bueno (1984). Logo depois, os docentes analisam a relação entre 

divulgação e alfabetização científica. O texto realiza um contraponto com a bibliografia, a 

exemplo de Freire (1987) e Krasilchik (1992). Na parte final do capítulo, realizo uma breve 

análise da potencialidade dos textos de C&T do Jornal UFS para a alfabetização científica a 

partir de quatro matérias que foram capas do impresso. É defendida a ideia segundo a qual a 

atividade de divulgação consiste em uma aliada no processo de alfabetização científica, cuja 

finalidade é fomentar nos indivíduos conhecimentos capazes de fazê-los tomar decisões 

conscientes acerca de assuntos relacionados à ciência e tecnologia. A análise ampara-se em 

autores como Freire (1987, 1992, 1967) e Reis (2002). Por fim, elenco as considerações.  

Espero com tal estudo trazer alguma contribuição para o pensamento acadêmico, com 

especial relevo no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFS, e abrir 

caminhos para empreendimentos mais audaciosos de estudos no futuro breve, de modo que 

esses passos ora iniciados constituam uma firme caminhada na busca do conhecimento.  
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CAPÍTULO 2 

CIÊNCIA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA CONTEMPORANEIDADE  

 

 

A ciência está cada vez mais próxima do homem na atualidade. Empregos e profissões 

passaram a existir 20, 30 anos atrás por conta do desenvolvimento científico e tecnológico; a 

expectativa de vida aumentou devido às pesquisas da área farmacêutica e aos conhecimentos 

sobre o corpo humano; a informática e as tecnologias da comunicação reinventaram a forma 

de se informar e adquirir conhecimento.  

Todas essas transformações, no entanto, longe de desenharem um “céu de brigadeiro”, 

constituem apenas um lado da história. A ciência, assim como tudo que faz parte da esfera de 

atividade humana, também tem o seu momento no divã. Hoje, sua atuação é criticada e suas 

responsabilidades, aumentadas. A atividade científica é realizada sob uma pressão ética talvez 

nunca antes vista. Afinal, o seu papel social está cada vez mais nítido (e mais incitado!).   

Partindo desse pressuposto, este capítulo tem por objetivo trazer uma breve discussão 

a respeito da ciência a partir dos pensamentos de Chalmers (1993), Alves (2006), Souza 

Santos (2010) e Morin (2005). Esses autores descortinam a ideia de neutralidade da ciência e 

defendem o senso comum como uma forma de conhecimento importante para o homem.  

Em seguida, o texto evidencia outro debate, desta vez no campo da análise do 

discurso: a relação de poder entre o discurso científico e o discurso de divulgação científica. 

Esta parte do trabalho traz ainda alguns desafios que perpassam a atividade de divulgação 

científica em seu objetivo de levar os conhecimentos de C&T para o grande público - como a 

possibilidade do erro, a falta do contraditório e o estabelecimento de um pensamento 

tecnocrático, baseado apenas no conhecimento científico – e um retrato da relação entre 

imprensa e ciência, uma aproximação muitas vezes carregada de embates. Para fechar, é 

empreendida uma narrativa histórica a respeito da divulgação científica, buscando entender 

como essa atividade se desenvolveu no Brasil ao longo de dois séculos.      
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2.1  Ciência e senso comum: uma abordagem filosófica 

 

 

O conhecimento da ciência, adquirido pelo planejamento rigoroso, metódico, 

investigativo, crítico, trouxe a promessa do progresso. Embora na ciência as verdades sejam 

provisórias, a experiência cotidiana de vida foi abandonada com o afã de tão somente 

respondermos aos preceitos desse tipo de conhecimento. Segundo Chalmers (1993), a ciência 

alçou ao posto de religião, realizando um papel similar ao que desempenhou o cristianismo na 

Europa em eras antigas. Os conhecimentos dos nossos avós – saber cozinhar, ter repouso por 

mais dias do que aqueles recomendados pelo médico após uma cirurgia, saber qual parte da 

casa é mais quente etc. – são deixados de lado sob o pretexto de constituírem mito, crença, 

senso comum. Somente a ciência produz verdades, pois confiamos nos resultados de exames 

médicos, nas descobertas da biologia, nas porcentagens das pesquisas etc. Essa alta estima da 

ciência, ainda conforme Chalmers (1993), não se restringe à vida cotidiana e à mídia popular. 

Está presente no mundo escolar, acadêmico e em todas as partes da indústria do 

conhecimento.  

O estudo desse filósofo da ciência, no entanto, tem o objetivo de combater a 

“ideologia da ciência”, que seria uma ideologia que envolve o uso dúbio de ciência e o 

conceito dúbio de verdade, geralmente em defesa de posições conservadoras. Para ele, não 

existe um conceito universal e atemporal de ciência ou do método científico. Em outras 

palavras, Chalmers (1993) não acredita na verdade absoluta da ciência e na “explicação 

indutivista ingênua da ciência”, segundo a qual o método científico começa com a 

observação, deixando de lado preferências pessoais, opiniões e suposições especulativas.  

Os estudos que criticam o poder exercido pela ciência face aos conhecimentos dos 

indivíduos ganharam força ao se evidenciar a pseudo neutralidade da atividade científica. A 

tradição foi ignorada e as ciências sociais relegadas a um segundo plano. Criou-se um mito 

segundo o qual a ciência é capaz de responder a todas as indagações dos fenômenos da 

natureza.  

Para superar esse contexto, Alves (2006) diz que a ciência e o senso comum são 

expressões da mesma necessidade básica, a necessidade de compreender o mundo, a fim de 

viver melhor e sobreviver. O autor argumenta ainda o seguinte:  
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Para aqueles que teriam a tendência de achar que o senso comum é 
inferior à ciência, eu só gostaria de lembrar que, por dezenas de 
milhares de anos, os seres humanos sobreviveram sem coisa alguma 
que se assemelhasse à nossa ciência. Depois de cerca de quatro 
séculos, desde que surgiu com seus fundadores, curiosamente a 
ciência está apresentando sérias ameaças à nossa sobrevivência. 
(ALVES, 2006, p. 21)  

 

 

Diante desse quadro, o paradigma dominante encontra-se em crise e precisa se 

modificar. O conhecimento científico deve se dispor a uma maior reflexão de modo a não 

desconsiderar os diversos elementos (muitas vezes escusos) que compõem a atividade 

humana, corporificados em fatores culturais, sociais, econômicos, políticos etc., e que não 

estão ausentes da atividade científica. Afinal, esses fatores podem ter sido responsáveis pela 

criação de bombas e de armas químicas, por exemplo, o que acarreta uma “séria ameaça” à 

sobrevivência do homem, como diz Alves (2006).  

Com linha de pensamento análoga, Morin (2005) diz que o conhecimento científico 

tem caráter tragicamente ambivalente: progressivo/regressivo. Para ele, as consequências do 

progresso do conhecimento científico não são necessariamente progressivas, uma vez que 

essas consequências podem ser mortais (o autor cita como exemplo a criação da bomba 

atômica). O cientista, para Morin, não é um homem superior ou desinteressado em relação aos 

seus concidadãos; tem a mesma pequenez e a mesma propensão ao erro. Assim, diz Morin 

(2005): 

 

 

[...] O conhecimento científico não é o reflexo das leis da natureza. 
Traz com ele um universo de teorias, de ideias, de paradigmas, o que 
nos remete, por um lado, para as condições bioantropológicas do 
conhecimento (porque não há espírito sem cérebro) e, por outro lado, 
ao enraizamento cultural, social, histórico das teorias. (MORIN, 2005, 
p. 25) 

 

 

Uma luz sobre o argumento de Morin (2005) revela que o manto de neutralidade 

requerido pela ciência descortina-se. O autor participa da linha segundo a qual o que se 

inventa ou se é descoberto por intermédio da ciência tem o interesse pessoal, mercantilista, 

político envolvido. Nas palavras dele, deste modo, a ciência não tem consciência. É 
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necessário, pois, que a ciência e a consciência caminhem juntas, de maneira a resolver os 

graves problemas da sociedade, como a pobreza, a desigualdade e a fome.  

Assim, é importante que a sociedade esteja a par das questões que envolvem a ciência. 

E como fazer isso? Uma maneira de se conhecer o “bom” e o “mau” uso da ciência pode 

ocorrer com a ajuda da divulgação científica. Essa atividade pode constituir uma ferramenta 

importante de conscientização do homem para os limites, controvérsias e consequências da 

atividade científica, e não apenas como um instrumento de ressonância do ideário científico. 

Na medida em que o debate sobre as decisões de caráter político-científico seja ampliado, a 

população pode requerer das autoridades comprometimento para o bom uso dos recursos 

destinados à pesquisa em C&T. Para isso, a ciência precisa transformar-se em assunto 

doméstico nos moldes do que é verificado em áreas como política, economia e cultura. 

Segundo Wagensberg (2008), é necessário que a ciência seja tão normal quanto a arte, por 

exemplo, ou a literatura. Para ele, a ciência influi cada vez mais na vida do cidadão e deve ser 

vista como algo rotineiro. 

Voltando à discussão sobre ciência e senso comum, Sousa Santos (2010) defende que 

a ciência, depois de ter rompido com o senso comum, deve transformar-se num novo e mais 

esclarecido senso comum. Em “Um discurso sobre as ciências”, o pesquisador descreve a 

crise do paradigma dominante (ligado às ciências ditas positivistas) e a ascensão do 

paradigma emergente (ligado às ciências sociais anti-positivistas).  Para o autor, a ciência não 

é a única explicação possível da realidade. Devem-se levar em consideração explicações 

alternativas, como da metafísica, da astronomia, da religião, da arte ou da poesia. Diz Sousa 

Santos (2010):  

 

 

É certo que o conhecimento do senso comum tende a ser um 
conhecimento mistificado e mistificador, mas, apesar disso e apesar de 
ser conservador, tem uma dimensão utópica e libertadora que pode ser 
ampliada através do diálogo com o conhecimento científico. (SOUSA 
SANTOS, 2010, p. 88-89).  

 

 

Assim, desdobrando o pensamento do autor, não se é possível ter uma representação 

pueril da ciência. Deve-se entendê-la num contexto social, cultural etc. Por esse viés, ciência e 

senso comum são elementos indissociáveis para o entendimento da realidade. Cada um tem o 
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seu papel para dar respostas às questões da vida quotidiana. Não se pode viver sem os 

conhecimentos dos antepassados, adquiridos no decurso do processo de socialização, 

tampouco sem o auxílio do conhecimento científico, hoje tão presente na vida. Ambos os 

elementos contribuem para o bem-estar de todos. A chave para se fazer as escolhas corretas, 

porém, concentra-se na educação que, neste caso, refere-se à uma educação científica que 

transforme o cidadão em um sujeito crítico, ciente dos caminhos a percorrer em matéria de 

ciência e tecnologia.  

 

 

2.2 O poder da linguagem nos discursos científico e de divulgação 

 

 

“O câncer é uma doença causada por mutações genéticas, espontâneas ou induzidas 

por agentes patogênicos que levam a uma desordem no ciclo celular desenvolvendo 

proliferações desordenadas de células, formando um aglomerado de células neoplásicas, os 

tumores. Existe uma provável ligação entre a dieta e o risco de câncer, destacando alguns 

componentes que possuem a função de quimioprevenção em alguns alimentos funcionais”. É 

dessa forma que se inicia o texto que pesquisadores da UFS elaboraram para publicar no livro 

do Encontro de Iniciação Científica de 20088. Pode não ser uma das linguagens mais 

complexas se for observado o seu destino (uma publicação para jovens cientistas), mas, se o 

contexto fosse outro, talvez houvesse resistência em continuar a leitura logo nas primeiras 

linhas.  

Transformar a linguagem hermética dos cientistas em algo atraente constitui uma das 

principais atividades daquele que se propõe a escrever sobre ciência e tecnologia para o 

grande público. No caso da pesquisa citada, cujo título é “Avaliação do consumo de alimentos 

funcionais em pacientes com câncer na cidade de Aracaju”, a Assessoria de Comunicação da 

UFS (Ascom) preferiu nomear da seguinte maneira: “Bons hábitos alimentares diminuem 

chance de ter câncer, aponta estudo da UFS9” (veja também em Anexos).  

                                                           
8 Disponível em:< http://posgrap.ufs.br/pagina/livros-resumos-dos-encontros-3675.html>. Acessado em 

10/05/2012 às 18h30. 
9
 Disponível em:< http://ufsciencia.blogspot.com.br/2010/09/bons-habitos-alimentares-diminuem.html>. 

Acessado em 17/11/2012 às 17h25. A matéria também foi publicada na seção de notas do Jornal UFS (edição de 
maio de 2009, n° 2, ano II). 
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Assim, ao contrário do discurso científico, que mantém um número desenfreado de 

termos e palavras específicos de cada área (o que é absolutamente normal), o discurso da 

divulgação científica trabalha na contramão desse artifício. Para efeito comparativo, vejamos 

como ficou o início da matéria (o lead, no jargão jornalístico): “Manter uma dieta saudável 

pode trazer mais benefícios do que se imagina. Além de promover qualidade de vida, o 

consumo de alimentos funcionais aliado a atividades físicas pode prevenir diversos tipos de 

câncer, uma doença que ainda provoca a medicina e é causadora de um grande número de 

mortes em todo o mundo. Funcionais ou nutracêuticos são alimentos ou ingredientes que, 

além das funções nutricionais básicas, possuem propriedades que melhoram o metabolismo e 

previnem o aparecimento de uma série de doenças. Tais nutrientes compõem alimentos que 

fazem parte do nosso dia a dia, como legumes, frutas, verduras e peixes”.  

O discurso constitui um dos campos no qual o poder pode ser exercido. No caso do 

discurso científico, “o monopólio da competência científica, compreendida enquanto 

capacidade de falar e de agir legitimamente (isto é, de maneira autorizada e com autoridade), 

que é socialmente outorgada a um agente determinado” (BOURDIEU, 1983, p. 1) evidencia o 

lugar do sujeito e a quem se destina sua mensagem.  

Para Bourdieu (1983), o campo científico é um espaço de lutas no qual a violência 

simbólica – mecanismos sutis de dominação e exclusão social – se estabelece. Diz ele:  

 

 

O campo científico, enquanto lugar de luta política pela dominação 
científica, que designa a cada pesquisador, em função da posição que 
ele ocupa, seus problemas, indissociavelmente políticos e científicos, 
e seus métodos, estratégias científicas que, pelo fato de se definirem 
expressa ou objetivamente pela referência ao sistema de posições 
políticas e científicas constitutivas do campo científico, são ao mesmo 
tempo estratégias políticas. Não há “escolha” científica − do campo da 
pesquisa, dos métodos empregados, do lugar de publicação; ou, ainda, 
escolha entre uma publicação imediata de resultados parcialmente 
verificados e uma publicação tardia de resultados plenamente 
controlados − que não seja uma estratégia política de investimento 
objetivamente orientada para a maximização do lucro propriamente 
científico, isto é, a obtenção do reconhecimento dos pares-
concorrentes. (BOURDIEU, 1983, p. 5) 

 

 

Para o autor, a ciência, deste modo, é um campo social como outro qualquer, no qual 

as estratégias, as lutas concorrenciais e os interesses estão presentes. “Assim, a tendência dos 

pesquisadores a se concentrar nos problemas considerados como os mais importantes se 
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explica pelo fato de que uma contribuição ou descoberta concernente a essas questões traz um 

lucro simbólico mais importante” (BOURDIEU, 1983, p. 4).  

Maingueneau (1997) afirma que o discurso científico possui uma natureza muito 

particular em relação aos discursos que a análise do discurso tradicionalmente adotou como 

objetos de estudo. Segundo o autor, “(...) a tendência desse tipo de discurso é fazer coincidir o 

público de seus produtores com o de seus consumidores: escreve-se apenas para seus pares 

que pertencem a comunidades restritas e de funcionamento rigoroso” (MAINGUENEAU, 

1997, p. 57). 

O discurso da divulgação científica, em contraposição, procura alargar seu espectro de 

leitores. Essa mudança na formatação linguística do discurso científico para o discurso da 

divulgação científica, que interfere tanto na forma como no conteúdo do texto, encontra 

explicação nos estudos de Marcuschi (2001). Para ele, trata-se de uma “retextualização”, 

entendida como “um processo que envolve operações complexas [de passagem do texto 

falado para o escrito e vice-versa] que interferem tanto no código como no sentido e 

evidenciam uma série de aspectos nem sempre bem compreendidos da relação oralidade-

escrita” (MARCUSCHI, 2001, p. 46). Outros estudiosos preferem caracterizar essa 

transformação como sendo uma “reformulação” (AUTHIER, 1982), “recodificação” 

(BUENO, 1984) e “tradução” (OLIVEIRA, 2002). Zamboni (2001) vai mais longe: considera 

que o discurso da divulgação científica constitui um gênero particular (ou específico) de 

discurso. 

Essa última autora se ampara nas ideias de Bakhtin (1992), que define os gêneros do 

discurso como tipos relativamente estáveis de enunciados utilizados em cada uma das 

diferentes esferas da atividade humana. Bakhtin (1992) defende o fato de que o locutor 

elabora um enunciado de acordo com a compreensão responsiva que o seu destinatário terá 

dele. Da representação que o locutor estabelece do destinatário de sua fala depende a 

composição e o estilo do discurso. Diz ele: 

 

 

Enquanto falo, sempre levo em conta o fundo aperceptivo sobre o qual 
minha fala será recebida pelo destinatário: o grau de informação que 
ele tem da situação, seus conhecimentos especializados na área de 
determinada comunicação cultural, suas opiniões e suas convicções, 
seus preconceitos (de meu ponto de vista), suas simpatias e antipatias 
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etc.; pois é isso que condicionará sua compreensão responsiva de meu 
enunciado. Esses fatores determinarão a escolha do gênero do 
enunciado, a escolha dos procedimentos composicionais e, por fim, a 
escolha dos recursos linguísticos, ou seja, o estilo do meu enunciado. 
(BAKHTIN, 1992, p. 321) 

 

 

Embora tenha uma visão crítica em relação à análise do discurso francesa, Zamboni 

(2001) se filia a essa vertente para defender que o divulgador/jornalista científico realiza um 

trabalho efetivo de formulação de um novo discurso. Para ela, “investigar os textos de 

divulgação científica com a lente da subjetividade pode revelar menos uma prática de 

reformulação discursiva (...) e mais uma ação efetiva de formulação de um discurso que bem 

pode ser caracterizado como um gênero específico” (ZAMBONI, 2001, p. 85; grifo da 

autora). 

Citada por Zamboni (2001), Authier (1982) pensa de outra forma. Para essa estudiosa 

da análise do discurso francesa, a divulgação científica é uma atividade de reformulação do 

discurso produzido pelos cientistas. Seria uma ação de reformular um “discurso fonte em um 

discurso segundo” (AUTHIER, 1982, p.35), por ser destinado a um público receptor diferente 

do público para o qual se destina o discurso científico.  

Com itinerário análogo, Bueno (1984) acredita que a divulgação “pressupõe um 

processo de recodificação, isto é, a transposição de uma linguagem especializada para uma 

linguagem não especializada, com o objetivo de tornar o conteúdo acessível a uma vasta 

audiência” (BUENO, 1984, p. 19). 

Apesar de não entrar no campo da discussão acerca das características dos discursos 

de divulgação e do científico, Oliveira (2002) vê no texto de divulgação um papel de 

“tradutor”.   

 

 
O casamento maior da ciência e do jornalismo se realiza quando a 
primeira, que busca conhecer a realidade por meio do entendimento da 
natureza das coisas, encontra no segundo fiel tradutor, isto é, o 
jornalismo que usa a informação científica para interpretar o 
conhecimento da realidade. (OLIVEIRA, 2002, p. 43)  
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Esses embates focados no discurso abrem espaço para o conceito de “autoridade 

científica” defendido por Bourdieu (1983), uma vez que, partindo desse pressuposto, fica 

claro o lugar de cada um: o daquele que profere o discurso vulgarizante e o daquele que 

produz o discurso científico, restrito a um seleto grupo de especialistas. Nesse contexto, o 

poder do discurso exercido pela “autoridade científica é, pois, uma espécie particular de 

capital que pode ser acumulado, transmitido e até mesmo, em certas condições, reconvertido 

em outras espécies” (BOURDIEU, 1983, p. 9-10). No afã pela mais alta posição na hierarquia 

do campo científico, Bourdieu (1983) expressa ainda que: 

 

 

Na luta em que cada um dos agentes deve engajar-se para impor o 
valor de seus produtos e de sua própria autoridade de produtor 
legítimo, está sempre em jogo o poder de impor uma definição da 
ciência (isto é, a delimitação do campo dos problemas, dos métodos e 
das teorias que podem ser considerados científicos) que mais esteja de 
acordo com seus interesses específicos. A definição mais apropriada 
será a que lhe permita ocupar legitimamente a posição dominante e a 
que assegure, aos talentos científicos de que ele é detentor a título 
pessoal ou institucional, a mais alta posição na hierarquia dos valores 
científicos (por exemplo, enquanto detentor de uma espécie 
determinada de capital cultural, como ex-aluno de uma instituição de 
ensino particular ou então como membro de uma instituição científica 
determinada etc.). (BOURDIEU, 1983, p. 6-7) 
 

 

Nesse contexto, Bourdieu (1983) reafirma a posição da ciência como elemento 

intrínseco à esfera social, de modo a escancarar o seu caráter de não neutralidade. Deste 

modo, é importante que toda a sociedade, esclarecida e bem informada, não deixe que a busca 

pelo acúmulo de capital e pelo lucro simbólico escamoteie a luta mais premente da ciência: a 

procura incessante pela melhoria da qualidade de vida da população, especialmente daqueles 

que se encontram em situação mais vulnerável.  
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2.3 Os desafios da divulgação científica  

 

 

Como mencionado, a ciência e a tecnologia não constituem atividades neutras, nas 

quais as estruturas sociais permanecem intactas à sua atuação. As transformações pelas quais 

a sociedade passa, que são oriundas do desenvolvimento científico, nem sempre se 

concretizam em melhores condições de vida. Isso se dá porque muitos interesses estão em 

jogo, sejam eles do próprio cientista, do mundo empresarial, dos governos ou de outra esfera. 

Por exemplo, para se desenvolver determinado medicamento são investidos muitos anos de 

pesquisas. No caso de o estudo ser bem sucedido, tal remédio pode ajudar a salvar a vida de 

muita gente. Mas não se é possível garantir que esse medicamento chegará até quem mais 

precisa, uma vez que envolve outros elementos que fogem à esfera da C&T, como questões 

políticas ligadas à logística, distribuição, financiamento etc.  

A atividade de divulgação científica, da mesma maneira, não é neutra. Interesses 

muitas vezes alheios aos agentes de divulgação podem comprometer a sua credibilidade. 

Nesse sentido, Auler e Delizoicov (2001) fazem um alerta sobre os “riscos” que a divulgação 

de conteúdos científicos para o grande público pode ensejar. Para eles, “(...) a ideia da 

democratização da ciência e tecnologia como pré-requisito para o exercício da cidadania, da 

democracia (...) pode contribuir, de fato, para o estrangulamento do exercício pleno da 

democracia, reforçando postulações tecnocráticas (...)” (AULER e DELIZOICOV, 2001, p. 

11). Os autores entendem que a divulgação transfere para os especialistas a resposta para os 

problemas que atingem a todos os cidadãos, colocando a ciência como instância absoluta. Eles 

argumentam ainda o seguinte: 

 

 

Colocado de outra forma, na socialização, na democratização de 
informações, do conhecimento científico e tecnológico, está implícito 
o risco de que, subjacente a isso, haverá a “socialização”, o reforço de 
mitos, de dogmas, construídos historicamente, incompatíveis com o 
efetivo exercício da democracia. Mitos, dogmas que podem reforçar a 
cultura de passividade, característica cultural brasileira, denunciada 
por vários autores. (AULER e DELIZOICOV, 2001, p. 11) 
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Desse modo, ao invés de se democratizar o conhecimento (democracia pressupõe a 

possibilidade de escolha!), acaba-se por se instituir uma ideia única sobre a natureza das 

coisas, cultuando o cientista como o elemento protagonista para resolução das questões que 

afligem toda a sociedade. Ou seja, escolhas políticas são transformadas em assuntos tratados 

apenas por especialistas.   

Tuffani (2002) também elenca algumas questões atinentes a problemas da divulgação 

científica. Cito duas: a falta do contraditório (não há outras fontes para rebater os resultados 

de determinada pesquisa) e a simplificação excessiva da linguagem (algo típico da divulgação 

que pode gerar distorções).  

A falta do contraponto no Brasil é uma questão muito presente na atividade de 

divulgação científica, algo, por sinal, negativo para a atuação do bom jornalismo. Para se 

ouvir a outra voz é necessário encontrar um cientista disposto a se submeter a tal 

empreendimento, o que implica debruçar-se sobre a pesquisa do colega de modo a avaliar, 

dentre outros pontos, a sua validade científica e o interesse social – o que pode gerar crises de 

toda ordem. Em alguns países desenvolvidos existem outras fontes em consultorias 

independentes e universidades, muitas vezes concorrentes umas das outras.  

Outro entrave verificado no Brasil é o pequeno número de especializações em 

jornalismo científico, o que ajuda que tal quadro de falta do contraditório se perpetue, uma 

vez que o próprio jornalista ou divulgador também pode ter um papel ativo na divulgação, e 

não submeter-se a ser um mero “‘tradutor’ e divulgador da produção científica de maneira 

acrítica, sem contextualizar seus procedimentos, métodos e implicações políticas, econômicas 

e sociais” (CALDAS, 2003, p. 73).   

Quando se trata de um jornal institucional, como é o caso do Jornal UFS, a tarefa de 

ouvir o contraditório é ainda mais complicada. Como o impresso é editado pela Assessoria de 

Comunicação, constitui uma das obrigações desse setor zelar pela imagem da instituição e, 

consequentemente, daqueles que fazem parte dela. Assim, os textos do Jornal UFS se 

configuram, como critica Caldas (2003), em um “jornalismo meramente declaratório, onde a 

principal preocupação é evitar distorções que comprometam a informação original” (p. 73).  

Sobre a questão da simplificação excessiva do texto de divulgação científica, Candotti 

(1999) acredita que seria melhor a divulgação para o grande público ser feita pelo próprio 

cientista, para não incorrer em erros de informação. “Ao ser o primeiro divulgador, expõe 
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suas ideias e o modo como elas se transformaram em resultados e novas percepções do 

mundo. Abre-se, assim, uma discussão, e torna possível que jornalistas científicos e autores 

de textos didáticos ampliem, informados, a sua difusão” (CANDOTTI, 1999, p. 16). Ainda 

segundo o autor, a divulgação das pesquisas científicas para o público, quando possível, 

deveria ser vista como parte das responsabilidades do pesquisador, de modo semelhante à 

publicação de suas pesquisas em revistas especializadas.  

A atuação do pesquisador na divulgação científica, entretanto, também é passível de 

críticas. Roberto de Andrade Martins, atualmente professor visitante do Departamento de 

Física da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Campina Grande, publicou dois 

artigos que discutem a dificuldade de apresentar conceitos físicos corretos em obras de 

divulgação.  

Ele fez uma leitura crítica do livro “A dança do universo: dos mitos de criação ao big-

bang”, de Marcelo Gleiser. Professor de Física e Astronomia do Dartmouth College (EUA), 

Gleiser é um dos mais experientes divulgadores de ciência do Brasil, com obras que 

conquistaram dois Prêmios Jabuti (1998 e 2002) e o Prêmio José Reis de Divulgação 

Científica (2001). Seu currículo também autentica a participação em documentários e 

programas de TV, como o Globo Ciência e Fantástico, ambos da Rede Globo. Apesar das 

críticas, Martins (1998) enxerga a importância de estreitar o canal entre o cientista e o grande 

público.  

 

 

Os autores de livros de divulgação científica são muitas vezes mal 
vistos pela comunidade científica. As obras de divulgação costumam 
ser acusadas de distorcer a ciência, na tentativa de apresentar algo 
compreensível a um público mais amplo. Muitas vezes tais distorções 
ocorrem, realmente (e infelizmente). Por outro lado, deve o público 
ser privado de contato com o desenvolvimento científico? É claro que 
não. A cultura científica deve ser disseminada, e boas obras de 
divulgação podem atrair novos talentos para a pesquisa. (MARTINS, 
1998, p. 243). 

 

 

Ainda segundo o professor, atualmente a comunidade está cobrando uma retribuição 

social dos cientistas, e a divulgação pode servir como uma das maneiras de o público ser 
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ressarcido dos investimentos advindos do erário para pesquisa. Para o docente, o problema é 

encontrar quem possa fazer bons trabalhos de divulgação científica.  

O debate sobre os limites da divulgação científica não vem de hoje. O ensaio “A 

vulgarização do saber”, publicado em 1931 no livro de Miguel Ozorio de Almeida de mesmo 

título, é possivelmente um dos primeiros textos do Brasil no qual se discutem as vantagens e 

limitações da atividade de divulgação científica, segundo Massarani e Moreira (2004).  

Para Ozorio de Almeida, o público em geral “aspira a participar do movimento 

incessante das ideias e compreender, pelo menos em suas linhas essenciais, as bases dos 

grandes fatos científicos e a essência das principais leis naturais” (MASSARANI e 

MOREIRA, p. 509, 2004). Para ele, algumas áreas possuem aspectos mais fáceis de serem 

divulgados, como as ciências naturais, e outras não.  

 
 

É impossível, quase sempre, apresentar em linguagem profana um 
raciocínio que só pode ser assimilado com o auxílio de um símbolo 
próprio... A linguagem comum, a que é utilizada para a vida de todos 
os dias, tem suas raízes profundas no senso comum. A matemática, 
como a filosofia, recorre a conceitos, dependentes em certos casos, de 
uma espécie de senso diferente, e que assim não se adaptam às 
condições precárias da língua habitual. Dá-se aqui... o que se observa 
em um grau muito menor com as traduções literárias. A passagem de 
certas expressões, que correspondem à mentalidade profunda peculiar 
a um povo, e que representam exatamente o seu modo de sentir, não 
pode ser feita convenientemente para outras línguas, que se mostram 
assim deficientes. A tradução em linguagem vulgar de concepções 
matemáticas encontra diante de si uma dificuldade desse gênero, mas 
em proporções muito maiores. Ela terá que ser forçosamente 
incompleta e defeituosa. (OZORIO DE ALMEIDA, 1931, p. 232-233, 
apud MASSARANI e MOREIRA, p. 510, 2004) 

 

 

Apesar das limitações impostas à divulgação científica observada por Ozorio de 

Almeida na primeira metade do século XX, o próprio autor pondera que a ciência pode ganhar 

com uma divulgação bem conduzida. “Uma instrução popular bem orientada é feita de modo 

tal que não deixa dúvidas sobre a competência efetiva dos que a adquiriram. Não é difícil 

instruir sem deixar ilusão sobre os limites desse saber e sobre as possibilidades exatas que ele 

confere” (OZORIO DE ALMEIDA, 1931, p. 235, apud MASSARANI e MOREIRA, p. 511, 

2004). E mais: “O contato constante com as coisas da ciência aguça a curiosidade e revela 
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tendências que poderiam de outro modo permanecer para sempre ocultas” (OZORIO DE 

ALMEIDA, 1931, p. 237, apud MASSARANI e MOREIRA, p. 511, 2004). 

Longe de abarcar um espaço de consenso, o debate sobre os desafios da divulgação 

científica deve ser levado sempre em consideração para àquele que adentra na atividade de 

escrever sobre ciência e tecnologia para o grande público. Sob pena de levar a credibilidade à 

fossa – não só do divulgador, mas do pesquisador também (o que é pior) -, o agente à frente 

da divulgação científica deve levar em consideração a ética, a responsabilidade e o zelo pela 

informação. Afinal, muitos cientistas passaram anos, décadas, uma vida inteira até, 

desenvolvendo suas pesquisas e burilando sua linha de pensamento e não se é permitido que 

um cidadão, sob o pretexto de levar esses resultados para o grande público, acabe por estragar 

ou distorcer àquilo realizado com esmero, disciplina e suor.  

 

 

2.4 A relação entre imprensa e ciência: um ringue de egos 

 

 

Uma das dificuldades para a expansão da atividade de divulgação científica se refere 

ao problema de relacionamento entre jornalistas e cientistas. Para Oliveira (2002), impera em 

parte da comunidade científica uma cultura de resistência em relação aos meios de 

comunicação. Segunda a autora, há quatro tipos de pesquisadores:  

 

 

O cientista torre de marfim, que odeia falar com a imprensa e não 
acredita que os jornalistas de modo geral tenham competência para 
escrever sobre ciência; o cientista São Tomé, que fala, mas com 
grandes restrições, e quer ver a matéria antes de ser publicada – o que 
é quase impossível no jornalismo diário; o cientista socialite, que quer 
aparecer a qualquer custo e às vezes mais fala com a imprensa do que 
pesquisa; e, por último, o cientista bom samaritano, o que tem a exata 
noção da dimensão social de seu trabalho e que vê no jornalismo 
científico a possibilidade de transmitir ao público a relevância que seu 
ofício pode ter para a sociedade. Felizmente, é cada vez maior o 
número de cientista que tem essa consciência. (OLIVEIRA, 2002, 49) 
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Antes de denotar a conscientização dos cientistas para a importância da divulgação, 

esse argumento de Oliveira (2002), porém, pode levantar uma questão: por que colocar os 

cientistas como os “vilões”, ao passo que os jornalistas, muitos deles, comportam-se da 

mesma forma, como “torres de marfim”, em relação aos cientistas? A solução imbuída nessa 

problemática talvez esteja em encontrar um meio termo no qual ambos, jornalistas e 

cientistas, possam caminhar juntos na tarefa de divulgar C&T para o grande público. 

Mas, para Bourdieu (1983), a aliança imprensa/cientista não é bem vista na 

comunidade científica. Em nota de rodapé, citando Fred Reif, ele diz que “àqueles que, 

preocupados em ver seus trabalhos publicados o mais rapidamente possível, recorrem à 

imprensa cotidiana, atraem a reprovação de seus pares-concorrentes, em nome da distinção 

entre publicação e publicidade” (p. 6). Para o estudioso francês, quanto mais um campo for 

autônomo, mais os seus membros precisarão requerer a seus pares/concorrentes 

reconhecimento de suas atividades, uma vez que “de fato, somente os cientistas engajados no 

mesmo jogo detêm os meios de se apropriar simbolicamente da obra científica e de avaliar 

seus méritos. (...) Aquele que faz apelo a uma autoridade exterior ao campo só pode atrair 

sobre si o descrédito” (BOURDIEU, 1983, p. 6). 

Zamboni (2001), por outro lado, vê com outros olhos a atuação dos cientistas na 

mídia. Para ela: 

 

 

Os cientistas apropriam-se do discurso da divulgação científica com 
uma certa racionalidade e pragmaticidade cuja motivação deriva do 
modo de organização do campo científico. Dele faz parte o interesse, a 
necessidade, a pressão por maior número de publicações, por maior 
visibilidade nos meios de comunicação, por maior prestígio nas 
instituições de fomento à pesquisa e de concessão de bolsas e recursos 
financeiros. No plano dos valores simbólicos, a divulgação científica 
opera como uma força de reconhecimento e legitimação dos círculos 
de saber, conferindo à atividade científica um lugar de prestígio e 
poder. Não fora assim, os pesquisadores não teriam interesse em ser 
divulgadores da ciência para audiências mais amplas. E nem as 
associações científicas teriam interesse em manter revistas e jornais 
dedicados à divulgação científica. (ZAMBONI, 2001, p. 41) 
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Como forma de reforçar tal posição, a pesquisadora informa ainda que há uma grande 

incidência de cientistas produzindo matérias para a revista Ciência Hoje, da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). De acordo com Zamboni, “nessas matérias, há 

relatos tanto de pesquisas próprias quanto de resultados de pesquisas de outros grupos, 

principalmente se publicados em revistas internacionais, como Nature e Science” 

(ZAMBONI, 2001, p. 41, nota de rodapé).  

A revista Ciência Hoje, segundo Malavoy (2005), é considerada de alta divulgação, 

pois se dirige a um público relativamente seleto composto de pessoas ditas instruídas sem ser 

por isso especialistas nos assuntos tratados ou mesmo nas disciplinas abordadas. No Brasil, 

enquadram-se ainda nesta categoria as revistas Pesquisa Fapesp e Scientific American Brasil. 

Ainda de acordo com Malavoy (2005), há mais dois tipos de públicos a se dirigir na 

divulgação científica: a divulgação para o grande público e a divulgação para crianças. O 

primeiro tipo visa um auditório mais amplo. A informação é mais diluída e, sobretudo, 

pressupõe-se que o leitor tenha menos conhecimentos. Os exemplos brasileiros são as revistas 

Galileu e Superinteressante. O segundo tipo constitui essencialmente um modo de despertar 

para as ciências. Não se pressupõe qualquer conhecimento dos leitores, e a informação, 

bastante diluída, é apresentada de uma forma apropriada a esse tipo de público. O exemplo é a 

revista Ciência Hoje das Crianças.  

Dentre os impasses existentes na relação entre jornalista e pesquisador, alguns foram 

debatidos no seminário “Ciência na mídia”, promovido em 2012 pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp10): do lado do cientista, há queixas em relação ao 

foco das matérias nos resultados das pesquisas, em detrimento dos métodos, e em relação ao 

limite de tempo que as rotinas jornalísticas impõem, o que alimenta o risco da 

superficialidade; da parte dos profissionais da notícia, as questões postas residem no 

encolhimento dos espaços para ciência e tecnologia nos jornais e TVs, o que reduz a 

possibilidade de abordagem dos temas, e no caráter político que alguns cientistas querem 

imprimir em suas pesquisas, o que pode expor interesses particulares.  

Ainda no evento da Fapesp, o professor da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) Thomas Lewinsohn falou sobre a importância cada vez maior que a divulgação 

científica vem adquirindo. “Antigamente os pesquisadores davam muito peso para publicação 
                                                           
10

 Disponível em:< http://agencia.fapesp.br/15466>. Acessado em 22/4/2012 às 12h12. 
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em revistas científicas, o que lhes garantia prestígio acadêmico e financiamento, e quase 

nenhuma atenção à divulgação científica, que servia apenas para aumentar a popularidade. 

Hoje estamos perto de um equilíbrio entre os dois ramos”.  

No que se refere à Assessoria de Comunicação da UFS, alguns pesquisadores 

esquivam-se de procurá-la ou mesmo de atender aos pedidos para entrevista por entenderem 

que o setor sofre ingerência da administração central da universidade. Para eles, só aparece no 

Portal UFS ou no Jornal UFS quem é “amigo” do reitor; para outros pesquisadores, a 

distância da Ascom ocorre ou pela incredulidade de atuação do setor para divulgar 

informações corretas sobre suas pesquisas ou talvez pela falta de interesse em ver seus 

estudos divulgados para o grande público pela assessoria. 

 

 

2.5  A divulgação científica no Brasil: dois séculos de história contados em duas fases 

 

 

A literatura é escassa de trabalhos que remetam ao itinerário histórico da divulgação 

científica no Brasil. Luisa Massarani e Ildeu de Castro Moreira (2001) são dois profícuos 

estudiosos do assunto. Para efeito do presente estudo, divido o trabalho deles da seguinte 

maneira: 1ª fase, onde evidencio dois períodos da divulgação do século XIX (primeira e 

segunda metades desse século); e 2ª fase, que refere-se ao ano de 1920 do século XX, no qual 

mostro o surto de divulgação pelo qual essa década passou.  

 

 

2.5.1 A primeira e segunda metades do século XIX (1ª fase) 

 

 

Massarani e Moreira (2001) realizam um estudo que aborda aspectos históricos da 

divulgação no Brasil, com particular atenção ao “surto de divulgação científica ocorrido na 

década de 1920 no Rio de Janeiro” (p. 19). Para os autores, as pesquisas dedicadas às questões 

históricas da temática em tela ainda são muito limitadas no país. “Raras exceções são, além 

das teses já mencionadas (Massarani, 1998; Oliveira, 1998), os trabalhos realizados sobre 

artigos publicados em jornais paulistas: Dantes (1998) analisou o final do século XIX; 
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Figueirôa e Lopes (1997) investigaram o período entre 1890 e 1930” (MASSARANI e 

MOREIRA, 2001, p. 17).  

Os autores promovem um levantamento das atividades de divulgação do Brasil a partir 

do início do século XIX, momento no qual, com a vinda da corte portuguesa, foi permitido 

imprimir. Assim, iniciou-se a publicação de livros, revistas e jornais, com a criação, em 1810, 

da Imprensa Régia. Onze anos mais tarde passou a ser permitida oficialmente a importação de 

livros. A partir daí, textos e manuais ligados à educação científica, embora em número 

reduzido, começaram a ser publicados ou, pelo menos, difundidos no país. Nesse período, os 

jornais O Patriota e o Correio Braziliense publicaram artigos relacionados à ciência, 

atividade que, após a independência política, sofreu redução.   

Na segunda metade do século XIX as atividades de divulgação voltaram a se 

intensificar em todo mundo, na continuação da segunda Revolução Industrial na Europa, 

acompanhando as esperanças sociais crescentes acerca do papel da ciência e da técnica, como 

argumentam os estudiosos: 

 

 

Uma onda de otimismo em relação aos benefícios do progresso 
técnico — expressa, por exemplo, na realização das grandes 
exposições universais — percorreu o mundo e atingiu, ainda que em 
escala menor, o Brasil. Aqui, no período final do Segundo Reinado, a 
produção de pesquisa científica tinha caráter marginal, limitando-se a 
poucas pessoas, estrangeiras ou formadas no exterior, que realizavam 
atividades individuais, e em áreas como astronomia ou ciências 
naturais. (MASSARANI e MOREIRA, 2001, p. 3)  

 
 

A fim de realçar a intensidade das atividades de divulgação verificadas na segunda 

metade do século XIX, os autores realizam um apanhado com foco nas seguintes ações:  

- criação da Revista Brazileira - Jornal de Sciencias, Letras e Artes, em 1857; da revista 

Sciencia para o Povo (1881); e da Revista do Observatório (1886). 

- lançamento do livro O doutor Benignus, publicado por Augusto Emílio Zaluar em 1875 (foi 

um dos primeiros em nossa literatura a tomar a ciência como tema); das Conferências 

Populares da Glória, em 1873 (uma das atividades de divulgação mais significativas da 

história brasileira e que durou quase vinte anos); e dos Cursos Públicos do Museu Nacional 
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sobre Botânica, Agricultura, Zoologia, Mineralogia, Geologia e Antropologia (ocorreram por 

um período de dez anos a partir de 1876). 

- visita de Louis Couty (1854-84) ao Brasil. O biólogo francês veio ao país a convite de d. 

Pedro II para lecionar Biologia Aplicada na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Couty 

escreveu, em 1879, um artigo na Revista Brazileira sobre a situação da divulgação científica 

na Europa e propôs um programa de popularização da ciência no nosso país. 

Após esse período de efervescência da atividade de divulgação científica, Massarani e 

Moreira (2001) relatam um momento posterior de redução - compreendendo a última década 

do século XIX e primeiros anos do século XX - e que se alongou até a década de 1920.  Para 

eles, essa redução não parece ser um fato isolado, pois se relaciona à diminuição similar no 

contexto internacional.  

 

 

2.5.2 O surto da divulgação: a década de 1920 do século XX (2ª fase) 

 

 

A década de 1920 transformou-se num marco porque foi, “sem dúvida, um dos 

períodos mais férteis do ponto de vista da divulgação científica no Brasil” (MASSARANI e 

MOREIRA, 2001, p. 4). O crescimento dessa atividade no Rio de Janeiro está ligado ao 

desempenho de um pequeno grupo de pessoas, entre as quais estão: Manoel Amoroso Costa, 

Henrique Morize, os irmãos Osório de Almeida, Juliano Moreira, Edgar Roquete-Pinto, 

Roberto Marinho de Azevedo, Lélio Gama e Teodoro Ramos. Esses elementos, ligados a 

instituições de pesquisa e ensino, são professores, cientistas, engenheiros, médicos e 

profissionais liberais. 

 

 

Para Miguel Ozorio de Almeida (1931, p. 236-235), “a divulgação da 
cultura científica traria como resultado a familiaridade de todos com 
as coisas da ciência e sobretudo uma consciência esclarecida dos 
serviços que estas podem prestar” . Dizia ele: “A vida moderna está 
cada vez mais dependente da ciência e cada vez mais impregnada 
dela”.  (MASSARANI e MOREIRA, 2001, p. 4-5) 
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Os autores colocam como marco determinante para a abertura do período de retomada 

das iniciativas de divulgação no Rio de Janeiro a criação, em 1916, da Sociedade Brasileira de 

Ciências (SBC), que passaria depois a ser a Academia Brasileira de Ciências (ABC). Outras 

duas entidades criadas na época são relacionadas como exemplos de apoio à atividade 

científica: a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (1923) e a Associação Brasileira de Educação, 

a ABE (1924). A rádio, fundada por um movimento de cientistas e intelectuais, tinha 

propósitos educativos e de difusão científica. A ABE, que desempenhou durante muitos anos 

importante papel em defesa da educação pública no Brasil, ao longo da década de 1920 

promoveu periodicamente cursos e conferências de divulgação feitas por professores e 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Esses eventos recebiam boa afluência de público, 

sendo anunciados em jornais cariocas. 

Os anos 20 também foram marcantes para a atividade de divulgação no Brasil por 

conta das visitas de alguns importantes cientistas estrangeiros, como Jacques Hadamard, 

Émile Borel, Paul Langevin, Marie Curie e Albert Einstein. A atuação da intelectualidade 

brasileira, porém, procurava dar um tom de “brasilidade” em função das especificidades do 

país, visto que naquele momento os ares renovadores estavam em voga, vide o ideário 

fortemente propalado pelos membros da ABE. Esses intelectuais nacionais acreditavam que, 

com a ajuda do rádio, as atividades de divulgação e de educação científicas “permitiriam uma 

disseminação barata, rápida e fácil dos conhecimentos, até os lugares mais remotos do Brasil” 

(MASSARANI e MOREIRA, 2001, p. 5).  

Dentre as publicações que se dedicavam à divulgação na década de 1920, os autores 

elencam as seguintes: 

- revistas: Radio - Revista de divulgação científica geral especialmente consagrada à 

radiocultura (1923): órgão oficial da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e, posteriormente, da 

Rádio Clube de Pernambuco, da Rádio Clube Cearense e da Rádio Sociedade da Bahia; 

Electron (1926): outra revista bimestral da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro; Sciencia e 

Educação (1929): dedicada à divulgação científica articulada com a questão educacional; 

Revista da Sociedade Brasileira de Ciências (1917) e Boletim da ABE (1925): publicações de 

caráter científico e técnico; Eu sei tudo (1917): apresentava um resumo das principais revistas 

do mundo e ainda trazia conteúdos relacionados à ciência, como seções as “A ciência ao 

alcance de todos” e “Tudo se explica”.  
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- livros: O neo-relativismo einsteiniano, de Carlos Penna Botto; Introdução à teoria da 

relatividade e As idéias fundamentais da matemática, de Amoroso Costa; A vulgarização do 

saber, Homens e coisas da ciência e A mentalidade científica no Brasil, de Miguel Ozorio de 

Almeida; Conceito atual de vida e Seixos rolados, de Roquete-Pinto. Entre os livros 

traduzidos, há os de Henri Poincaré, como O valor da ciência. Foram criadas ainda algumas 

coleções científicas, como a Biblioteca de Filosofia Científica, dirigida por Pontes de 

Miranda, da Livraria Garnier, na qual se publicou O valor da sciencia. Outro exemplo é a 

Coleção Cultura Contemporânea, dirigida por Afrânio Peixoto, da Livraria Científica 

Brasileira. 

- conferências: as principais realizadas na década foram da ABE, entre 1926 e 1929. 

Aconteciam semanalmente e totalizaram cerca de 50 por ano, entre cursos e palestras, 

possibilitando apresentações de muitos dos cientistas e acadêmicos da época, além de 

estrangeiros como Marie Curie, Paul Rivet e Langevin.  

- Einstein no Brasil: a visita que o cientista fez ao país, de 4 a 12 de maio de 1925, foi 

amplamente divulgada pelos jornais cariocas, entre eles O Jornal, Jornal do Brasil, O 

Imparcial, A Noite, Jornal do Commercio e Gazeta das Notícias (Videira et alii, 1995; 

Moreira, 1995). A imprensa relatou também, mas de forma discreta, a visita de Marie Curie 

ao Brasil, em 1926.  

- cinema: realizaram-se vários filmes com fins educativos e também de documentação 

científica, técnica e artística, incluindo temas como prevenção e tratamento de doenças, 

costumes, plantas, animais.  

Para fechar a análise histórica das atividades de divulgação científica, Massarani e 

Moreira (2001) colocam que essa atividade tem quase dois séculos de história no Brasil e, 

assim como ocorreu em outros países, apresenta fases distintas, “com finalidades e 

características peculiares que refletem o contexto e os interesses da época” (p. 19). “Isso 

mostra que as características globalizadoras da ciência e da técnica, em sua inserção 

capitalista, estão presentes todo tempo e se refletem nos acontecimentos locais” 

(MASSARANI e MOREIRA, 2001, p. 19). 
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CAPÍTULO 3 

CONHECENDO O OBJETO E O MÉTODO 

 
 

A Assessoria de Comunicação da UFS (Ascom) é o setor responsável pela política de 

comunicação da Universidade Federal de Sergipe. Dentre as suas atribuições, está a produção 

do Jornal UFS, único impresso regular produzido pelo setor. Desde a sua criação em 2007, o 

jornal tem empreendido a tarefa de se dedicar ao jornalismo científico com o objetivo de 

disseminar as produções científicas desenvolvidas na instituição. Nesse contexto, este terceiro 

capítulo vai descrever o que é esse jornal e o funcionamento e estrutura da Ascom, além de 

mostrar os procedimentos metodológicos que levaram a este estudo e um perfil das fontes 

ouvidas para a pesquisa. 

     

 

3.1 A Assessoria de Comunicação da UFS: estrutura e funcionamento  

 

 

A Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Sergipe (Ascom) 11 é um 

setor diretamente ligado ao Gabinete do Reitor e tem, dentre suas atribuições, a função de 

intermediar as relações entre a universidade e a imprensa e divulgar as atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão para as comunidades interna e externa. É competência do setor 

também elaborar campanhas institucionais, através da criação e produção de peças de 

divulgação, como outdoor, folders, catálogos etc., e publicar atos oficiais em jornal local, no 

Diário Oficial da União e no Portal UFS. 

Segundo o Regimento Interno da Reitoria, são atribuições da Ascom: 

 
 

I – colher e distribuir com os órgãos da administração superior as 
matérias publicadas de interesse da UFS; 
II – preparar e distribuir o noticiário da universidade e avaliar sua 
repercussão; 
III – organizar as entrevistas e os pronunciamentos do reitor; 
IV – elaborar e executar o plano de divulgação da UFS; 

                                                           
11 Ver em <http://divulgacoes.ufs.br/conteudo/assessoria-comunica-2487.html>. Acesso em 25/09/2013 às 

17h26.  



43 

 

V – editar o Boletim Interno da UFS; 
VI – funcionar como órgão de apoio à cobertura e divulgação de 
qualquer promoção realizada pela UFS; 
VII – coordenar todas as tarefas de relações públicas da Reitoria; 
VIII – dar apoio às promoções estudantis realizadas através dos 
diretórios, quando solicitado pelo pró-reitor de Assuntos Estudantis; 
IX – fazer pesquisas de opinião para manter o reitor informado da 
imagem externa e interna da UFS; 
X – manter contato com os diversos órgãos da universidade que 
enviarem matéria para divulgação, informando-os sobre a publicação; 
e  
XI – promover a realização de filmes e fotografias sobre assuntos 
científicos, culturais ou sociais de interesse da UFS. (REGIMENTO 
INTERNO DA REITORIA, 2005, p. 51-52) 

 

 

O setor funciona no prédio da Reitoria, no campus de São Cristóvão. Neste mesmo 

campus está em processo de licitação o Complexo de Comunicação, local ao lado da Rádio 

UFS no qual a Ascom será transferida e onde vai funcionar também a futura TV UFS.  

Para Chinem (2003), a assessoria de imprensa é o serviço de administração das 

informações jornalísticas e do seu fluxo das fontes para os veículos de comunicação e vice-

versa. Para ele:  

 

 

Trata-se de serviço especializado privativo dos jornalistas. De 
natureza essencialmente dinâmica e versátil, a assessoria de imprensa 
é responsável por múltiplas atividades e desempenha papel estratégico 
na política de comunicação dos assessorados.  (CHINEM, 2003, p. 
160) 

 
 

O termo assessoria de comunicação expressa algo mais amplo, que engloba além da 

atividade de jornalistas, a atuação de publicitários, relações públicas, marqueteiros etc. E é 

nesse contexto que a Ascom se insere. Formada por 17 pessoas, assim compreende o quadro 

de pessoal da assessoria: chefe do setor (dedicação integral;), três jornalistas (cuja carga 

horária é de 25 horas por semana), duas estagiárias de jornalismo (20 horas), dois repórteres 

fotográficos (30 horas), dois programadores visuais (40 horas) e um estagiário (20 horas), um 

repórter cinematográfico (30 horas), um técnico audiovisual (40 horas), um desenvolvedor 

web (40 horas), além de pessoal da parte administrativa, composto por um recepcionista (40 
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horas) e duas estagiárias (20 horas). Até 2011 a Ascom também tinha em seu quadro uma 

publicitária. Já foi solicitado à Gerência de Recursos Humanos um novo nome para a vaga.  

Na parte de equipamentos, a assessoria possui três máquinas fotográficas, dois 

gravadores digitais, uma filmadora HD, televisor de 40 polegadas, computadores etc. Esses 

aparelhos suprem toda a demanda do setor.  

No caso específico da equipe de jornalismo, como se nota, o número é enxuto para a 

atual fase da UFS. A instituição possui 5 campi e 14 polos de educação a distância espalhados 

pelo Estado e um quadro humano composto por 32 mil alunos, 1.500 professores efetivos e 

1.300 técnicos concursados, além de pessoal docente e técnico atuando sob regime de 

contrato. Para suprir a carência de jornalistas, a produção de conteúdo depende, em boa 

medida, da atuação dos estagiários. Muito embora sejam ainda aprendizes, esses estudantes, 

sempre sob a supervisão de um profissional, também são os responsáveis pela cobertura de 

assuntos de C&T, tarefa que envolve um nível de dedicação mais alto do que aquele 

normalmente empreendido em outras matérias por conta da complexidade típica que a pauta 

em ciência e tecnologia envolve. A equipe de jornalismo da Ascom é responsável pela 

manutenção do Jornal UFS, Portal UFS e das contas do Facebook e Twitter, além do 

atendimento à imprensa e às comunidades externa e interna.  

Até meados de 2013 a Rádio UFS também fazia parte da Ascom. No segundo 

semestre desse mesmo ano a UFS convocou dois jornalistas que passaram no último 

concurso. Um está atuando no Gabinete do Reitor, no sentido de prestar assessoria de 

imprensa ao gestor da instituição, e o outro foi alocado no campus de Lagarto.  

 

3.2 A metodologia empregada na pesquisa  

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender como os professores/pesquisadores da 

UFS avaliam a importância da divulgação científica presente no Jornal UFS e em que medida 

esse impresso possibilita a alfabetização científica. Isso posto, optei pela abordagem 

metodológica de natureza qualitativa. Para Minayo (1997), esse tipo de investigação aborda 



45 

 

crenças, valores, atitudes, hábitos, representações e opiniões no sentido de aprofundar a 

complexidade de fatos e processos particulares e específicos a indivíduos e grupos.  

O delineamento metodológico consiste num estudo de caso, uma vez que se leva em 

conta os textos de divulgação científica publicados no Jornal UFS, impresso produzido pela 

Assessoria de Comunicação da UFS (Ascom). De acordo com Gil (1995), “o estudo de caso é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a 

permitir conhecimento amplo e detalhado do mesmo; tarefa praticamente impossível mediante 

os outros delineamentos considerados” (p. 78).  Latorre et al. (1996) dizem que o “estudo de 

caso constitui um método de pesquisa para a análise da realidade social de grande importância 

no desenvolvimento das Ciências Sociais e Humanas e representa a forma mais pertinente e 

natural das pesquisas orientadas de uma perspectiva qualitativa” (p. 180-181). 

As informações que deram origem aos dados foram obtidas por meio do questionário, 

que foi enviado para o e-mail de 46 pesquisadores da UFS, fontes de matérias de divulgação 

científica do Jornal UFS - desde a primeira edição do impresso em 2007 até a primeira edição 

de 2013 (total de nove edições). Dezesseis fontes responderam, o que compreende a 28% de 

sucesso. Segundo Marconi e Lakatos (2005), uma média de 25% dos questionários enviados 

aos entrevistados é devolvida. O questionário foi enviado através da ferramenta do Google12 

vinculada ao email do autor deste trabalho.  

O questionário é uma “técnica de investigação composta por um número mais ou 

menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc. (GIL, 1995, p. 124)”. Contém perguntas abertas e fechadas. Perguntas abertas 

são as que o interrogado responde com suas próprias palavras, sem qualquer restrição; já as 

perguntas fechadas consistem àquelas onde todas as respostas são fixadas de antemão (GIL, 

1995). Nesta pesquisa, as questões abertas referem-se à concepção que os professores 

possuem da divulgação científica, a visão deles acerca da relação entre divulgação e 

alfabetização científica etc., ao passo que as perguntas fechadas aludem a assuntos como o 

tempo de docência na UFS, o grau de formação, quanto tempo de formado etc.  

                                                           
12 Os formulários do Google são ferramentas que ajudam a enviar pesquisas, planejar eventos, aplicar testes em 

alunos ou colher informações de modo direto e fácil. Disponível em:< 
https://support.google.com/drive/answer/87809?hl=pt-BR>. Acesso em 18/01/2014 às 15h49. 
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Dentre as vantagens do questionário, estão: possibilidade de atingir grande número de 

pessoas, mesmo que estejam dispersas; permissão para as pessoas responderem no momento 

que julgarem mais conveniente; e não exposição dos entrevistados à influência  do 

entrevistador (GIL, 1995).  

Assim, o envio de questionário por e-mail permitiu, além de alcançar pesquisadores de 

todas as áreas do conhecimento (segundo a Capes: Ciências Exatas e da Terra; Ciências 

Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Ciências Sociais Aplicadas; 

Ciências Humanas; e Linguística, Letras e Artes), atingir àqueles que atuam em todos os 5 

campi da UFS (São Cristóvão, Aracaju, Itabaiana, Laranjeiras e Lagarto) e os que estão fora 

de Sergipe (um respondente informou que estava nos Estados Unidos desenvolvendo pesquisa 

de seu doutorado). Essa divisão por área do conhecimento e campus consiste na mesma 

estratégia da Ascom para a produção de materiais jornalísticos de divulgação científica para o 

Jornal UFS, numa maneira de equilibrar o impresso com conteúdos que reflitam toda a 

universidade. 

O uso de questionário por e-mail configurou-se um elemento abrangente e facilitador 

de coleta de dados, vide o atual momento de inserção da internet nas atividades docentes. Só 

na UFS esses profissionais encaram diariamente diversos sistemas institucionais (sejam para 

solicitar recursos ou transporte para viagens de estudos sejam para cadastrar as atividades 

docentes etc.).  De acordo com Castells (2004), a comunicação é a base da atividade humana, 

e a internet está mudando o modo como nos comunicamos no momento em que ela é o 

primeiro meio que permite a comunicação de muitos para muitos numa escala global e no 

tempo escolhido pelas pessoas. Hoje, as principais atividades econômicas, sociais, políticas e 

culturais estruturaram-se através da internet (CASTELLS, 2004).  

Mas o questionário, assim como outras técnicas de coleta de dados, apresenta 

desvantagens. Diz Gil (1995): não garante que as pessoas respondam-no devidamente 

preenchido; envolve geralmente número reduzido de perguntas, uma vez que questionários 

muito extensos apresentam alta probabilidade de não serem respondidos; e impede o auxílio 

do entrevistador quando o entrevistado não entende corretamente alguma pergunta.  

Antes do envio, o questionário passou por validação. Diz Gil (1995): 
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Para que o pré-teste seja eficaz, é necessário que os elementos 
selecionados sejam típicos em relação ao universo, e que aceitem 
dedicar para responder ao questionário maior tempo que os 
respondentes definitivos. Isto porque, depois de responderem ao 
questionário, os respondentes deverão ser entrevistados a fim de se 
obterem informações acerca das dificuldades encontradas. (GIL, 1995, 
p. 132) 

 

 

Para Marconi e Lakatos (2009), o objetivo da validação é identificar possíveis falhas, 

como “inconsistência ou complexidade das questões; ambiguidades ou linguagem 

inacessíveis; perguntas supérfluas ou que causem embaraços ao informante; etc.” (p. 88). A 

validação foi realizada com o envio de questionários por e-mail a quatro fontes de matérias de 

C&T do Jornal UFS. Não houve nenhuma alteração no questionário, apenas observou-se a 

necessidade de se exigir o nome do pesquisador para tão somente facilitar a análise dos dados. 

Mesmo assim, os professores foram informados que seus nomes não seriam divulgados na 

pesquisa. Foi contatada pessoalmente apenas uma fonte para saber as sensações a respeito do 

questionário, a qual se mostrou satisfeita com a estrutura do documento.  

De modo a compreender em que medida o Jornal UFS possibilita a alfabetização 

científica, este estudo vai traçar uma análise das quatro matérias de C&T que foram capas do 

impresso. O objetivo é defender a ideia segundo a qual a divulgação científica consiste em 

uma aliada no processo de alfabetização científica, cuja finalidade é fomentar nos indivíduos 

conhecimentos capazes de fazê-los tomar decisões conscientes a respeito de assuntos 

relacionados à ciência e tecnologia. A análise vai se amparar em alguns autores, como Freire 

(1987, 1992, 1967) e Reis (2002). 

Para facilitar a análise dos dados, estes foram agrupados em categorias. Segundo 

Franco (2005), a categorização é “uma operação de classificação de elementos constitutivos 

de um conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a 

partir de critérios definidos” (p. 57). Para Chizzotti (2006), a categorização dos dados é uma 

forma de criar um conceito que demonstre unidade a um agrupamento de ideias, temas ou 

palavras em torno do qual o conteúdo é classificado, ordenado ou qualificado.  

Assim, duas categorias foram empreendidas: 1) A divulgação científica para os 

pesquisadores da UFS; e 2) O potencial do Jornal UFS para a alfabetização científica. O que 

se pretende com esses dois agrupamentos, para além de constituir uma unidade do todo que 
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faz parte este trabalho, é realizar uma organização textual de modo a estabelecer uma 

coerência com os objetivos propostos. Ou seja, tentar alocar o conjunto de ideias sobre a 

concepção de divulgação científica num primeiro momento para, em seguida, observar a 

relação entre divulgação e alfabetização científica tendo os textos de C&T do Jornal UFS 

como corpus de análise.  

 
 

3.3 O que é o Jornal UFS 

 
 

O Jornal UFS, com tiragem de 12 mil exemplares, constitui o principal espaço da 

Assessoria de Comunicação (Ascom) para a publicação de materiais sobre ciência e 

tecnologia, uma vez que é um impresso dedicado quase que exclusivamente ao jornalismo 

científico.  

Figura 1: Capa do Jornal UFS (edição n° 3, ano II, novembro de 2009). 

 

Fonte: Ascom. 
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Das doze páginas, três delas são fixas: página de artigo institucional e página de notas, 

além da capa. Na capa há as chamadas para a matéria principal da edição e para outras três 

matérias; na página de artigo institucional é publicado o texto do reitor e/ou de um elemento 

da administração universitária e o expediente (os nomes dos membros da equipe da Ascom); 

já na página de notas há pequenos textos de notícias reproduzidas do Portal UFS. Apenas nas 

edições de nº 2, ano I, de 2008, e na de nº 1, ano VI, de 2013, essa seção não foi publicada.  

Das nove edições que contemplam o recorte desta pesquisa (desde a primeira edição 

em novembro de 2007 até a primeira edição de 2013, em fevereiro), quatro delas trouxeram 

como matéria de capa assuntos de C&T, como mostra o quadro a seguir: 

Quadro 1 

Matérias de C&T capa do Jornal UFS 
 
Edição  Título da matéria Resumo Fontes 

2009 (novembro), 
nº 3, ano II.  

Invenção: número 
de pedidos de 
patentes da UFS a 
coloca como 
terceira do 
Nordeste, mostra 
estudo. 

Matéria mostra os resultados 
da pesquisa “A interação da 
UFS com o sistema 
produtivo: um estudo 
comparativo”. 

Professores do Núcleo de 
Engenharia de Produção e 
Departamento de Engenharia 
Química, além de gestores do 
Centro de Inovação e Transferência 
de Tecnologia e da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação e Pesquisa. Foi 
ouvido ainda um estudante que 
participou da pesquisa.  

2010 
(fevereiro/maio),  
nº 1, ano III. 

Usina nuclear: os 
prós e os contras de 
se ter uma central 
nuclear em Sergipe. 

Matéria traz a visão de 
pesquisadores de diferentes 
áreas sobre a questão de o 
Estado sediar uma central 
nuclear.  

Professores dos departamentos de 
Física, Engenharia de Pesca e 
Aquicultura, Biologia e Engenharia 
Elétrica. 

2010 
(junho/setembro), 
nº 2, ano III. 

Educação 
ambiental: reciclar 
não basta. Como se 
adequar aos novos 
hábitos de 
consumo? 

Matéria evidencia os estudos 
que propõem educar as 
pessoas para a adoção de 
práticas sintonizadas com 
questões ambientais. Mostra 
como exemplo um projeto da 
UFS.   

Professores dos departamentos de 
Engenharia Florestal e Educação, 
além de um gestor da UFS.  

2012 
(janeiro/abril),  nº 
1, ano V. 

Manguezal 
aracajuano: história 
e estratégias para 
sua preservação. 

Matéria mostra o resultado 
da pesquisa de mestrado de 
estudante intitulada “A 
história da devastação dos 
manguezais aracajuanos”, 
vencedora de um concurso 
nacional de trabalhos 
científicos.   

Dois professores do Departamento 
de Biologia e uma estudante de 
mestrado. 

Fontes: Ascom e acervo pessoal do autor.  
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Duas matérias elencadas no quadro foram originadas de pesquisas realizadas na UFS 

(“invenção” e “manguezal”) e as demais surgiram a partir de temas relevantes para a 

sociedade e que, por isso, foram ouvidos pesquisadores a fim de se buscar uma opinião 

abalizada na academia para um melhor entendimento.  

Ainda na capa, o Jornal UFS faz mais três chamadas de seus conteúdos: uma na parte 

superior esquerda e duas na parte inferior, à esquerda e à direita. Apenas a edição de maio de 

2008, nº 2, ano II, não houve nenhuma matéria de C&T com chamada em nenhuma das quatro 

posições da capa. Essa edição, por contemplar em sua capa os 40 anos da UFS, preferiu dar 

destaque às ações institucionais, como a implantação do sistema de cotas, uma entrevista com 

o reitor e as atividades de cultura e esporte dos estudantes. Na parte interna, houve apenas 

uma matéria de divulgação científica. Intitulada “Mal de Parkinson”, o texto mostrou uma 

pesquisa desenvolvida no Departamento de Engenharia Elétrica que propõe um sistema para 

ajudar a diagnosticar a doença através da voz do paciente.   

Em todas as demais edições que compõem o recorte deste estudo houve chamadas na 

capa para matérias de C&T, como elencadas no quadro abaixo: 

Quadro 2 

Matérias de C&T com chamadas na capa do Jornal UFS 

Edição  Matéria 1 Matéria 2 Matéria 3 

2007 (novembro), 
nº 1, ano I. 

Entrevista: José Jailton 
Marques: Produção de 
biocombustíveis e as 
consequências 
socioambientais. 

Resto de feira: resíduos orgânicos 
são reciclados para alimentação 
animal e adubo. 

 

Não houve. 

2009 (fevereiro), nº 
1, ano II. 

Língua renovada: em 
debate, as transformações 
da nova ortografia da 
língua portuguesa. 

 

Não houve. 

 

Não houve. 

2009 (maio), nº 2, 
ano II. 

Poder do sol: técnica 
caseira de desinfecção de 
água ajuda comunidades 
carentes. 

Arborização: estudo aponta 
desigualdade na distribuição de 
áreas verdes em Aracaju. 

 

Não houve. 

2009 (novembro), 
nº 3, ano II.  

Larvicida natural: 
microcápsula extraída de 
óleos da casa de laranja e 
do alecrim-pimenta ajudará 
no combate à dengue. 

 

Não houve. 

 

Não houve. 

2010 
(fevereiro/maio),  

Craques da Robótica: 
robôs entram em campo 

Terremotos: mesmo com a 
tecnologia atual, ainda é 

Entrevista: Tereza 
Cristina, de Relações 
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nº 1, ano III. para uma jogada de 
diversão e conhecimento. 

impossível prever a ocorrência de 
tremores. 

Internacionais, 
comenta sobre a 
política externa do 
Brasil. 

2010 
(junho/setembro), 
nº 2, ano III. 

Natalidade em queda: 
segundo tendência 
nacional, número de 
nascimentos não repõe 
população de Aracaju. 

Biofortificados: projeto de 
alimentos melhorados 
geneticamente combate 
desnutrição de crianças e 
adolescentes em Sergipe. 

 

Não houve. 

2012 
(janeiro/abril), nº 1, 
ano V. 

Toxoplasmose: por que o 
gato leva a culpa por 
transmitir a doença, 
mesmo não sendo o 
principal responsável? 

Entrevista: a crise na Europa sob 
a ótica do professor do 
Departamento de Economia 
Antony Peter Mueller. 

 

Não houve. 

2013 
(fevereiro/abril), nº 
1, ano VI. 

Saúde: software 
desenvolvido na UFS 
ajuda na triagem de 
pacientes com ‘pé 
diabético’. 

Exploração sexual: rodovias 
brasileiras escondem atos ilegais 
que envolvem crianças e 
adolescentes. Quais os motivos 
que levam caminhoneiros a se 
envolverem com pessoas dessa 
faixa etária? 

 

Não houve. 

Fontes: Ascom e acervo pessoal do autor. 

Ao se analisar os quadros 1 e 2, se nota que a edição de fevereiro/maio de 2010 (n° 1, 

ano III) trouxe todas as quatro posições da capa do jornal com matérias de ciência e 

tecnologia. Além da matéria principal sobre “usina nuclear”, houve chamadas para “robótica”, 

“terremotos” e “entrevista sobre política externa”. Nas edições de junho/setembro de 2010 (n° 

2, ano III) e janeiro/abril de 2012 (n° 1, ano V) houve três chamadas cada uma: no primeiro 

caso foram publicados os conteúdos sobre “educação ambiental” (capa), “natalidade em 

queda” e “alimentos biofortificados” e no segundo caso as matérias acerca do “manguezal 

aracajuano” (capa), “toxoplasmose” e “entrevista sobre a crise europeia”. A edição de 

novembro de 2009 (n° 3, ano II), cuja capa foi a matéria sobre “invenção”, teve só mais uma 

chamada na primeira página: “larvicida natural”.  

Já as demais edições do jornal, que não tiveram como matéria de capa conteúdos de 

C&T, mas trouxeram chamadas sobre esses assuntos na primeira página, foram as seguintes: 

novembro de 2007 (n° 1, ano I): “entrevista sobre produção de biocombustíveis” e 

“reciclagem de resíduos orgânicos”; fevereiro de 2009 (n° 1, ano II): “nova ortografia da 

língua portuguesa”; maio de 2009 (n° 2, ano III): “desinfecção solar de água” e “áreas verdes 

de Aracaju”; e fevereiro/abril de 2013 (n° 1, ano VI): “software do ‘pé diabético’” e 

“exploração sexual de crianças nas rodovias”.  
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No total, de todas as 36 posições de chamadas de matérias nas capas do Jornal UFS 

nas nove edições aqui estudadas, em 19 delas houve conteúdos de C&T face a 17 de assuntos 

de caráter institucional. A diferença parece pequena, ao menos nesse aspecto que apenas se 

refere às chamadas na capa, mas confirma a importância que tais materiais encontram no 

único impresso regular produzido por uma assessoria de comunicação de uma universidade 

pública. 

No que se refere à quantidade de matérias de divulgação científica publicadas no 

jornal face aos conteúdos institucionais, o quadro abaixo mostra o seguinte: 

Quadro 3 

Número de matérias de C&T e institucionais do Jornal UFS 

Edição  Nº de 
matérias 
de C&T 

Nº de matérias 
institucionais  

Comentário  

2007 (novembro), 
nº 1, ano I. 

7  2 A página de artigo teve um texto do reitor (sobre o 
lançamento do jornal) e outro do pró-reitor de 
Graduação (sobre a universidade pública hoje).  

2008 (maio), nº 2, 
ano II.* 

1 7 A página de artigo teve um texto da diretora do Museu 
do Homem Sergipano que tratou os 40 anos da UFS sob 
uma perspectiva histórica. O reitor foi o entrevistado do 
jornal para falar sobre os 40 anos.  

2009 (fevereiro), nº 
1, ano II.* 

4  

3 

O reitor foi o responsável por escrever o texto da página 
de artigo, que fez um balanço dos primeiros quatro anos 
de gestão. 

 

2009 (maio), nº 2, 
ano II.* 

4 4 O reitor escreveu o texto da página de artigo sobre os 41 
anos da UFS.  

 

2009 (novembro), 
nº 3, ano II.  

4  

          4 

Esta edição trouxe um artigo de divulgação científica de 
uma professora do Departamento de Física (p. 11). Ao 
lado, uma matéria explicava a criação da Agência UFS 
de Divulgação Científica na Ascom, que durou quase 2 
anos. O reitor foi o responsável por escrever o texto da 
página de artigo. Falou sobre a expansão da UFS. 

2010 
(fevereiro/maio), nº 
1, ano III.** 

7  

------- 

Não houve nenhuma matéria de caráter institucional. Na 
página de artigo, o reitor escreveu um texto sobre o 
primeiro vestibular com cotas.  

2010 
(junho/setembro), nº 
2, ano III. 

6 2 Uma das matérias de divulgação científica se baseou em 
estudo desenvolvido no Sergipe Parque Tecnológico 
(SergipeTec), que contou com apoio da UFS. O reitor 
foi o responsável por escrever o texto da página de 
artigo, que tratou da formatura das primeiras turmas do 
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campus de Itabaiana. 

2012 (janeiro/abril),  
nº 1, ano V. 

7  

--------- 

Não houve nenhuma matéria de caráter institucional. Na 
página de artigos, além do texto do reitor sobre a boa 
imagem da UFS perante alguns indicadores, houve um 
texto de uma docente do Departamento de Educação que 
solicitou o espaço para esclarecer um mal entendido em 
matéria publicada na edição anterior.  

2013 
(fevereiro/abril), nº 
1, ano VI. 

2 3 Esta edição trouxe uma longa entrevista com o reitor 
recém empossado. Na página de artigo, foi publicado o 
discurso do reitor anterior proferido no ato de 
transmissão do cargo. 

Fontes: Ascom e acervo pessoal do autor. 

*Nessas edições houve uma inserção publicitária do Governo do Estado na contracapa, como forma de 
“compensar” a impressão do jornal realizada com recursos estaduais. Na edição de 2008 publicou-se uma 
campanha parabenizando a UFS pelos 40 anos e nas demais foram publicadas campanhas de combate à dengue.  

**Essa edição veio com um encarte especial sobre os 42 anos da UFS. O material institucional de 8 páginas 
trouxe a história da universidade e matérias sobre o crescimento da graduação,  do ensino e da extensão, a 
expansão para o interior, além de um artigo do vice-reitor e de uma página com depoimentos de estudantes, 
professores, técnicos e alunos formados sobre o aniversário.  

 O quadro evidencia que em apenas duas edições do Jornal UFS houve mais 

matérias institucionais do que de C&T: em maio de 2008, na edição dos 40 anos da UFS, 

houve 7 contra 1 e em fevereiro/abril de 2013, que trouxe entrevista especial com o reitor 

recém empossado,  houve 3 matérias institucionais e 2 de pesquisa. Nas edições de maio e de 

novembro de 2009 ocorreram empates: 4 matérias para cada categoria. Em novembro de 2007 

foram 7 matérias de divulgação e 2 institucionais, em fevereiro de 2009 houve 4 de C&T face 

3 institucionais e em junho/setembro de 2010 contabilizou-se 6 de pesquisa e 2 institucionais. 

Já em fevereiro/maio de 2010 e em janeiro/abril de 2012 houve 7 matérias de C&T em cada 

edição e nenhuma de caráter institucional. No total, o quantitativo de matérias de divulgação 

científica nessas nove edições do Jornal UFS chegou a 42 ao passo que os textos de cunho 

institucional foram 25. 

Como já explicitado neste trabalho, as matérias de divulgação científica caracterizam-

se por englobar o resultado e andamento de pesquisas e/ou ouvir os pesquisadores no sentido 

de buscar uma abordagem abalizada da academia sobre algum assunto da atualidade – como 

energia renovável, meio-ambiente, comportamento, drogas, violência etc. Já as matérias de 

cunho institucional são as que se referem, por exemplo, a novas normas da instituição, política 

administrativa, processo de ingresso na graduação e pós-graduação, expansão de vagas etc.  
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Veja em Anexos as quatro capas do Jornal UFS e suas respectivas matérias, cujos 

conteúdos são de C&T, e um exemplar completo do jornal. Veja também a capa de uma 

edição que traz como matéria principal conteúdo de cunho institucional. 

 

3.4 Um perfil das fontes do Jornal UFS 

 
 

A principal fonte de pauta do Jornal UFS quando o assunto é ciência e tecnologia são 

os livros de resumos dos encontros de iniciação científica e de pós-graduação realizados pela 

UFS. O próprio pesquisador, através de contatos por e-mail ou por telefone, também se 

configura uma fonte de pauta. Outras pautas são originadas na própria redação, como as que 

abordam temas transversais, isto é, que não estejam focadas diretamente em nenhum projeto 

de pesquisa, mas em voga em determinado momento. Neste caso procura-se a fonte na 

academia a fim de que ela dê sua contribuição científica para uma melhor compreensão do 

problema.  

As matérias de C&T do Jornal UFS procuram contemplar pesquisadores de todos os 

campi da UFS e de todas as áreas do conhecimento estabelecidas pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Todos os 16 professores fontes deste 

estudo informaram que realizaram pesquisa nos últimos doze meses: 10 na área de Ciências 

Exatas e da Terra (o que corresponde a 37% do total); 6 na área de Ciências Humanas (22%); 

4 nas Engenharias (15%); 3 em Ciências da Saúde (11%); 2 em Ciências  Biológicas (7%); 1 

em Linguística, Letras e Artes (4%); 1 em Ciências Agrárias (4%) e nenhum em Ciências 

Sociais Aplicadas, conforme quadro abaixo:  

Quadro 4 

Áreas* nas quais as fontes do Jornal UFS realizaram pesquisa nos últimos 12 meses 

Ciências Exatas e da Terra 10 37% 

Ciências Biológicas 2 7% 

Engenharias  4 15% 
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Ciências da Saúde 3 11% 

Ciências Agrárias 1 4% 

Ciências Sociais Aplicadas 0 0% 

Ciências Humanas 6 22% 

Linguística, Letras e Artes 1 4% 

                                 *Áreas de acordo com os critérios da Capes. 

Em se tratando desta pesquisa, foram enviados o questionário para os e-mails de 46 

fontes do Jornal UFS, incluindo-se aí os 4 e-mails do pré-teste, através de ferramenta do 

Google vinculada ao email do autor deste trabalho. Onze professores responderam e 7 e-mails 

voltaram. Procedeu-se à confirmação desses e-mails que voltaram em seus respectivos setores 

e, 15 dias depois, o questionário foi reenviado para eles e também para àqueles que não 

responderam na primeira vez. Agora, 4 professores responderam e somente 2 e-mails 

voltaram. Um professor enviou mensagem para o e-mail do autor da pesquisa dizendo que não 

conseguia enviar as respostas, ao que foi respondido informando que não havia sido detectado 

nenhum problema e reenviado o link do questionário. Logo em seguida, o citado professor 

encaminhou o questionário respondido. Assim, 16 professores responderam o questionário.  

Em nenhum momento foi estipulado prazo para os professores responderem. O prazo 

de recebimento dos questionários encerrou-se 22 dias após ter sido aberto. Ao todo, foram 54 

fontes de C&T do Jornal UFS: 4 não foram obtidos os contatos, 1 não é mais professor da 

UFS, 1 é a orientadora deste trabalho e 2 e-mails voltaram (mesmo tendo confirmado o 

endereço nos respectivos setores). Os e-mails de todas as fontes foram adquiridos dos 

contatos anteriores para entrevista no jornal. Não houve contato pessoal com nenhuma fonte, 

nem via telefone ou outro meio, só com o setor no qual atuam (àqueles 7 pesquisadores cujos 

e-mails voltaram). Apenas com uma fonte houve conversa pessoal quando da fase de 

validação do questionário.    

Assim, foram fontes desta pesquisa 9 mulheres e 7 homens; 9 com o bacharelado 

como modalidade de formação e 7 com a licenciatura. No que concerne à formação 

acadêmica, 7 tem pós-doutorado (o que equivale a 44%), 7 doutorado (44%) e 2 mestrado 

(12%), conforme a figura abaixo:  
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Figura 2 

Formação acadêmica das fontes do Jornal UFS 

 

 

Quanto ao tempo de docência na UFS, 5 professores têm mais de 5 anos, 4 têm mais 

de 20 anos, 3 têm mais de 10 anos, 2 têm mais de 15 anos e 2 têm menos de 5 anos, como 

informa a figura a seguir: 

Figura 3 

Tempo de docência na UFS 

 

Em porcentagens, a figura mostra que 31% dos professores que foram fontes desta 

pesquisa têm mais de 5 anos de atuação na UFS, 25% têm mais de 20 anos, os que têm mais 

de 10 anos correspondem a 19% e os que possuem mais de 15 anos de trabalho e menos de 5 

alcançam 12,5% em cada grupo.  

A análise dos dados das figuras 2 e 3 revela o alto grau de experiência no 

desenvolvimento de pesquisa por parte das fontes do Jornal UFS: 82% deles têm doutorado 

ou pós-doutorado, o que pressupõe uma carreira científica ativa, confirmada por eles ao 

informarem que realizaram pesquisa nos últimos doze meses em diversas áreas (Quadro 4). 

Além disso, 56% possuem mais de dez anos de docência na UFS, sendo que, desses, 25% têm 
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mais de 20 anos, o que pode ensejar uma quantidade considerável de realizações de cunho 

científico. Isso posto, as fontes do Jornal UFS instadas para esta pesquisa possuem elementos 

característicos de uma instituição científica: alta titulação e experiência, o que serve para 

ratificar a importância desses indivíduos para o incremento da divulgação de materiais de 

ciência e tecnologia para o grande público.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

CAPÍTULO 4 

A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NA UFS 

 

 

O presente capítulo vai trazer a visão dos professores da UFS sobre a concepção de 

divulgação científica, atividade que pretende levar ao grande público os conhecimentos sobre 

C&T. Realizando um diálogo entre esses professores e a literatura (a exemplo de Reis, 2002, 

e Bueno, 1984), esta parte do trabalho vai trazer uma análise dos dados obtidos através dos 

questionários enviados aos e-emails das fontes de matérias de ciência e tecnologia do Jornal 

UFS.  

De modo a ampliar a análise, o capítulo vai evidenciar também o papel do Jornal UFS 

na atividade de divulgar conteúdos de ciência e tecnologia, revelando os desafios que esse 

impresso tem que percorrer para melhorar a atuação nesse campo.   

Em seguida, outro debate é aberto com os professores da UFS, desta vez procurando 

elucidar a relação entre divulgação e alfabetização científica. Amparado nas ideias desses 

docentes e na bibliografia (como Freire, 1987, e Krasilchik, 1992), empreende-se uma análise 

acerca da aproximação desses dois elementos. Na parte final do capítulo, realizo uma breve 

análise da potencialidade dos textos de C&T do Jornal UFS para a alfabetização científica 

baseando-se em alguns autores, como Freire (1987, 1992, 1967) e Reis (2002). É defendida a 

ideia segundo a qual a atividade de divulgação consiste em uma aliada no processo de 

alfabetização científica, cuja finalidade é fomentar nos indivíduos conhecimentos capazes de 

fazê-los tomar decisões conscientes acerca de assuntos relacionados à ciência e tecnologia. 

Acredito nessa conjunção de forças na busca por soluções dos problemas da coletividade de 

maneira que a cidadania, entendida como a condição para se participar da vida política (do 

processo decisório), possa ser plenamente estabelecida.   
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4.1 A divulgação científica segundo os professores da UFS 

 

 

O desenvolvimento da atividade de divulgação científica ocorre na esteira do 

desenvolvimento científico e tecnológico, notadamente a partir da segunda metade do século 

XX. A grande produção de C&T abre uma demanda crescente para disseminação de 

conteúdos científicos. Diferentes profissionais, como jornalistas, cientistas, educadores em 

ciências, dentro outros, encontram nessa atividade uma forma de levar aos cidadãos uma 

cultura científico-tecnológica até então pouco presente.  

Ao mesmo tempo em que se amplia o interesse da sociedade por assuntos científicos, 

outro movimento se estabelece no sentido de “dividir” com os cientistas as decisões sobre 

C&T. Tal movimento ganha corpo em decorrência da falácia cientificista, segundo a qual a 

ciência é neutra e eficaz para resolver os problemas de ordem ética, social e política da 

humanidade. Para Santos e Mortimer (2002), o espaço da ciência hoje envolve diversos 

atores: cientistas, políticos, escola, governos, setor produtivo, ONGs, imprensa etc.. E mais: 

 

 

Esse novo modo de produção tem acarretado um aumento da 
responsabilidade social dos produtores de conhecimento científico e 
tecnológico. Nele os diferentes profissionais se unem no interesse 
comum de resolver grandes problemas, como a cura da Aids, a 
escassez ou má distribuição de alimentos etc. Isso passa a exigir do 
novo cientista uma maior reflexão e, sobretudo, a capacidade de 
dialogar com outras áreas para participar da análise de tais problemas 
em uma perspectiva multidisciplinar. (SANTOS e MORTIMER, 
2002, p. 3) 

 

 

Como se nota, a configuração atual requer um cientista próximo aos problemas e 

anseios da sociedade ao mesmo tempo em que os diversos membros da coletividade são 

convocados para participarem, juntos, do debate em torno dos problemas quotidianos. Para 

que haja essa aliança, no entanto, o papel da divulgação científica é fundamental, afinal, para 

a sociedade participar é preciso que esteja bem informada sobre as aplicações, abrangência e 

consequências do desenvolvimento científico e tecnológico.  
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E, nesse contexto, no qual os conteúdos de C&T encontram cada vez mais espaço na 

sociedade, que busquei saber a concepção de divulgação científica que os professores da UFS 

têm.  

Para o Professor 1: 

 

 

Significa o conjunto de estratégias e de meios empregados para 
difundir a ciência e suas descobertas para públicos não especializados. 
(PROFESSOR 1) 

 

 

Para esse docente, a divulgação configura-se uma ação para levar ao público leigo as 

realizações em matéria de C&T através de diferentes meios e estratégias, que podem incluir 

jornal, rádio, folheto etc. Esse argumento vai de acordo com o que apregoam Ribeiro e 

Kawamura (2006), para quem a divulgação científica compreende um processo de veiculação 

de informações sobre ciência e tecnologia a um público em geral através de recursos, técnicas 

e meios diversificados.  

Reis (2002), considerado um expoente no Brasil na atividade de divulgação, tem uma 

definição mais ampla. Em entrevista, ele responde à pergunta “O que é, afinal, divulgação 

científica?”:  

 

 

É a veiculação em termos simples da ciência como processo, dos 
princípios nela estabelecidos, das metodologias que emprega. Durante 
muito tempo, a divulgação se limitou a contar ao público os encantos 
e os aspectos interessantes e revolucionários da ciência. Aos poucos, 
passou a refletir também a intensidade dos problemas sociais 
implícitos nessa atividade. Para muitos divulgadores, a popularização 
da ciência perdeu sentido como relato dos progressos científicos, 
porque o cidadão se acha hoje cercado desse tipo de informação. 
Embora concorde em parte com essa posição, considero que a 
divulgação pela imprensa é muito importante, principalmente em 
países como o Brasil, onde as dificuldades e precariedades das escolas 
fazem com que estudantes e professores obtenham informações sobre 
os progressos da ciência através de artigos de jornais. (REIS, 2002, p. 
76-77) 
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Baseando-se nessa definição, vou discutir dois aspectos conjuntamente: a questão de 

“a divulgação se limitar a contar ao público os encantos da ciência” e o fato de se buscar a 

“reflexão dos problemas sociais implícitos nessa atividade”. Concordo com Reis (2002) com 

o fato de que a divulgação está problematizando a atividade científica de modo a levantar as 

limitações e incertezas da ciência, revelando, muitas vezes, que o destino dos resultados das 

pesquisas deve ser o bem-estar do homem e não interesses particulares. Mas vejo que esse 

movimento ainda precisa de mais tempo para se desenvolver. Ainda é muito comum a ciência 

ser apresentada como um empreendimento fantástico, sem serem discutidos diversos aspectos, 

como os metodológicos, culturais, políticos, econômicos etc.  

Em outro depoimento a concepção de divulgação científica é entendida como uma 

atividade de “tradução” do conteúdo científico. Diz o Professor 5:  

 

 

Divulgação científica para a comunidade é uma forma de se traduzir 
de maneira simplificada os resultados das pesquisas desenvolvidas nas 
universidades ou nos institutos de pesquisa. (PROFESSOR 5) 

 

 

Essa acepção, que engloba a mudança na formatação linguística do discurso científico, 

é alvo de debate entre analistas do discurso, jornalistas, cientistas e pesquisadores em 

comunicação. Por conta disso, encontra diversas nomenclaturas na bibliografia. Oliveira 

(2002) afirma que se trata de uma “tradução”, Marcuschi (2001) diz que é uma 

“retextualização”, Bueno (1984) defende o termo “recodificação” e Authier (1982) afirma que 

é uma “reformulação”. Outros acreditam que se trata de uma formulação de um novo 

discurso, como Zamboni (2001) e Mora (2003). Diz essa última: 

 

 

A divulgação é uma tarefa que não admite apenas uma definição; além 
disso, ela varia segundo o lugar e a época. Para alguns, divulgar 
continua sendo traduzir. Para outros, ensinar de forma amena ou 
informar de um modo acessível. Fala-se, também, que divulgar é 
tentar reintegrar a ciência na cultura. Optemos por uma definição 
operativa: divulgar é recriar, de alguma maneira, o conhecimento 
científico. Ressurge, então, o “como”, que tínhamos posto de lado, e é 
aí que não há consenso. A finalidade da divulgação é didática, 
estética, recreação ou de outra natureza? (MORA, 2003, p. 9) 
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Nota-se que Mora (2003), apesar de citar várias definições sobre a divulgação, opta 

pelo conceito de recriação: “divulgar é recriar, de alguma maneira, o conhecimento 

científico”. Assim, para a autora, o discurso de divulgação científica consiste em outro, novo, 

recriado, e não uma reformulação do discurso científico.  

Apenas dois professores se distanciaram da acepção geral de divulgação dada pelos 

demais 14 respondentes. Esses dois docentes acreditam que a divulgação científica trata da 

publicação em periódicos e em eventos, como congressos, simpósios e conferências. O uso do 

termo “publicar” indica a percepção desses entrevistados, uma vez que essa palavra é 

comumente utilizada na academia para se dirigir a publicações de cunho científico, cujo 

acesso alcança pesquisadores de uma mesma área ou de área que se relaciona.  

 

 

Publicação das pesquisas em periódicos científicos internacionais e 
nacionais. Publicação de livros, comunicações em congressos, 
simpósios, conferências e workshops. (PROFESSOR 4) 
 
Publicação em periódicos, congressos/simpósios, eventos. 
(PROFESSOR 6) 
 

 

Esses professores 4 e 6 acreditam que essa atividade é de “disseminação científica”, e 

não de “divulgação científica”, segundo afirma Bueno (1984). Esse autor divide em dois tipos 

os conteúdos científicos: disseminação científica (quando é orientada para e pelos cientistas) e 

divulgação científica (orientada para o público em geral, de não especialistas; pode ser feita 

pelo jornalista ou pelo cientista, por exemplo).  

Ainda de acordo com Bueno (1984), a disseminação científica separa-se em dois 

níveis: intrapares e extrapares. No primeiro caso, ocorre a circulação de informações aos 

especialistas da mesma área ou que, de certa forma, se relacionam. No segundo, a circulação 

acontece entre grupos ou pesquisadores que não trabalham necessariamente na mesma área, 

mas que podem interagir.  

Para complementar a visão distorcida sobre a concepção de divulgação científica, 

abaixo evidencio a resposta desse mesmo Professor 4 à outra pergunta, que trata do papel da 

divulgação científica. Diz ele: 
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A divulgação científica tem uma certa mordaça ao ser publicada na 

língua inglesa porque é a língua universal. Assim, a divulgação ganha 

universalidade, mas a divulgação na língua pátria deveria ser 

repensada como ela poderia ser efetiva, como os avanços da ciência 

poderiam ser úteis à sociedade. As feiras de ciências não são efetivas 
por quê? Os cientistas não participam... Acham que é uma perda de 
tempo. Para piorar os rotulam de produtivistas. Enquanto tiver esse 
fosso cientista x educadores a sociedade está deixando uma ótima 
oportunidade de divulgar o que se faz de sério na pesquisa brasileira. 
(PROFESSOR 4; grifo meu) 

 

 

O trecho grifado parece dar maior clareza ao que pensa o Professor 4. Para ele, a 

divulgação científica é uma atividade realizada pelo cientista com o fito de divulgar suas 

pesquisas a seus pares, o que, para o docente, quando realizada em língua inglesa transforma-

se num entrave para a disseminação do conhecimento para o grande público e, por 

conseguinte, para o desenvolvimento da sociedade.  

De acordo com Nunes (2003), o discurso de divulgação implica o direcionamento para 

um público que não coincide com o dos cientistas. “Segundo Authier-Revuz (1998, p. 108), o 

objetivo do discurso de divulgação científica não é estender a comunidade de origem, mas sim 

disseminar em direção ao exterior conhecimentos científicos produzidos no interior de uma 

comunidade mais restrita” (NUNES, 2003, p. 44). O Professor 4 critica ainda a posição da 

academia por não “divulgar o que se faz de sério na pesquisa brasileira”, confirmando certa 

confusão em seu entendimento sobre o papel da divulgação. Ora, essa crítica destina-se 

também ao seu emitente, uma vez que se o próprio não compreende o que seja a divulgação 

científica muito provavelmente ele está alheio a essa atividade.   

Moreira (2004), em artigo publicado na revista da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais (Fapemig), diz que a ciência e tecnologia permeiam, hoje, a vida de 

todos nós e que, em relação à cidadania, é importante que cada um tenha os conhecimentos 

básicos sobre ciência e seu funcionamento para que possibilite entender o seu entorno, 

ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho e atuar politicamente com conhecimento 

de causa.  

Corroborando com esse pensamento, o Professor 14 diz que a divulgação científica 

“contribui para uma elevação do patamar de compreensão científica sobre as diversas 
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questões/temas e possibilita o desenvolvimento de uma reflexão e adoção de atitudes 

conscientes e isentas de manipulações políticas”. Nesse sentido, o professor afirma que: 

 

 

A universidade deve ter um forte compromisso de promover a 
divulgação científica, como uma de suas missões e incentivar e apoiar 
os seus professores e pesquisadores nesse sentido, promovendo assim 
uma maior interação com a sociedade na qual está inserida, devendo 
estender esta participação para temas de interesse da comunidade, 
envolvendo meio-ambiente e sustentabilidade. (PROFESSOR 14) 
 

 

Para esse docente, a divulgação não deve apenas ser uma atividade encabeçada pelos 

pesquisadores, mas uma ação estabelecida “de cima”, pela administração da instituição de 

ensino, que, como preceitua o estatuto de uma universidade no Brasil (pública ou privada), 

deve realizar ações de pesquisa, assim como de ensino e extensão. O entrevistado revela 

também a necessidade de a pesquisa científica se distanciar de ideologias políticas. Essa ideia 

pode servir para ilustrar um elemento presente nos laboratórios e há tempos denunciado por 

parte da comunidade científica: a realização de pesquisas com o intuito de angariar fundos e 

notoriedade pessoal em detrimento do interesse social.  

No Brasil, em particular, o fator social produz maior relevo por se tratar de um país no 

qual a ciência é financiada, em sua maioria, por recursos públicos, como já mencionado outras 

vezes neste trabalho. De acordo com o depoimento do Professor 5, o papel da divulgação é 

também dar transparência aos investimentos feitos pelo governo na área, numa maneira de 

justificar o uso do dinheiro do contribuinte. Dessa forma, a divulgação pode acarretar a 

abertura de um canal de apoio da sociedade para com a comunidade científica, na medida em 

que se possa levantar na população a importância da pesquisa científica para o 

desenvolvimento do país. E mais: a divulgação bem realizada serve também para sensibilizar 

os políticos e dirigentes para a importância da ciência, principalmente em momentos nos 

quais há contingenciamento de recursos para a área. Vejamos o que diz ainda o Professor 5: 

 

 

O papel da divulgação científica é importante porque é uma forma de 
mostrar o que está sendo feito na universidade com o dinheiro público. 
Além disso, também contribui para que a população entenda a 
importância dos estudos desde a pesquisa mais básica até aquela que 
utiliza recursos mais avançados. (PROFESSOR 5) 
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O Professor 5 acrescenta à sua resposta a importância de tornar claro para a sociedade 

as diferenças entre pesquisas básicas e avançadas. Esse posicionamento do entrevistado, que é 

da área de Ciências Biológicas e possui pesquisas internacionalmente reconhecidas, se dá no 

sentido de mostrar à população que as diversas pesquisas realizadas na academia, das mais 

variadas áreas, têm cada uma o seu valor e/ou aplicação. Afinal, a atividade científica não se 

concentra apenas no terreno das ciências positivistas. A pesquisa na área educacional, por 

exemplo, requer técnicas subjetivas para se chegar a resultados, o que não invalida o seu 

comprometimento com o rigor científico. Nesse aspecto, diz Gamboa (2007): 

 

 

O processo de produção de ciência não se reduz à aplicação de 
determinadas técnicas, ao desenvolvimento de procedimentos 
previamente definidos, à aplicação ou assimilação de algumas teorias 
já postuladas. Os conhecimentos científicos não se elaboram 
mecanicamente, aplicando elementos já prontos e acabados, eles se 
constroem com a participação intensa do investigador, sujeito do 
processo cognitivo. (GAMBOA, 2007, p. 168) 
 

 

 

A pretensa objetividade do método científico e a propalada neutralidade do 

pesquisador parece querer ignorar a relação entre ciência e valores. Afinal, como deixar de 

lado as questões metodológicas, teóricas e epistemológicas, muitas vezes já “incrustadas” 

inconscientemente pelo pesquisador, na hora da atividade científica? Como não é pretensão se 

aprofundar nesse debate, volto à questão do papel da divulgação científica para os professores 

da UFS.  

Um dado relevante para este trabalho é o fato de alguns docentes terem deixado claro 

a ligação entre a divulgação e a sociedade, algo que é de suma importância ter consciência 

uma vez que a produção científica é um dos vetores para o desenvolvimento econômico e 

social de uma nação. Essa concepção fica evidenciada no depoimento do Professor 11, 

quando argumenta que: 

 

 

É através dela [divulgação científica] que se tornam disponíveis 
pesquisas sobre as diversas áreas para outros pesquisadores e também 
para o público em geral. A ideia é que isso, com acesso ao 
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conhecimento, as novas tecnologias possam buscar a melhoria de vida 
das pessoas e que outras políticas públicas possam se instituir. 
(PROFESSOR 11) 

 

 

A socialização do conhecimento científico é um dos papéis da divulgação científica, 

segundo pensa o citado professor. Essa socialização, entendida como o processo de 

aprendizagem e interiorização de normas e valores característicos de determinado meio social, 

também engloba os cientistas, afinal eles não sabem tudo o que se passa em matéria de 

ciência, como dizem Bybee e DeBoer (1994). Ainda segundo o Professor 11, outras políticas 

públicas podem se instituir a partir do momento em que o conhecimento antes restrito alcance 

a população de modo a suscitar nas pessoas a busca por melhores condições de vida. Esse 

comentário sobre melhoria da qualidade de vida é um elemento comumente citado por autores 

que advogam pela proximidade entre ciência e sociedade, a exemplo de Krasilchik e 

Marandino (2004). De acordo com elas, o cidadão precisa ter compreensão do funcionamento 

das novidades técnicas para que possa opinar sobre sua utilização, ponderar sobre as 

consequências e saber aproveitar essas novidades para a melhoria de sua vida.  

Para o Professor 9, a divulgação  científica faz com que o “progresso da humanidade 

ocorra”, já que contribui para a aplicação e revisão dos conhecimentos de C&T. E mais: “a 

evolução científica depende da divulgação científica”. Diz o docente: 

 

 

A divulgação para a sociedade tem o grande mérito de contribuir com 
a possibilidade de aplicação dos novos conhecimentos ou mesmo de 
revisão de conhecimentos já existentes. Fazendo com que o progresso 
da humanidade ocorra. Além disso, serve de lastro para novas 
pesquisas e daí novos achados... Ou seja, a evolução científica 
depende da divulgação científica. (PROFESSOR 9) 

 

 

Ainda de acordo com o Professor 9, a divulgação científica constitui uma atividade 

que contribui para suscitar nas pessoas os conhecimentos necessários sobre a aplicabilidade 

da ciência, ideia compartilhada por outros respondentes. Ora, a atividade científica não pode 

restringir-se apenas para solucionar os problemas práticos do quotidiano, apesar de ser uma 

das características mais marcantes da ciência. A ciência também deve ensejar no homem a 
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atividade do pensamento para uma leitura crítica do mundo no sentido de dar ao indivíduo 

poder suficiente para desatar os nós no qual a vida o impõe.  

Com base nas respostas acerca da compreensão e do papel que os professores da UFS, 

fontes de matérias de C&T do Jornal UFS, têm da divulgação científica, julgo que esses 

pesquisadores possuem um entendimento muito claro no que concerne às características dessa 

atividade. Apenas dois professores não argumentaram sobre os aspectos fundamentais da 

divulgação, quais sejam: a questão da linguagem e do público. Para eles, a atividade dirige-se 

aos próprios cientistas, numa maneira de fazerem intercâmbio de informações entre colegas. 

O dado revelador foi notar nas respostas de 14 dos 16 docentes a relação entre os termos 

divulgação científica e público não especializado/sociedade/comunidade, o que subjaz uma 

ideia praticamente consensual da comunidade científica da UFS com uma das principais 

características da atividade de divulgação. Qual seja, levar os conhecimentos restritos a quem, 

de outro modo, não teria acesso.  

 

4.2 O Jornal UFS como veículo de divulgação de materiais de C&T 

 

 

O Jornal UFS, desde a sua criação pela Assessoria de Comunicação (Ascom) em 2007, 

tem empreendido a tarefa de ser um impresso dedicado ao jornalismo científico. Como já 

mostrado, das nove edições que contemplam o recorte deste estudo, em quatro delas o jornal 

trouxe como matéria de capa assuntos de C&T. Tal empenho em divulgar esse tipo de 

conteúdo ocorre em consonância com o momento de expansão pelo qual passa a UFS. Nos 

últimos anos a instituição se transformou em uma universidade multicampi e ampliou suas 

atividades sob diversos aspectos, um deles foi a produção científica. E é nesse campo que o 

Jornal UFS se insere. Ao mesmo tempo em que a produção científica aumentou, criou-se uma 

conjuntura na qual tais conteúdos necessitam ser conhecidos pelo grande público.  

De proposta trimestral, desde a sua criação o jornal nunca conseguiu lançar quatro 

edições em um ano. O mais próximo que se chegou a tal pretensão foi em 2009, quando 

saíram três edições: de fevereiro, maio e novembro.  Em 2007 saiu apenas uma edição (em 

novembro), em 2008 também só uma (em maio), em 2010 foram duas (fevereiro e junho), em 

2012 saiu uma (janeiro) e em 2013 foram distribuídas duas edições (fevereiro e julho, essa 
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última edição não contempla o recorte desta pesquisa). Em 2011 não foi impressa nenhuma 

edição.  

A falta de periodicidade é um assunto tratado por alguns professores que foram fontes 

do Jornal UFS. Perguntado sobre como enxerga a divulgação científica no jornal, o Professor 

14 disse: 

 

 

O jornal deve ter periodicidade e valorizar o saber e a produção 
científica da UFS. A sua divulgação deve ser ampla e incentivada pela 
administração da UFS. Acho que o jornal tem um papel importante a 
desempenhar na relação sociedade-universidade, mas também 
internamente entre professores e alunos e funcionários, para que 
ocorra uma ampliação do conhecimento gerado na UFS e se valorize 
mais os esforços que são realizados, às vezes com muito sacrifício, no 
âmbito da UFS. (PROFESSOR 14) 
 

 

O professor, além de criticar a falta de periodicidade do impresso, fala sobre a 

necessidade de a administração da UFS incentivar a divulgação científica, algo que 

indiretamente já ocorre. Mesmo a Ascom sendo estatutariamente parte do Gabinete do Reitor 

e tendo o seu chefe alvo de livre nomeação da administração, o setor não sofre ingerência na 

escolha de suas pautas. A equipe de jornalismo é a única responsável pela decisão sobre o que 

entra e sai no impresso.  

Ainda em relação à periodicidade, o Professor 16 sugere que o jornal torne-se mensal 

para ir em conformidade com a ampliação que a UFS vivenciou nos últimos anos. Diz ele:  

 

 

A divulgação científica no Jornal da UFS cumpre um importante papel 
de divulgar os trabalhos de pesquisa e extensão na UFS, porém [o 
jornal deveria] ser mensal devido, suponho, a demanda com relação ao 
que é produzido na UFS, principalmente após a ampliação da mesma. 
Outro ponto que considero importante, e fica como sugestão, seria que 
dentro do jornal da UFS tivesse um suplemento para o público infantil 
e que o mesmo também fosse distribuído nas escolas. Penso que assim 
poderia-se contribuir para que os jovens fossem estimulados a trilhar o 
caminho da ciência. (PROFESSOR 16) 
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O crescimento da UFS que o professor cita nessa passagem, para justificar a 

periodicidade do jornal, não ocorreu em todos os setores. Um exemplo disso é a estrutura do 

quadro de jornalistas da Ascom, que inviabiliza a produção do jornal a cada 30 dias. O setor 

conta com apenas três jornalistas e a produção científica na UFS contabilizou, a título de 

exemplo, 1.497 trabalhos publicados por professores efetivos, dentre artigos em periódicos, 

capítulos de livros e livros somente em 2012. Ou seja, sobram pautas de C&T e faltam braços 

para realizar essa divulgação – e ainda deve-se levar em consideração o fato de a impressão 

do jornal se realizar fora do Estado, por força de licitação, o que, comumente, resulta em 

atrasos na logística de produção e distribuição. Quanto à sugestão de um suplemento infantil 

no Jornal UFS, essa sugestão é inviável neste momento, frente aos motivos já elencados. O 

que se pode considerar é a distribuição do impresso nas escolas, como também sugeriu o 

professor. 

Além da falta de periodicidade, alguns professores também elencam outro problema 

do Jornal UFS: o seu alcance. Para o Professor 11, “o jornal da UFS tem um formato 

interessante e uma variedade de abordagens, mas ainda é discreto seu alcance, mesmo na 

comunidade científica”. Complementando essa ideia, o Professor 1 acredita que é preciso 

abrir canais interativos para a melhoria da divulgação científica no jornal. Diz ele: 

 

 

Houve avanços consideráveis, mas é preciso considerar a circulação 
restrita do veículo na própria UFS, além da falta de periodicidade e de 
uma agenda de divulgação científica construída através de canais mais 
interativos e participativos como alguns dos entraves à divulgação 
científica mais persistente e eficiente do veículo mencionado. 
(PROFESSOR 1) 

 

 

Essa abertura pode levantar a necessidade de um conselho editorial para o jornal, algo 

que ocorre em alguns impressos de outras instituições de ensino e em periódicos científicos, 

no sentido de democratizar o acesso às páginas do Jornal UFS e fomentar na academia a 

necessidade por divulgar C&T para o grande público. Entretanto, tão importante quanto 

realizar essas ações junto à comunidade científica, é buscar novos membros para a produção 

de conteúdos de ciência e tecnologia, sejam eles jornalistas ou os próprios pesquisadores. Pois 

essa é a questão premente no momento, uma vez que existem pautas em abundância de 

divulgação científica; faltam corpo humano e iniciativa para disseminá-las. 
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O problema na distribuição também foi um assunto tratado pelos professores, quando 

responderam como veem a divulgação científica no Jornal UFS. Diz o Professor 12:  

 

 

Um veículo local é muito importante para que a comunidade da UFS 
tenha conhecimento sobre o que é feito por seus professores e 
estudantes. Entretanto, acho que o jornal da UFS precisa ser melhor 
divulgado e distribuído para atingir este objetivo. (PROFESSOR 12) 
 
 

A distribuição do impresso, no campus-sede da UFS (São Cristóvão), ocorre com o 

apoio da Divisão de Vigilância (Divig), setor que faz parte da Prefeitura do Campus 

(Prefcamp), cujos homens entregam-no aos transeuntes nas duas entradas do campus. A 

Ascom, através de dois bolsistas da secretaria, envia o jornal para os diversos setores da UFS 

e para os campi e os polos de educação a distância. Nesses dois últimos locais, a assessoria 

entrega em caixas lacradas uma quantidade de jornal suficiente para cada unidade e o gestor 

dessas unidades organiza a distribuição, sem o acompanhamento da Ascom.  

Alguns exemplares do jornal também são remetidos, via Correios, a diversos setores 

públicos (a exemplos da Secretaria de Estado da Educação, Prefeitura de Aracaju e Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e autoridades (governador, deputados estaduais e 

federais, senadores etc.). Somente na última edição (julho/2013), que não contempla o recorte 

desta pesquisa, o jornal foi etiquetado com os nomes dos servidores da UFS (professores e 

técnicos) e enviado para os seus respectivos setores. Foi também enviado pela primeira vez, 

via Correios, para os servidores aposentados. 

Em outros depoimentos, os professores manifestaram elogios ao Jornal UFS. Para o 

Professor 5, o jornal possui uma forma de divulgação que “traduz de maneira coerente e 

simplificada os resultados obtidos pelos pesquisadores”. O docente ainda argumenta o 

seguinte:  

 

 

No meu caso, a reportagem da jornalista foi enviada ao CNPq pelo 
coordenador do curso de pós-graduação do qual faço parte e também 
serviu de divulgação de nossa pesquisa a diversos pesquisadores e 
bolsistas, que recebem o jornal em diversos institutos de pesquisa. 
(PROFESSOR 5) 
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Pelas palavras do professor, o jornal desempenha um papel, que não está entre os seus 

objetivos, de ser um “porta voz” da comunidade científica da UFS. Segundo o Professor 9, a 

divulgação científica no Jornal UFS precisa ir além do que se tem feito. Conforme afirma:  

 

 

Até acho que somos bastante comedidos. Teríamos que não só colocar 
mais sobre o que estamos estudando, antes mesmo dos resultados. 
Porque muitas vezes o processo de pesquisa é mais rico, e mais 
estimulador, do que os resultados a que se chegue. (PROFESSOR 9) 
 

 

O argumento do professor é interessante por demonstrar uma visão da ciência não 

apenas como uma entidade na qual apenas os resultados são a sua finalidade, mas os métodos, 

o processo de desenvolvimento do produto científico, deve também ser alvo de divulgação 

para o grande público. Afinal, a divulgação desse processo para além de ser algo “rico e 

estimulador”, como diz o docente, pode ensejar nos jovens a vontade de atuar futuramente nos 

laboratórios. Ademais, não se pode deixar de lado que o processo científico envolve um leque 

de procedimentos que, longe de se constituírem maçantes por não chegarem a resultados 

práticos, podem abrir novos caminhos de descobertas que previamente não eram 

vislumbrados.  

Nem toda descoberta teve seu início milimetricamente roteirizado, vide o caso da 

sacarina, o adoçante artificial mais antigo, que foi descoberto acidentalmente em 1879 pelo 

pesquisador Constantine Fahlberg, que trabalhava na Universidade Johns Hopkins (EUA), no 

laboratório de Ira Remsen. A descoberta veio depois que ele esqueceu de lavar suas mãos 

antes do almoço. Ele tinha espirrado uma substância nas mãos e ela adoçou o gosto do pão 

que ele comeu no almoço. Em 1880, os dois cientistas publicaram a descoberta, mas em 1884 

Fahlberg conseguiu a patente e começou a produção em massa da sacarina sem Remsen.  

Os pesquisadores também desenvolveram algumas críticas a respeito da divulgação 

científica no Jornal UFS. Os argumentos estão elencados abaixo: 

 

 

Muito pouco divulgado, e também não tem orientação, chega a ser ao 
acaso. Entrevistas até que tem uma estruturação jornalística, mas 
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cientificamente aproveita-se pouco. Saber tratar o ego dos 
pesquisadores precisa de tato, psicologia. (PROFESSOR 4) 
 

Poderia utilizar de linguagem mais científica. (PROFESSOR 6) 

 

Acho um espaço interessante, mas muito acadêmico. (PROFESSOR 
10) 

 

 

Os professores 4 e 6, como evidenciado nas respostas do subcapítulo anterior, 

mostram alguma confusão sobre os objetivos da divulgação científica. O Professor 4 acredita 

que a divulgação científica é uma atividade realizada pelo cientista para o cientista. No caso 

da presente resposta, ele acrescenta uma dose de crítica mais dura à atuação do Jornal UFS ao 

afirmar que a divulgação científica no impresso é desorganizada, “ao acaso”. E mais: segundo 

ele, para escrever sobre ciência deve-se buscar ajuda na psicologia. Já para o Professor 6, a 

divulgação no Jornal UFS deveria utilizar de uma linguagem “mais científica”, o que vai na 

contramão dos objetivos da divulgação. Por outro lado, para o Professor 10, é o caráter “muito 

acadêmico” do jornal que se revela como um ponto negativo. Quando perguntado sobre como 

compreende a divulgação científica, esse professor revela entendimento do assunto: trata-se 

da “divulgação do conhecimento produzido na academia para à sociedade como um todo”. As 

respostas do Professor 10 induzem duas suposições: ou os conteúdos do Jornal UFS precisam 

melhorar, no sentido de abarcar os preceitos da divulgação, e isso inclui o uso de gráficos, 

imagens, infográficos etc., ou o docente revela confusão de entendimento sobre os objetivos 

do Jornal UFS no que toca à divulgação científica.  

E no que concerne à linguagem utilizada pelo Jornal UFS, o Professor 1 afirma que ela 

é acessível, mas o conteúdo gráfico e visual necessita ser mais atraente a um público não 

especializado. Para Scalzo (2004), a inclusão desse tipo de recurso configura-se uma valiosa 

ferramenta que, usada com racionalidade e criatividade, permite extrair do texto escrito todo 

tipo de informação não-narrativa que dificulte a leitura. Ela diz ainda que esse recurso é ótimo 

para descrever processos (como um vírus que ataca o corpo, como é a órbita de um planeta), 

para fazer analogias (de tamanho, de tempo, de espaço) e para explicar coisas grandes demais 

(galáxias, constelações) ou pequenas demais (células, partículas subatômicas). 
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Os infográficos foram utilizados em quatro edições do Jornal UFS: a edição nº 1, ano 

I, de novembro de 2007, mostrou as conquistas da UFS ao atingir as metas do Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni); edição nº 

1, ano II, de fevereiro de 2009, trouxe os dados de expansão dos cursos de graduação e de 

pós, as obras em andamento, a criação de campi etc.; edição nº 3, ano II, de novembro de 

2009, mostrou o passo a passo para se solicitar uma patente; e a edição nº 1, ano V, janeiro-

abril 2012, trouxe os “tipos de plagiador” em uma matéria que alertava para os perigos do 

plágio na academia (veja essas duas últimas matérias em Anexos). Para dar suporte ao texto 

escrito, todas as páginas do jornal contemplam algum tipo de imagem, sejam fotografias, arte, 

gráfico etc. 

 Ainda sobre a linguagem no Jornal UFS, a Professora 9 argumenta o seguinte: 

 

 

Sou partidária que a linguagem precisa ser adequada ao público leigo. 
Para quem direcionamos o Jornal da UFS? Se para todos os alunos, 
professores e funcionários, temos que utilizar algo mais simplificado 
expressando onde tais achados ou metodologias trazem contribuições 
a todos. (PROFESSOR 9) 

 

 

 A linguagem que se utiliza no jornal é a do jornalismo científico, de modo a colocar 

os elementos mais importantes da pesquisa de forma clara, precisa e compreensível para o 

maior número de pessoas possível. Essa linguagem se estrutura nos mesmos moldes do 

jornalismo praticado em outras categorias (como o de política, cultura etc.), ou seja, o texto 

procura responder aos seguintes questionamentos: o que, quem, quando, onde, como e por 

que.   

Baseado nas respostas sobre a divulgação científica no Jornal UFS, fica perceptível os 

problemas de periodicidade, distribuição e alcance do jornal. Embora algumas fontes tenham 

focado suas respostas nos elogios e nas sugestões de melhorias, a Ascom precisa se atentar 

para os percalços que devem ser superados e que não condizem com as características de um 

jornal que pretende ser lido pelo maior número de pessoas possível.  
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4.3 O elo entre a divulgação científica e a alfabetização científica  

 

 

O termo alfabetização científica tem em Paul Hurd seu primeiro utilizador 

(SASSERON e CARVALHO, 2011). A expressão teve lugar no livro de Hurd denominado 

“Science Literacy: Its Meaning for American Schools”, de 1958. Mais de meio século após 

sua primeira utilização, o termo encontra diversas versões na literatura internacional: 

“scientific literacy”, “science vulgarization”, “scientific diffusion”, “science popularization”, 

“alfabetización cientifica” e “alphabétisation scientifique” (LORENZETTI e DELIZOICOV, 

2001; SASSERON e CARVALHO, 2011; GERMANO e KULESZA, 2007). No Brasil, há 

trabalhos que indicam “alfabetização científica” (KRASILCHIK, 1992; CHASSOT, 2010), 

“letramento científico” (SANTOS e MORTIMER, 2002; SANTOS, 2007), “alfabetização 

científico-tecnológica” ou “alfabetização científica e técnica” (AULER e DELIZOICOV, 

2001; LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001; AULER, 2003) e “enculturação ou aculturação 

científica” (SASSERON e CARVALHO, 2011; CARVALHO, 2004). 

Considerando a necessidade de elucidar o significado desses termos, passo agora a 

analisá-los. Letramento científico refere-se à distinção entre alfabetização e letramento 

elaborada por Magda Soares (SANTOS, 2007). Para Soares (1999), o termo alfabetização se 

refere à ação de aprender a ler e escrever, ao passo que o letramento seria o estado ou 

condição que o indivíduo assume ao aprender a ler e escrever, levando em conta o papel 

social da leitura e escrita. Conforme essa conceituação, um cidadão alfabetizado, que sabe ler 

e escrever, pode não ser letrado, caso não faça uso da prática social da leitura. Em outras 

palavras, apesar de saber ler, o indivíduo não é capaz de compreender o significado de 

bilhetes, avisos, jornais etc., o que se caracteriza o analfabetismo funcional. De outro modo, 

uma pessoa pode não ser alfabetizada, mas ser letrada se tiver contato diário com as 

informações do mundo da leitura e da escrita através de pessoas que leem ou escrevem para 

ela os bilhetes, avisos ou notícias do jornal.  

Por esse raciocínio, o Professor 1 ratifica o papel social da alfabetização científica a 

partir da ação de letramento:  
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A alfabetização científica, entendida como processo de letramento 
relacionado à esfera da ciência e da tecnologia, auxilia na 
compreensão do papel da ciência na contemporaneidade. Além disso, 
constitui o processo não somente de domínio vocabular e técnico de 
dada área do conhecimento, mas sim da capacidade de pôr em 
contexto os fatos científicos e sua relação com a vida em sociedade, 
daí a interface entre a divulgação e a alfabetização científica, onde 
ambas interagem e retroalimentam-se. (PROFESSOR 1) 

 

 

O professor realiza uma análise que alarga o espectro de entendimento da questão do 

letramento ao relacionar a divulgação à alfabetização científica de modo a colocar esses dois 

elementos como indissociáveis. Nesse contexto, essas duas ações realizam um diálogo entre o 

campo social e o científico com o objetivo de promover uma leitura crítica do mundo.  

Segundo Sasseron e Carvalho (2011), a expressão enculturação científica parte do 

pressuposto de que o ensino de ciências pode e deve promover condições para que os alunos, 

além das culturas religiosa, social e histórica que carregam consigo, possam também fazer 

parte de uma cultura em que as noções, ideias e conceitos científicos são parte de seu corpus. 

Deste modo, seriam capazes de participar das discussões desta cultura, obtendo informações e 

fazendo-se comunicar. As autoras, porém, preferem utilizar o termo alfabetização científica, 

segundo elas:  

 

 

Para designar as ideias que temos em mente e que objetivamos ao 
planejar um ensino que permita aos alunos interagir com uma nova 
cultura, com uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos, 
podendo modificá-los e a si próprio através da prática consciente 
propiciada por sua interação cerceada de saberes de noções e 
conhecimentos científicos, bem como das habilidades associadas ao 
fazer científico. (SASSERON e CARVALHO, 2011, p. 61)  
 

 

As expressões alfabetização científico-tecnológica ou alfabetização científica e técnica 

são utilizadas como sinônimos de alfabetização científica. Segundo Lorenzetti e Delizoicov 

(2001), o termo “literacy” é traduzido como “alfabetização” no Brasil e em Portugal em todos 

os textos por eles pesquisados.  A tradução correta do termo, para esses autores, deveria ser 

“alfabetismo”. Eles optaram, porém, em manter a tradução do termo em inglês “cientific 
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literacy” (sic) como “alfabetização científica” por julgarem mais conveniente, já que a 

alfabetização que defendem não supõe um estágio término, mas uma atividade vitalícia.   

O termo alfabetização científica, que é o utilizado neste trabalho, toma por base o 

conceito de alfabetização preconizado por Freire (1987): 

 

 

Alfabetizar-se é aprender a ler essa palavra escrita em que a cultura se 
diz e dizendo-se criticamente, deixa de ser repetição intemporal do 
que passou, para temporalizar-se, para conscientizar sua 
temporalidade constituinte, que é anúncio e promessa do que há de 
vir. (FREIRE, 1987, p. 10)  
 

 

Assim, partindo do pressuposto de Freire (1987, 1992) e de seguidores que adaptaram 

a sua proposta para a educação em ciências, a exemplo de Auler e Delizoicov (2001), a 

alfabetização não pode se configurar como um jogo mecânico de juntar letras. Deve haver a 

“leitura do mundo” numa perspectiva dialógica e problematizadora. Viés dialógico no sentido 

do respeito, do diálogo entre os saberes do educando e do educador; na prática 

problematizadora propõe-se aos educandos sua situação de vida como problema. 

Freire criticava a educação que denominou de “bancária”, algo que gera imobilismo e 

concebe o futuro como pré-dado. Os alunos são objetos passivos da ação de outros, o que 

determinaria a “cultura do silêncio”. Assim, segundo Freire, para uma “leitura crítica da 

realidade” e – até em certo sentido – para um mapeamento do atual estágio em que nos 

encontramos frente ao desenvolvimento científico e tecnológico, urge a necessidade de 

compreendermos a interação entre ciência e sociedade, de maneira a preparar os indivíduos 

para o exercício da cidadania. Diz o autor:  

 

 

E não se diga que, se sou professor de biologia, não posso me alongar 
em considerações outras, que devo apenas ensinar biologia, como se 
o fenômeno vital pudesse ser compreendido fora da trama histórico-
social, cultural e política. Como se a vida, a pura vida, pudesse ser 
vivida de maneira igual em todas as suas dimensões favela, no cortiço 
ou numa zona feliz dos “Jardins” de São Paulo. Se sou professor de 
biologia, obviamente, devo ensinar biologia, mas, ao  fazê-lo, não 
posso secioná-lo daquela  trama. (FREIRE, 1992, p. 79, grifo do 
autor)  
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Essa perspectiva ilustra a proposta de alfabetização problematizadora elaborada pelo 

pensador no sentido de que é na problematização da vida que o homem se redescobre como 

sujeito construtor de sua própria realidade, transformando-a e construindo sua consciência 

crítica.  Ainda segundo Freire (1967), é necessária uma educação para a decisão, para a 

responsabilidade social e política, ou seja, uma educação que possibilite ao homem a 

discussão corajosa de sua problemática e que o coloque em diálogo constante com o outro. 

Por todos esses motivos baseados em Paulo Freire, ratifico a utilização do termo alfabetização 

científica de modo a instituir um pensamento crítico frente às modificações e descobertas 

desencadeadas pela ciência e tecnologia.   

Indo de acordo com as ideias do citado autor, o Professor 8 diz que o papel da 

divulgação científica é focar o cidadão como agente ativo de transformação de sua realidade.   

 

 

Muito importante para o desenvolvimento total de uma determinada 
região. São as pessoas que podem melhorar suas condições de vida 
quando são bem informadas cientificamente. Quando não funciona 
bem é a ignorância, como parte do capitalismo, que impõe regras e 
valores em seu proveito. (PROFESSOR 8) 
 

 

Ainda segundo o docente, o homem bem informado cientificamente é capaz de ter 

autonomia, como também apregoa Kant (1784), de maneira a ter poder e discernimento sobre 

os seus atos. Neste percurso, o Professor 11, no argumento abaixo, foca sua atenção nos 

professores da educação básica e em seus alunos. Ele diz que a divulgação científica é uma 

aliada no processo de uma alfabetização científica crítica e autônoma.  

 

 

Creio que a divulgação científica pode ser a responsável por despertar 
em professores da educação infantil e do ensino fundamental, bem 
como em seus alunos, a vontade de irem em busca de uma 
alfabetização científica. Se as escolas tivessem mais preocupação com 
isso estariam formando alunos com uma leitura crítica, com mais 
autonomia. (PROFESSOR 11) 
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Nesse contexto, Bybee e DeBoer (1994) argumentam que o alfabetizado 

cientificamente não precisa saber tudo sobre as ciências. Mas os sujeitos devem ter 

conhecimentos suficientes de vários campos e saber sobre como esses conhecimentos se 

transformam em possibilidades para o quotidiano. Diz Tenreiro-Vieira e Vieira (2005) sobre a 

meta da alfabetização científica: 

 

 

Está estreitamente ligada à utilização do conhecimento em questões 
pessoais e sociais. Está também relacionada com a compreensão das 
relações entre a ciência e a tecnologia, bem como da forma como 
influenciam a experiência humana, a qualidade de vida e o progresso 
social e econômico. Está ainda ligada à necessidade de o indivíduo ser 
capaz de lidar com conceitos científicos e de usar capacidades de 
pensamento num contexto de cidadania responsável para, por 
exemplo, se pronunciar inteligentemente sobre questões públicas que 
envolvem a ciência. (TENREIRO-VIEIRA e VIEIRA, 2005, p. 193) 

 

 

Para esses autores, a alfabetização científica abarca um amplo leque de conhecimentos 

que passa por questões pessoais e sociais e de ordem político-econômica. Nesse contexto, os 

autores pretendem vislumbrar um cidadão consciente e crítico em relação aos seus direitos e 

deveres da vida em sociedade.  

Fourez (1994) realiza uma análise comparativa entre a importância da alfabetização 

científica nos dias atuais e para a sociedade atual com a importância que teve o processo de 

alfabetização no final do século XIX para aquela sociedade. Para ele, este tipo de 

alfabetização, ao promover uma cultura científica e tecnológica, é importante como um fator 

de inserção social na atualidade.  

Caminhando na mesma direção, Krasilchik e Marandino (2004) afirmam que a 

alfabetização científica é um mecanismo fundamental para a inclusão na sociedade moderna. 

E deve ser levada a cabo a partir da união entre escola, comunidade e família. Para tanto, as 

autoras defendem a necessidade de utilizar um enfoque interdisciplinar para o 

desenvolvimento de atividades que aliem o papel da ciência e sua relação com a sociedade.  
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A alfabetização científica, no entender de Shen (1975), “pode abranger muitas coisas, 

desde saber como preparar uma refeição nutritiva, até saber apreciar as leis da física” (p. 265). 

Shen (1975) coloca três noções de alfabetização científica: “prática”, “cívica” e “cultural”. As 

diferenças entre elas referem-se aos seus objetivos, ao público considerado, ao seu formato e 

aos seus meios de disseminação. A “alfabetização científica prática” é a que contribui para a 

superação do problema da profunda pobreza, deixando o indivíduo com capacidade para 

resolver, de forma imediata, problemas básicos que afetam a sua vida, como as questões 

relacionadas à prevenção da Aids, alimentação, saúde e habitação. Essas pessoas teriam pouco 

entendimento de ciência. A “alfabetização científica cívica” constitui aquela em que o cidadão 

tem um laço mais estreito com a ciência e seus problemas. Neste caso, o cidadão e seus 

representantes têm capacidade para tomar decisões mais bem informados. Já na “alfabetização 

científica cultural” o indivíduo requer informações mais aprofundadas de modo a procurar se 

inteirar em veículos específicos e dirigidos à sua formação.  

Há quatro níveis de alfabetização científica, segundo Krasilchik (1992): nominal, 

funcional, estrutural e multidimensional. No nível nominal o indivíduo reconhece os termos 

como sendo científicos, mas não sabe seus significados. No nível funcional o indivíduo 

desenvolve conceitos, mas não os entende. No nível estrutural atribui significado próprio aos 

conceitos científicos. E quando o individuo chega ao nível multidimensional é capaz de 

adquirir e explicar conhecimentos científicos de modo a aplicá-los na solução de problemas 

do seu quotidiano.  

Segundo Bybee (1995) apud Lorenzetti e Delizoicov (2001) há três dimensões da 

alfabetização científica que ocorreriam de acordo com uma evolução gradual: “funcional”, 

“conceitual e processual” e “multidimensional”. A “alfabetização científica funcional” centra-

se no desenvolvimento da aquisição de conceitos, de modo a ampliar o vocabulário e termos 

técnicos da ciência e tecnologia. Bybee (1995) diz que os professores têm dado muita ênfase 

em tal modelo em detrimento de uma visão mais contextualizada da ciência e tecnologia. Na 

“alfabetização científica conceitual e processual” os estudantes incluem habilidades e 

compreensões sobre os procedimentos e processos que se referem à ciência e tecnologia, 

fugindo do modelo anterior que focava no vocabulário e conceitos. Já a “alfabetização 

científica multidimensional” realiza-se quando os indivíduos conseguem adquirir e explicar os 

conhecimentos científicos num nível que possam aplicá-los na solução de problemas do 

cotidiano. 
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De acordo com o Professor 2, são dois os elementos importantes para a alfabetização 

científica do cidadão: a educação escolar e o acesso à informação científica. 

 

 

Vivendo em sociedade, como cidadãos, devemos ter direito ao acesso 
à informação sobre aquilo que é importante para a manutenção e/ou 
para o desenvolvimento da sociedade. Essa informação deve ser 
apresentada por diversos meios. Assim, a divulgação científica, 
inclusive por meios de comunicação como TV e jornais de ampla 
circulação, contribui significativamente para que os cidadãos 
adquiram conhecimento sobre a ciência. A educação escolar e o 
acesso à informação científica por esses meios possibilitam a 
alfabetização científica. (PROFESSOR 2) 

 

 

A relação educação escolar e acesso à informação pode configurar, assim, um cidadão 

com os mais altos níveis de alfabetização científica, a saber: “cultural” (SHEN, 1975) e 

“multidimensional” (KRASILCHIK, 1992; BYBEE, 1995). Nesses níveis os cidadãos são 

capazes de possuir e explicar conhecimentos científicos suficientes para resolver problemas 

do quotidiano.    

Para o Professor 9, “a alfabetização científica passa por trabalharmos melhor a 

divulgação científica”. E mais:  

 

 

O produto científico que se divulga deve estar ajustado à parcela da 
comunidade que se deseja alcançar. Por exemplo, se eu quero divulgar 
um achado científico para professores da área é uma linguagem e 
determinadas imagens; se meu público são professores de forma geral, 
já muda, e se for para a população esse material é totalmente diferente. 
Acho que a alfabetização científica é limitada pelos conhecimentos 
geral e específico daquela parcela para qual você direciona sua 
divulgação. Eu tenho muita dificuldade de ler textos de física quântica 
publicados nas revistas de física. Mas, tenho facilidade quando leio 
livros sobre o tema escritos para leigos em física com base nas 
publicações científicas.  (PROFESSOR 9)  

 

 

De acordo com o professor, para se realizar alfabetização científica por meio da 

divulgação científica devem-se observar dois elementos: a necessidade de adequar a 
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linguagem para determinado público e os conhecimentos que esse público já detém. Assim, 

para cada audiência um produto diferente.  

 

 

4.4 O potencial do Jornal UFS para a alfabetização científica  

 

 

De maneira a ampliar o debate sobre a relação da divulgação com a alfabetização 

científica, realizo agora uma breve análise das quatro matérias de C&T que foram capas do 

Jornal UFS com o objetivo de evidenciar a potencialidade desses materiais no que concerne à 

alfabetização científica. O corpus dessa análise (veja em Anexos) são as seguintes matérias: 

“Invenção: número de pedidos de patentes da UFS a coloca como terceira do Nordeste, 

mostra estudo” (edição de novembro de 2009, nº 3, ano II, p. 6-7), “Usina nuclear: os prós e 

os contras de se ter uma central nuclear em Sergipe” (fevereiro/maio de 2010, nº 1, ano III, p. 

6-7), “Educação ambiental: reciclar não basta. Como se adequar aos novos hábitos de 

consumo?” (junho/setembro de 2010, nº 2, ano III, p. 6-7) e “Manguezal aracajuano: história 

e estratégias para sua preservação” (janeiro/abril de 2012, nº 1, ano V, p. 6-7).  

O procedimento de análise adotado consistiu na leitura e releitura de autores que 

tratam dos assuntos divulgação, alfabetização científica e educação, como Freire (1987, 1992, 

1967), Reis (2002) e Tuffani (2002), de forma a gerar as informações necessárias que 

associem a atividade de divulgação ao processo de alfabetização científica.  

Começo esta análise justamente pelo primeiro parágrafo das matérias (o lead, no 

jargão jornalístico), espaço de suma importância do texto no qual o jornalista imprime sua 

habilidade narrativa com o intuito de segurar o leitor, no sentido de fazê-lo prosseguir a 

leitura. A escolha dos trechos a serem aqui compilados, aliás, representa uma mera estratégia 

para melhor desenvolvimento do trabalho. Vale ressaltar ainda que, sendo este estudo de 

natureza qualitativa, os valores, crenças, opiniões etc. implicitamente (ou expressamente) 

imbuídos constituem elementos que não teriam como ficar de fora do trabalho.   

Feito o preâmbulo, parto para a análise em si. Os primeiros parágrafos das matérias já 

trazem expedientes característicos de textos de divulgação científica: linguagem fácil e 

didática, sem expressões que possam revelar a origem das informações (ou seja, o texto 

científico). Na matéria sobre “usina nuclear”, o tom de “curiosidade” dado à abertura do 

material serve como estratagema para conectar o leitor a um assunto não muito comum no seu 

dia a dia. Vejamos:  
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O que mais chama a atenção em uma usina nuclear é a volumosa 
massa branca que sai do seu reator. À primeira vista, parece que 
toneladas de fumaça estão sendo jogadas no ar, poluindo o ambiente. 
Na verdade, essa massa é puro vapor de água. A energia nuclear está 
entre as fontes mais limpas que existem, e apresenta grande potencial 
elétrico. (JORNAL UFS, 2010, p. 6-7)    

 

 

Essa possível “curiosidade” do leitor levantada no trecho serve para explicar o que é a 

“volumosa massa branca que sai do reator de uma usina”, informando que essa massa é limpa 

e tem origem na atividade de produção de energia, num maneira simples de envolver o 

interlocutor ao mundo da ciência. O recurso de colocar esse dado “curioso” logo nas primeiras 

linhas pode servir também para demonstrar a linguagem adotada na matéria, de modo a 

informar ao leitor que o texto não será maçante e que novas descobertas podem advir com a 

continuidade da leitura.    

A utilização desse subterfúgio, assim como de metáforas, analogias, exemplificações 

etc., são alguns artifícios comumente encontrados no jornalismo, com especial incidência nos 

textos de divulgação científica, vide o grande número de expressões e termos científicos 

complicados que necessitam se aproximar do grande público. No exemplo seguinte, da 

matéria sobre “invenção”, usa-se o recurso da exemplificação para mostrar como uma simples 

água de coco, muito comum em nossa região, pode ser usada para outros fins – que não o que 

as pessoas via de regra conhecem - por conta das pesquisas desenvolvidas na Universidade 

Federal de Sergipe. De modo a segurar ainda mais o interlocutor, o texto parece realizar um 

diálogo com ele. Vejamos:      

 

  

Sabe aquela água de coco gelada que você bebe na praia, num dia de 
sol? Talvez você não saiba, mas, além de matar sua sede, ela pode ser 
utilizada para a criação de uma película inorgânica aplicável ao vidro 
do seu carro, controlando a luminosidade ou alterando a cor da luz que 
passa por ele. Ou tomar aplicações industriais ainda mais sofisticadas, 
vindo a revestir imensos ductos de petróleo, diminuindo o processo de 
corrosão. Esses são alguns usos possíveis de invenções que já existem 
e, não só isso, estão devidamente patenteadas. Nos casos acima os 
inventores são professores da Universidade Federal de Sergipe. 
(JORNAL UFS, 2009, p. 6-7)    
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A estratégia da conversa com o leitor, trazendo exemplos da sua realidade para dar 

corpo e feição à ciência, constituiu um elemento importante para aflorar no indivíduo o 

entendimento sobre os impactos econômico, social, político etc. do desenvolvimento 

científico e tecnológico. Nesse contexto, Tuffani (2002) diz que, assim como os cidadãos 

precisam participar das decisões sobre política e economia, eles precisam também decidir 

sobre os rumos da saúde pública, do meio ambiente, do desenvolvimento tecnológico e da 

própria política científica.  

Para aprofundar essa conexão entre ciência e quotidiano, evidencio a matéria sobre 

“manguezal aracajuano”, que mostra que a devastação desse ecossistema iniciou ainda no 

século XIX para “combater a insalubridade” e se intensificou no século seguinte com o 

aterramento para construção de obras públicas e de prédios residenciais. Além disso, o texto 

expõe que o espaço desse ecossistema também começou a ser usado de forma irregular pelas 

pessoas mais pobres, uma vez que aí encontraram recursos para alimentação e renda. Esse 

conjunto de fatores ocasionou um problema socioambiental, como mostra o trecho a seguir:  

 

 

A destruição dos manguezais implica em desequilíbrio ecológico, uma 
vez que o ecossistema consiste num berçário favorável ao 
desenvolvimento de muitas espécies de animais e plantas. [...] Além 
disso, a devastação tem implicações sociais, já que o ecossistema 
sustenta muitas populações que sobrevivem da cata de crustáceos e da 
pesca, e extrativistas que o usam para subsistência, retirando a 
alimentação diária. (JORNAL UFS, 2012, p. 6-7)    

 

 

Assim, ao mesclar os conhecimentos advindos da ciência à problemática que envolve 

as diversas esferas em que o homem atua, a divulgação científica constitui uma atividade na 

qual procura promover a alfabetização científica, ou seja, dar ao cidadão os recursos 

necessários para resolver as questões que o aflige. Ora, o manguezal está se acabando não por 

obra pura e simplesmente do próprio ecossistema, mas por conta da ação humana. O homem 

tem que se conscientizar que a vida futura no planeta depende, em boa medida, das ações ora 

empreendidas. Por isso a indissociabilidade defendida neste trabalho entre a divulgação de 

conteúdos científicos e a alfabetização científica. 
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Devo salientar que a alfabetização científica é entendida aqui através do que apregoa 

Freire (1987, 1992, 1967), para quem a educação compreende processos que resultam na cons-

cientização crítica do conhecimento e geram modificações de atitudes, interesses e valores. A 

divulgação científica, por esse caminho, ajuda a preparar o cidadão para a tomada correta de 

decisões e para fazer escolhas bem informado a respeito dos diversos aspectos da vida em 

sociedade no que se refere a assuntos de C&T.   

Mas, para que isso aconteça, o indivíduo tem que ter acesso à informação e ela deve 

ser passada por um filtro de maneira que o cidadão possa processá-la e ressignificá-la, tendo 

como resultado a adequada apropriação da informação (SÃO TIAGO, 2010). Isto posto, uma 

necessidade premente é criar estratégias para formar mais espaços de discussão no sentido de 

dar ao cidadão mecanismos para opinar sobre as novas técnicas desenvolvidas, suas 

consequências, implicações e melhor forma de utilizá-las na melhoria da qualidade de vida.    

Um exemplo de espaço propício ao debate sobre a atuação da ciência são os meios de 

comunicação de massa. Para Reis (2002) e Tuffani (2002), esses veículos, juntamente com a 

escola, são as principais fontes de informações sobre conteúdos científicos. Ainda segundo os 

autores, muitos indivíduos foram influenciados por livros de divulgação e pelo noticiário 

especializado em ciências, de maneira que esses veículos tiveram papel decisivo nas opções 

profissionais de médicos, professores, engenheiros e técnicos de várias áreas. Deste modo, 

esses espaços não devem apenas servirem como meros repetidores dos conhecimentos 

científicos, mas como ambientes de debate no qual o homem deve estar em primeiro lugar.  

Deve-se atentar também para o fato de que a ação dos meios de comunicação de massa 

pode surtir resultado não desejado, como no caso das notícias e campanhas comumente 

irradiadas que evocam somente a reciclagem como uma ação benéfica ao meio ambiente. O 

ponto positivo disso tudo foi colocar o assunto – meio ambiente – na agenda nacional (e 

internacional). Agora, porém, é a vez de disseminar a ideia dos três erres: reduzir, reciclar e 

reaproveitar, como explica uma fonte da matéria sobre “educação ambiental”: 

 

 

“O que percebemos hoje é uma valorização excessiva da reciclagem 
em detrimento da redução do consumo e do reaproveitamento, que 
significa dar um novo uso a determinado material sem destruir sua 
estrutura. Acontece que as pessoas se acomodam e abusam da 
produção por saber que depois aquele plástico ou papel será reciclado. 
É preciso mudar esse comportamento, o que não é fácil, e adotar uma 
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visão sustentável. O perfil de consumo das pessoas hoje é inviável”. 
(JORNAL UFS, 2010, p. 6-7)     

 
 

Assim sendo, os mesmos veículos que informam também “desinformam”. Agora, eles 

precisam se envolver na derrocada do paradigma que evidencia somente a reciclagem em prol 

da mudança de mentalidade para a inserção dos outros dois erres na vida das pessoas.  

O Jornal UFS, por seu turno, já iniciou essa empreitada quando deu capa ao assunto 

mostrando que as práticas de sustentabilidade vão além da reciclagem. Acredito, deste modo, 

que a divulgação dessa matéria ajuda em alguma medida na alfabetização científica, uma vez 

que a popularização dos conhecimentos em ciência e tecnologia, com ou sem ajuda da escola, 

constitui uma ação benéfica a esse processo educativo, já que pode não apenas servir para 

desencadear nos indivíduos os conhecimentos sobre o funcionamento da ciência ou o impacto 

dela na sociedade, mas, sobretudo, para que eles possam participar de forma ativa nos 

processos de tomada de decisões no que concerne às questões sociocientíficas, o que pode se 

concretizar em uma sociedade democrática.  
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CONSIDERAÇÕES 

 

 

O objetivo deste estudo foi compreender como os professores/pesquisadores da UFS 

avaliam a importância da divulgação científica presente no Jornal UFS, impresso produzido 

pela Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Sergipe (Ascom), e em que 

medida esse jornal possibilita a alfabetização científica. Para tanto, foram analisadas as 

respostas ao questionário de 16 docentes que foram fontes do citado jornal em matérias de 

C&T. Desses professores, apenas três não tiveram nenhuma resposta citada ao longo do 

estudo. Isso ocorreu por uma mera estratégia de análise, uma vez que se procurou destacar as 

falas dissonantes. Assim, os não contemplados estão presentes nessas falas.     

Os pesquisadores possuem conhecimentos satisfatórios sobre a concepção e o papel da 

divulgação científica. É quase consenso a ideia segundo a qual a divulgação compreende uma 

atividade de levar os conhecimentos em C&T para a sociedade em geral. Apenas dois 

professores disseram que a divulgação constitui uma ação que procura disseminar 

informações científicas entre seus pares.  

Essa constatação evidencia a importância que a divulgação de conteúdos de C&T 

encontra na comunidade científica. Como sou jornalista, e atuo na assessoria de comunicação 

de uma universidade federal, penso que esse resultado ratifica os esforços que esse setor 

adotou nos últimos anos no que tange ao incremento de publicação de matérias sobre 

pesquisas científicas. Agora, é necessário que esses mesmos pesquisadores procurem estreitar 

os laços com a comunidade em geral, de modo a disseminar seus estudos ao maior número de 

pessoas possível. Uma maneira de isso se concretizar é estar aberto ao contato da imprensa, 

começando pela proximidade com a assessoria de comunicação, algo que, algumas vezes, 

ainda encontra barreiras.  

Penso que o receio de como uma pesquisa é divulgada pela imprensa não pode superar 

os possíveis ganhos que esse conhecimento permitirá à sociedade. (Lembro: a maior parte da 

pesquisa científica no Brasil é financiada com recursos públicos. A sua divulgação é uma 

maneira de dar retorno à sociedade para esses investimentos). Cabe a ambas as categorias, 

pesquisador e jornalista/divulgador, um pacto de cunho ético: um passa a informação de 

interesse social e o outro a repassa para a comunidade de forma clara e precisa. E essa ação 

não deve ser descuidada. Deve-se atentar para o fato de a ciência não constituir um remédio 
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para todos os males que afligem a sociedade. A busca pelo contraditório e a observância do 

papel ideológico da ciência não podem ficar de lado na atividade de divulgar C&T.       

Sobre a divulgação científica no Jornal UFS, os problemas de periodicidade, 

distribuição e alcance do impresso constituem os dados mais citados pelos respondentes. De 

fato, com proposta trimestral, o jornal, desde a sua criação em 2007, nunca saiu quatro vezes 

em um ano; sua distribuição requer apoio de setores da instituição de ensino que nem sempre 

estão aptos (ou dispostos) a ajudar, o que resvala no problema do alcance do impresso, 

restringindo sua leitura apenas à comunidade universitária.  

Essa percepção dos pesquisadores, longe de constatar apenas os problemas do Jornal 

UFS, pode levantar uma questão importante: trata-se do fato de os professores da UFS 

estarem atentos (e receptivos) a um jornal local de divulgação científica que tenha 

periodicidade definida e seja melhor distribuído de modo a alcançar muito mais do que a 

comunidade de docentes, técnicos e alunos da instituição de ensino. Assim sendo, cabe à 

Assessoria de Comunicação da UFS, mesmo com seu material humano reduzido, enveredar 

esforços no sentido de serem resolvidas essas questões.  

Apesar de tal quadro, é pertinente considerar alguns elogios que foram direcionados ao 

impresso. Para os respondentes, o jornal é importante por constituir uma ponte entre o que se 

produz de ciência na única universidade pública de Sergipe e a sociedade. No tocante à 

linguagem, os docentes avaliaram como “adequada” e “correta”. Outros respondentes 

colocaram que é necessário melhorar o conteúdo gráfico e visual para atrair o público, e 

adequar a linguagem ao público leigo e aos jovens e crianças.  

No que concerne à relação entre divulgação e alfabetização científica, apenas quatro 

docentes responderam satisfatoriamente à questão. Eles realizaram análises colocando esses 

dois elementos como indissociáveis e apontando a importância do primeiro para se chegar ao 

segundo. Sete respondentes foram explícitos em suas colocações ao informarem que não 

sabiam responder e quatro apenas “iniciaram” a resposta, citando a aproximação entre a 

divulgação e alfabetização científica, porém sem realizar uma problematização da questão. 

Essa pergunta serviu para evidenciar que a concepção do termo alfabetização 

científica, ao contrário do termo divulgação científica, ainda não está disseminada entre os 

pesquisadores da UFS, apesar de haver trabalhos sobre a alfabetização científica desde o final 

da década de 1950 do século passado. Essa constatação pode ser melhor explorada em 
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trabalhos futuros, já que não foi pretensão da pesquisa em tela o seu aprofundamento. 

Procurei destacar a relação entre esse termo e a divulgação científica de modo a adentrar na 

questão a seguir, que trata da potencialidade do Jornal UFS para a alfabetização científica.       

Assim, ficou perceptível, com base em alguns autores aqui citados, como Freire (1987, 

1992, 1967) e Reis (2002), que o jornal pode constituir uma ferramenta de fomento ao 

processo de educação em ciências. Na medida em que os conteúdos antes restritos de C&T 

encontram espaço em veículos que se pretendem atingir o grande público, a popularização 

desse conhecimento pode ensejar nos indivíduos elementos transformadores para a sua vida. É 

necessário, porém, que esse conhecimento faça parte do dia a dia do cidadão, seja colocado 

em sua realidade, de modo que ele possa, a partir de sua consciência crítica, tomar as decisões 

por si só em matéria de ciência e tecnologia. E essa conscientização pode levantar outras 

transformações, tais como as ligadas às questões sociais, políticas, culturais etc. Ora, como 

diz a canção dos Titãs, “a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte”. 

Por fim, ratifico a importância de se desenvolverem pesquisas mais audaciosas sobre a 

importância da divulgação científica em um jornal institucional de uma universidade pública e 

acerca da potencialidade dessa divulgação para a alfabetização científica com o fito de 

imprimir novos conhecimentos e descobertas nessas áreas que ainda precisam crescer na 

Universidade Federal de Sergipe, em especial no Programa de Pós-Graduação em Educação 

(NPGED). Aqui, deste modo, está a minha singela contribuição.  
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APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A - Questionário  

 
 

As fontes do Jornal UFS: o que pensam os pesquisadores sobre a divulgação científica 

 

 

*Obrigatório 

 

Nome:* 

O nome NÃO vai constar no texto da dissertação. 

Sexo:* 

Masculino ( ) 

Feminino ( ) 

Modalidade de formação:* 

Licenciatura ( ) 

Bacharelado ( ) 

Ano de conclusão:* 

Formação acadêmica:* 

Especialização ( ) 

Mestrado ( ) 

Doutorado ( ) 
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Pós-doutorado ( ) 

Ano de conclusão:* 

Tempo de docência na UFS:* 

Menos de 5 anos ( ) 

Mais de 5 anos ( ) 

Mais de 10 anos ( ) 

Mais de 15 anos ( ) 

Mais de 20 anos ( ) 

Realizou pesquisa nos últimos doze meses?* 

Sim ( ) 

Não ( ) 

Qual (is) área (s)?* 

Áreas de conhecimento de acordo com a Capes. Pode marcar em mais de um item. 

Ciências Exatas e da Terra ( ) 

Ciências Biológicas ( ) 

Engenharias ( ) 

Ciências da Saúde ( ) 

Ciências Agrárias ( ) 

Ciências Sociais Aplicadas ( ) 

Ciências Humanas ( ) 

Linguística, Letras e Artes ( ) 
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- O que o (a) senhor (a) compreende por divulgação científica?* 

- Comente sobre o papel da divulgação científica.* 

- Fale da sua visão acerca da divulgação científica no Jornal UFS.* 

- Como o (a) senhor (a) avalia a linguagem na qual o Jornal UFS aborda as matérias de 

pesquisa?* 

- Como o (a) senhor (a) explica a relação entre divulgação científica e alfabetização 

científica?* 
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APÊNDICE B – Respostas das fontes do Jornal UFS 

- O que o (a) senhor(a) compreende por divulgação científica? 

Prof. 1: 

Significa o conjunto de estratégias e de meios empregados para difundir a ciência e suas 

descobertas para públicos não-especializados. 

Prof. 2: 

Divulgação de resultados de pesquisas científicas, de avanços científicos e de aplicações da 

ciência. 

Prof. 3: 

Os meios de divulgação de resultados ou pesquisas que estão em execução. Pode ser por meio 

de revistas especializadas da área ou não. Existem diversos tipos de pesquisas em diferentes 

áreas que são publicadas para o público leigo em revistas não científicas como a revista Veja, 

revistas femininas, masculinas, revistas de agronegócios e jornais. Todo tipo de meio de 

comunicação que divulgue o resultado ou andamento de alguma pesquisa em qualquer área 

científica, para mim é um tipo de divulgação científica. 

Prof. 4:  

Publicação das pesquisas em periódicos científicos internacionais e nacionais Publicação de 

livros, comunicações em congressos, simpósios, conferências e workshops. 

Prof. 5: 

Divulgação científica para a comunidade é uma forma de se traduzir de maneira simplificada 

os resultados das pesquisas desenvolvidas nas universidades ou nos institutos de pesquisa.  

Prof. 6: 

Publicação em periódicos, congressos/simpósios, eventos.  

Prof. 7: 
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Meio de divulgar para a sociedade o trabalho em ciência e os avanços na compreensão da 

natureza.  

Prof. 8: 

Ponte entre a ciência e a sociedade de uma maneira geral.  

Prof. 9: 

Seria a capacidade de transmitir à sociedade a discussão e os resultados com algumas 

considerações e conclusões acerca de estudos em que sejam utilizados metodologia técnico-

científica, reconhecida como tal em dado momento histórico.  

Prof. 10: 

A divulgação do conhecimento produzido na academia à sociedade como um todo.  

Prof. 11: 

Entendo que é a maneira pela qual a ciência se populariza, a maneira que chega para 

sociedade civil. Nesta difusão deveria ter o papel de não banalizar o conhecimento.    

Prof. 12: 

É o ato de publicar informações científicas em linguagem adequada para transmitir 

informação relevante a um público não especializado. 

Prof. 13: 

É a popularização da ciência. 

Prof. 14: 

A disponibilização do conhecimento científico, seja ele básico ou gerado pelas pesquisas 

científicas, para a sociedade em geral, em uma linguagem acessível e universal, com o 

mínimo uso de termos técnicos, visando contribuir para uma elevação do patamar de 

compreensão científica sobre as diversas questões/temas e possibilitar o desenvolvimento de 

uma reflexão e adoção de atitudes conscientes e isentas de manipulações políticas. No nosso 

entender, a universidade deve ter um forte compromisso de promover a divulgação científica, 
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como uma de suas missões e incentivar e apoiar os seus professores e pesquisadores nesse 

sentido, promovendo assim uma maior interação com a sociedade na qual está inserida, 

devendo estender esta participação para temas de interesse da comunidade, envolvendo meio-

ambiente e sustentabilidade. 

Prof. 15: 

Ações para tornar os resultados da busca científica claros para o público em geral, em 

linguagem informal. 

Prof. 16: 

Para mim, divulgação científica consiste comunicar para um público mais amplo, isto é, além 

do mundo acadêmico, os resultados dos trabalhos de pesquisa e extensão desenvolvidos na 

academia. Para tanto, se busca utilizar linguagem mais acessível que a técnica, utilizada nos 

relatórios de pesquisa. 

- Comente sobre o papel da divulgação científica. 

Prof. 1: 

Refletir sobre a ciência e a tecnologia na sociedade contemporânea, seus riscos, limites e 

oportunidades.  

Prof. 2: 

A divulgação científica possibilita que informações sobre o andamento de projetos/processos 

científicos sejam socializadas. Além disso, possibilita que a sociedade conheça as aplicações 

da ciência. 

Prof. 3: 

A divulgação científica é importante sob todos os aspectos. Auxilia pesquisadores a refinar a 

busca sobre os trabalhos que estão sendo executados agora ou que já foram executados no 

passado, ajuda a compartilhar a produção do conhecimento ou até mesmo sendo fonte de 

inspiração para novas pesquisas a serem realizadas na mesma linha, entretanto em outro local.  

Prof. 4:  
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A divulgação científica tem uma certa mordaça ao ser publicada na língua inglesa porque é a 

língua universal. Assim, a divulgação ganha universalidade, mas a divulgação na língua pátria 

deveria ser repensada como ela poderia ser efetiva, como os avanços da ciência poderão ser 

úteis à sociedade. As feiras de ciências não são efetivas por quê? Os cientistas não 

participam.... Acham que é uma perda de tempo. Para piorar os rotulam de produtivistas. 

Enquanto tiver esse fosso cientista x educadores a sociedade está deixando uma ótima 

oportunidade de divulgar o que se faz de sério na pesquisa brasileira. 

Prof. 5: 

O papel da divulgação científica é importante porque é uma forma de mostrar o que está 

sendo feito na universidade com o dinheiro público. Além disso, também contribui para que a 

população entenda a importância dos estudos desde a pesquisa mais básica até aquela que 

utiliza recursos mais avançados. 

Prof. 6: 

Extremamente importante para a difusão do conhecimento e a busca de novas parcerias.  

Prof. 7: 

Levar luz ao obscurantismo seja da superstição, do misticismo ou da manipulação da 

realidade. Justificar o uso dos recursos públicos usados em pesquisa científica.   

Prof. 8: 

Muito importante para o desenvolvimento total de uma determinada região. São as pessoas 

que podem melhorar suas condições de vida quando são bem informadas cientificamente. 

Quando não funciona bem é a ignorância, como parte do capitalismo, que impõe regras e 

valores em seu proveito. 

Prof. 9: 

A divulgação tem o grande mérito de contribuir com a possibilidade de aplicação dos novos 

conhecimentos ou mesmo de revisão de conhecimentos já existentes. Fazendo com que o 

progresso da humanidade ocorra. Além disso, serve de lastro para novas pesquisas e daí novos 

achados... Ou seja, a evolução científica depende da divulgação científica. 
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Prof. 10: 

Acho que ela deve ser melhor aproveitada! Os resultados das pesquisas das diferentes áreas de 

conhecimento deveriam chegar com linguagem mais simples à sociedade. Ainda chegam com 

requintes muito técnicos!   

Prof. 11:  

Muito importante, pois é através dela que se tornam disponíveis pesquisas sobre as diversas 

áreas para outros pesquisadores e também para o público em geral. A ideia é que isso, com 

acesso ao conhecimento, as novas tecnologias possam buscar a melhoria de vida das pessoas e 

que outras políticas públicas possam se instituir.     

Prof. 12: 

É fundamental, tanto para a formação de conhecimento amplo da sociedade como para a 

disseminação das descobertas científicas. 

Prof. 13: 

Levar a ciências a outros setores. 

Prof. 14: 

Veja comentário acima. 

Prof. 15: 

A divulgação científica é necessária em dois sentidos principais: difundir conhecimento novo 

ao público em geral e realimentar os cientistas, aproximando-os das questões filtradas pela 

ótica popular. 

Prof. 16: 

No meu ponto de vista, o papel da divulgação científica é fundamental para democratizar o 

acesso a informação produzida no mundo acadêmico, além disso estimula o interesse pelo 

conhecimento científico e também ajuda a fugir do senso comum nas diferentes questões que 

envolvem nosso cotidiano, incentivando a criticidade. 
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- Fale da sua visão acerca da divulgação científica no Jornal UFS. 

Prof. 1: 

Houve avanços consideráveis, mas é preciso considerar a circulação restrita do veículo na 

própria UFS, além da falta de periodicidade e de uma agenda de divulgação científica 

construída através de canais mais interativos e participativos como alguns dos entraves à 

divulgação científica mais persistente e eficiente do veículo mencionado. 

Prof. 2: 

Sendo a UFS uma instituição voltada para a formação acadêmica, sendo também lugar de 

desenvolvimento científico, entendo como muito importante que tal instituição possibilite a 

divulgação científica por diferentes meios, inclusive por um jornal que seja editado por 

jornalistas que estejam vinculados a ela.  

Prof. 3: 

Acho importantíssimo um meio de divulgação presente na própria UFS. Isso inclui não só o 

Jornal UFS, como também as revistas científicas editadas por professores da instituição e 

também o papel da Rádio UFS na difusão de informações sobre a comunidade acadêmica. 

Prof. 4:  

Muito pouco divulgado, e também não tem orientação, chega a ser ao acaso. Entrevistas até 

que tem uma estruturação jornalística, mas cientificamente aproveita-se pouco. Saber tratar o 

ego dos pesquisadores precisa de tato, psicologia.   

Prof. 5: 

O jornal da UFS possui uma forma de divulgação que traduz de maneira coerente e 

simplificada os resultados obtidos pelos pesquisadores. Além disso, no meu caso, a 

reportagem da jornalista foi enviada ao CNPq pelo coordenador do curso de pós-graduação do 

qual faço parte e também serviu de divulgação de nossa pesquisa, a diversos pesquisadores e 

bolsistas, que recebem o jornal em diversos institutos de pesquisa. 

Prof. 6: 

Poderia utilizar de linguagem mais científica. 
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Prof. 7: 

Um meio de tornar a atividade científica “natural” na comunidade acadêmica.  

Prof. 8: 

O jornalismo científico em Sergipe é uma escola que deve trabalhar para crescer mais. Na 

UFS deveria se desenvolver exercícios para aproximação da inovação, das tecnologias sociais. 

Talvez não conheço o suficiente para contribuir aqui.  

Prof. 9: 

Acho importante. Até acho que somos bastante comedidos. Teríamos que não só colocar mais 

sobre o que estamos estudando, antes mesmo dos resultados. Porque muitas vezes o processo 

de pesquisa é mais rico, e mais estimulador, do que os resultados a que se chegue. 

Prof. 10: 

Acho um espaço interessante, mas muito acadêmico.  

Prof. 11:  

O jornal da UFS tem um formato interessante e uma variedade de abordagens, mas ainda é 

discreto seu alcance, mesmo na comunidade científica.    

Prof. 12: 

Um veículo local é muito importante para que a comunidade da UFS tenha conhecimento 

sobre o que é feito por seus professores e estudantes. Entretanto, acho que o Jornal da UFS 

precisa ser melhor divulgado e distribuído para atingir este objetivo. 

Prof. 13: 

Não sei a respeito. 

Prof. 14: 

O jornal deve ter periodicidade e valorizar o saber e a produção científica da UFS. A sua 

divulgação deve ser ampla e incentivada pela administração da UFS. Acho que o jornal tem 

um papel importante a desempenhar na relação sociedade-universidade, mas também 
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internamente entre professores e alunos e funcionários, para que ocorra uma ampliação do 

conhecimento gerado na UFS e se valorize mais os esforços que são realizados, às vezes com 

muito sacrifício, no âmbito da UFS. 

Prof. 15: 

Fui visitado apenas uma vez pelo Jornal UFS, e foi uma boa experiência isolada. No entanto, 

como não acompanho as suas edições, não tenho material suficiente para apresentar uma 

visão consequente sobre esse jornal. 

Prof. 16: 

A divulgação científica no Jornal da UFS cumpre um importante papel de divulgar os 

trabalhos de pesquisa e extensão na UFS, porém [o jornal deveria] ser mensal devido, 

suponho, a demanda com relação ao que é produzido na UFS, principalmente após a 

ampliação da mesma. Outro ponto que considero importante e fica como sugestão, seria que 

dentro do Jornal da UFS, tivesse um suplemento para o público infantil e que o mesmo 

também fosse distribuído nas escolas. Penso que assim poderia-se contribuir para que os 

jovens fossem estimulados a trilhar o caminho da ciência. 

- Como o (a) senhor (a) avalia a linguagem na qual o Jornal UFS aborda as matérias de 

pesquisa? 

Prof. 1: 

A linguagem é acessível, mas o conteúdo gráfico/visual necessita ser mais atraente a um 

público não-especializado.  

Prof. 2: 

Avalio como adequada.  

Prof. 3: 

Acho uma linguagem ótima, fácil e acessível a todas as pessoas letradas. 

Prof. 4:  

Falta revisão dos textos, às vezes sai cada barbaridade. 
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Prof. 5: 

A linguagem está correta.  

Prof. 6: 

Adequada. 

Prof. 7: 

Positiva. Em geral muito adequada ao público a que se destina.   

Prof. 8: 

Eu acho correta.  

Prof. 9: 

Sobre a linguagem, sou partidária que a linguagem precisa ser adequada ao público leigo. 

Para quem direcionamos o Jornal da UFS? Se para todos os alunos, professores e 

funcionários, temos que utilizar algo mais simplificado expressando onde tais achados ou 

metodologias trazem contribuições a todos. 

Prof. 10: 

Não vejo problema com a linguagem. O produto é acadêmico! 

Prof. 11:  

Em algumas entrevistas acho que a linguagem é adequada, mas por vezes penso que não é de 

acesso a quem é de fora da área. 

Prof. 12: 

Adequada.  

Prof. 13: 

Boa. 

Prof. 14: 
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No momento não tenho condições de avaliar. 

Prof. 15: 

Fui visitado apenas uma vez pelo Jornal UFS, e foi uma boa experiência isolada. No entanto, 

como não acompanho as suas edições, não tenho material suficiente para apresentar uma 

visão consequente sobre esse jornal. 

Prof. 16: 

Sobre a linguagem, penso que tem sido adequada para o público mais adulto e escolarizado, 

mas peca um pouco (claro que depende de que o objetivo do jornal seja esse também) quando 

pensamos em público mais amplo e no caso da minha sugestão do público adolescente e 

infantil, por exemplo das escolas públicas. 

- Como o (a) senhor (a) explica a relação entre divulgação científica e alfabetização 

científica? 

Prof. 1: 

A alfabetização científica, entendida como processo de letramento relacionado à esfera da 

ciência e da tecnologia, auxilia na compreensão do papel da ciência na contemporaneidade. 

Além disso, constitui o processo não somente de domínio vocabular e técnico de dada área do 

conhecimento, mas sim da capacidade de pôr em contexto os fatos científicos e sua relação 

com a vida em sociedade, daí a interface entre a divulgação e a alfabetização científica, onde 

ambas interagem e retroalimentam-se.  

Prof. 2: 

Vivendo em sociedade, como cidadãos, devemos ter direito ao acesso a informação sobre 

aquilo que é importante para a manutenção e/ou para o desenvolvimento da sociedade. Essa 

informação deve ser apresentada por diversos meios. Assim, a divulgação científica, inclusive 

por meios de comunicação como TV e jornais de ampla circulação, contribui 

significativamente para que os cidadãos adquiram conhecimento sobre a ciência. A educação 

escolar e o acesso à informação científica por esses meios possibilitam a alfabetização 

científica. 

Prof. 3: 
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Não sei explicar.  

Prof. 4:  

O que é isso alfabetização científica? Uma bobagem que só coloca a gente lá atrás como se 

estivéssemos sendo descobertos.  

Prof. 5: 

É importante que as pessoas entendam corretamente o que estão lendo e este é o papel da 

divulgação científica, a meu ver.  

Prof. 6: 

Não saberia responder. 

Prof. 7: 

Entendo apenas a divulgação científica. Desconheço a “alfabetização científica”. 

Prof. 8: 

 Não conheço alfabetização cientificamente.  

Prof. 9: 

A alfabetização científica passa por trabalharmos melhor a divulgação científica. O produto 

científico que se divulga deve estar ajustado à parcela da comunidade que se deseja alcançar. 

Por exemplo, se eu quero divulgar um achado científico para professores da área é uma 

linguagem e determinadas imagens; se meu público são professores de forma geral, já muda e 

se for para a população este material é totalmente diferente. Acho que a alfabetização 

científica é limitada pelos conhecimentos geral e específico daquela parcela para qual você 

direciona sua divulgação. Eu tenho muita dificuldade de ler textos de física quântica 

publicados nas revistas de física. Mas, tenho facilidade quando leio livros sobre o tema 

escritos para leigos em física com base nas publicações científicas.   

Prof. 10: 

Deve haver espaço para as duas! Talvez elas devam acontecer sempre juntas! 
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Prof. 11:  

Creio que a divulgação científica pode ser a responsável por despertar em professores da 

educação infantil e do ensino fundamental, bem como em seus alunos, a vontade de irem em 

busca de uma alfabetização científica. Se as escolas tivessem mais preocupação com isso 

estariam formando alunos com uma leitura crítica, com mais autonomia. 

Prof. 12: 

A divulgação científica é um dos mecanismos que permite a alfabetização científica. 

Prof. 13: 

A primeira completará a segunda. 

Prof. 14: 

No momento não tenho condições de avaliar. 

Prof. 15: 

Não conheço as definições desses dois termos. 

Prof. 16: 

Para mim é relação direta, penso que sem a divulgação do conhecimento cientifico seria muito 

mais difícil esse processo. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A - Matéria “desinfecção solar de água”. 

 

Técnica simples ajuda a purificar água em comunidades carentes  

Jornal UFS: maio de 2009, nº 2, ano II. 

 

Um milhão e seiscentas mil pessoas morrem anualmente no mundo por falta de acesso 

à água potável e saneamento. É quase um Sergipe inteiro. A maioria das mortes afeta crianças 

com menos de 5 anos, indica um relatório apresentado recentemente pelo Conselho de 

Direitos Humanos das Nações Unidas. O Brasil não encontra-se alheio à essa realidade. Uma 

técnica simples e caseira, porém, pode ser a resposta para desinfectar água: trata-se de colocar 

o produto em garrafas PET em contato com o sol.  

Ainda pouco usual, o efeito obtido iguala-se à conhecida técnica de ferver a água por 

uns minutos antes de consumi-la. Só que ao utilizar o sol, dispensa-se, naturalmente, o gasto 

com gás, recursos naturais e dinheiro.  

“Nessa técnica simples não usamos engenharia. É uma forma de resolver problemas 

sociais com ideologia”, diz o professor Paulo Mário Machado Araújo, coordenador do Núcleo 

de Engenharia Mecânica da UFS.  

Como o sol atua? “É um efeito sinergético: o sol opera com radiação ultravioleta mais 

o efeito térmico”. Recomenda-se que as garrafas sejam transparentes e colocadas no chão ou 

no telhado.  

O estudo realizado nos povoados de Robalo, Mosqueiro e Areia Branca, em Aracaju, e 

nos municípios de Brejo Grande, Pacatuba e Pirambu demonstrou que bastam quatro horas 

entre 9h e 15h no período de sol forte para liquidar os microorganismos causadores de 

doenças.  

“Mas quanto mais tempo, melhor”, reconhece o pesquisador, ainda mais se o céu 

estiver com nuvens. O tempo de exposição ao sol pode variar de acordo com a região do país. 
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Pesquisas indicaram que em alguns locais necessita-se expor a água por um período de seis 

horas.  

O procedimento, que em inglês denomina-se Sodis, é recomendado pela ONU às 

populações que não têm assistência de água, como as que se utilizam de fontes naturais, 

cisternas, poços ou cuja água é de origem duvidosa. A técnica foi desenvolvida na Suíça e 

disseminou-se principalmente pelos países em desenvolvimento.  

Há de se lembrar que o produto distribuído pelas companhias de água tem tratamento 

específico. O mais comum é o químico, quando se utiliza cloro, por exemplo. Nesse caso, não 

necessita desinfectá-lo. A única atenção deve residir sobre os recipientes de armazenamento. 

Até os filtros devem ser limpos de tempos em tempos.  

Doenças e água 

Diarréia e cólera constituem as doenças mais relacionadas à contaminação da água. 

Porém, há um número muito maior de enfermidades ocasionadas pela ingestão ou contato 

com a água imprópria, como hepatite, giardíase, amebíase, leptospirose, esquistossomose ou 

barriga d’água, verminoses, micoses e outras.  

Em Aracaju, a comunidade do povoado Areia Branca possui dois problemas que na 

verdade transformam-se em apenas um, mas grande. Ela se abastece via poço e suas casas 

possuem fossa séptica. Como os poços são rasos, com uma profundidade entre 8 e 12m, a 

contaminação parece inevitável.  

“Além disto, não se respeita a distância de 40m entre a fossa e o poço, pois o povoado 

tem crescido vertiginosamente e as moradias a cada dia ficam mais próximas umas das 

outras”, conta o médico Rubens Araújo, que atua há cinco anos no local atendendo 5.500 

pacientes.  

Com o trabalho empreendido pela prefeitura, a população viu-se no dever de cuidar da 

qualidade de sua água. O método mais utilizado trata-se da cloração por meio do hipoclorito, 

cuja distribuição fica a cargo da unidade de saúde local.  

“Divulgamos o método de desinfecção solar, que é barato, mas em relação a cloração é 

menos utilizado, talvez por ser mais conhecido”, opina o médico.  
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A água no mundo 

Menos de 3% da água da Terra é doce. Destas, mais de dois terços encontram-se 

inacessíveis para consumo do homem. O Brasil possui cerca de 12% da água doce do mundo, 

porém pouco mais da metade (54%) desse total localiza-se na Amazônia e na bacia do rio 

Tocantins, locais onde a população é muito pequena.  

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), a 

escassez de água já afeta 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo.  
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ANEXO B – Matéria “câncer”. 

Bons hábitos alimentares diminuem chance de ter câncer, aponta estudo da UFS. 

Jornal UFS: seção de notas, maio de 2009, n° 2, ano II. 

 

Manter uma dieta saudável pode trazer mais benefícios do que se imagina. Além de 

promover qualidade de vida, o consumo de alimentos funcionais aliado a atividades físicas 

pode prevenir diversos tipos de câncer, uma doença que ainda provoca a medicina e é 

causadora de um grande número de mortes em todo o mundo. 

Funcionais ou nutracêuticos são alimentos ou ingredientes que, além das funções 

nutricionais básicas, possuem propriedades que melhoram o metabolismo e previnem o 

aparecimento de uma série de doenças. Tais nutrientes compõem alimentos que fazem parte 

do nosso dia a dia, como legumes, frutas, verduras e peixes. 

O professor do Departamento de Fisiologia da UFS Paulo Sérgio Marcellini explica 

que o envelhecimento da população gerou uma preocupação maior com problemas de saúde, 

em especial com as doenças crônico-degenerativas. "A partir daí, a alimentação começou a 

ser vista como promotora da saúde e não apenas como mera provedora de nutrientes ou fonte 

de prazer, por isso é que apenas a partir dos anos 90 o interesse pelo assunto ressurgiu", diz.  

Em um trabalho realizado em 2007 intitulado “Avaliação do consumo de alimentos 

funcionais em pacientes com câncer na cidade de Aracaju”, constatou-se que as pessoas só 

tomam conhecimento do poder dos alimentos funcionais quando são diagnosticadas com a 

doença, o que adianta muito pouco já que os princípios bioativos previnem e não curam o 

câncer.  

Durante a pesquisa verificou-se que 79,4% dos pacientes com câncer do Hospital de 

Urgência de Sergipe nunca haviam consumido soja antes de descobrirem a doença. O 

consumo sobe substancialmente, contudo, quando do diagnóstico: 71,8%. A leguminosa 

contém, além de outras substâncias funcionais, fibras solúveis e insolúveis, que diminuem o 

risco de câncer de cólon.   

O mesmo ocorre com o tomate, rico em licopeno, que atua contra o câncer de próstata 

e que era consumido antes do diagnóstico por 35% dos pacientes e depois por 46,9%. Peixes, 
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como sardinha e salmão, ricos em Ômega 3, eram consumidos por 28% antes e 38,6%, 

depois.  Este último foi o que mais impressionou os pesquisadores, nas palavras do professor, 

“por estarmos em uma cidade litorânea”. 

“O principal papel a ser adotado contra o câncer é, sem dúvida, a prevenção. E é 

justamente aí que os alimentos funcionais desempenham sua função. Depois que a doença se 

desenvolve, manter uma dieta equilibrada e composta por esses alimentos serve para atenuar 

os efeitos do tratamento”, conta o pesquisador.  

Vale lembrar, ainda, que mesmo já estando com câncer o paciente pode inibir o 

reaparecimento da doença ao abraçar uma alimentação saudável. “Se a pessoa sabe que tem 

uma predisposição, a tendência é que ela adote um novo estilo de vida”, diz. 

O que comer? 

Alguns mitos cercam a questão do “comer bem”. O principal deles é que ter uma 

alimentação correta implica em gastos adicionais. “O principal problema é mexer com a 

cultura, que é o principal fator de resistência. As pessoas também relutam em utilizar certos 

alimentos por não saber utilizá-los. Há várias opções para se ter acesso aos alimentos 

funcionais. No lugar de salmão, por exemplo, pode-se comer sardinha”, instrui a estudante de 

Farmácia Raquel de Aragão Barbosa, que também participou da pesquisa. 

Tese confirmada pelo orientador. “Falta conhecimento, pois os alimentos são 

acessíveis. Há vários outros fatores que também influenciam. A cultura do fast food, por 

exemplo, trouxe um novo padrão alimentar, um deslocamento de consumo. Mexer com isso é 

o desafio, mas o consumo mais saudável deve ser estimulado. A mídia poderia atuar com 

maestria nesse quesito, assim como políticas públicas e espaços de discussão científica”. Ele 

lembra ainda que o consumo deve ser constante e sem exageros. 

Alimentos funcionais  

As substâncias funcionais são conhecidas há mais de 5.000 anos, quando os chineses 

descobriram a soja. O povo oriental, não por coincidência, é o que menos tem incidência de 

câncer, justamente pela dieta composta desses alimentos. 

Não se conhecem todas as substâncias em sua totalidade, pois ainda há estudos em 

curso. Algumas pesquisas, no entanto, apontam que essas propriedades podem ir além do que 
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já foi descoberto. Mas ainda existem países que as desconhecem. Na página 

[http://www.sbaf.org.br/_alimentos/200506_Alimentos_Funcionais.htm] da Sociedade 

Brasileira de Alimentos Funcionais (SBAF) há um espaço dedicado a esclarecimentos sobre 

os alimentos e que tipo de doenças cada um previne.  
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ANEXO C - Capa do Jornal UFS e matéria “invenção” 
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ANEXO D - Capa do Jornal UFS e matéria “usina nuclear”. 
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ANEXO E – Capa do Jornal UFS e matéria “educação ambiental”. 
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ANEXO F – Jornal UFS completo com matéria “manguezal aracajuano”. 
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ANEXO G - Capa do Jornal UFS sobre conteúdo institucional. 

 

 

 

 

 

 


