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Resumo 
Este artigo aborda a difusão científica e seus conceitos estruturantes. Pondera-se sobre o 
conceito de Cultura e sua relação com a Ciência. Discorre-se sobre o jornalismo 
científico, a difusão científica, a divulgação científica e a disseminação cientifica, em 
particular seus papéis sociais e suas interfaces com a cultura que instauram: a cultura 
científica. O estudo apresenta e avalia as estratégias e instrumentais de difusão científica 
no Maranhão desenvolvidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - Fapema. Analisa-se, com 
enfoque especial, a Revista Inovação, apresentando sua contribuição para a 
alfabetização e difusão do conhecimento científico do Maranhão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A modernidade e o processo de globalização impactam na presença maciça da 

ciência e da tecnologia no cotidiano. Em consequência, cada vez mais o cidadão é 

forçado a se integrar aos debates propostos pela “sociedade global”, a partir do domínio 

de conhecimentos científicos amplos que, de regra, parecem de difícil – ou mesmo 

impossível – compreensão pelos leigos. O caminho encontrado pela maior parte das 

pessoas, para entrar em contato com as novas propostas e produtos gerados pela ciência, 

é a recorrência aos meios de comunicação de massa.  

Espelhando a tendência internacional, o movimento editorial latino-americano 

tem se empenhado em responder às necessidades de um público ávido por conhecer um 
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pouco mais sobre ciência. Tomando o Brasil como exemplo, além dos cadernos e seções 

especializados em ciência dos principais jornais e revistas do país, desde meados da 

década de 1980, existe ainda uma variedade significativa de periódicos de divulgação, 

sendo os principais deles Ciência Hoje, Ciência & Cultura, Pesquisa FAPESP, 

Scientific American Brasil, Galileu e Superinteressante, os dois últimos com tiragens 

médias respectivamente de 200 mil e 480 mil exemplares. 

É nesse cenário que emerge ainda de maneira tímida no país a cultura científica. 

Mas, qual a correlação entre ciência e cultura? Fernando Azevedo (1943, p.65), no 

clássico A cultura brasileira, pontua que: 

 

cultura, [...], nesse sentido restrito, e em todas as suas manifestações, filosóficas 
e científicas, artísticas e literárias, sendo um esforço de criação, de crítica e de 
aperfeiçoamento, como de difusão e de realização de ideais e de valores 
espirituais, constitui a função mais nobre e mais fecunda da sociedade, como a 
expressão mais alta e mais pura da civilização.  
 

Schneider (apud Laraia, 2004, p. 63) aponta que cultura é um “sistema de símbolos e 

significados”. Portanto para o autor, a cultura “compreende categorias ou unidades e regras sobre 

relações e modos de comportamento. O status epistemológico das unidades ou ‘coisas’ culturais não 

depende da sua observalidade: mesmo fantasmas e pessoas mortas podem ser categorias culturais” . 

Deve-se entender que a cultura não remete somente às manifestações artísticas; 

essa é apenas uma de suas vertentes, mas a todo e qualquer processo de interação e 

geração de conhecimento. Enquanto na arte, por exemplo, esse processo acontece por 

meio da sensibilização do conceito em metáfora e pela vivência, na ciência dá-se por 

meio da tangibilidade e da concretude, com base na demonstração lógica e na 

experiência. 

Portanto, produzir ciência e difundi-la é permitir a participação ativa do cidadão 

nesse amplo e dinâmico processo cultural, em que a ciência e a tecnologia entram cada 

vez mais em nosso cotidiano, da mesma forma que a ficção, a poesia e a arte fazem 

parte do imaginário social e da construção simbólica de cada pessoa.  

Tem-se ampliado a discussão de como a Ciência, Tecnologia & Inovação 

(CT&I) devem ser usadas estrategicamente para promover o desenvolvimento 

econômico, social, cultural, político e ambiental das nações. Apesar das dissonâncias 

que os indicadores mostram, não se pode negar que o Brasil é um país rico, 

considerando seu Produto Interno Bruto (PIB) e o significativo parque produtivo 



instalado, em especial nas áreas da indústria e do agronegócio. A inserção competitiva 

de vários produtos brasileiros no mercado internacional é inegável. Na contramão desse 

amistoso crescimento está o Maranhão.   

Segundo dados do IBGE4, a população maranhense é composta por 6.118.995 

habitantes, dos quais 21,4%, com mais de 15 anos, são analfabetos – os índices de 

analfabetismo funcional são mais críticos, atingindo 34,8% dos maranhenses. A energia 

elétrica chega a 90,2% dos domicílios; apenas 47% da população local possuem 

serviços de telefonia; 8% têm computador em suas residências; 82,3% têm televisão e 

72% possuem aparelhos de rádios.  

Então, como produzir e tratar de ciência, assunto aparentemente elitista e de 

difícil entendimento, entre uma população pobre e que pouco tem acesso às descobertas 

e novidades do mundo científico? Disseminar a cultura científica é promover a inclusão 

social. Nesse contexto, observam-se iniciativas pontuais do poder público voltadas ao 

desenvolvimento técnico-científico, a exemplo das Fundações de Amparo à Pesquisa, 

mantidas pelos governos estaduais.  

Criada em 1990, por meio da Lei 5030/90 do Estado do Maranhão, a Fundação 

de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão – 

Fapema - foi implantada com o objetivo de cumprir um papel fundamental para o 

desenvolvimento científico e tecnológico no Estado. A Fapema fomenta a produção do 

conhecimento científico básico e avançado, bem como o desenvolvimento de soluções 

tecnológicas inovadoras. As ações da Fundação são pautadas pela promoção do 

crescimento da CT&I, buscando a melhoria da qualidade de vida da população.  

Hoje, a Fapema é a maior agência de fomento da região. Como estratégia de 

difusão do conhecimento gerado no Maranhão, implantou uma política para divulgar a 

CT&I do Estado, com a criação de um Núcleo responsável pela comunicação científica. 

O Núcleo de Difusão Científica (NDC) da instituição utiliza ferramentas 

comunicacionais para promover o intercâmbio entre o conhecimento científico 

produzido nos centros de pesquisa do Estado e a sociedade, buscando aproximar a 

pesquisa e as descobertas científicas do cotidiano da população. 

São exemplos de ações estratégicas desenvolvidas pelo Núcleo, o Prêmio 

Fapema, o programa Rádio Inovação, o projeto Colóquios Fapema, o programa de 
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TV Momento Ciência, o Portal Fapema (www.fapema.br), o manual Relacionamídia 

e a Revista Inovação, objeto de estudo deste artigo.  

Pretende-se portanto, neste estudo, analisar de que forma esses instrumentos 

contribuem para os processos de alfabetização científica e democratização do 

conhecimento no Maranhão.  

 

2. A DIFUSÃO CIENTÍFICA: CONCEITOS DE JORNALISMO CIENTÍFICO, 

DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Há tempos que o conhecimento e o debate sobre ciência deixaram de ser uma 

atividade restrita aos cientistas e pesquisadores da área. Segundo Oliveira (2002), desde 

o advento da ciência, a imprensa sempre se fez presente de alguma forma, 

impulsionando a divulgação científica. Com o tempo, essa atividade tornou-se ainda 

mais específica, possibilitando o surgimento do jornalismo científico. 

Por jornalismo científico entende-se como a informação que está relacionada aos 

acontecimentos que permeiam o mundo da ciência, divulgada em uma linguagem 

compreensível ao grande público, por meio dos veículos de comunicação de massa. 

Mas, o que vem a ser exatamente ciência? França (2005) defende que: 

 

[...] a ciência busca a verdade, não apenas por amor ao conhecimento em si 
mesmo, mas também porque suas descobertas são úteis para a sociedade e 
resultam em progresso e bem-estar. Nesse sentido, os cientistas se tornam 
aliados do Estado Moderno, seu conhecimento e suas descobertas contribuindo 
para melhorar as relações entre os povos, a indústria, a saúde, a qualidade de 
vida e o destino das nações democráticas (França, apud Villas Boas, 2005, p. 
32). 

 

Wilson Bueno (apud Reis, 2002) analisa o papel do jornalismo científico em um 

contexto de atividades bastante amplo. Sobre as terminologias envolvidas na questão da 

transmissão do conhecimento científico, Bueno diferenciou difusão, disseminação e 

divulgação científica, conceitos adotados por Antonio Pasquali, para investigar as ações 

desenvolvidas pelo jornalista científico: a difusão está relacionada a qualquer processo 

de circulação do conhecimento em CT&I. Assim, são exemplos de difusão bancos de 

dados, reuniões científicas, congressos ou seminários, periódicos especializados, 

programas de rádio e televisão dedicados à ciência e à tecnologia e até mesmo filmes 

sobre temas científicos. 



A Disseminação Científica, por seu turno, é a denominação atribuída às trocas 

de informações entre especialistas. É conduzida por pesquisadores da área que utilizam 

linguagem técnica e jargões para se comunicarem com o público especializado, 

normalmente composto pelos próprios cientistas e pesquisadores; Já a divulgação 

científica têm como público-alvo o homem comum. Para tanto, emprega-se uma 

linguagem objetiva e acessível que todos possam compreender. Ela pode ser feita por 

meio dos veículos de comunicação de massa, livros didáticos, feiras de ciência ou 

folhetos informativos, enfim, qualquer forma de divulgação das informações técnico-

científicas destinadas ao público leigo. 

Segundo Bueno, a disseminação e a divulgação de ciência e tecnologia são, 

portanto, modalidades de difusão. Já quanto ao jornalismo científico Bueno esclarece 

que mais do que um ramo da atividade jornalística, o jornalismo científico é 

identificado como um gênero da divulgação científica que se apropria dos atributos do 

jornalismo. Conforme o autor, o jornalismo científico é:  

 
[…] um caso particular de divulgação científica e refere-se a processos, 
estratégias, técnicas e mecanismos para veiculação de fatos que se situam no 
campo da ciência e da tecnologia. Desempenha funções econômicas, político-
ideológicas e sócio-culturais importantes e viabiliza-se, na prática, através de um 
conjunto diversificado de gêneros jornalísticos (BUENO apud REIS, 2002, p. 
45). 

 
Essas distinções aqui esquematizadas certamente não esgotam a variedade e a 

multiplicidade de formas da interação do indivíduo com os temas da ciência e da 

tecnologia nas sociedades contemporâneas, mas podem contribuir para um 

entendimento mais claro da complexidade semântica que envolve a expressão cultura 

científica e o fenômeno que ela designa em nossa época. 

Por isso, o termo cultura científica nos soa mais adequado do que as várias 

outras tentativas de designação do amplo fenômeno da divulgação científica e da 

inserção no dia-a-dia de nossa sociedade dos temas da ciência e da tecnologia. Melhor 

do que alfabetização científica, popularização da ciência, percepção/compreensão 

pública da ciência, a expressão cultura científica tem a vantagem de englobar tudo isso 

e conter ainda, em seu campo de significações, a idéia de que o processo que envolve o 

desenvolvimento científico é um processo cultural, quer seja ele considerado do ponto 

de vista de sua produção, de sua difusão entre pares ou na dinâmica social do ensino e 

da educação, ou ainda do ponto de vista de sua divulgação na sociedade, como um todo, 



para o estabelecimento das relações críticas necessárias entre o cidadão e os valores 

culturais, de seu tempo e de sua história.  

 

2.1.1 A produção da notícia científica 

 

Para Hernando (2000), além de permitir que o homem tenha mais conhecimento 

de si e do universo, o jornalismo científico promove a democracia, uma vez que coloca 

ao alcance de muitos, o conhecimento de poucos. Cabem, nesse momento, alguns 

esclarecimentos. O primeiro diz respeito ao jornalismo científico ser uma prática 

privativa do jornalista. Ao cientista é incumbida a tarefa de produzir conhecimento, ao 

jornalista cabe a missão de publicizá-lo. O cientista utiliza uma linguagem técnica e 

especializada, enquanto o jornalista deve apurar as informações e difundi-las com uma 

linguagem simples e objetiva.  

O jornalismo científico tem como finalidade atrair o grande público que é 

alcançado pelos veículos de comunicação de massa, levando esclarecimentos e 

chamando a atenção para os avanços técnico-científicos e novas descobertas recém-

saídas dos laboratórios das universidades ou dos grandes centros de pesquisa. 

Para que haja um feedback positivo, o profissional destinado a escrever sobre 

CT&I precisa se municiar de boas estratégias a fim de tornar um texto aparentemente 

difícil, em uma informação atrativa, simples e de fácil entendimento ao público comum. 

Entretanto, como Oliveira (2002) pondera, o jornalismo científico requer além de boas 

técnicas argumentativas e de redação, um bom conhecimento sobre o mundo científico, 

tais como o desenvolvimento das pesquisas, os trabalhos realizados em cada laboratório, 

a história da ciência, as políticas científicas e tecnológicas, e principalmente, bons 

contatos com a comunidade científica. 

Como explica França (2005), a comunidade científica acreditava que o único 

profissional que estava habilitado a escrever sobre ciência eram os próprios 

pesquisadores ou especialistas. Por isso, a princípio, o jornalismo científico era visto 

com certa desconfiança, pois os profissionais responsáveis pela geração de 

conhecimento acreditavam que os jornalistas não eram capazes de desenvolver matérias 

sobre as suas atividades e poderiam deturpar o sentido real do trabalho científico. Os 

jornalistas, por sua vez, alegavam que os cientistas davam pouco valor a importância da 

difusão do conhecimento especializado. Todavia, por conta do pouco interesse do 

público pelos assuntos relativos à ciência, os especialistas passaram a estudar uma 



forma de se fazerem compreender. Notaram que a utilização de uma linguagem 

excessivamente técnica era desnecessária. 

A partir dessa constatação, os cientistas perceberam que era inútil não alcançar o 

grande público e, para modificar tal situação o apoio da imprensa era fundamental. O 

resultado dessa transformação foi, segundo França (2005, p. 37), “o aparecimento de 

artigos mais claros, o aumento da visibilidade e certamente um interesse maior do 

público sobre a ciência”.  

 
2.2 O papel social do jornalista científico  

 

Ao contrário do que boa parte dos jornalistas pensam, lugar de informação 

científica não é apenas nos cadernos especializados em CT&I. O conhecimento 

científico pode e deve ser utilizado para auxiliar até mesmo a compreensão de notícias 

factuais, auxiliando a cobertura jornalística em diversas áreas. Oliveira (2005, p. 47) dá 

um exemplo de como isso pode ser feito: “Se há uma enchente, por exemplo, assunto 

que costuma ser divulgado na editoria de cidade ou na geral, o jornalista pode conversar 

com meteorologistas para entender o fenômeno natural”. Assim, o jornalista poderá se 

subsidiar de informações técnicas fornecidas por um especialista para tornar até o fato 

mais cotidiano atraente.  

Quanto às notícias de caráter eminentemente técnico, ao jornalista cabe a função 

de informar ao grande público, por isso ele deverá trabalhar com uma linguagem 

simples, objetiva e acessível. O cientista, por sua vez, costuma produzir trabalhos 

voltados a grupos específicos, leitores especializados e provavelmente, mais exigentes. 

Por isso, artigos, dissertações e teses divulgados na mídia especializada não são bem 

aceitos pelo público comum, o teor prolixo desse tipo de texto só é entendido por quem 

realmente detém informações sobre o assunto em questão. Isso quer dizer que o 

jornalista deve se comportar como um intérprete, decodificando o trabalho científico e 

transformando-o em um texto sintético e compreensível. Oliveira (2005, p. 43) afirma 

que 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. 

Logo, é a função particularmente educativa um dos princípios balizadores da 

prática do jornalismo científico, que não deve ser entendido somente como um meio de 



reproduzir informações geradas a partir dos especialistas, mas, sobretudo, como um 

instrumento interpretativo de democratização da linguagem científica. É por meio do 

jornalismo científico que a população compreende como as novas descobertas e o 

avanço científico podem ser úteis ao seu cotidiano e proveitosos para a solução de 

problemas. 

Bueno (2009) adverte para um problema decorrente do contato entre jornalistas e 

especialistas. Muitos jornalistas científicos e divulgadores científicos, pelo contato 

regular com fontes especializadas, acabam passando para o “outro lado do balcão”, 

esquecendo-se de que são fundamentalmente mediadores no processo de 

relacionamento entre a informação especializada e o público leigo. O professor atribui a 

essa ação o nome de “síndrome do salto alto”. O autor observa que alguns jornalistas 

começam a escrever para os especialistas, mais interessados em explicitar seu 

conhecimento recém adquirido e em evidenciar erudição, do que em efetivamente 

comunicar-se com o cidadão comum. Por isso, estabelecem ruídos na comunicação, 

elitizam o processo de divulgação e se distanciam de sua função original de mediadores. 

É importante que o jornalismo científico seja entendido, sobretudo, como uma 

prática investigativa. É necessário que espaços sejam criados para uma cobertura mais 

aprofundada no campo da ciência. A imprensa tem o dever de noticiar, mas também 

possui uma dimensão social indiscutivelmente importante. O jornalismo científico pode 

contribuir muito mais nesse processo de alfabetização científica em que países como o 

Brasil vivem.  

A explosão de informações, a necessidade de veiculá-las com rapidez (que se 

acelerou com o jornalismo on line e a web de maneira geral), o compromisso com a 

espetacularização da notícia e a ausência de um jornalismo efetivamente investigativo, 

infelizmente têm contribuído decisivamente para a desqualificação da cobertura. 

Portanto, é necessário antes de qualquer outra medida ser tomada, superar o despreparo 

profissional e a falta de consciência no que diz respeito à relevância de se tratar 

seriamente assuntos pertinentes à Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

3. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DO NÚCLEO DE DIFUSÃO 

CIENTÍFICA 

 

A prática do jornalismo científico em assessorias de instituições de ensino ou de 

fomento à pesquisa torna-se indispensável, requerendo maior profissionalização das 



equipes responsáveis pela comunicação destas entidades. O jornalismo científico é uma 

contribuição fundamental para democratização do conhecimento. Portanto, um 

profissional só será capaz de realizar um bom trabalho de difusão da produção científica 

se estiver afinado com as características e especificidades que essa atividade envolve. 

Oliveira (2005) chama a atenção para o fato de que a divulgação de CT&I deve 

partir, a princípio, dos órgãos governamentais, da comunidade científica e, 

conseqüentemente, da própria universidade, onde se concentra boa parte dos 

pesquisadores e cientistas. As universidades possuem um papel preponderante nesse 

processo ao agirem como uma ponte entre a geração de conhecimento técnico e 

especializado e a propagação dessas ações à sociedade. 

A Fapema e seu NDC elaboraram estratégias que sugerem um entendimento da 

Ciência, Tecnologia & Inovação como preponderantes para melhorar as condições de 

vida da sociedade. A preocupação e os esforços para promover e fomentar a pesquisa 

inovadora são fatores que expressam o potencial de desenvolvimento de uma nação. No 

Brasil, o conhecimento científico é produzido, na maioria das vezes, em espaços ligados 

a grandes empresas, projetos de pesquisa ou nas universidades. Porém, essa produção 

não pode ficar enclausurada entre muros, dissertações, teses ou relatórios. É tempo de 

investir em difusão científica. 

É com esse intuito que o NDC trabalha com ações estratégicas de comunicação, 

em articulação com os principais centros produtores de pesquisa – universidades, 

escolas e empresas privadas. No presente artigo, detalharemos além da Revista 

Inovação, objeto de análise deste ensaio, os seis instrumentos trabalhados pelo Núcleo: 

a) Portal Fapema (www.fapema.br) 

 Atualizado em tempo real, o “Portal Fapema” é uma das principais ferramentas 

de comunicação da instituição com o público: acadêmicos, pesquisadores e sociedade. 

O endereço eletrônico da Fundação consta na lista dos 50 domínios pioneiros da 

internet, segundo dados do Comitê Gestor da Internet Brasileira. Países como França, 

Portugal, Tunísia e Índia, do total de 37 países, e de um universo de mais de 320 

cidades pelo planeta, acessam periodicamente o endereço eletrônico www.fapema.br.  

  

 

 

 



 

 

 

Figura 1. Tabela de acessos do Portal Fapema 

b) Prêmio Fapema 

 Em sua IV edição, o Prêmio é tido como a maior premiação científica do Estado. 

O número de inscrições bateu o recorde de 222 trabalhos em um Maranhão já com a 

marca de 430 cientistas com nível de doutorado. Tal crescimento reflete uma política de 

qualificação de recursos humanos apoiada pelo poder público, em ascensão no país. O 

Prêmio Fapema é pioneiro no Norte/Nordeste e um dos maiores do Brasil. A iniciativa 

busca difundir e apoiar a pesquisa científica produzida no Maranhão, premiando os 

trabalhos que se destacaram na CT&I. O objetivo é estimular e incentivar o pesquisador 

a buscar linguagem criativa e inovadora para popularizar a ciência e a tecnologia, 

mostrando como a vida de cada um depende das descobertas científicas e suas 

aplicações tecnológicas. 

c) Rádio Inovação 

O programa “Rádio Inovação” divulga as novidades do mundo da CT&I, por 

meio de reportagens e entrevistas acerca da produção científica e tecnológica produzida 

no Maranhão e no Brasil. O programa estreou no dia 14 de fevereiro de 2008, com o 

nome “Fapema em Ação”, em caráter experimental, em uma parceria com a Rádio 

Univima Web (somente acessível pela internet) da Universidade Virtual do Maranhão 

(Univima), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do 

Maranhão. Nesse primeiro momento foram produzidas 12 edições semanais, durante 3 

meses. 

Em maio de 2008, o programa passa por mudanças. Buscando-se atingir um 

público maior e estratégico, a Fundação firmou parceria com duas rádios abertas de São 

Luís: a Rádio Universidade FM (frequência 106,9), vinculada à Universidade Federal 

do Maranhão, e a Rádio Esperança FM (frequência 100,9), trazendo linguagens 

diferentes para públicos distintos e alcançando todas as camadas sociais. Atualmente, já 

foram mais de 60 programas ao ar e disponibilizados para download no Portal Fapema. 

d) Momento Ciência 

O programa de TV “Momento Ciência” é um projeto que objetiva levar aos 

telespectadores as pesquisas científicas e tecnológicas maranhenses de forma interativa, 

clara e acessível, com o formato fundamentado nos princípios do jornalismo científico, 



aproximando o público dos trabalhos desenvolvidos no Estado, em prol da melhoria e 

do bem-estar da sociedade. O programa possui formato de revista eletrônica e resgata de 

forma ágil as principais pesquisas maranhenses. Alguns programas pilotos já foram 

gravados e espera-se estreá-lo em rede aberta até o final desse semestre. A criação deste 

programa televisivo tem por finalidade agregar valores no âmbito do conhecimento 

científico e tecnológico do Maranhão dando, assim, maior visibilidade às produções 

locais e incentivando futuros pesquisadores a fazerem parte de uma história de 

desenvolvimento e contribuição social.   

e) Colóquios Fapema 

O projeto "Colóquios Fapema" consiste na realização, periódica, de ciclos de 

debates e conferências sobre temas de interesse da comunidade científico-acadêmica e 

do Estado do Maranhão, ministrados por pesquisadores e cientistas de referência 

nacional e/ou internacional. Com o propósito de contribuir para o desenvolvimento 

sociocultural, científico, tecnológico e econômico sustentável do Maranhão, a Fapema 

promove por meio da realização do Colóquios a integração e fomento à pesquisa no 

Estado. 

f) Relacionamídia 

O “Relacionamídia: manual de relacionamento com a mídia” é uma publicação 

lançada com o objetivo de conscientizar o pesquisador acerca da importância da 

democratização do conhecimento da difusão científica, orientando-o a um 

relacionamento sadio e perene com os veículos de comunicação. 

 

3.1 A contribuição da revista científica: a Revista Inovação  

  

A comunicação científica é fundamental para o êxito da pesquisa, pois legitima 

os atores envolvidos no processo, divulgando avanços e benefícios para a sociedade. A 

divulgação do conhecimento aplicado nos laboratórios e centros de pesquisa possibilita 

o acesso aos resultados por parte dos interessados, além de estimular a atividade 

científica na academia e representar uma prestação de contas pelo apoio recebido da 

sociedade, por meio das instituições de fomento. 

Hernando (2002, p. 2) pontua que “todas as atividades humanas têm sido e são 

transformadas pela atividade científica e tecnológica”. Teixeira (2004) afirma que a 

divulgação científica oportuniza aos indivíduos melhor compreensão da realidade na 



qual estão inseridos. Neste cenário, o jornalismo científico desempenha um papel 

importante, além de contribuir para a democracia e o equilíbrio cultural. 

O processo de comunicação que se pretende eficaz, depende do entendimento de 

basicamente três elementos: o veículo utilizado para transferência das informações, a 

natureza dessas informações e o público que se deseja atingir (Meadows, 1999). Dentre 

os veículos utilizados na comunicação científica, percebe-se a existência de dois 

grandes grupos: o meio impresso, foco deste artigo, e o eletrônico. 

No processo de comunicação científica por meio impresso, as revistas científicas 

são veículos de referência, já que por meio delas os pesquisadores formam redes de 

colaboração, atualizando temáticas específicas e compartilhando conhecimento. Stumpf 

(1998) classifica a revista como o principal veículo de comunicação do saber, segundo o 

autor elas são o arquivo da ciência e o principal meio para conferir prestígio e 

reconhecimento aos pesquisadores. 

Criada ainda no século XVII, a revista científica se tornou a forma mais utilizada 

para transmissão de conhecimento nessa área por ser um meio de fácil produção e 

distribuição. Outro momento marcante das revistas é o início do século XX com suas 

transformações técnicas, descobertas científicas e processo acelerado de urbanização. 

 

As revistas acompanham essa euforia – centenas de títulos são lançados – e, com 
as inovações na indústria gráfica, apresentam um nível de requinte visual antes 
inimaginável. Nesse momento, o Rio de Janeiro, capital da República, possuía o 
maior parque gráfico do país, onde vão proliferar publicações de todos os 
gêneros. A imprensa começa a se profissionalizar, acompanhando a evolução da 
nascente industrialização do país. Para fundar e manter uma revista, passa a ser 
necessário unir, a um só tempo, técnica e capital (Scalzo, 2004, p.29). 
 

O aumento acelerado do número de títulos de revistas e periódicos em todas as 

áreas do conhecimento no último século vem constituindo preocupação para os 

profissionais que se interessam pela qualidade da informação científica (Meadows, 

1999). As ferramentas de comunicação oferecidas pelas revistas científicas podem 

auxiliar substancialmente o trabalho de divulgação científica ao agilizarem e 

democratizarem a divulgação do conhecimento gerado no ambiente acadêmico. 

Observando-se todas as potencialidades do discurso jornalístico utilizado nas revistas, 

torna-se muito mais fácil desenvolver um trabalho de jornalismo científico pautado no 

compromisso com os objetivos das pesquisas e necessidades da população atendida. Daí 

a importância deste instrumento de divulgação das ações de CT&I. É dentro deste 



contexto e fundamentada nos princípios descritos acima que se insere a Revista 

Inovação – periódico científico trimestral produzido pela Fapema.  

O Estado conta com três grandes centros de pesquisa – Universidade Federal do 

Maranhão, Universidade Estadual do Maranhão e Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA, antigo Cefet) -, e instituições privadas que 

produzem um conhecimento vultoso e, muitas vezes, não é apresentado à sociedade. 

Quantas monografias, dissertações e teses são defendidas todos os anos sem que a 

comunidade científica tome conhecimento? Quantos inventos saem dos laboratórios 

todos os anos e apenas uma parcela mínima acaba tornando-se notícia? E quantos 

importantes projetos de pesquisa são desenvolvidos por alunos e professores sem que 

ninguém saiba?  

A Revista Inovação representa, dessa forma, um importante instrumento de 

divulgação do trabalho científico do Maranhão. Com projeto editorial e gráfico 

reformulado e pautado na investigação científica, a revista prima por demonstrar à 

sociedade a valorosa contribuição que as produções científicas geradas podem oferecer 

ao desenvolvimento do Estado.  

Publicada trimestralmente, a revista está em seu quarto ano e na nona edição. A 

Inovação é uma revista de caráter pluralista, não-doutrinário, multidisciplinar, com o 

objetivo maior de divulgar, discutir, promover e possibilitar o desenvolvimento da 

ciência em seus mais variados aspectos, com enfoque especial para a ciência produzida 

no Maranhão.  

São produzidos dois mil exemplares distribuídos gratuitamente entre escolas, 

universidades, instituições de pesquisa, Governo Federal, Estadual e Municipal e 

parceiros. O periódico traz artigos científicos, agenda de eventos na área da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, reportagens científicas especiais, resenhas, entrevistas e 

curiosidades. A publicação ressalta o crescimento das pesquisas locais e reafirma a nova 

tendência dos trabalhos realizados no Estado: do pesquisador júnior ao sênior, os 

projetos produzidos são pautados pela preocupação com a melhoria da qualidade de 

vida e o bem-estar social. 

Recentemente, a publicação passou por uma reformulação editorial que incluiu 

um novo projeto gráfico e a prática efetiva do jornalismo científico, ao contemplar em 

seu conteúdo reportagens especiais de caráter investigativo, tendo o mundo científico 

como pauta. Novas editorias foram criadas e outras já existentes permaneceram. 

Integram fixamente o corpo editorial da Inovação as seguintes seções: 



a) Entrevista: a cada edição um pesquisador de referência estadual e/ou nacional ou 

alguém do cenário político/cultural é entrevistado; 

b) Fapema é notícia: seção institucional com fins de publicização das ações da 

Fapema; 

c) Eventos: espaço para divulgação de eventos científicos e/ou culturais que acontecem 

no Maranhão; 

d) Agenda: a seção traz uma agenda de seminários, cursos, palestras, reuniões ou 

conferências no meio científico/acadêmico (com destaque para os apoiados pela 

Fapema); 

e) Fórum do Leitor: traz sugestões e opiniões do leitor da Revista Inovação;  

f) Curiosidades: nesse espaço a idéia é trazer curiosidades sobre o mundo da CT&I; 

g) Novos Talentos: com grande destaque, a seção busca sempre mostrar as produções e 

iniciativas de jovens pesquisadores, em âmbito local, que participam da iniciação 

científica; 

h) Resenha: pesquisadores locais são convidados para resenhar sobre alguma obra, 

preferencialmente publicações locais; 

i) C&T em destaque: espaço para divulgação de editais e novos convênios firmados na 

área da CT&I; 

j) Perfil: reportagem no modelo perfil sobre pesquisadores maranhenses que 

reconhecidamente foram destaque no cenário local, nacional ou internacional; 

l) Reportagens científicas variadas: são produzidas matérias sobre os diferentes 

campos da pesquisa, buscando-se sempre pontuar cada uma das áreas das Ciências. 

 

Figura 2. Nove edições da Revista Inovação 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Embora os avanços em CT&I sejam perceptíveis, grande parte da população 

vive indiferente aos rumos que a pesquisa científica vem tomando no Brasil. Dessa 

forma, verificou-se que a mídia passou a desempenhar a função estratégica de 



fornecedora de informações científicas, as quais permitem que todos se sintam 

minimamente afinados com as questões centrais de um mundo que, sob a égide da 

ciência e da tecnologia, mostra-se em contínua e rápida transformação. 

A Fapema e sua equipe multidisciplinar de comunicadores do Núcleo de Difusão 

Científica entendem que não basta apenas produzir ciência, é necessário difundi-la. A 

ciência e a tecnologia não devem permanecer nas prateleiras, elas precisam ganhar as 

ruas, as bancas, as telas. Em um país onde há pouco incentivo em pesquisa por parte da 

iniciativa privada e esta produção científica é normalmente financiada pelo dinheiro 

público, é um dever de todos prestar contas deste investimento. Portanto, difundir 

ciência não é uma opção, mas uma obrigação que decorre naturalmente de uma 

perspectiva cidadã, de educação permanente, de inclusão social. 

 

Referências 

AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira: introdução ao estudo da cultura no 
Brasil São Paulo, Melhoramentos, 1943. 
 
BUENO, Wilson da Costa. O que está faltando ao Jornalismo Científico brasileiro? 
Disponível em: 
<http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/jornalismo_cientif
ico/artigo25.htm>. Acesso em: 20/06/2007.  
 
BUENO, Wilson da Costa. Os novos desafios do Jornalismo Científico. Disponível 
em: 
<http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/jornalismo_cientif
ico/artigo9.php>. Acesso em: 20/06/2007. 
 
CALVO HERNANDO, Manuel. El periodismo del III milenio. 2002. 
 
JUNIOR, Ademir Pereira da Cruz. A divulgação de ciência, segundo dos estudantes 
de 2º grau. Disponível em: 
<http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/divulgacao_cienti
fica/artigo2.php>. Acesso em: 20/07/2007. 
 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 
Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2004. 
 
MACEDO, Eliana Frantz de. O espaço para a divulgação científica no Brasil. 
Disponível em: 
<http://www.jornalismocientifico.com.br/jornalismocientifico/artigos/jornalismo_cientif
ico/artigo3.php>. Acesso em: 20/06/2007. 
 
MEADOWS, Arthur J. A comunicação científica. Brasília, DF: Brinquet de Lemos, 
1999. 
 



OLIVEIRA, Fabíola de. Jornalismo Científico. 2. ed. São Paulo, Contexto, 2005. 
 
PRO SCIENTIAE. Boletim eletrônico do Núcleo José Reis de Divulgação Científica 
da ECA/USP. Disponível em: <http://www.eca.usp.br/njr/proscientiae/forum.htm>. 
Acesso em: 20/06/2007. 
 
REIS, Arley. Assessoria de Imprensa, Jornalismo Científico e Jornalismo Online: 
levantamento do uso da Internet pelas universidades federais brasileiras em 2002. 
Universidade Federal de Santa Catarina, Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção, 2002. Disponível em: 
<http://teses.eps.ufsc.br/defesa/pdf/3434.pdf>. Acesso em: 02/04/2007.  
 
STAULLBAUM, Imara. Divulgação da produção científica: uma proposta de 
sistematização das sinopses de teses e dissertações usando abordagem jornalística. 
Universidade Federal de Santa Catarina, Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção, 2005. Disponível em: 
<http://teses.eps.ufsc.br/defesa/pdf/5258.pdf>. Acesso em: 02/04/2007. 
 
STUMPF, I. R. C. Reflexões sobre as revistas brasileiras. InTexto, Porto 
Alegre, n. 3, 1998. Disponível em: <http://www.intexto.ufrgs.br/>. Acesso em: 
10/02/2009. 
 
TEIXEIRA, Mônica. Pressupostos do Jornalismo de Ciência no Brasil. In: 
Massarani, L. et al (orgs.). Ciência e Público: Caminhos da divulgação científica no 
Brasil. Rio de Janeiro. Editora UFRJ, 2004. 
 
VILAS BOAS, Sérgio. Formação e Informação Científica. São Paulo, Summus 
Editorial, 2005. 
 
 


