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Considerações sobre os desafios da divulgação científica: 

uma experiência em curso na Rádio Uerj1 

 

 Por Eneida Leão Teixeira 

 

Moderadora: O que vocês consideram como ciência? 

Isadora (estimulada pela moderadora): “É uma coisa muito ampla pra se dizer... Pode ser a 

parte que estuda medicamentos, tecnologias...”  

Monique (estimulada pela moderadora): “É um estudo que vai da arte, sociedade, 

medicamentos... é bem amplo.”  

 

Moderadora: A ciência é importante para a sociedade? 

Grupo se manifesta positivamente. 

Rosana (estimulada pela moderadora): “Sim... O objetivo final dela (da ciência) é melhorar 

a vida da sociedade como um todo, em termos de saúde, etc. Eu vejo assim.” 

Arthur (estimulado pela moderadora): “Concordo com ela. É um estudo para melhorar a 

vida das pessoas.” 

 

Moderadora: As pessoas conseguem entender o conhecimento científico se ele for bem 

explicado? 

Grupo se manifesta positivamente. 

Alexandre: “Eu acho que não. Porque a maioria dos brasileiros ainda são muito ignorantes 

em relação à ciência. Muita gente nem sabe o que é ciência... Muita, muita, muita gente é 

desinformada. Eles são ignorantes na acepção da palavra, naquilo que eles não conhecem.” 

 

Moderadora: Você acha que isso acontece por que não há divulgação ou por falta de 

interesse das pessoas? 

Alexandre: “Há falta de investimento público em ciência, em dar isso para a população.” 

Gastão: “O que ele falou, também concordo com ele. Mas se tiver uma boa informação, aí 

com certeza...” 

Alexandre: “Ciência... museu... é uma ciência. Quantas e quantas pessoas não gostariam 

de visitar um museu? De comunidades? Mas não têm acesso.”   

Rosana: “Eu já acho que com a globalização, a internet, esse não acesso é mínimo... o 

acesso aumentou muito, com informações de quando é gratuito...”  

Gastão: “A internet prendeu um pouco... o pessoal quase não vai a um museu... você entra 

na internet e vê tudo lá.”  

 

Alexandre: “O adolescente, a pessoa que está se formando, não tem uma cultura disso. 

Ninguém entra na internet e diz: vou visitar um museu.”  

 
* Comunicadora Social e coordenadora da Rádio Uerj de 2018 a 2019. 
1 A Rádio Uerj, instituída pelo Centro de Tecnologia Educacional (CTE), é uma das primeiras rádios 
universitárias brasileiras, na web desde 2005. Ao longo desses anos, passou por diversas fases e, desde, 
2018, com a retomada das atividades da Universidade após a grave crise do governo do Estado do Rio de 
Janeiro, vem construindo uma grade de programação que reflita e divulgue os serviços e ações da 
universidade em ensino, pesquisa, cultura e extensão. No ar 24 horas por dia, representa um importante 
canal para divulgação científica, tanto internamente, nos distintos campi da Universidade, como para a 
sociedade. 
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Arthur (sobre ciência, como é na escola, se há visita a museus, feira de ciências, após 

estímulo da moderadora): “Tipo, não tem o que explicar... tem a matéria... mas não tem 

como explicar... Se não me engano, mês passado teve passeio pro museu... eu esqueci o 

nome do museu... Museu Nacional... e essa semana vai ter Feira de Ciências... coisas muito 

diferentes, mas da mesma matéria.  

 

Moderadora: E o que te chamou atenção no museu? 

Eu não fui... 

 

Moderadora: Mas em outras ocasiões, em que você foi, o que mais te chamou atenção? 

Arthur: O que mais chama atenção é como era a vida... tipo, mostra coisas muito antigas... 

desperta a curiosidade de saber: nossa, como a pessoa vivia, essas coisas assim!”  

Monique (após estímulo da moderadora sobre o que ela acha sobre o acesso à ciência): “O 

pessoal fica numa bolha. E se o governo não estimular, eles não vão despertar, só vão ficar 

nessa bolha, só vão ficar assim. A pessoa que mora numa comunidade, ela não vai sair 

dali... se o professor fala: ‘ó, tem o museu tal, vamo lá, vamo conhecê... aqui é fácil de ir... 

terça-feira é de graça, leva sua mãe, vai um dia com sua mãe’... o pessoal fica na bolha e 

não vai atrás da ciência, entendeu?” 

Gastão: “Eles preferem ficar na internet, põem um museuzinho lá e ficam olhando tudo 

que acontece... eles não vão, tipo assim, sair com a mãe e te mostrar o que é isso, o que é 

isso, o que é isso...”  

Alexandre: “Ninguém vê museu na internet, ninguém vê... Eu trabalho em um colégio 

particular... tem lá, ‘aula no museu em Petrópolis’... muito pouca adesão... a compreensão 

das pessoas, tanto dos pais como dos alunos, hoje em dia, as pessoas não veem isso como 

ciência. Uma ciência é uma coisa importante na vida das pessoas, mas elas não estão nem 

aí.”  

Gastão: “Eles preferem entrar na internet e ver pela internet.”  

Alexandre: “Não, eles não vão entrar na internet.” 

Arthur: “Muitas pessoas, tipo, preferem não pesquisar uma coisa, mas ficar jogando...” 

Alexandre: “As pessoas preferem ficar na bolha... ‘pra que eu quero saber de ciência...isso 

nem me interessa...” 

 

Moderadora: E vocês? Vocês se interessam? Vocês procuram informações? 

(silêncio...)  

Arthur: “Não... Às vezes...” 

(silêncio) 

Alexandre: “Às vezes, quando sai um estudo, sobre alguma doença, sobre alguma coisa... 

aí você dá uma lida, mas...” 

Gastão: “Eu acho o seguinte: muito atrás, antes de entrar a internet, o pessoal pegava o 

livro e... vamos ler, e tal... hoje não, hoje... o livro fica pra cá... e a pessoa sentou (imita 

pessoa no computador) e começa a procurar as coisas que interessam...” 

 

Moderadora: Pelo que você está dizendo, a ciência não está entre as coisas que interessam... 

Gastão: “Não... num modo assim que eu tô falando... antes, há uns 30 anos atrás, o pessoal 

pegava livro e começava... (imita a leitura)... hoje, não... hoje a pessoa pega o livro, joga 

pro lado, e ‘vô na internet que é mais fácil’... e vê tudo o que quer, que tem lá. Eu acho 

errado isso.”  

 

Moderadora: Por que você acha errado? 
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Gastão: “A internet, tudo bem... até ensina... mas eu acho, por exemplo, você vai no museu, 

você vai aprender muito mais do que você ficar na internet... você vai no museu e tem uma 

pessoa lá, que você vai pedir explicação, ‘por que era assim?’...”  

Arthur: “Mas aí depende do interesse da pessoa.” 

Gastão: “É isso aí.... a mesma coisa eu, que trabalho com som em geral... eu vejo a mesa 

ali (mesa de som da sala de videoconferência), eu vou perguntar ao rapaz ali, ‘por que ela 

faz isso?’, eu vou na internet pra ver?”  

Isadora: “A internet também pode ser uma nova tecnologia da ciência...  

Gastão: “É uma nova tecnologia... mas eu vejo como uma tecnologia errada...”  

Isadora: “Pode agilizar...você pode pesquisar o livro também na internet...” 

Gastão: “Mas deixa você um pouco... porque às vezes no livro tem uma coisa, e na internet 

tem outra, tá mostrando de outro lado... e aí?”  

Monique: “Hoje, na internet, a gente encontra tudo... vários livros, várias coisas 

interessantes, vários artigos científicos, que o pessoal consegue se informar, estudar... eu 

acho que a questão é que o pessoal não tem disciplina, costume de estudar... e acaba vendo, 

assim, bobeiras na internet.” 

Isadora (após estímulo do moderador): “Eu uso a internet e aplicativos para estudo 

também... eu sei que é difícil dividir isso, porque você tá na internet e pode ter tentação de 

abrir coisas que, sei lá, não tá focada no momento... mas o negócio é focar. Quando você 

quer, pode tentar dividir as duas coisas.”  

Arthur: “Tem a facilidade... tem o livro sobre o assunto, mas a internet é muito mais rápida 

e pode ser de uma maneira que você goste mais do que de um livro.”  

Isadora: “E mais barata também... pode ser mais barato do que comprar o livro físico.” 

 

Este diálogo foi extraído do grupo focal organizado para analisar e avaliar o programa-

piloto “Ciência em Prática”, que está em fase de produção pela Rádio Uerj. Os participantes 

do grupo têm o seguinte perfil:  

• Isadora, 20 anos, recém-formada no curso técnico de Administração pela Faetec, 

moradora de Nilópolis; 

• Monique, 23 anos, graduanda em História pela Uerj, moradora de Mesquita; 

• Rosana, 46 anos, nível médio, moradora de Campo Grande; 

• Alexandre, 50 anos, nível médio técnico em áudio e vídeo, morador do Méier; 

• Gastão, 58 anos, nível médio técnico em áudio e vídeo, morador de Irajá; 

• Arthur, 12 anos, aluno do ensino fundamental, morador de Belford-Roxo. 

 

Esta conversa, embora breve, é muito rica, não só para a “tarefa” objetiva de testar o 

programa-piloto “Ciência em Prática”, mas muito mais para auxiliar a repensar o próprio 

papel da ciência e da tecnologia, da universidade e institutos de pesquisa, do Estado, as 

formas de acesso ao conhecimento, o interesse da sociedade pelo tema e os desafios que se 

apresentam ao profissional de comunicação que assume a missão de estimular o diálogo 

entre a academia e a sociedade. 
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Como comunicadora e “praticantepensante”2 sobre minha área, tenho me deparado com 

desafios e limites à promoção dessa aproximação, tanto no âmbito acadêmico como fora 

dele, em diversos “espaçostempos”3 do cotidiano. 

 

Durante muitos anos, trabalhei em Assessorias de Comunicação, como mediadora entre 

organizações e seus diversos públicos e, especialmente, com a mídia. A estratégia 

tradicionalmente adotada nesta atividade busca, por meio de variadas ações e de uma 

interlocução contínua, estabelecer uma relação de confiança com os jornalistas. Tem como 

objetivo final contribuir para a construção ou o fortalecimento da “boa imagem” da 

instituição frente a seus públicos e, em última instância, frente à opinião pública. Nas 

organizações privadas, a conquista dessa “boa imagem” se traduz em aumento das vendas, 

maior número de clientes, valorização de ações no mercado financeiro, facilidades para 

obtenção de crédito e recursos com taxas de juros mais baixas, facilidades para captação e 

manutenção de empregados, maior poder de lobby político, entre outros pontos.  

 

O trabalho de relacionamento com a imprensa pode ser mensurado não só pelo espaço e 

tempo conquistados na mídia – medidos em centímetros/coluna nos jornais e revistas, 

minutos em rádio e televisão, acessos e tempo de navegação na internet, etc. – mas também 

no quanto esta ocupação é positiva/favorável, negativa/desfavorável ou neutra à 

credibilidade da organização. Outras formas muito utilizadas para medir a credibilidade 

das instituições são as pesquisas de opinião, os estudos de imagem e os estudos de 

percepção, por exemplo. 

 

Nas universidades e institutos de pesquisa, as Assessorias de Comunicação também têm se 

pautado pelo mesmo objetivo, de fortalecer a credibilidade das instituições, visando ao 

reconhecimento de sua importância para a sociedade, que se reflete na obtenção de recursos 

para manutenção e ampliação das atividades de ensino, nos financiamentos de pesquisas, 

na definição de políticas públicas voltadas à educação e à pesquisa etc. E a aferição do 

resultado de suas ações segue os mesmos métodos tradicionais, utilizados pelo mercado, 

 
2 Termo utilizado e discutido nas aulas da professora Nilda Alves (ProPed/Uerj) e em trabalhos da linha 
de pesquisa nos/dos/com os cotidianos.   
 
3 Idem. 
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sendo, em sua maioria, de caráter quantitativo. Pouco se sabe, ou mesmo nada se sabe sobre 

os usos que as pessoas fazem dos conhecimentos que são veiculados pela mídia e sua 

pertinência nos cotidianos. 

“Por exemplo, a análise das imagens difundidas pela televisão 

(representações) e dos tempos passados diante do aparelho 

(comportamento) deve ser completada pelo estudo daquilo que o 

consumidor cultural “fabrica” durante essas horas e com essas imagens.” 

(CERTEAU, 1994: 39) 

 

Se a reflexão sobre o tema nos mostra que pouco sabemos sobre o que ocorre do outro lado 

da tela, da folha de jornal e do rádio, da mesma forma, embora possamos inferir sobre as 

relações que se estabelecem internamente, pouco conhecimento temos sobre os cotidianos 

da própria produção científica.  

 

Ao pensar sobre a credibilidade de uma determinada universidade e sua comunicação com 

a sociedade, surgem indagações que dizem respeito à sua ação como instituição e à própria 

rede de instituições da qual ela faz parte. Questões referentes à sua legitimação e, antes 

mesmo disso, à legitimação da própria “autoridade científica”. Questões que igualmente 

põem em xeque a eficácia da comunicação interna e externa às próprias instituições. 

“No sentido mais amplo do termo, as autoridades exprimem uma realidade 

de difícil determinação, embora necessária: o ar que torna uma sociedade 

respirável. Elas permitem uma comunicação e uma criatividade sociais, pois 

fornecem a uma referência comum e à outras vias possíveis.” (CERTEAU, 

1995 : 23) 

 

Assim como afirma Certeau, as autoridades podem ser definidas como aquilo que é aceito, 

que é legitimado pela sociedade: “o ar que torna uma sociedade respirável”. Mas, essas 

autoridades podem se degenerar e asfixiar a sociedade, que deixa de acreditar nessas 

instâncias. Esse processo de perda da credibilidade das autoridades, embora apresente 

sinais, só é identificado quando já ocorreu, quando já está feito. E, há duas formas dessa 

inconsciência sobre esse processo: “a que se recusa a ver os destroços e a que se exime de 

reconstruir, a que nega o problema e a que renuncia a buscar uma solução”. 

 

Que referências a “autoridade científica” tem fornecido à comunicação com a sociedade? 

Quais alternativas possíveis a sociedade tem identificado na ciência e em seus produtores?  
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Enquanto instituições inseridas em uma rede de autoridades, em que medida as 

universidades e institutos de pesquisa têm contribuído para a identificação daquelas que 

estão nos asfixiando? Que posição têm tomado: de negar a falência das autoridades em 

crise de credibilidade ou de buscar soluções para reconstruí-las sob outra perspectiva?  

 

Embora ainda não tenha resposta a estas indagações, como “praticantepensante” não 

posso me furtar a fazê-las e de refletir sobre como aproximar a sociedade e a academia, 

como estabelecer um diálogo no qual as pessoas, o conhecimento científico e seus 

produtores se relacionem de forma democrática. É preciso refletir e encontrar caminhos 

para que a própria academia reconheça a sociedade como participante do processo de 

criação e produção científica e não só como consumidora passiva. Para isso, acho que 

temos um longo caminho a percorrer dentro das próprias instituições voltadas à ciência. É 

preciso começar a abrir as caixas-pretas, como explicita Bruno Latour4.  

 

É preciso que a “autoridade científica” olhe para si mesma e se reconheça como disse o 

Arthur, do alto dos seus 12 anos, como promotora de “um estudo para melhorar a vida das 

pessoas.” E para isso, é preciso que ela mantenha diálogo constante com a sociedade, que 

deixe de falar só para si e de ouvir a si mesma, mas que fale e, principalmente, escute as 

pessoas. A divulgação científica pode ser uma das alternativas viáveis para o 

estabelecimento desta relação. 

 

A experiência na Rádio Uerj tem apontado algumas limitações e desafios para a construção 

deste relacionamento com a sociedade. Limitações referentes ao próprio perfil de uma rádio 

universitária pública, com escassez de recursos, ainda com pouca visibilidade interna e 

externa, entre outros, e à própria limitação dada pelo meio radiofônico, que compete com 

outras mídias com apelos mais atraentes à sociedade do espetáculo. Mas, por outro lado, 

essas limitações também guardam suas vantagens, como maior autonomia na produção e 

veiculação de conteúdos e mais facilidade de acesso às informações e fontes que estão 

dentro da própria universidade. Sendo uma web-rádio 24 horas no ar, pode também ser 

acessada por qualquer pessoa, em qualquer parte, a qualquer hora. 

 

 
4 LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. Tradução de 
Ivone C. Benedetti. 2. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2011. 
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Entre os desafios: refletir sobre a credibilidade da ciência, estabelecer um diálogo interno 

com os pesquisadores, criar/produzir conteúdos representativos e avaliar a pertinência 

desses conteúdos nos cotidianos. 

 

Primeiro desafio: refletir sobre a credibilidade da ciência 

 

O último levantamento realizado a nível nacional, pelo Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE) do Governo Federal, sobre percepção pública da ciência e tecnologia 

foi realizado em 2019. O objetivo do estudo foi conhecer a visão, o interesse e o grau de 

informação da população sobre ciência e tecnologia. Seus resultados foram apresentados 

no relatório “Percepção pública da C&T no Brasil - 2019”5. 

 

Mais de duas mil pessoas responderam à pesquisa, considerando uma amostra formada por 

pessoas com idade acima de 16 anos, divididas proporcionalmente por gênero, idade e 

perfil social e econômico. Por meio de um questionário com 44 perguntas gerais, 

desdobradas em outras mais específicas, foram colhidas informações sobre o interesse em 

ciência e tecnologia; grau de acesso à informação; avaliação da cobertura da mídia sobre o 

tema; opinião a respeito de cientistas; papel da ciência e da tecnologia na sociedade; 

percepção a cerca dos riscos e benefícios da ciência; e atitudes diante de aspectos éticos e 

políticos da ciência e tecnologia. As “análises evidenciaram uma manutenção do interesse 

dos brasileiros por temas de cunho científico ou técnico, a perdurante confiança na ciência 

e nos cientistas, mas também a permanência de um escasso acesso à informação científica, 

uma baixa apropriação do conhecimento e uma desigualdade tanto na informação quanto 

na participação em atividades de difusão cultural”. 

 

Quando nos debruçamos sobre este estudo e seus dados estatísticos, embora ele apresente 

muitos pontos relevantes a quem se propõe a trabalhar visando ampliar o “acesso à 

informação científica” e a “apropriação do conhecimento”, mais que a transmissão de 

informação, a promoção de comunicação (o que pressupõe o diálogo e não o monólogo), 

temos que reconhecer também as limitações intrínsecas a seu próprio método. 

“(...) a enquete estatística só “encontra” o homogêneo. Ela reproduz o 

sistema ao qual pertence e deixa de fora do seu campo a proliferação das 

 
5 CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS- CGEE. Percepção pública da C&T no Brasil – 2019. 
Brasília, DF: 2019. 
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histórias e operações heterogêneas que compõem os patchworks do 

cotidiano.” (CERTEAU, 1994 : 46) 

 

Precisamos ir além dos números e investigar outros fenômenos que possam contribuir nesse 

processo comunicativo. Nos últimos anos, por exemplo, vimos surgir e ressurgir no mundo 

movimentos anticiência, como: antivacina, terra plana, criacionismo etc. Esses 

movimentos já seriam sinais da perda de credibilidade na “autoridade científica”? 

 

Quando no diálogo despretensioso de um mero grupo focal para um programa de rádio, os 

participantes dizem reconhecer a ciência como algo positivo para a melhoria da vida da 

sociedade, mas denunciam o pouco interesse das pessoas (e delas próprias) por informações 

sobre ciência e tecnologia, não estaria embutida neste paradoxo uma desvalorização do 

conhecimento científico?   

 

Quando Monique fala que as pessoas se fecham em uma “bolha” e não vão “atrás da 

ciência” e que “se o governo não estimular” elas “não irão despertar”, me dá a sensação de 

que quem precisa “despertar” é a própria comunidade científica. 

 

Assim como na antiga propaganda de biscoito que diz “vende mais por que é fresquinho e 

é fresquinho porque vende mais”, a credibilidade da ciência está relacionada de forma 

muito estreita com o diálogo com a sociedade, com o preenchimento desse “hiato de 

informação”. Vejo que os pesquisadores, as universidades e os institutos de pesquisa, em 

certa medida, também se colocaram em uma “bolha”. E para romper essa bolha, entendo 

ser preciso que olhem e vejam as pessoas não somente como objeto de estudo ou 

consumidoras de seus produtos, mas como participantes ativas do processo científico. 

 

Como produzir e veicular um programa de rádio sobre ciência se a população e os cientistas 

estão apartados? Como construir uma relação de confiança entre eles? 

 

Para isso, entendo que precisamos equacionar os outros desafios que, nós, profissionais de 

comunicação atuantes nas instituições científicas, temos pela frente. Não que as questões 

se restrinjam apenas ao âmbito da comunicação, mas esse pode ser um dos catalisadores 

de uma reflexão em outras esferas. 
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Segundo desafio: estabelecer o diálogo interno com os pesquisadores 

 

No planejamento do programa “Ciência em Prática”, cadastrado na universidade como 

projeto de extensão, destacamos que só no Prociência6, a Uerj contabiliza mais de 500 

projetos de pesquisa nas mais variadas áreas do saber. Esse volume e diversidade se 

apresentam como uma grande fonte de informações e interlocutores, o que facilita a 

produção das pautas, mas também nos impõe o desafio de conhecer e dialogar com cada 

um deles, buscando entender suas pesquisas e sua relação com a vida das pessoas. O que 

não é tarefa tão fácil.  

 

Em primeiro lugar, é preciso que os pesquisadores estejam disponíveis a esse diálogo, que 

desejem participar e se expor publicamente fora do ambiente científico que estão 

acostumados, que estejam abertos a questionamentos e críticas. E mesmo quando se 

declaram disponíveis usam, muitas vezes inconscientemente, a linguagem científica como 

um escudo, uma proteção.  

“Alguns cientistas falam de ciência, de seus métodos e meios, mas poucos 

se submetem à disciplina de também agirem como leigos; o que eles dizem 

sobre o que fazem é difícil de conferir sem um esquadrinhamento 

independente.” (LATOUR, 2011: 33) 

 

Trazer, realmente, esses pesquisadores a participarem de um programa de rádio voltado à 

difusão científica é um grande desafio. Para que se obtenha o comprometimento desses 

especialistas, argumentos reais, como a promoção de maior visibilidade para a produção 

da universidade, a criação de uma “boa imagem” institucional e fortalecimento da 

credibilidade, nem sempre são suficientes para essa mobilização interna. Embora haja 

consenso sobre a necessidade da universidade se expor externamente e dialogar com a 

 
6 Conforme descrito no site http://www.sr2.uerj.br/depesq/: “O Programa de Incentivo à Produção 
Científica, Técnica e Artística – PROCIÊNCIA, destina-se a valorizar a produção científica, técnica e artística 
dos docentes da UERJ optantes pelo regime de dedicação exclusiva, de acordo com a Lei Estadual 6.328 
de 2 (dois) de outubro de 2012 mediante a concessão de bolsa especial de incentivo à produção científica, 
técnica e artística, como definida nos termos da Deliberação 25/2013 e em consonância com o art. 16 da 
Lei Estadual 5.343 de 8 (oito) de dezembro de 2008. Esse programa foi concebido como uma ação de 
fomento, destinado a atingir três objetivos básicos: a fixação de pesquisadores, o incentivo à produção 
científica, técnica e artística, e o estímulo à interação entre os vários grupos de pesquisadores. É um 
programa inovador no âmbito das universidades brasileiras, porquanto institucionaliza avaliação 
periódica, a cada três anos, por meio de mecanismo competitivo de seleção. A admissão e a permanência 
no programa decorrem do julgamento de Comitês (internos e externos) de seleção e acompanhamento, 
que utilizam critérios de avaliação compatíveis com aqueles adotados pelas agências de fomento. A bolsa 
é paga por intermédio de um convênio de cooperação técnica Uerj/Faperj.” 

http://www.sr2.uerj.br/depesq/
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sociedade, a efetivação de atividades com esta finalidade fica em segundo plano entre as 

prioridades dos pesquisadores e são pouco estimuladas institucionalmente.  

 

Quando obtemos adesões, esbarramos em outra dificuldade que é entender o repertório 

científico e traduzi-lo para uma linguagem radiofônica, de forma compreensível e atraente 

para o ouvinte. A adequação da linguagem acaba por promover uma verdadeira 

“negociação” com o pesquisador, que nem sempre abre mão de seus termos técnicos e 

conceitos, seja por incapacidade ou defesa. 

 

Embora a Extensão, na qual a divulgação científica se insere, esteja formalmente instituída 

dentro das universidades, nem sempre ela dispõe dos recursos necessários à sua efetivação 

e, por conseguinte, à sua valorização. É preciso buscar formas para compreender o próprio 

cotidiano das instituições, as relações de poder que se estabelecem interna e externamente, 

as “estratégias”7 adotadas e as “táticas”8 utilizadas nas situações do dia a dia. 

 

Terceiro desafio: criar/produzir conteúdos significativos 

 

Segundo o estudo da percepção dos brasileiros sobre ciência e tecnologia9, o interesse 

declarado pela população sobre o tema é alto – 61% dos entrevistados dizem ser 

interessados ou muito interessados, e esse grau de interesse varia de acordo com a 

escolaridade e renda dos entrevistados. Quanto maior a escolaridade e renda, maior o 

interesse em ciência e tecnologia. 

 

No entanto, quando Alexandre diz que a “ciência é uma coisa importante na vida das 

pessoas, mas elas não estão nem aí”, ou quando Monique diz que as pessoas não têm 

disciplina e acabam “vendo bobeiras nas internet”, ou mesmo Gastão quando se refere ao 

uso que as pessoas fazem da internet para “procurar as coisas que interessam” e deixam a 

 
7 “Chamo de “estratégia” o cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do momento em 
que um sujeito de querer e poder é isolável de um “ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser 
circunscrito como um próprio e portanto capaz de servir de base a uma gestão de suas relações com uma 
exterioridade distinta. A nacionalidade política, econômica ou científica foi construída segundo esse 
modelo estratégico.” (CERTEAU, 1994 : 46) 
8 Enquanto a “tática” é entendida como “a própria decisão, ato e maneira de aproveitar a ‘ocasião’”. 
(CERTEAU, 1994: 47) 
9 A ciência e a tecnologia no olhar dos brasileiros. Percepção pública da C&T no Brasil: 2015. Brasília, DF: 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2017. 
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ciência de fora de suas buscas, ou mesmo quando verifico o silêncio após a indagação se 

eles se interessam por ciência; percebo algumas pistas que os números frios das estatísticas 

deixam escapar.  

 

Essas declarações revelam como os conteúdos de natureza científica são pouco atraentes e 

significativos para a sociedade, embora a sua “importância” faça parte do senso comum. 

Embora a ciência e a tecnologia estejam presentes no dia a dia, que convivamos com elas 

e as utilizemos nas mais diversas situações, aparecem como artefatos/produtos dados, sobre 

os quais não temos outra participação além de seu consumo passivo. O que não se constitui 

em uma verdade, uma vez que mesmos os produtos podem ser ressignificados no cotidiano. 

Da mesma forma, é um equívoco pressupor que a divulgação científica promovida pelas 

universidades e institutos de pesquisa deva ser apenas a difusão do conhecimento 

produzido. 

“A tendência recorrente a reduzir o tema da comunicação da ciência à mera 

transferência de conhecimento não apenas é uma ilusão, mas 

frequentemente produz o contrário da intenção inicial: aproximar, 

compartilhar e estimular.” (VOGT, 2006: 22) 

 

Essa comunicação de mão única mais afasta do que aproxima as pessoas. Quando Isadora 

diz que é preciso se “focar” para não cair na “tentação” de acessar outros conteúdos na 

internet, está nos dizendo que os conteúdos sobre ciência não são atrativos, que ela não se 

vê representada neles. 

 

Da mesma forma, que a produção científica deve envolver as pessoas, a produção de 

conteúdos sobre ciência deve estabelecer diálogos com a sociedade, com os “públicos” 

(para usar o jargão da área) aos quais os conteúdos se destinam. Mais do que adequar forma 

e conteúdo para que despertem o interesse das pessoas, é preciso que esses conteúdos sejam 

significativos, que tragam referências aos cotidianos. 

 

 

 

Quarto desafio: avaliar a pertinência desses conteúdos nos cotidianos 

 

A comunicação é um processo que se retroalimenta. Tradicionalmente, o modelo 

comunicacional pode ser resumido como: um emissor, que usa um código e um canal para 
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transmitir uma mensagem (sujeita a ruídos) a um receptor, com determinada intenção; por 

sua vez, esse receptor emite uma resposta, realimentando o processo. Claro, que esta é uma 

representação simplificada, uma vez que temos diversas mensagens, emissores/receptores, 

códigos e canais e intenções se entrecruzando o tempo todo nos mais variados 

“espaçostempos”. 

 

O trabalho de divulgação científica não se resume apenas à difusão de conteúdos, como 

emissor de informações, ele deve também prever formas de comunicação que possibilitem 

o diálogo (a realimentação do processo) e a avaliação da pertinência dos conteúdos 

divulgados. Mas como avaliar essa pertinência? 

 

Não basta ter um “Fale conosco” no site da Rádio Uerj, ou um perfil no Facebook, no 

Instagram e no YouTube ou um número de WhatsApp. É preciso ter esses canais abertos, 

mas eles não são suficientes “termômetros”. Assim como as estatísticas de acessos e 

estudos de audiência, essas formas de avaliação servem como indicadores de “consumo”, 

mas não traduzem os “usos”. 

“A presença e a circulação de uma representação (ensinada como o código 

da promoção sócio-econômica por pregadores, por educadores ou por 

vulgadorizadores) não indicam de modo algum o que ela é para seus 

usuários”. (CERTEAU, 1994: 40) 

 

Como saber, então, que usos as pessoas fazem desses conteúdos? Como saber se eles são 

representativos para as pessoas? 

 

Acredito que só obteremos essas respostas com o real equacionamento dos desafios 

apontados anteriormente. A partir do momento que tenhamos um diálogo interno na 

universidade e o envolvimento das pessoas (de dentro e de fora da universidade) na 

produção dos conteúdos, encontraremos as maneiras adequadas para avaliar esses usos. 

Essa avaliação não tem como finalidade o controle sobre o uso dos conteúdos, mas a 

relevância das mensagens produzidas e veiculadas. 

 

Inconclusões 

 

Termino este artigo com mais indagações do que respostas. O exercício de sua escrita 

traduziu-se em uma reflexão íntima, muito importante para o meu fazer cotidiano na Rádio 
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Uerj. O processo de criação e produção do programa “Ciência em Prática” tem sido uma 

experiência muito rica, de questionamentos, de reflexão e busca de alternativas às diversas 

dificuldades encontradas no cotidiano da Universidade.  

 

Embora eu ainda não tenha soluções e formas sobre como superar os desafios enunciados, 

se é que um dia as terei, compartilho minhas ansiedades na esperança de que, junto com os 

demais, possa identificar caminhos possíveis. Com este compartilhamento de ideias e 

preocupações, espero também poder ouvir o que os leitores pensam a respeito, seus 

próprios anseios e dificuldades e, obviamente, suas formas de superação. 

 

Por hora, posso dizer que venho adotando minhas “táticas” cotidianas, buscando 

compreender as situações vivenciadas e refletindo sobre o meu trabalho, tentando avaliar 

as fórmulas prontas, adaptá-las e transformá-las e, no limite, buscando criar novas formas 

de fazer divulgação científica. Neste exercício e reflexão diários, acredito que as pesquisas 

nos/dos/com os cotidianos têm muito a contribuir. 
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