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RESUMO 

Ao consideramos o contexto das práticas de divulgação científica nos blogs e 
perfis do Instagram de cientistas da área do Ensino de Química, o objetivo geral 
desta pesquisa foi analisar as relações estabelecidas entre o fazer científico e 
sua socialização pelos cientistas, no âmbito das redes sociais, buscando as 
relações estabelecidas em um novo modelo de divulgação científica. Utilizou-se 
o método netnográfico, como caminho metodológico desta investigação, que tem 
suas origens na etnografia e como base o estudo do comportamento em 
ambientes digitais. Temos como pergunta norteadora para a pesquisa: de que 
forma os cientistas da área de Ensino de Química se posicionam em relação à 
divulgação científica em seus blogs e Instagram e como os processos de 
interação estabelecidos nessas redes contribui na circulação do conhecimento 
científico? Para responder esse questionamento, foram realizadas discussões 
teóricas sobre os ciberespaços e as relações que são produzidas nestes e, por 
fim, procuramos discutir questões voltadas para a divulgação científica e para a 
produção de fake news nas redes sociais e como estas têm impacto na 
sociedade. Foram selecionadas quatro páginas de blogs da área do Ensino de 
Química e cinco perfis do Instagram que possui relação direta com às páginas 
dos blogs. Mediante a imersão realizada nestas redes e nas páginas dos blogs 
emergiram duas categorias de análise: relação das páginas dos blogs com a 
divulgação científica, interação estabelecida com os internautas no Instagram. 
Como resultado dessas análises evidenciou-se em um primeiro momento que as 
páginas dos blogs cumprem com a função do conteúdo característicos das 
práticas de divulgação científica, porém, observou-se um desuso por parte dos 
sujeitos que acessam a essas páginas. Em relação aos perfis de Instagram 
podemos evidenciar que estes realizam divulgação científica, porém, o 
engajamento nessas páginas ainda é baixo e isto pode ser resultado do algoritmo 
do Instagram na entrega dos conteúdos. Por fim concluímos que fazer 
divulgação científica em redes sociais pode contribuir para a circulação do 
conhecimento científico, porém, faz-se necessário ampliar as discussões acerca 
desta temática para compreender de forma mais aprofundada qual o real alcance 
destas páginas e perfis com o público curioso por ciência. 
 
Palavras-chave: divulgação científica, blogs, instagram, netnografia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

When considering the context of scientific dissemination practices in the blogs 
and Instagram profiles of scientists in the field of Chemistry Teaching, the general 
objective of this research was to analyze the relationships established between 
scientific practice and its socialization by scientists, within the scope of social 
networks, seeking the relationships established in a new model of scientific 
dissemination. The netnographic method was used as a methodological path for 
this investigation, which has its origins in ethnography and as a basis the study 
of behavior in digital environments. We have as a guiding question for the 
research: how do scientists in the Chemistry Teaching area position themselves 
in relation to scientific dissemination on their blogs and Instagram and how the 
interaction processes established in these networks contribute to the circulation 
of scientific knowledge? To answer this question, theoretical discussions were 
held about cyberspaces and the relationships that are produced in them and, 
finally, we sought to discuss issues related to scientific dissemination and the 
production of fake news on social networks and how these have an impact on 
society. Four pages of blogs in the area of Chemistry Teaching and five Instagram 
profiles were selected that have a direct relationship with the pages of the blogs. 
Through the immersion carried out in these networks and in the pages of the 
blogs, two categories of analysis emerged: the relationship between the pages of 
the blogs and scientific dissemination, and the interaction established with 
Internet users on Instagram. As a result of these analyses, it was shown at first 
that the pages of the blogs fulfill the function of the content characteristic of the 
practices of scientific dissemination, however, there was a disuse by the subjects 
who access these pages. Regarding Instagram profiles, we can show that they 
carry out scientific dissemination, however, engagement on these pages is still 
low and this may be a result of the Instagram algorithm in the delivery of content. 
Finally, we conclude that making scientific dissemination in social networks can 
contribute to the circulation of scientific knowledge, however, it is necessary to 
broaden the discussions on this theme to understand in a more profound way the 
real reach of these pages and profiles with the public curious about science.. 
 
Key Words: scientific dissemination, blogs, instagram, netnography. 
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INTRODUÇÃO 

O avanço tecnológico no Brasil tem permitido cada vez mais que famílias 

brasileiras tenham acesso à internet e a todas as informações nela presente. No 

contexto atual de enfrentamento da pandemia de COVID-19 fica mais evidente 

o papel das tecnologias de informação e comunicação (TIC) nos diversos 

aspectos de nosso cotidiano. Os elementos tecnológicos estão presentes de 

forma pervasiva em todos os elementos da vida em sociedade, dos costumes e 

da economia, sendo que a participação de todos os atores potencialmente 

impactados pelo seu uso seja essencial. Diante desse cenário complexo, exige-

se dos países um rápido avanço na adoção das TIC em muitos setores: nas 

empresas, na educação, no comércio, na saúde, no governo, entre outros.  

Com as diversas medidas de restrições à circulação de pessoas, 

adotadas frente ao enfrentamento da COVID-19, a internet, em particular, tem 

sido indispensável para garantir a comunicação, o acesso à informação, o 

comércio eletrônico, a prestação de serviços públicos, a telemedicina, o trabalho 

remoto, o ensino a distância e a fruição cultural. Porém, as disparidades no 

acesso e no uso da rede tornaram-se mais evidentes, indicando que a 

apropriação dos potenciais benefícios da Internet é mais limitada entre as 

parcelas mais vulneráveis da população. 

Dessa forma dos dados apresentados pelo Centro Regional de Estudos 

para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br) apontam que 

em 2020, a proporção de domicílios com acesso à Internet chegou a 83%, o que 

representa aproximadamente 61,8 milhões de domicílios com algum tipo de 

conexão à rede. Os dados da pesquisa revelam que houve um aumento de 12 

pontos percentuais em relação a 2019 (71%). Segundo o relatório apresentado 

pelo instituto tal movimento foi mais acentuado entre classes econômicas mais 

vulneráveis: as classes C (de 80%, 2019, para 91%, em 2020) e DE (de 50%, 

em 2019, para 64%, em 2020)1. 

Em relação ao uso da Internet, os dados da pesquisa apontam que 

aproximadamente 152 milhões de brasileiros eram usuários da rede em 2020, o 

que representa 81% da população com dez anos ou mais. Evidencia-se dessa 

 
1 Os dados desta pesquisa encontram-se disponível em: 
https://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/20211124201505/resumo_executivo_tic_domicili
os_2020.pdf  

https://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/20211124201505/resumo_executivo_tic_domicilios_2020.pdf
https://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/20211124201505/resumo_executivo_tic_domicilios_2020.pdf
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forma um aumento de sete pontos percentuais em relação ao ano de 2019 

(74%), os dados denotam que esse aumento foi impulsionado por residentes 

tanto de áreas rurais (de 53% para 70%) quanto urbanas (de 77% para 83%), o 

que resultou em um menor patamar de desigualdade.  

As desigualdades sociais também são manifestadas no ambiente digital, 

com potencial de restringir oportunidades e até mesmo condições de 

cumprimento de combate à pandemia. Os dados da CETIC.br revelam que 

mulheres negras acessaram a Internet exclusivamente pelo telefone celular 

(67%) em maiores proporções que homens brancos (42%), ao passo que elas 

realizaram transações financeiras (37%), serviços públicos (31%) e cursos (18%) 

pela Internet em proporções inferiores às de homens brancos (51%, 49% e 30%, 

respectivamente), tais dados colocam em evidência as múltiplas camadas da 

desigualdade e seus efeitos combinados sobre aproveitamento das 

oportunidades digitais por diferentes parcelas da população. 

Dessa forma ao mesmo tempo que o acesso à informação deveria ser um 

direito inalienável de todos, este processo ainda tem muito o que avançar dentro 

da sociedade para que possamos continuar discutindo questões de 

democratização do acesso à informação. 

 Sendo assim, podemos observar na Figura 1, a explosão de notícias 

falsas na internet, um dos aspectos discutidos ao longo desta pesquisa sobre as 

práticas de Divulgação Científica (DC) como combate à produção de fake news 

na web. Dessa maneira Moretzsohn (2017) aponta que o comportamento dos 

usuários da internet se tipifica ao dizer que o “compartilhamento de informações 

sem qualquer preocupação com a veracidade, resulta na disseminação de 

boatos ou de trucagens assumidas como verdadeiras” (p.302). 
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Fonte: Rádio senado. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2020/04/22/presidente-da-cpmi-das-fake-news-fala-

sobre-pesquisa-da-fiocruz-que-mostra-utilizacao-das-redes-sociais-para-espalhar-mentiras-

sobre-a-covid-19 

 

 Dessa forma, conforme aponta Chalmers (1993), a Ciência passa uma 

ideia de confiabilidade e qualquer coisa que se possa afirmar com caráter 

científico parece ter uma relevância sobre as pessoas. Tal relevância para o 

autor não é exclusivo do senso comum, mas também é compartilhado no meio 

acadêmico e em outras áreas do conhecimento. Para Vogt et al. (2006), o ato de 

comunicar publicamente a Ciência adquire um papel fundamental nas 

sociedades contemporâneas não só pela importância na formação dos 

indivíduos, mas também por uma própria necessidade da Ciência. Segundo o 

autor  

a interação entre a ciência e os variados tipos de público é hoje, então, 
uma exigência social, e não somente um filantrópico desejo de 
democratizar o conhecimento, nem somente deve-se ao efeito da 
importância da tecnologia em nossas vidas (VOGT et al., 2006, p.88-
89). 
 

 Ao dialogar com tal perspectiva entendemos que a Ciência cumpre um 

papel importante na sociedade que é de democratizar o acesso à informação 

aos diversos tipos de público a fim de se levar o conhecimento produzido para 

que as pessoas não possam ser confundidas por informações errôneas que 

Figura 1 - Fiocruz contra as fakes news 

https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2020/04/22/presidente-da-cpmi-das-fake-news-fala-sobre-pesquisa-da-fiocruz-que-mostra-utilizacao-das-redes-sociais-para-espalhar-mentiras-sobre-a-covid-19
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2020/04/22/presidente-da-cpmi-das-fake-news-fala-sobre-pesquisa-da-fiocruz-que-mostra-utilizacao-das-redes-sociais-para-espalhar-mentiras-sobre-a-covid-19
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2020/04/22/presidente-da-cpmi-das-fake-news-fala-sobre-pesquisa-da-fiocruz-que-mostra-utilizacao-das-redes-sociais-para-espalhar-mentiras-sobre-a-covid-19
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circulam a todo tempo pela web. Nesse sentido Giardelli (2012) aponta que 

estamos inseridos em mundo onde a conexão entre as pessoas se faz 

importante, considerando a aprendizagem por colaboração e ao 

compartilhamento social de informações aos quais estamos expostos em uma 

“explosão” de novas ideias e novas abordagens. Assim, fica evidente a 

importância do papel do cientista frente às diversas formas de socialização do 

conhecimento. Tal avanço é uma realidade da sociedade que se encontra em 

constante evolução e o estado de colaboração e compartilhamento da 

informação criou raízes na sociedade e, com o meio científico não foi diferente.  

 Evidenciamos tal fato com a utilização dos recursos proveniente da web 

e das redes sociais na internet2 (RSI) atrelados ao processo de comunicação da 

informação científica e, dessa maneira, mesmo que um pesquisador não esteja 

presente no meio on-line, as suas pesquisas são divulgadas em blogs, redes 

sociais, base de dados ou repositórios e dessa forma indiretamente faz-se 

presente nas comunidades virtuais (ARAÚJO, 2014). 

As mais diversas ferramentas de mídia social têm tornado cada vez mais 

importantes no fluxo de trabalho do pesquisador (CORRÊA, 2011; PINHEIRO, 

2012; PESSONI, 2012). Barros (2015) evidencia que “um item de avaliação 

adotado [...] pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) refere-se às iniciativas de educação e divulgação científica 

feitas pelos próprios cientistas” (p.21). Fica evidente dessa forma que cada vez 

mais é necessário que os pesquisadores extrapolem as barreiras físicas da 

academia e ocupem espaços no ambiente digital para suas práticas de DC.  

Ressaltamos ainda que será avaliado como critério de “divulgação” se os 

cientistas possuem blogs pessoais sobre ciência e se fazem a divulgação à mídia 

os resultados obtidos com os seus trabalhos (CNPq, 2012)3. Se antes o 

pesquisador era avaliado apenas pela sua produtividade acadêmica, hoje o 

pesquisador tem a necessidade de tomar consciência da importância de fazer 

divulgação online de seus produtos de pesquisa. Barros (2015) argumenta que 

 
2 Na literatura também são utilizadas nomenclaturais tais como “mídias sociais”, “redes sociais 
da internet”, “redes sociais da web 2.0” ou “redes sociais virtuais” para poder referir-se as 
ferramentas existentes, com características de rede social, na internet adotado por Recuero 
(2009). 
3 Informação disponível em < http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/29770> acesso em 22/09 às 
14:28 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/29770
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É notório que com o aumento geral do uso da internet, uma porção 
crescente de trabalho dos pesquisadores passou a ocorrer on-line, 
através de trocas de e-mail, acesso a bases de dados bibliográficas 
online, blogs, colaborando através de ferramentas de ciência 
eletrônica[...] (BARROS, 2019, p.29). 
 

Os blogs tiveram o seu boom nos anos 2000 como recurso de criação de 

um diário eletrônico para registro de experiências e vivências pessoais daquele 

sujeito que registrava sua conta em uma das várias redes de hospedagem 

dessas páginas. Dessa forma Flores (2016) aponta que “o movimento de criação 

de blogs, intensificado a partir de 2008 com a congregação em condomínios 

como o ScienceBlogs Brasil” (p.19), passou a declinar a partir do ano de 2013. 

Em seus trabalhos a autora explicita que “segundo uma reportagem da Revista 

Fapesp, menos de uma centena dos 210 blogs de ciência levantados haviam 

sido atualizados no ano de 2013” (p.19). Mesmo diante de tais informações ainda 

é possível observar a presença de cientistas nestas páginas realizando suas 

práticas de DC.  

Torres-Salinas e Cabezas-Clavijo (2009) apud Gomes e Flores (2012), 

citam as utilidades de um blog ao descreverem 

como sendo meio de publicação sem intermediário, proporcionando 
uma alternativa à rigidez das revistas científicas e uma maior 
conversação entre cientista-cientistas, lugar de anúncios e repositório 
pessoal e coletivo, meio de difusão seletiva de informação, as quais 
abrangeriam análises, comentários e difusão de textos científicos 
selecionados pelo blogueiro e aproximação da ciência do público não 
especializado (TORRES-SALINAS e CABEZAS-CLAVIJO, 2009 apud 
FLORES; GOMES ,2012, p.395). 
 

Ao compreendermos a dinâmica das transformações ocorridas na web e 

entendermos a utilidade que os blogs possuem como fonte de acesso à 

informação, evidenciamos que olhar sobre os blogs como espaço das práticas 

de DC destes pesquisadores se encontra em processo de construção. Esse foi 

sendo construído no decorrer da pesquisa e, mesmo no seu final, nunca estará 

completo. Assim como os objetos que são construídos com base na experiência 

e na observação se configuram por meio de movimentos dinâmicos e cheios de 

adaptações e reconfigurações, também o olhar pode se surpreender e se 

transformar. As análises realizadas nesta pesquisa sobre esses blogs apontaram 

para outros caminhos, outras questões que talvez não tenham sido vislumbradas 
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durante a pesquisa. O desafio de modelar o olhar de maneira mais precisa ao 

longo da trajetória de pesquisa está aceito. 

Mediante ao desenvolvimento tecnológico e as diversas mídias sociais 

presentes na Internet, dentre eles, blogs, Instagram, Twitter, Facebook, o 

cientista é capaz de disseminar conteúdo, expressar opiniões, interagir e criar 

relacionamentos, além de ser um meio pelo qual o pesquisador pode se manter 

atualizado e divulgar sua temática de pesquisa. Essas últimas funções deixam 

em evidência a importância do blog para promover o desenvolvimento de 

habilidades na parte escrita e promover ainda a articulação de ideias, atividades 

que podem ser consideradas essenciais para a práxis científica. Evidenciando a 

importância das redes sociais podemos perceber que a quantidade de perfis de 

cientistas em redes tem multiplicado cada vez mais com a criação de perfis em 

redes como Facebook, Twitter, Instagram, Google+ e em redes que são 

específicas para cientistas e profissionais, como LinkedIn, o ResearchGate e o 

Academia.edu (FLORES, 2016). 

Muito mais do que proporcionar o entretenimento, o envolvimento, a 

conexão e a comunicabilidade, as redes digitais colaboram como espaços de 

interação social. Nessas redes as pessoas se (re)encontram, expressam suas 

ideologias e conseguem até promover mobilizações em favor de um mesmo 

motivo, seja por solidariedade ou por reivindicação popular. São espaços para 

promover a cultura, a ciência e a tecnologia, relações físicas são remetidas ao 

ciberespaço, como encurtamento de distâncias geográficas e relações virtuais 

são levadas aos espaços concretos. Da textualidade fundamentalmente visual a 

uma linguagem puramente verbal, imagem e palavra se cruzam, gerando textos 

ora propagados por redes sociais entrelaçadas que se conectam e replicam 

publicações, como ocorre do Instagram para o Facebook.  

A partir de tais considerações acerca dessa estrutura, esta pesquisa tem 

como um dos seus objetos de análise, o Instagram, mais do que conforme 

aponta Martins e Ramos (2018, p.19) “uma forma simples, divertida e criativa de 

capturar, editar e compartilhar fotos, vídeos e mensagens com os amigos” – 

olhamos para esta rede como uma possibilidade de realizar práticas de DC por 

cientistas que estão engajados nestas redes. 
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Desenvolvido4 por dois engenheiros de programação, o norte-americano 

Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, o Instagram foi disponibilizado para o 

público em outubro de 2010. Logo se popularizou, sendo hoje um dos aplicativos 

mais utilizados, que, em 2017, apresentou cerca de 800 milhões de usuários 

ativos (MARTINS; RAMOS, 2018). Dessa forma o Instagram é uma rede social 

de captura e compartilhamento de momentos do mundo, na qual é possibilitado 

ao usuário que nela está inserido, o compartilhamento de fotos de momentos 

pessoais, stories de até quinze segundos que possibilita ao sujeito a gravação 

de vídeos relatando situações do seu cotidiano ou até mesmo o 

compartilhamento de informações em tempo real.  

Castro (2014), ao argumentar sobre as possibilidades apresentadas pelo 

aplicativo, defende que “O Instagram impulsionou o surgimento de outras formas 

de fotografas, possibilitando uma conversação imagética que se torna, a cada, 

mais fluente, impregnada dos muitos modos de ser desta contemporaneidade” 

(CASTRO, 2014, p.15). 

Para além de um aplicativo ou uma ferramenta tecnológica para a 

publicação de imagens e vídeos através de recursos verbais, imagética e 

cinéticas, o Instagram também constitui uma textualidade que, em outros termos, 

pode ser compreendida conforme aponta Martins e Ramos (2018) “como um 

continuum (macro) textual potencial” (p.122, grifo do autor). Tal rede social pode 

ser apresentada como uma marca da cibercultura e da fecundidade do 

computador, conforme nos aponta Lévy (1996), ao argumentar sobre a 

virtualidade e a atualização, quando tais alterações que seriam motivadas pela 

internet nas relações humanas ainda seriam apenas projeções:  

Considerar o computador apenas como um instrumento a mais para 
produzir textos, sons ou imagens sobre suporte fixo (papel, película, 
fita magnética) equivale a negar sua fecundidade propriamente 
cultural, ou seja, o aparecimento de novos gêneros ligados à 
interatividade. O computador é, portanto, antes de tudo um operador 
de potencialização da informação. [...] A tela informática é uma nova 
“máquina de ler”, o lugar onde uma reserva de informação possível 
vem se realizar por seleção, aqui e agora, para um leitor particular. 
Toda leitura em computador é uma edição, uma montagem singular 
(LÉVY, 1996, p. 41). 

 

 
4 Informação disponível em https://canaltech.com.br/empresa/instagram/ acessado em 
20/09/2021 às 21:30 

https://canaltech.com.br/empresa/instagram/
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O Instagram, enquanto rede social, possui fatores de coesão e coerência 

que se entrelaçam formando uma imagem real ou encenada do seu usuário. 

Sendo assim a cada publicação realizada podemos observar a presença de uma 

interface textual e que representa um recorte da vida de seu usuário. Assim, ao 

realizar DC no Instagram, o cientista apresenta um recorte de um assunto que 

lhe interessa aos seus seguidores e até mesmo poderá apresentar recortes das 

temáticas de suas pesquisas bem como os resultados que são produzidos 

nestas investigações. 

 Conforme noticiado no G15 (2020) o Instagram conta com 1 bilhão de 

usuários ativos por mês: É a 5ª rede social mais popular do mundo, atrás do 

próprio Facebook. Desses 1 bilhão usuários, 500 milhões acessam a plataforma 

todos os dias. Júnior, Pereira e Silva (2019) apontam que “7% dessas contas 

estão no Brasil, ou seja, cerca de 35 milhões de contas, que corresponde 

aproximadamente a 17% da população brasileira” (p.127). Ao evidenciarmos 

sobre a popularidade da rede social podemos inferir que tem instigado cada vez 

aos cientistas e pesquisadores se fazerem presentes nestas redes para divulgar 

suas pesquisas ao considerarmos que uma parcela da sociedade brasileira faz 

uso diário destes aplicativos. 

Diante de tais visões não podemos negar o fato de que estamos vivendo 

na sociedade da informação e tecnologia e, de acordo com Borges (2008), “a 

Sociedade da Informação e do Conhecimento é reconhecida pelo uso intenso da 

informação, do conhecimento e das tecnologias da informação e da 

comunicação, na vida do indivíduo e da sociedade, em suas diferentes 

atividades” (p.179) e tal visão vai ao encontro das argumentações proposta por 

Miranda et al.(2000), Borges (2008) ao afirmaram que “o usuário da informação 

pode ser o produtor ou gerador de informação, além de ser o seu controlador” 

(p.183).  

Com o aumento de circulação e produção de informações na web, temos 

nos deparado com uma alta produção de inverdades e notícias que possuem 

como único propósito deixar a população leiga vulnerável a diversas informações 

que surgem a todo tempo na internet. Diante de tanta veiculação de notícias a 

 
5 Informação disponível em 
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/10/06/instagram-faz-10-anos-como-
uma-das-maiores-redes-sociais-do-mundo-e-de-olho-no-tiktok-para-nao-envelhecer.ghtml  

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/10/06/instagram-faz-10-anos-como-uma-das-maiores-redes-sociais-do-mundo-e-de-olho-no-tiktok-para-nao-envelhecer.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/10/06/instagram-faz-10-anos-como-uma-das-maiores-redes-sociais-do-mundo-e-de-olho-no-tiktok-para-nao-envelhecer.ghtml
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utilização de blogs e perfis na internet tornam-se importante as práticas de DC 

como forma de barrar a produção das chamadas fake news. Para Sousa (2017), 

“as notícias falsas fazem apelo às emoções e às crenças coletivas e individuais” 

(p.2394) e, dessa maneira, são como fontes de manipulação intencionais cujo 

objetivo final pode variar. 

Levando em conta esse cenário, o alcance e a relevância que o Instagram 

possui na web, neste trabalho refletimos sobre os blogs e Instagram da área de 

Ensino de Química como um espaço de DC e democratização do acesso à 

informação como fonte de letramento científico e combate à produção de fake 

news. Nossa questão de pesquisa pode ser explicitada na seguinte pergunta: De 

que forma os cientistas da área de Ensino de Química se posicionam em relação 

à DC em seus blogs e Instagram e como os processos de interação 

estabelecidos nessas redes contribui na circulação do conhecimento científico?  

A partir desta questão traçamos como objetivo geral analisar as relações 

estabelecidas entre o fazer científico e sua socialização pelos cientistas, no 

âmbito das redes sociais, buscando relações estabelecidas em um novo modelo 

de divulgação científica. O Objetivo geral apresentado anteriormente se 

desdobrou nos objetivos específicos a seguir apresentados: 

1) Estabelecer uma reflexão acerca das questões que envolvem o 

ciberespaço no âmbito das relações que são estabelecidas na rede e 

de como a cultura de participação e a cultura de convergência auxiliam 

nas práticas de divulgação científica.  

2) Compreender os pilares que balizam a divulgação científica no país 

através de um retrospecto histórico dos caminhos da divulgação 

científica no País.  

3) Investigar e analisar, por meio de revisão bibliográfica, o uso das redes 

sociais na internet como meio de divulgação científica e combate a 

produção de fake news. 

4) Compreender, por meio das interações produzidas nas postagens no 

Instagram, a possível democratização ao acesso (curtidas, 

compartilhamentos, links, hashtags) e a inclusão ao debate da 

informação científica (comentários). 

Dessa forma importante mencionar que não pretendemos discutir 

questões que tangenciam os benefícios ou malefícios da web, ou mesmo das 
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RSI, o que se pretende aqui é dialogar acerca das possibilidades que são 

propostas pela web no que diz respeito ao uso de blogs e RSI, e sua possível 

aplicação no processo de divulgação científica.  

A temática apresentada nesta dissertação, apesar de ser uma pesquisa 

científica, cumpre a análise de um teor prático, pois traz à discussão a 

necessidade de pesquisar sobre o assunto, bem como levar à reflexão de se 

fazer divulgação científica para fora dos ambientes da academia para que um 

público que não esteja inserido no meio acadêmico tenha informações de cunho 

científico e que assim, possam ultrapassar as barreiras do senso comum.  

Ao considerarmos o ciberespaço como uma fonte em potencial para a 

criação e manutenção de espaços de interlocução para às práticas de DC é 

preciso considerar que ser participante do ciberespaço exige mais do que estar 

cadastrado em alguma rede social, pois conforme Vicente (2016), 

o fato de se perceber como estando no ciberespaço, simplesmente por 
possuir uma conta em alguma RSI, não configura de fato estar neste 
ambiente, pois ciberespaço tem como princípio a interconexão, ou seja, 
sem interatividade e reciprocidade não há rede social na internet 
(VICENTE, 2016, p.39). 
 

Para que tais objetivos possam ser alcançados estruturamos esta 

pesquisa em quatro (4) capítulos. No primeiro capítulo será discutido aspectos 

relacionados ao ciberespaço e a cibercultura discutindo como estes são 

formados, as relações que são estabelecidos nesses ambientes e como a cultura 

de convergência e cultura de participação influencia as práticas de DC na rede. 

No segundo capítulo, abordamos o surgimento da pesquisa científica na 

Grécia e trazemos os referenciais que discutem a DC considerando o percurso 

histórico da DC no Brasil e sua importância para a Ciências. Também discutimos 

sobre a produção de fake news na internet e como as práticas de DC podem 

contribuir para combater tais informações.  

No terceiro capítulo trataremos sobre os caminhos que foram traçados 

para a obtenção dos dados que são analisados. Será apresentado como método 

de pesquisa a netnografia, bem como como os procedimentos metodológicos 

para a análise qualitativa dos dados emergidos dos blogs e Instagram em 

questão com foco na Divulgação Científica. 

No quarto capítulo, dedicamo-nos à análise dos dados que foram obtidos 

durante a coleta de dados. Desenvolvemos a análise e interpretação dos dados 
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que constituem práticas de DC que foram organizados em três categorias de 

análise tendo em vista a relação das páginas com a DC, a interação dos 

internautas com os perfis no Instagram e os entrelaces entre as páginas dos 

blogs e os perfis em análise. Ao apresentarmos os resultados, procuramos 

discutir e interpretar os dados da pesquisa à luz do diálogo com os referenciais 

teóricos que sustentam essa análise. 

Ao final da discussão dos dados, apresentamos as considerações finais 

relacionadas à pesquisa desenvolvida e os referenciais teóricos que deram 

sustentação à escrita do presente texto. 
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CAPÍTULO 1 – FALANDO DE CIBERESPAÇO  

 Em uma sociedade marcada pela era da conexão e do constante 

desenvolvimento tecnológico, a utilização de meios digitais tem parecido ser 

natural por fazer parte do cotidiano. Não há, em princípio, nenhum 

estranhamento ou questionamento ao “rolarmos” o feed do Instagram, por 

exemplo, para observamos as notícias que acontecem ao redor do mundo em 

um exato momento. Tais ações que são produzidas em um ambiente virtual 

estão sendo executadas e estão presentes diretamente em todas as atividades 

práticas contemporâneas. 

 De acordo com Santaella (2013, p.234) “os sistemas de todas as partes 

do mundo, e, dentro dos limites da compatibilidade linguística, interagem com 

pessoas e culturas”. Mediante a tais observações pretendemos neste capítulo 

discutir questões relacionadas à cibercultura e ao ciberespaço. À luz do 

referencial teórico discutiremos o conceito sobre o próprio ciberespaço e, em um 

segundo momento propormos uma reflexão sobre como são estabelecidas as 

relações nesses ambientes e quais importâncias eles possuem na sociedade. 

1.1. O Ciberespaço 

Um ambiente onde tudo se conecta, no qual há uma desterritorialização 

atemporal, é denominado de ciberespaço que, para autores como Lévy (1994, 

1999), Lemos (2008) e Fragoso (2014), tem provocado uma revolução 

antropológica sem precedentes. Um ambiente em que “todo elemento de 

informação encontra-se em contato virtual com todos e com cada um” (LÉVY, 

1994, p.11).  

Mas ao pensarmos no ciberespaço, podemos nos questionar em que 

consiste tal espaço? De acordo com Fragoso (2014), é um “espaço informacional 

constituído a partir das tecnologias digitais de comunicação”. Lemos (2008) ao 

longo de sua obra traz alguns conceitos, como o ciberespaço: 

um ambiente de circulação de discussões pluralistas, reforçando 
competências diferenciadas e aproveitando o caldo do conhecimento 
que é gerado dos laços comunitários, podendo potencializar a troca de 
competências, gerando a coletivização dos saberes. [...] É um 
ecossistema complexo onde reina a interdependência entre o 
microssistema tecnológico (a rede de máquinas interligadas) e o 
microssistema social (a dinâmica dos usuários), construindo-se pela 
disseminação da informação, pelo fluxo de dados e pelas relações 
sociais aí criadas. Em oposição a um sistema hierarquicamente 
fechado, o ciberespaço cria, pelas comunidades multidirecionais, pela 
circulação dos espectros virtuais, um sistema complexo onde o 
desenvolvimento do jogo comunicativo não pertence a uma entidade 
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central, mas a este organismo-rede. [...] O ciberespaço hoje é um 
espaço (relacional) de comunhão, colocando em contato, através do 
uso de técnicas de comutação eletrônica, pessoas no mundo todo. [...] 
mais do que um fenômeno técnico, o ciberespaço é um fenômeno 
social (LEMOS, 2008, p.135-138). 
 

Lévy (1999, p.93) define “o ciberespaço como o espaço de comunicação 

aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 

computadores” e para Máximo (2010, p.34), o ciberespaço será visto como parte 

da vida social moderna e se apresentará como “um catalisador do fenômeno 

urbano, complexificando-o e lhe oferecendo outras possibilidades para a 

diversificação social fragmentada individual”.  

Nos trabalhos de Lévy (1999) encontramos três princípios que orientam o 

crescimento inicial do ciberespaço, seja de um nível mais básico ao mais 

complexo: a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência 

coletiva. Para o autor a interconexão é considerada um dos eixos mais fortes na 

origem do ciberespaço. É nas comunidades virtuais que o desenvolvimento da 

inteligência coletiva é apoiado pela interconexão “e graças a isso o indivíduo se 

encontra menos desfavorecido frente ao caos informacional” (LÉVY, 1999, 

p.167). O desenvolvimento das comunidades virtuais está apoiado na 

interconexão. Para o autor, uma comunidade virtual viabiliza sua origem por meio 

de interesses que são comuns aos sujeitos que a ela pertencem. Esses 

interesses comuns nas palavras do autor provêm “de conhecimentos, sobre 

projetos mútuos, em um processo de cooperação ou de troca, tudo isso 

independentemente das proximidades geográficas e das filiações institucionais” 

(LÉVY, 1999, p.127), e “à revelia da localização geográfica e outros 

impedimentos ao contato físico entre os participantes” (FRAGOSO, 2014, p.2). 

As chamadas comunidades virtuais se originam da reunião e colaboração 

em prol de interesses comuns e acabam por se organizar a partir de modalidades 

de comunicação mediada por computador, possuindo, assim, características que 

são próprias, com padrões já articulados de relações sociais (MÁXIMO, 2010).  

Lévy (1999, p.128) ainda destaca sobre as comunidades virtuais que “uma 

comunidade virtual não é irreal, imaginária ou ilusória, trata-se simplesmente de 

um coletivo mais ou menos permanente que se organiza por meio do novo 

correio eletrônico mundial”. Vale ainda ressaltar que quando se trata dessas 

comunidades, estamos abordando questões da sua moral implícita, que é a 
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reciprocidade. As informações que são recebidas por intermédio da rede, caso 

sejam julgadas como úteis, devem ser repassadas, pois somente desta forma 

podemos considerar seu fator agregador. Tal interação e efetiva participação, a 

longo prazo, pode gerar uma forma de recompensa, nesse caso simbólica, que 

é o reconhecimento da comunidade virtual. 

 Por fim, Lévy (1999) aborda o último princípio de crescimento do 

ciberespaço que é inteligência coletiva, nas palavras do autor “é uma inteligência 

distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo 

real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (p.28). 

Podemos acrescentar ainda a esta definição a essência da inteligência coletiva, 

que é o reconhecimento e o enriquecimento mútuo das pessoas. 

 Os três aspectos anteriormente apresentados não estão dissociados entre 

si, pelo contrário, se apresentam como complementares, pois não há: 

comunidade virtual sem interconexão, não há inteligência coletiva em 
grande escala sem virtualização ou desterritorialização das 
comunidades no ciberespaço. A interconexão condiciona a 
comunidade virtual, que é uma inteligência coletiva em potencial 
(LÉVY, 1999, p. 133). 
 

Torna-se cada vez mais claro que o uso de forma geral das tecnologias 

está modificando o contexto social, por maneiras de viver que utilizam o 

ciberespaço. Para Lemos (2008), a cada mudança da sociedade, a cultura 

humana fica mais potente, mais criativa e mais rápida. Nas palavras do autor: 

O ciberespaço representa o mais recente desenvolvimento da 
evolução da linguagem. Os signos da cultura, textos, músicas, 
imagens, mundos virtuais, simulações, software, moedas, atingem o 
último estágio da digitalização (LEMOS, 2008, p.12). 
 

Para Santaella (2013), os campos sociais estão mediados pelas 

tecnologias digitais ou indiretamente são afetados por ela, tais como: a história, 

a economia, a política, a cultura e arte e não há como não perceber “os 

verdadeiros abalos sísmicos que têm sido provocados [...], desde que a 

implementação do processo digital, [...] alcançou o terminal do usuário” (p.94). 

Segundo a autora, além das influências nas nossas relações sociais, a 

tecnologia tem contribuído de maneira efetiva fazendo a mediação de 

nossa autoidentidade e do sentido mais amplo de vida social. O celular 
com mais ou menos inteligência e várias outras formas eletrônicas de 
extensão humana tornam-se essenciais à vida social e se constituem 
nas condições para a existência da cibercultura. Esta foi se 
estabelecendo firmemente na medida em que passamos a usar, de 
modo crescente, formas mediadas de comunicação digital. Depois dos 
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dispositivos móveis, o ciberespaço, cujo acesso antes estava recluso 
aos computadores de mesa, agora se transformou em um espaço 
miscigenado, híbrido em espaços localizados e a presença do espaço 
informal hiperlocalizado, tudo ao mesmo tempo. Isso tem 
inevitavelmente provocado mudanças na natureza da cibercultura, que 
se tornou onipresente e que, em função da comunicação ubíqua, 
reconstitui-se constantemente (SANTAELLA, 2013, p. 235). 

 

É nesse processo de mudança que ocorre a todo tempo dentro da 

sociedade marcada pelas constantes transformações dos meios digitais, que o 

“estar conectado” vem dando posição para o “ser conectado”. Dessa forma, 

discorrer ou conceituar o ciberespaço, como afirma Monteiro (2007), “não é 

tarefa fácil em face de sua incipiência e a característica metamórfica de suas 

obras, e, sobretudo, porque o virtual é o seu principal atributo” (p.1). 

O ciberespaço irá constituir-se, como mais um espaço para contribuir com 

as relações interpessoais e pessoais que se exprimem no cotidiano e nos 

colocam em relação com os outros, com os espaços, com os territórios, com as 

massas e as tribos, microgrupos e cristalizações particulares em torno das quais 

a vida social se organiza em um movimento sem fim (MÁXIMO, 2010). Diante 

dessa visão, discutiremos como os aspectos relacionados a cibercultura 

influenciam diretamente o ciberespaço. 

1.1.1. Cibercultura 

A todo minuto que se passa, novas pessoas acessam a internet, novas 

conexões são criadas, pessoas são informadas, informações são colocadas na 

rede e quanto mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna “global”, e menos 

o mundo informacional se torna totalizável (LÉVY, 1999). Para Lévy (1999), a 

essência paradoxal da Cibercultura se constitui por meio de uma “universalidade 

desprovida de significado central” (p.111), de tal maneira que o 

“desenvolvimento do digital é, portanto, sistematizante e universalizante não 

apenas em si mesmo, mas também, em segundo plano, a serviço de outros 

fenômenos tecnossociais que tendem à integração mundial” (p.113). 

No que diz respeito à Cibercultura, Rüdger (2008) argumenta que “a 

cibercultura pode ser entendida como um campo de experiência através do qual 

esse fator instituinte dos tempos modernos começa a se tornar cotidiano à 

consciência” (p.11). O autor ainda afirma que,  

A cibercultura pode revelar um sentido formativo para o indivíduo e 
eventualmente sinaliza uma mutação no progresso da espécie, mas do 
ponto de vista imediato, não passa, na maior parte do tempo, da 
condição de folclore do homem pós-moderno, de expressão avançada 
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da indústria cultural e de uma era sujeita ao pensamento tecnológico 
(RÜDGER, 2008, p.21). 
 

Pelo conceito de Cibercultura, Lemos (2006) auxilia-nos a estudar e 

compreender as relações que são produzidas entre tecnologias e sociabilidades. 

Para o autor, a cultura contemporânea das mídias sociais configura seus 

produtos através das três leis da cibercultura: 1) a liberação do polo de emissão, 

2) a conexão às redes e 3) a reconfiguração cultural. 

Dessa forma a primeira lei que Lemos (2006) propõe refere-se à abertura de 

espaços que promovem a colaboração e a participação das diversas vozes nas 

mídias sociais digitais. Lévy (1999) atribui a esta reconfiguração das mídias de 

modelo todos-todos, modelo comunicacional do ciberespaço, que, é baseado na 

troca de informações e interação entre os seus usuários.  Um modelo de 

comunicação todos-todos é aquele que ocorre pelo rádio, televisão etc. Ao 

escolher um modelo em detrimento do outro é que a internet possibilita aos 

usuários a produção e a disseminação de conteúdo por meio de um computador 

ou celular pessoal. 

  A segunda lei da cibercultura de Lemos (2006) traz abordagens sobre o 

campo da conectividade das redes de comunicação. Para o autor, o processo de 

conexão generalizado que é proporcionado pelo aprimoramento tecnológico dos 

meios de comunicação, transforma o computador individual (PC) em computador 

coletivo (CC). Tal contexto de conectividade tem como consequência o 

surgimento de fenômenos interessantes, como a urgência em publicizar fotos e 

textos, que só adquirem determinado sentido quando estão em rede e podem 

ser acessados e compartilhados por outros indivíduos. Este sentido de conexão 

é que fundamenta a blogosfera científica que, por meio de recursos como os 

links, acabam por criar relações entre uma variedade de blogs e perfis de 

Instagram, seus autores e seus leitores.  

Em última instancia a terceira lei da cibercultura aborda a reconfiguração 

cultural contemporânea que é trazida pela produção de informação em rede. 

Lemos (2006) argumenta que antes de ser apenas um meio de remediação 

sobre outro, esse cenário, abrange a reconfiguração das práticas 

comunicacionais, estruturas sociais e espaços midiáticos pela apropriação de 

tecnológicas digitais. 
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 A reconfiguração cultural que foi produzida pelas novas práticas 

comunicacionais remete ao que Jenkins (2009) e Shirky (2011) chamam, 

respectivamente, de cultura de convergência e cultura de participação. 

1.1.2. A cultura de convergência e a cultura de participação  

Os ambientes considerados competitivos e colaborativos, que 

essencialmente delimitavam estes universos, já não são as categorias 

dominantes dos mundos virtuais. Hoje já existem espaços para os quais os 

utilizadores “migraram”, onde estudam, trabalham, “vivem”. Amaral (2008, p.325) 

afirma que “o second life é um exemplo da importância dos mundos virtuais nos 

dias de hoje” nas palavras da autora “é urgente compreender o porquê desta 

“migração” e como se caracterizam socialmente estes espaços”. Os 

agrupamentos humanos, na e em rede, são um fenômeno que se traduzem 

numa nova forma de cultura, que implica uma (re)configuração do espaço social 

e amplia desterritorialização da sociedade. Não podemos refutar o fato de que a 

internet veio introduzir uma mudança do conceito de território que aparece como 

fruto da construção de sistemas de representação partilhados e simbólicos de 

dinâmicas sociais (AMARAL, 2008).  

 Os novos espaços, meios de comunicação e códigos que fazem parte do 

ciberespaço, mas não são do que uma nova forma de cultura, que está 

associada à tecnologia. Por esta nova cultura Lévy (2001) compreende o termo 

“Cibercultura”, de maneira resumida, como técnicas tecnológicas (materiais) e 

intelectuais, práticas, atitudes, valores e formas de pensamento próprias que 

estão associadas à evolução do ciberespaço. Para o autor, as tecnologias se 

traduzem no conceito de “tecnologias intelectuais” ou “máquinas tecnossociais”, 

que são sistemas de comunicação, registro e escrita de um elemento que 

propiciam as dinâmicas do virtual, virtualizando as inteligências coletivas. Essas 

mudanças que são apresentadas por Lévy permitem inferir que a Cibercultura é 

uma verdadeira manifestação de modernidade, na medida em que resume as 

progressivas transformações a que a sociedade digitalmente incluída assiste. A 

tecnologia contemporânea criou uma vida social, na rede e em rede, que 

movimenta o mundo offline. De acordo com Amaral (2008):  

Uma constatação evidente é que o ciberespaço se assume como um 
tecido social muito rico, onde é possível encontrar novas formas de 
sociabilidade, arte, activismo, comunicação independente, negócios. 
São novas esferas, onde operam o público e o privado, o pessoal e o 
colectivo, o local e o global. Numa perspectiva de intersecção entre a 
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globalização e a glocalização, os novos espaços públicos e privados 
são virtuais, mas produzem efeitos no ciberespaço e no mundo dito 
“offline” (AMARAL, 2008, p.329). 
 

O território da Internet é uma rede imensa, onde os lugares do utilizador 

são criados por si, com base nas trocas simbólicas que efetua com outros 

indivíduos e com o próprio espaço (AMARAL, 2008). Diante da dinâmica 

produzida pelos espações virtuais podemos observar uma migração para os 

ambientes virtuais na sociedade contemporânea. Tal migração auxilia na 

circulação de conteúdos por entre as diversas redes, esses conteúdos são 

produzidos tanto por consumidores quanto por produtores do conhecimento 

nessas redes. Ao falarmos desta circulação de conteúdos nos ambientes virtuais 

devemos levar em consideração o conceito de cultura de convergência no qual 

Henry Jenkins foi pioneiro na proposição e popularização quer do conceito de 

narrativas transmediáticas6 quer do conceito de cultura de convergência. Ambos 

os conceitos estão intimamente relacionados, uma vez que o primeiro é tido 

como uma das mais relevantes manifestações do segundo pelo lugar que o 

público ocupa na expansão das suas histórias preferidas.  

Para Jenkins (2006a), a cultura de convergência é o lugar “onde os novos 

e velhos media colidem, onde as corporações mediáticas e os pequenos meios 

se interceptam, onde o poder dos produtores de media e dos consumidores 

interagem de formas imprevisíveis” (p.2). Sendo assim, a convergência é um 

fenômeno multifacetado. Nas palavras do autor: 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 
plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados 
midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de 
comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 
experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma 
palavra que consegue definir transformações tecnológicas, 
mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando 
e do que imaginam estar falando (JENKINS, 2006a, p.30). 

 

Dentro de um ambiente de convergência das mídias, toda história 

importante é contada, toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por 

múltiplas plataformas de mídia. Sobretudo, para Jenkins (2006a), o eixo mais 

importante da convergência é a sua dimensão cultural, devido à qual “os 

 
6 A Jenkins é comummente atribuída a primeira definição de narrativas transmediáticas (Sousa, 
Zagalo & Martins, 2012; Scolari, 2013; Lynch, 2016). Em 2003, o autor definiu-as como as 
histórias que se desenvolvem com recurso a vários meios, cada um dando contributos diversos, 
mas complementares, para a expansão da narrativa (Jenkins, 2003). 
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consumidores são encorajados a procurar novas informações e a fazer conexões 

entre os conteúdos mediáticos dispersos” (p.3). Mais do que a combinação de 

diversas funções midiáticas, insiste o autor, a convergência deve ser pensada 

em termos culturais. 

Meu argumento aqui será contra a ideia de que a convergência deve 
ser compreendida principalmente como um processo tecnológico que 
une múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos. Em vez disso, a 
convergência representa uma transformação cultural à medida que 
consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer 
conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos (JENKINS 2009, p. 
29- 30). 
 

Em paralelo à cultura de convergência, encontramos a cultura de 

participação, ou chamada de cultura participativa (JENKINS, 2006). Esta parte 

da ideia de que os públicos estão a exigir o direito de participar (Jenkins, 2006a, 

p.24), a intervir na criação e na circulação de produtos mediáticos (Jenkins 

2006ª, p.290). No âmbito da divulgação científica devemos considerar a cultura 

de convergência como de suma importância, uma vez que possibilita a conexão 

e a migração entre as diversas redes para a circulação da informação e do 

conteúdo, pela qual, para Jenkins só ocorre com a ativa participação dos 

consumidores presentes nessas redes (JENKINS, 2006).  

A “arquitetura de participação” (O’REILLY, 2005) da web, os fóruns de 

discussão e os sites de produção colaborativa de fãs conferiram uma maior 

visibilidade para esta cultura de participação. Convicto da força das audiências, 

Jenkins (2009) sentencia: “A inteligência coletiva pode ser vista como uma fonte 

alternativa de poder midiático” (p.30). Vale salientar aqui que não é um 

movimento de popularização da internet que “gera” cultura participativa e 

convergente. A discussão que é proposta por Jenkins sobre Cultura de 

Convergência detalha como os públicos segmentados hoje colaboram com a 

criação e a circulação de produtos e informações que estão postas nas redes 

sociais. 

Na perspectiva da cultura participativa de Shirky (2011) é utilizada para 

dar nome à produção de conteúdo pelo público. De forma diferente do que 

acontece no rádio e televisão, que estão pautados pela passividade e pelo 

consumo dos seus receptores, as mídias sociais vão dar espaço à participação, 

oportunizando aos seus usuários produzirem e compartilharem conteúdo. De 

acordo com este formato, elas atendem a uma demanda de participação do 
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público que antes estava escondido no cenário das mídias tradicionais. Ao estar 

incluso nos processos de produção, o sujeito que antes era amador, torna-se 

sujeito ativo deste processo de produção de conteúdo e conhecimento, 

causando assim revolução das novas tecnologias. Devido à facilidade e ao baixo 

custo na divulgação científica de conteúdos é que as mídias sociais se 

popularizaram e passaram a ser apropriadas por diversas comunidades, entre 

elas, a científica.   

Uma vez que as mídias sociais propiciam uma cultura participativa e de 

colaboração cabe agora a nós compreendermos como ocorre a formação dessas 

redes sociais. 

1.2. Redes, redes sociais na internet, afinal, de que estamos falando? 

Grandes transformações ao longo dos anos foram provocadas após o 

surgimento da web como forma de busca e circulação da informação, porém, 

essa mudança não ficou apenas no campo da informação, ela também abrange 

o comportamento do seu utilizador, pois, o que se constituía como um simples 

usuário, passa a ser agora produtor de conteúdo que interage no meio em que 

este está inserido. Para Recuero (2012 apud Santaella, 2013), passamos “de 

uma web de páginas para uma web de plataformas participativas em uma 

miríade de ambientes de conversação” (p.111). Houve a evolução de uma web 

de via única, para uma web com cunho social e interativa, que abriu 

possibilidades de participação de todos, trocas de informações, 

compartilhamento de conteúdo e experiências e criação de forma colaborativa 

por meio de plataformas e ferramentas (AGUIAR, 2012).  

Inseridos neste fluxo de transformações que surgem diversos formatos de 

publicações, novas aplicações como, blogs, wikis, mashups7, folksonomias, 

Really Simple Syndication (RSS), redes sociais e suas ferramentas que, de 

acordo com Aguiar (2012), podem contribuir para ampliar os espaços 

colaborativos de interação entre os atores que propiciam o trabalho coletivo, a 

produção e a circulação da informação, bem como das redes sociais remetendo 

ao que anteriormente discutimos como sendo cultura de participação. Conforme 

 
7 O termo Mashup veio da música, mais especificamente da eletrônica e significa misturar, na 
informática se resume a diferentes serviços que podem funcionar simultaneamente. De forma 
breve quer dizer: a combinação de dois aplicativos que podem complementar e melhorar a oferta 
de determinado serviços. Tem-se como exemplo sites de notícias com conteúdo do YouTube ou 
sites de compartilhamento de imagens com conteúdo do Google Maps (CAMARGO, 2015).   



37 
 

Castells (2001) nos aponta ao dizer que passamos a viver num “sistema global 

de comunicação, integrado e interativo” (p.414).  

Inferimos que a web apresenta como principal característica a 

participação que trará aspectos marcantes e relevantes para a divulgação 

científica no meio digital, que é o foco deste trabalho. Trata-se de uma 

ferramenta importante para aproximar conhecimento científico do conhecimento 

do senso comum, auxiliando os leitores e consumidores de informação sobre 

assuntos relevantes do cenário político atual em que estamos inseridos, 

marcado pelo negacionismo e a propagação de fake news. 

1.2.1. Como se formam as redes? 

As redes encontram-se inseridas por toda parte, conforme nos aponta 

Gleick (2013), “a vida se expande por meio do estabelecimento de redes” (p.16), 

o próprio corpo humano é um grande conglomerado de redes que estão 

conectadas uma com as outras.  

Castells (2001) aponta que as redes se constituem como: 

a nova morfologia social de nossas sociedades e a difusão da lógica 
de redes modifica de forma substancial a operação e os resultados dos 
processos produtivos e de experiência, poder e cultura. Embora a 
forma de organização social em redes tenha existido em outros tempos 
e espaços, o novo paradigma da tecnologia da informação fornece a 
base material para sua expansão penetrante em toda a estrutura social 
(CASTELLS, 2001, p.565). 

 

Na obra “sociedade em rede”, nova configuração social e que leva o nome 

de seu livro, o autor traz como exemplo o conceito de rede e defende que ela 

desempenha um papel sumário na sociedade. De acordo com Castells (2001), 

rede é “um conjunto de nós interconectados. Nó é um ponto no qual uma curva 

se entrecorta. Concretamente, o que um nó é depende do tipo de redes 

concretas de que falamos” (p.565). Ao pensarmos a Internet, esta se configura 

como exemplo de rede devido ao seu alcance global que possibilita a conexão 

dos mais diversos dispositivos eletrônicos por meio digital. Vale ressaltarmos 

neste momento que o termo “rede”, sem possuir relação de sociabilidade, como 

afirma Aguiar (2012) “é usado somente para representar redes de sistemas 

(informacionais, comunicacionais etc.) sem a interação direta entre seres 

humanos” (p.51). Ao abordarmos o conceito de rede quando este encontra-se 

inserido no cunho social, ganha o status de “rede social”, pois agora, temos 
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atores de uma sociedade que mantêm interação uns com os outros formando 

uma grande rede social.  

1.2.2. Falando de Socialização nas redes sociais 

No ambiente off-line, fora da internet e longe da web as pessoas já 

convivem umas com as outras formando redes. O que chamamos de 

socialização no ciberespaço é um conjunto complexo de afinidades, interesses, 

práticas e discursos que ocorrem como um processo de iniciação no qual 

interagem experiências on-line e off-line (RIFIOTIS, 2010, p. 22).  Faz parte da 

natureza do ser humano, estar conectado uns com os outros, isto é, o 

desenvolvido ao longo de toda uma vida, seja no âmbito familiar, na escola, na 

comunidade em que se vive, no trabalho, nos grupos que são formados ao longo 

da vida. Enfim, essas são relações que fortalecem a esfera social. Esses 

ambientes podem também dar origem a sociedade em rede por meio dos laços 

que são construídos e desenvolvidos durante a vida.  

Segundo nos aponta Tomaél e Marteleto (2006), rede social pode ser vista 

como: 

um conjunto de pessoas (ou organizações ou outras entidades sociais) 
conectadas por relacionamentos sociais, motivados pela amizade e por 
relações de trabalho ou compartilhamento de informações, por meio 
dessas ligações, vão construindo e reconstruindo a estrutura social 
(TOMAÉL, MARTELETO, 2006, p.75). 

 

Para Recuero (2009a) “rede social é gente, é interação, é troca social” 

(p.25) e Marteleto (2001) traduz como um “conjunto de participantes autônomos, 

unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados” (p.72). 

Muitas vezes o termo “rede social” aparece ligado à internet, a qual Castells 

(2003) aponta como “o tecido de nossas vidas” (p.7). Como o advento da 

internet, as redes ganharam um “fôlego” novo nos tempos atuais, ampliando as 

possibilidades de conexões e a capacidade de difusão de informações que os 

grupos tinham (RECUERO, 2009a), de forma que esse alcance se tornou global, 

sem barreiras de espaço e de tempo. Diante disso, podemos levar em 

consideração espaços, tanto presenciais quanto os virtuais, aqueles em que 

“pessoas como os mesmos objetivos trocam experiências, criando bases e 

gerando informações relevantes para o setor em que atuam” (TOMÁEL, 

ALCARÁ, DI CHIARA, 2005, p.94). Santaella (2013) explicita que: 

no atual estado da arte, a internet é um cérebro digital global que 
graças às plataformas de redes sociais – Facebook, Linkedin, Twitter, 
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Orkut, etc., estas que se constituem no mais recente estouro universo 
digital – transmite publicamente as relações, interesses, intenções, 
gostos, desejos e afetos dos usuários registrados nessas plataformas, 
em processos de acesso e compartilhamento incessantes e velozes 
(SANTAELLA, 2013, p.112). 

 

Ao estudar redes sociais em ambientes virtuais temos que levar em 

consideração como o fenômeno de como as estruturas sociais emergem, de que 

tipo são, como são compostas através da comunicação mediada pelo 

computador e como essas interações são capazes de gerar fluxos de 

informações e trocas sociais que impactam tais estruturas (RECUERO, 2009a). 

Tendo como ponto de partida tal visão, salientamos que com o desenvolvimento 

dos ambientes virtuais, o acesso e a disseminação de informações de 

modificaram, os processos de comunicação e as relações sociais também 

sofreram mudanças e se expandiram pelas redes PONTES; SANTOS, 2011). 

Recuero (2009a), explicita que, 

uma rede social na internet tem um potencial imenso para colaborar, 
mobilizar e transformar a sociedade. São pessoas que estão utilizando 
a internet para ampliar suas conexões e construir um espaço mais 
democrático, mais amplo, mais plural e com isso, gerando valores 
como reputação, suporte social, acesso às informações e etc 
(RECUERO, 2009a, p.25). 

 

Dessa forma, as redes sociais (on-line e off-line), são, portanto, grupos de 

pessoas com interesses mútuos, que se relacionam de maneira horizontal, por 

meio de uma estrutura em rede. Para o caso de ambientes digitais, essas 

relações se dão por meio de ferramentas que são chamadas de redes sociais na 

internet (AGUIAR, 2012). 

1.3. As redes sociais como ferramentas de interação no espaço digital  

Ao se formar uma rede social no ciberespaço, é necessária a utilização 

de ferramentas que possuem o papel de interfaces de mediação, que desta 

forma serão apropriadas pelos sujeitos que interagem para se inserir no mundo 

virtual. Atualmente diversas são as ferramentas de sociabilidade (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Ferramentas da web 

FERRAMENTAS DA WEB 2.0 EXEMPLOS 

Redes Sociais Facebook, Twitter, Linkdink, 

Myspace, Ning 

Distribuidor de conteúdo RSS 

Podcasting Blinklist, Digg, Delicious, Reddit, 

StumbleUpon 

Imagem e fotografia Flickr, Picasa 

Vídeo Dailymotion, iTunes, Youtube, Vimeo 

Blog Blogger, La Coctelera, Bloc.cat 

Wikis Wikipedia 

Apresentações e publicações Slideshare, Issuu, Scribd, Prezi 

Gerenciadores de referência 

bibliográfica 

RefWorks, Connotea, Bibsonomy, 

CiteULinke 

Chat de mensagens instantânea e 

videoconferência 

Msn Messenger, Skype e Google Talk 

Fonte: García e Chornet (2012 apud TOMAÉL et al., 2014, p.100) 

 

Estas são consideradas ferramentas, porque de acordo com Recuero 

(2009b) possuem “mecanismos de individualização [...]; mostram as redes 

sociais de cada ator de forma pública e possibilitam que eles construam 

interações nesses sistemas” (p.103). Ressaltamos que tais ferramentas de rede 

social da web propiciam, como aponta Recuero (2009b), conexões para as 

pessoas, mas como já discutido, são as pessoas e as interações que são 

produzidas que constroem estas redes, sendo elas ferramentas de suportes para 

a sua constituição. 

Tendo em vista que o presente trabalho tem como foco a DC por meio das 

redes sociais, a partir do que foi exposto, a circulação de conteúdo, a interação 

entre dos diversos atores que constituem essas redes, a adoção das RSI, 

estimula a convivência instantânea entre as pessoas, que na visão de Santaella 

(2013) emerge uma cultura participativa, pois as pessoas contam e colaboram.  

Como prova desses “processos amplificados”, podemos exemplificar o 

poder de conexão e mobilização das RSI e como ela influenciam e transformam 

o contexto social. No ano de 2020 o Instagram inseriu em sua plataforma um 
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alerta de fake news em uma das postagens do Presidente da República 

Bolsonaro, a publicação em questão dizia que o número de mortes por doenças 

respiratórias no Ceará diminuiu naquele ano e após haver medidas para verificar 

tal informação compartilhada o post foi ocultado. De acordo com publicação na 

revista Istoé Dinheiro8 o Instagram retirou do ar até abril de 2021 mais de 18 

milhões de fake news do ar sobre Covid-19. Tais exemplos ressaltam o poder 

dessas ferramentas mobilizadoras da sociedade, capazes de integrar e participar 

ativamente da vida das pessoas, auxiliando assim a construção de novos valores 

e novos saberes. 

1.4. As relações humanas no ciberespaço 

Sabemos que a inconstância e o individualismo são alguns valores 

comuns na sociedade contemporânea, e por trás de todas essas demonstrações 

podemos entender uma lógica consumista que permeia até mesmo as relações 

humanas. Zygmunt Bauman ao utilizar do termo “modernidade líquida” 

apresenta um contexto de instantaneidade, onde o ciberespaço aparece como 

um universo de possibilidades diante dessas novas tendências. Freire, et al. 

(2010) explicita que, 

a metáfora da liquidez utilizada pelo sociólogo Zygmunt Bauman 
explicita de forma clara e dinâmica com a qual, não só as relações 
humanas, mas o campo econômico e político se apresenta no que ele 
próprio chama de “modernidade líquida”. Fluídos não resistem às 
pressões e são instáveis, assim, analogamente se referindo a 
sociedade atual, o autor utiliza essa instabilidade líquida para 
demonstrar a exacerbação de valores como individualismo, 
transitoriedade, angústia, instantaneidade, ambivalência e 
principalmente consumismo (FREIRE, et al., 2010, p.1).  

 

Ao associarmos essa “fluidez” à sociedade contemporânea, evidenciam-

se, suas consequências nas relações afetivas. Ao considerarmos os laços 

humanos como sistemas abertos que são marcados pela vulnerabilidade e 

efemeridade, já que em um mundo movido pelo novo a cada minuto, lógica que 

está apoiada no consumismo, os longos e fortes laços não fazem sentido algum. 

Para Bauman (2004), mesmo diante de tendências cada vez mais individualistas, 

as pessoas não deixam de procurar interação, companheirismo e porque não 

dizer, amor, no relacionamento uns com os outros:  

(...) homens e mulheres, nossos contemporâneos, desesperados por 
terem sido abandonados nos seus próprios sentidos e sentimentos 

 
8 Disponível em https://www.istoedinheiro.com.br/facebook-e-instagram-retiraram-ate-abril-mais-
de-18-milhoes-de-fake-news-sobre-covid-19/ acessado dia 13/07/2021 às 16:20 

https://www.istoedinheiro.com.br/facebook-e-instagram-retiraram-ate-abril-mais-de-18-milhoes-de-fake-news-sobre-covid-19/
https://www.istoedinheiro.com.br/facebook-e-instagram-retiraram-ate-abril-mais-de-18-milhoes-de-fake-news-sobre-covid-19/
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facilmente descartáveis, ansiando pela segurança do convívio e pela 
mão amiga com que possam contar em um momento de aflição, 
desesperados por “relacionar-se”. É, no entanto, desconfiado da 
condição de “estar ligado”, em particular de estar ligado 
“permanentemente”, para não dizer eternamente, pois temem que tal 
condição possa trazer consigo encargos e tensões que eles não se 
consideram aptos nem dispostos a suportar, e que podem limitar 
severamente a liberdade de que necessitam para – sim, seu palpite 
está certo – relacionar-se (BAUMAN, 2004: p.08). 

 

Se em um passado não muito distante a satisfação pessoal deveria ser 

renunciada em determinadas casos em prol do bem coletivo, na atualidade 

podemos observar um movimento que tendência fortemente ao individualismo. 

Freire et al. (2010) apontam que “a lógica da descartabilidade emerge de uma 

sociedade em que tudo pode ser consumido” (p.2). Uma vez que tudo pode ser 

consumido como um bem, adquirido por meio de uma escolha (mesmo que em 

meio a uma infinidade de possibilidades), certamente os grandes e duradouros 

laços dão lugar às relações efêmeras e passageiras. Mas, em contraponto, a 

lógica do passageiro e efêmero, o ser humano ainda busca se relacionar. O 

medo e a solidão são características indissociáveis do “líquido mundo moderno”, 

provocam a necessidade de se “ter alguém”. (FREITE et al, 2010).  

Vivenciamos nos últimos tempos, um ambiente que contempla esse estilo 

de viver, de ser e de forma consequente de relacionar-se da dita sociedade 

líquida, onde vem se tornando um espaço em que as possibilidades são infinitas, 

as escolhas inúmeras e onde é possível amar, sofrer e acima de tudo se 

relacionar – o ciberespaço. 

Podemos dizer que os relacionamentos de acordo com Freire et al. (2010, 

p.4) “trafegam em um campo de contradições, já que as tendências e valores em 

voga na sociedade atual muitas vezes conflitam com os reais anseios humanos”. 

Essas contradições encontram apoio forte na infinidade de comunidades virtuais 

que se formam no ciberespaço, com os mais diversos objetivos, que vão desde 

unir pessoas com interesses afins, até divulgar conteúdos de temáticas 

científicas.  

Este universo de possibilidades que existe no ciberespaço se apresenta 

como um dos principais meios de vivenciar essas novas formas de relacionar-se 

e interagir com pessoas, seja o intuito qual for. De acordo com Lévy (1999), o 

ciberespaço se irá se apresentar como uma alternativa dentre as formas 

tradicionais de comunicação, pois para ele,  
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O crescimento do ciberespaço resulta de um movimento internacional 
de jovens ávidos para experimentar, coletivamente, formas de 
comunicação diferentes daquelas que as mídias clássicas nos 
propõem. Em segundo lugar, que estamos vivendo a abertura de um 
novo espaço de comunicação, e cabe apenas a nós explorar as 
potencialidades mais positivas deste novo espaço, nos planos 
econômico, político, cultural e humano” (LÉVY, 1999, p.11). 

 

De maneira lógica, nos tempos atuais o ciberespaço não é apenas um 

ambiente em que jovens se conectam, mas em que pessoas de todos os perfis 

sociais, culturais e até mesmo econômicos, com diferentes personalidades têm 

a oportunidade de interagir de maneira rápida e fácil. 

O ciberespaço não surgiu modificando imediatamente as pessoas e de 

forma óbvia não é a causa para o mal-estar gerado pela fragilidade dos vínculos 

afetivos que são gerados na contemporaneidade, no entanto, segundo Freire et 

al. (2010) “a potencialização de sentimentos, aflições e angústias entre os que 

experimentam relações através de suas possibilidades, é digna de atenção” 

(p.5). 

Se as redes sociais presentes em ambientes virtuais emergem como 

ferramentas de sociabilidade e comunicação entre os diversos atores inseridos 

nesses ambientes e se tais relações são marcadas pela fragilidade, não é muito 

inferir neste momento que a presença de um público em uma rede de divulgação 

científica é marcada pelas mesmas características, uma vez que, o movimento 

dentro dessas redes torna-se possível ao seguir e deixar de seguir um 

determinado perfil, com isso, a presença deste seguidor em uma determinada 

página torna-se frágil e rompível.  

Ao considerarmos o foco desta pesquisa, que é a divulgação científica em 

redes sociais, tais espaços não se restringem mais apenas à divulgação de fotos 

pessoais em um feed, mas passam a assumir outras funcionalidades e 

finalidades. Os perfis de blogs e Instagram que são estudados neste trabalho 

tratam da temática da ciência, voltados para o ensino de química, e são escritos 

por cientistas. 

A presença destes cientistas em redes sociais transforma tanto nossas 

relações com o tempo e o espaço, quanto as relações entre as pessoas, que se 

faz cada vez mais por meio das redes (VICENTE, 2015). A forma pela qual a 

cultura contemporânea se configura a partir de elementos de interconexão leva 



44 
 

Primo (2008) a delinear a comunicação como um fenômeno que é moldado pelo 

coletivo: 

A visão pós-moderna de conhecimento passa a valorizar o trabalho 
coletivo. A imagem de um gênio individual e a ênfase no esforço próprio 
(que atinge o ápice na figura do que os americanos chamam de self-
made man) são próprias da modernidade. O homem pós-moderno, por 
seu turno, não apenas busca no grupo a sua satisfação, mas também 
reconhece nas equipes e no processo coletivo uma forma de 
compartilhar informações e resultados (PRIMO, 2008, p.61). 
 

A forma pela qual os cientistas se mostram presentes nas redes, 

demonstra o interesse em cada vez mais estar perto do público e estar fora das 

paredes físicas da academia interagindo com esse possível leitor. Para além da 

presença dos cientistas em redes sociais, também observamos o crescimento 

da produção de conteúdo por esses sujeitos em espaços como o Youtube e 

agora com a criação de podcasts, por exemplo, o EnsineCast9 para fins de 

divulgação científica. Outro exemplo, é o canal Nerdologia10, que disponibiliza 

vídeos do cientista blogueiro Átila Iamarino sobre a cultura nerd e científica. 

Sob a lógica da reconfiguração cultural e da cultura de participação, 

podemos inferir que a inserção da comunidade científica nos meios digitais 

produz modificações nas estruturas sociais e instituições relacionadas à 

produção científica. De acordo com Flores (2016), 

A liberação do polo de emissão e a conexão em redes reconfiguram as 
práticas comunicacionais de cientistas no campo científico, os quais 
têm a oportunidade de produzir conteúdo e de se comunicar com 
pessoas além da academia. A conectividade entre as mídias sociais 
digitais também permite a ampla apropriação e circulação entre 
diversos atores sociais de conteúdos científicos antes restritos apenas 
ao círculo de cientistas. Além disso, a própria dinâmica de produção 
científica transforma-se com a utilização de blogs como ferramenta no 
relato de pesquisas em desenvolvimento (FLORES, 2016, p.83). 

 

 Entendendo que as redes sociais se configuram como uma ferramenta de 

ampliação das práticas de DC, traçamos como objetivo geral desta pesquisa 

analisar as relações estabelecidas entre o fazer científico e sua socialização 

 
9 Podcast sobre ciências naturais e educação, episódios todo domingo. Possuem como missão 
apresentar a natureza da ciência e da educação para além do senso comum; explicar fatos e 
fenômenos cotidianos em uma perspectiva científica, mas sem a rigidez da sua linguagem e 
discutir a complexidade que envolve a educação e, porque ela é tão importante para a sociedade. 
Os podcast podem acessados pelo link 
https://www.canva.com/design/DAEOhIbrrkc/fPOzcF7dfClkYrTX4PR5Zw/view?website#2 
 
10 O canal Nerdologia possui periodicidade semanal e pode ser acessado em: 
http://www.youtube.com/nerdologia/. Ele também possui uma página no facebook 
(https://www.facebook.com/CanalNerdologia?fref=ts)   

https://www.canva.com/design/DAEOhIbrrkc/fPOzcF7dfClkYrTX4PR5Zw/view?website#2
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pelos cientistas, no âmbito das redes sociais. Nesse sentido, buscamos relações 

estabelecidas em um novo modelo de divulgação científica. No próximo capítulo 

serão apresentados alguns pressupostos teóricos relacionados ao contexto de 

divulgação científica. 
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CAPÍTULO 2 - OS CAMINHOS DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL: 

AONDE CHEGAMOS? 

“[...]a difusão 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” (ALMEIDA, 1931, 
p.236). 
 

 No decorrer deste capítulo pretendemos, com base em contribuições 

teóricas distintas, evidenciar a importância do tema que fundamenta e delimita o 

escopo desta pesquisa. Ao se tratar de um estudo sobre divulgação científica em 

mídias digitais por pesquisadores brasileiros, contextualizamos a temática ao 

aproximá-la dos diferentes processos de divulgação científica. 

 Incialmente faremos um resgate histórico do processo de divulgação 

científica na Grécia Antiga, pontuando questões conceituais de suma 

importância para compreensão dos termos a serem adotados nesta 

investigação. Apresentaremos ainda um relato histórico sobre a divulgação 

científica no Brasil e os seus possíveis impactos na sociedade da época. Por fim 

mostraremos, baseados em dados teóricos, o movimento atual de divulgação 

científica brasileira no universo on-line.  

A comunicação sempre foi importante desde os primórdios do tempo, 

podemos considerar que a escrita também é fundamental para que uma 

comunicação efetiva possa ser estabelecida entre os sujeitos ativos de uma 

sociedade. No que diz respeito ao surgimento da escrita, Souza, Filho e Trinchão 

(2015) fazem referências ao seu surgimento em meados de 4.000 a.C. até a 

Idade Média. Um marco importante que foi o surgimento da primeira escrita 

alfabética cuneiforme, na Fenícia, em 1.300 a.C., que segundo os autores 

utilizava apenas 22 caracteres, todos consoantes. Os gregos criaram seu 

alfabeto com a introdução das vogais por volta de 800 a.C. e vale ressaltar que 

é através dos gregos que os modos de leitura foram alterados, passando a ser 

da esquerda para a direita, porém, eles não usavam espaços e nem pontuação 

entre as letras.  

Dessa forma, o aparecimento da escrita possibilitou que os processos de 

comunicação entre as civilizações antigas pudessem ser ampliados e desse 

início ao movimento de fazer pesquisa.  

Não podemos afirmar de fato quando ocorre o desenvolvimento da 

pesquisa científica e por consequência quando houve pela primeira vez a 
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comunicação científica11, dessa maneira Meadows (1999) nos traz 

apontamentos de que “... as atividades mais remotas que tiveram impacto na 

comunicação científica moderna foram inquestionavelmente as dos gregos 

antigos” (p.3), e no que tange à pesquisa científica o autor menciona que,  

a pesquisa científica pode ser comunicada de várias formas, sendo que 
as duas mais importantes são a fala e a escrita. Os gregos valiam-se 
de ambas. Asssim, nossas discussões “acadêmicas” remontam à 
Academia, o lugar na periferia de Atenas onde as pessoas se reuniam 
nos séculos V e IV aC para debater questões filosóficas (MEADOWS, 
1999, p.3). 
 

Meadows (1999) diz que em relação à “tradição da pesquisa comunicada 

em forma escrita, são ainda as obras dos gregos, tendo à frente Aristóteles, que 

mais tiveram a contribuir” (p.3). Os debates que eram produzidos nas Academias 

gregas permearam e influenciaram primeiro a cultura árabe e somente depois a 

Europa ocidental. Na Europa, a análise e maneira com a qual foi interpretada as 

novas ideias levaram àquele reavivamento do saber ocorrido entre o século XIV 

e o século XVI a qual foi denominado de “Renascimento” (MEADOWS, 1999). O 

surgimento da imprensa na Europa, no século XV, facilitou ainda mais 

concretização da difusão de informações, por conseguinte a disponibilidade de 

textos impressos aumentou rapidamente. 

 Antes de nos atermos a esse retrospecto histórico para a compreensão 

dos caminhos que levam aos atuais modelos de divulgação científica, é de 

fundamental importância explicitar ao leitor desta dissertação os pontos 

principais que nos levaram a adotar como termo basilar desta pesquisa a 

“divulgação científica” e não outros tais como “comunicação”, “vulgarização”, 

“disseminação”, “popularização”, “difusão” científica. Vale ressaltar que não há 

intenção de diferenciar tais termos e sim justificar a utilização de um determinado 

em detrimento de outro. 

2.1. A polissemia dos termos: traçando uma definição 

Com o desenvolvimento tecnológico ocorrido ao longo dos séculos, 

podemos observar maneiras e métodos diferentes de fazer pesquisa e, para 

além disso, podemos notar também situações diferentes de divulgar estudos 

científicos. Em relação ao contexto desta pesquisa observamos que o 

surgimento da web propiciou significativas alterações no processo de divulgar a 

 
11 Termo aqui usado em conformidade com a referência bibliográfica utilizada. 
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Ciência. Para Sousa, Bufren e Nascimento (2015), nessas alterações 

provocadas pela web “[...]estão contempladas a divulgação, a disseminação e a 

comunicação científica, pois todas sofreram modificações no “fazer”” (p.275). 

Ainda de acordo com os autores citados existe uma tendência em abordar o tema 

sob a ótica separada dos produtores e consumidores da informação científica12. 

Todavia, com a web já não é mais possível realizar a distinção dos papéis que 

são desempenhados pelos agentes produtores e consumidores de informação 

científica uma vez que ambos podem exercer o mesmo papel mutuamente. 

Ao considerarmos que um sujeito inserido em rede pode ser consumidor 

ou produtor de informação científica é necessária a conceituação e a delimitação 

das funções que são desempenhadas pela divulgação, disseminação e 

comunicação científica. A ausência de literatura dessa delimitação é apontada 

por Bueno (2010) ao dizer que:  

A literatura brasileira em comunicação e divulgação científica não tem 
contribuído, ao longo do tempo, para o refinamento de alguns conceitos 
básicos que dão suporte à teoria e à prática nessas áreas. Esta falta 
de atenção impede que estejam definidos, com clareza, seus limites e 
sua abrangência (BUENO, 2010, p.1-2).  
 

Ao pensarmos na análise dos conceitos de comunicação e divulgação 

científica podemos considerar algumas indagações tais como: a comunicação 

científica e a divulgação científica podem ser confundidas, ou seja, podem elas 

ser entendidas como expressões ou conceitos que designam o mesmo objeto? 

Caso não sejam expressões ou conceitos que designam o mesmo objeto, de 

qual maneira se distinguem? (BUENO, 2010, p.3). Dessa forma, abordaremos 

tais especificidades no sentido de dirimir dúvidas a respeito do uso dos referidos 

termos e para explicitar nossa escolha no decorrer da pesquisa.  

Para Sousa, Bufren e Nascimento (2015) a divulgação científica “propõe-

se a estabelecer um elo discursivo entre a produção em Ciência e o público leigo” 

(p.276), o que vai ao encontro do que Bueno (2010) defende como sendo um 

recurso, técnicas e até mesmo processos e produtos para que possam ser 

veiculadas as informações científicas, tecnológicas ou que estão associadas ao 

público leigo (p.162). A partir disso, compreendemos que a divulgação científica 

está relacionada com a comunicação que existe entre o pesquisador e o 

 
12 Para os autores os produtores e consumidores de informação científica caracterizam-se pela 
maneira a qual se comportam dentro da rede, como autores, editores, leitores e divulgadores. 
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“curioso” por Ciência que não é necessariamente um pesquisador. No processo 

de divulgação científica da Ciência ao público leigo, a linguagem é um elemento 

importante na perspectiva de que haja compreensão sobre o tema em foco, 

conforme argumenta Bueno (2010):  

[...]a divulgação científica está tipificada por um panorama bem diverso. 
O público leigo, em geral, não é alfabetizado cientificamente, ..., para 
este público obrigatoriamente requer decodificação ou recodificação do 
discurso especializado, como a utilização de recursos (metáforas, 
ilustrações ou infográficos, etc.) que podem penalizar a precisão de 
informações (BUENO, 2010, p.3). 
 

Messeder Neto (2019) contribui com as afirmações de Bueno (2010) ao 

explicitar que “a divulgação científica cumpre o papel de tornar acessível à 

população em geral aquilo que a Ciência tem produzido” (p.19). Tal recorte 

enfatiza a possibilidade de que a divulgação científica pode aproximar a 

sociedade do conhecimento produzido pela Ciência. Ao realizar essa 

aproximação do leigo ao científico é preciso adaptar a forma e o conteúdo para 

haver comunicação com esse público leigo e, nesse movimento, o pesquisador 

deve considerar os cuidados para equilibrar a precisão das informações que, 

muitas vezes, utilizam termos técnicos originários da pesquisa, com a 

compreensão efetiva de seu público, o que só irá ocorrer com o devido feedback 

sociocultural ou linguístico do leitor. 

Sendo assim Bueno, Bufren e Nascimento (2015) afirmam que existem 

possíveis termos como sinônimos possíveis para divulgação científica em que 

“os termos comunicação pública em Ciência, difusão e vulgarização científica, 

obviamente não no sentido de banalização, mas de popularização de conteúdo” 

(p.277). Entretanto os autores ressaltam que a disseminação científica apresenta 

características distintivas ligadas ao “fato de que o conteúdo das informações 

veiculadas não se caracteriza como resultado da pesquisa, sistematizado e 

avaliado pelos pares” (p.277). Para além disso podemos entender que a 

disseminação científica pressupõe uma intencionalidade ao que se refere o 

universo de interlocutores para a qual a informação é dirigida, fato esse que não 

ocorre na divulgação/difusão científica, pois entendem “que nela o público a ser 

atingido é geral, o leigo, sem que haja uma racionalização e um direcionamento 

a determinada parcela da sociedade dominante de certos códigos da linguagem 

científica” (p.277).  
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Ao se tratar de práticas socializadoras de Ciência, Bufren, Sousa e 

Nascimento (2015), compreendem que a “comunicação científica delimita-se aos 

resultados relacionados à produção de conhecimento validada por pares e 

veiculadas em canais de formais e informais” (p.277), ao passo que Bueno 

(2010) entende a comunicação científica como sendo uma “transferência de 

informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações e que se 

destinam aos especialistas em determinadas áreas do conhecimento” (p.2). 

Diferentemente da divulgação científica, a comunicação científica deverá manter 

as especificidades do método científico e não ignora o fato de que o 

desenvolvimento da Ciência está apoiado em um processo cumulativo que 

segundo Bueno (2010) “se refina ao longo do tempo, pela ação daqueles que a 

protagonizam (pesquisadores/cientistas)” (p.3).  

Dessa maneira o fato de comunicar cientificamente precisa ser validado 

por uma demonstração rigorosa e consequentemente pela comprovação 

empírica. Sabendo que dentro da comunicação científica as informações 

precisam ser validadas e obedecer a um rigoroso processo científico podemos 

presumir que no nível do discurso não se pode fazer concessões em termos de 

decodificação da linguagem, assim como é feito no processo de divulgação 

científica. Dessa forma, o público-alvo da comunicação científica segundo Bueno 

(2010):  

frequenta espaços, ambientes ou acesso veículos especializados 
(congressos ou periódicos/revistas científicos, por exemplo) com 
desenvoltura e está continuamente empenhado em assimilar termos, 
processos e conceitos novos (BUENO, 2010, p.3).  
 

Frente às diversas possibilidades de socialização da Ciência, Bufren, 

Sousa e Nascimento (2015) trazem um quadro com a caracterização de 

diferentes termos relacionados aos processos de estabelecimento de diálogo 

entre a Ciência e diferentes públicos. 

Diante das considerações do Quadro 1 e das discussões anteriormente 

apresentadas, assumimos para esta pesquisa a utilização do termo divulgação 

científica por se tratar de uma pesquisa que tem como foco o estudo da interação 

entre pesquisador e o público leigo participante de redes sociais on-line. Vale 

ressaltar ainda que poderá ser feito o uso de termos sinônimos tais como: 

vulgarização e difusão da Ciência por se tratar dos mesmos objetivos dentro das 

práticas de socialização da Ciência.
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Quadro 2 - Divulgação, Disseminação e Comunicação Científica: diferenças e aproximações 

Fonte: Bufren, Sousa e Nascimento (2015, p.278, adaptação nossa) 

Categorias Público Objetivo Canais Conteúdo Linguagem 

Informais Formais 

Divulgação/  

Vulgarização/ 

Comunicação 

Pública em 

Ciência  

Direcionada ao 

público em geral  
 

Divulgar 

informações 

científicas.  
 

TV  

Jornais  

Revistas  

HQ  

Livros didáticos;  

Museus etc.  

 Informação sistematizada e não 

validada.  
 

Recodificação da informação para 

adequá-la ao público leigo.  
 

Disseminação 

científica  

 

Direcionada a um 

público restrito  
 

Socializar 

informações 

atinentes ao 

campo 

científico.  
 

Listas de 

discussões;  

Conversas em 

grupos de 

pesquisa;  

e etc.  

 Informação não sistematizada e 

nem validada pela comunidade 

científica.  
 

Linguagem codificada própria do 

campo científico ao qual o texto está 

relacionado.  
 

Comunicação 

Científica  

 

Direcionada a um 

público restrito  
 

Registrar e 

tornar públicos 

resultados de 

pesquisas; 

promover o 

intercâmbio de 

informações 

científicas.  
 

Palestras, 

conferências  

etc.  

Periódicos 

científicos  

Livros  

Informação sistematizada e 

validada pela comunidade 

científica.  
 

Linguagem codificada própria do 

campo científico ao qual o texto está 

relacionado.  
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2.1. A divulgação científica no Brasil: retrospecto histórico  

Nesta seção, apresentamos uma historicização a respeito dos caminhos 

da divulgação científica no Brasil com foco em especial na cidade do Rio de 

Janeiro e de que maneira tal prática de socialização contribuiu para o 

desenvolvimento da sociedade atual.  

Falar de DC é ao mesmo tempo entender que durante vários séculos está 

esteve ligada a motivações e interesses diversificados. Moreira e Massarani 

(2002) nos apontam que “o estudo de seus aspectos históricos pode nos ajudar 

a elucidar como suas formas variaram no tempo em função dos pressupostos 

filosóficos sobre a Ciência” (p.43), os autores ainda afirmam que em relação ao 

Brasil só é possível falar em divulgação científica após a década de 80. Tendo 

em vista a situação de colônia de exploração de Portugal, no Brasil dos séculos 

XVI, XVII e XVIII, as atividades e difusão de ideias científicas eram praticamente 

inexistentes. Durantes esses séculos observamos uma população com baixo 

letramento, o acesso ao estudo era precário e ainda era mantido sob um rígido 

controle e o ensino ainda se encontrava nas mãos dos jesuítas até meados do 

século XVIII (MOREIRA E MASSARANI, 2002).  

 Moreira e Massarani (2002) explicitam que eram proibidas as publicações 

de livros na Colônia e o sistema de ensino era destinado às pessoas das classes 

abastadas e apenas estas pessoas tinham acesso aos conhecimentos científicos 

que estavam sendo gestados na Europa. Ao longo dos séculos citados podemos 

notar a ausência de ações do governo português no Brasil, ligadas à Ciência, e 

quando havia algo sempre estava direcionado a informações técnicas ou de 

interesses militares. 

 Moreira e Massarani (2002) elucidam que uma das primeiras tentativas 

ligadas à difusão científica ocorre com a criação da Academia Científica do Rio 

de Janeiro pelo marquês Lavradio, em 1772 (MOREIRA e MASSARANI, 2002). 

Essa instituição era constituída por membros dedicados à Física, Química, 

História Natural, Medicina, Farmácia e Agricultura, porém, em 1779 a Academia 

Científica fecha suas portas encerrando assim suas atividades.  

Somente no final do século XVIII, e durante o início do século XIX, muitos dos 

brasileiros que estavam em Portugal, França, Bélgica e Escócia frequentando 

cursos superiores, regressam ao país podendo assim contribuir para uma 
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difusão, ainda que lenta, das novas concepções científicas. Massarani (1998) 

afirma que a publicação de livros, revistas e jornais inicia-se em 1810 com a 

criação da Imprensa Régia, onde onze mais tarde, passa a aceitar a entrada 

franca de livros e dessa forma textos e manuais que estavam ligados à educação 

científica começaram a ser publicados ou, pelo menos, difundidos no país. 

Somente na segunda metade do século XIX é que as atividades de 

divulgação científica vão ser intensificadas em todo mundo em consequência da 

segunda revolução industrial na Europa, que irá acompanhar as expectativas 

sociais relacionadas ao papel da Ciência e da técnica. Surge assim um 

movimento de otimismo em relação aos possíveis benefícios do progresso 

técnico – expressa, por exemplo, na realização das grandes Exposições 

Universais – que percorreram o mundo e chegaram ao Brasil. Nesse momento, 

informações relacionadas a pesquisas científicas eram restritas a uma pequena 

parcela da população que tinha condições de compreendê-las. De acordo com 

Schwarztman (2001), a atividade científica brasileira até a fase inicial da 

República era “extremamente precária” (p.66).  

Massarani e Moreira (2002) elucidam novos aspectos históricos ligados 

diretamente à divulgação científica, ao indicarem que após o período entre a 

Independência e a consolidação do Segundo Império, novos jornais são 

lançados e alguns também incluem artigos ligados à Ciência, tais como: 

MISCELANEA SCIENFICIA, em 1835; NICTHEROY, em 1836; MINERVA 

BRASILIENSE, em 1843. Para Pinheiro, Valério e Silva (2009) “a linha 

demarcatória para o início de publicação regular de notícias na imprensa 

brasileira sobre Ciência é o princípio do século XX, quando jornais passam a 

incluir esse tipo de matéria” (p.265).  

A inclusão da divulgação científica no Brasil é consequência de um novo 

panorama mundial de Ciência e tecnologia. Albagli (1996) afirma que:  

O progresso científico-tecnológico incorpora-se ao rol de questões que 
integram o domínio da esfera pública, sendo nela institucionalizada; por 
outro lado, ciência e tecnologia passam a constituir-se em bens 
mercantis, ao mesmo tempo disponibilizados e protegidos no mercado 
global (ALBAGLI, 1996, p.396). 

 

A referida autora complementa o seu pensamento ao afirmar que é crucial 

compreender os modos com que a sociedade percebe a atividade científica e 

absorve seus resultados, bem como os tipos e canais de informação pela qual 
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possuem acesso. Massarani e Moreira (2002) apontam que, no ano de 1873, 

ocorre uma das mais importantes atividades de divulgação científica brasileira 

que iria percorrer um período de quase 20 anos: as Conferências Populares da 

Gloria que teve um impacto direto na elite intelectual do Rio de Janeiro. Essas 

conferências eram reuniões para tratar de assuntos mais diversos tais como: 

glaciação, clima, origem da Terra, responsabilidade médica, doenças, bebidas 

alcoólicas, o papel da mulher na sociedade etc. Os autores evidenciam que 

essas conferências por diversas vezes se tornaram palco para discussões 

polêmicas, como a liberdade de ensino, a criação de universidades e o 

significado das diversas doutrinas científicas.  

Para Cazelli (1992), aproximadamente na década de 1950, houve 

algumas tentativas frustradas de criar museus de Ciência no país com a criação 

do Mast, no Rio de Janeiro. Massarani e Moreira (2003) destacam alguns pontos 

importantes sobre o Rio de Janeiro e seu entorno se destacar como polo de 

influência para divulgação científica no Brasil. O mais importante deles se deve 

ao fato de que a cidade seria reflexo de uma “grande concentração de 

instituições de pesquisa, empresas estatais e universidades” (p. 38-39).  

Dessa forma, a década de 20 do século passado ficou marcada pela 

intensificação das iniciativas de divulgação científica (Massarani, 1998). Além do 

surgimento dos jornais, revistas e livros como meio de veiculação das 

informações e ideias científicas, foram organizadas conferências públicas. 

Massarani (2002) destaca que o surgimento dessas conferências públicas está 

ligada ao fato do surgimento de um grupo de estudantes universitários que 

participaram de maneira intensa em ações voltadas para a afirmação da Ciência 

básica no país e, como consequência dessas ações, surge o embrião da 

comunidade científica brasileira que tentava institucionalizar a pesquisa no país 

e a consolidação da figura do cientista.  

Um fato histórico importante a ser citado é que em 1916 foi criada a 

Sociedade Brasileira de Ciências que mais tarde seria transformada na 

Academia Brasileira de Ciências (ABC) em 1922. Em 1923 no interior da ABC, 

surge a primeira rádio brasileira com foco educativo, cultural e de difusão 

científica. Intitulada de Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi doada ao 

Ministério da Educação em 1936 por não se dispor de recursos para sua 

manutenção. A criação da rádio propiciou programas variados e até mesmo 
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inúmeros cursos, entre eles de Inglês, Física, História do Brasil, Literatura e 

Radiotelefonia (MASSARANI e MOREIRA, 2003).  

Entre as diversas publicações que estavam ligadas diretamente a práticas 

de divulgação científica neste período, vale ser citada a criação pela Rádio 

Sociedade de algumas publicações: Rádio – Revista de divulgação científica 

geral especialmente consagrada à radiocultura, de 1923, e Electron, criada em 

1926. No decorrer deste mesmo período foram criadas ainda coleções de livros 

de divulgação, como a Biblioteca de Filosofia Científica e a Coleção Cultura 

Contemporânea. Massarani e Moreira (2003) destacam Miguel Ozório de 

Almeida como um importante cientista que trabalhou no Instituto Oswaldo Cruz 

e contribuiu de maneira efetiva para a divulgação científica da época. 

Massarani e Moreira (2002) trazem algumas argumentações ao 

compararem “as atividades de DC na década de 20 com aquelas realizadas no 

final do século anterior, percebe-se que estavam voltadas mais para a difusão 

de conceitos e conhecimentos da Ciência pura” (p.56). Os autores explicitam que 

não havia uma preocupação notória para a disseminação dos resultados das 

aplicações técnicas que são resultantes da Ciência. Podemos observar a criação 

das primeiras Faculdades de Ciências e de institutos de pesquisa importantes 

como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, em 1949, o IME (Instituto de 

Matemática Pura e Aplicada) e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 

ambos em 1952. Em 1951 é organizada a primeira agência de fomento à 

pesquisa, o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). Em 1948, José Reis funda 

a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) a qual viria ser, na 

década de 1970, a principal entidade a promover eventos e publicações voltadas 

para a divulgação científica. Burgos (1999) destaca ainda que a criação da SBPC 

representou uma consolidação do interesse de:  

se afirmar a identidade do cientista, baseada na sua neutralidade 
relativamente ao mundo dos interesses e na objetividade do 
conhecimento que produz; uma forma específica de atividade 
intelectual, que para poder cumprir seu papel no desenvolvimento do 
país, deve estar institucionalmente emancipada no mercado e da 
política. Como se vê, a atmosfera que envolve a SBPC guarda ampla 
afinidade com a sociologia mertoniana. (Burgos, 1999, p. 31) 

 

 A criação da SBPC inicia dessa forma no País um vasta de rede de 

divulgação científica e em 1957 ocorre a primeira reunião com cerca de 350 

participantes. Nessa mesma época foram criados importantes meios de 



56 
 

veiculação das práticas de divulgação científica tais como, Ciência para todos, 

que foi publicado mensalmente pelo Jornal A manhã que se encontrava em 

circulação pelo Rio de Janeiro com um quantitativo próximo de 30.000 

exemplares diários.  

2.2. Do século passado ao atual: internet e divulgação científica 

É a partir da década de 1980 que as práticas de DC passam a se 

configurar de maneira mais efetiva no Brasil. Massarani e Moreia (2003) 

ressaltam que nessa década foram desenvolvidos importantes atividades no Rio 

de Janeiro a exemplo de uma série de palestras (Seis e meia da Ciência) em 

1982 que foram organizadas pela Secretaria Regional da SBPC que propiciou 

assim a criação da revista Ciência Hoje. Esta revista, Ciência Hoje ligada 

diretamente à SBPC, tinha como principal objetivo divulgar a Ciência focada 

naquilo que era produzido no âmbito do Brasil e aproximar a comunidade 

científica do público brasileiro. Nesse mesmo período, o Brasil consegue 

acompanhar o que estava ocorrendo por todo mundo e aumentar a criação de 

museus e centros de pesquisa e as publicações relacionadas à divulgação 

científica.  

O crescente aumento nos meios de comunicação associado às novas 

formas e práticas de divulgar Ciência imprimiam a sociedade novas formas de 

se fazer Ciência. Enquanto no Brasil a criação de revistas, telejornais e rádios 

era impulsionada, o mundo experimentava os efeitos de uma crescente 

globalização frente ao surgimento de novas formas de telecomunicação como a 

criação de satélites e, mais tardiamente, a fibra óptica e a evolução de 

transmissão de sinais pelo ar e a comunicação em rede (Internet e intranets) 

foram resultados de desenvolvimento tecnológico financiados por grandes 

grupos cujo objetivo principal era abranger todo globo. 

Nas últimas décadas, temos alcançado um rápido e efetivo acesso 

relacionado ao uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na 

sociedade. A emergência do uso de computadores pessoais, internet e televisão 

digital propiciou o que Castells (1999) já havia denominado como convergência 

dos meios de comunicação e fez com que estivéssemos inseridos em uma 

“sociedade em rede”. Em relação a “sociedade em rede” o autor aponta que: 

[...] É claro que a tecnologia não determina a sociedade. Nem a 
sociedade escreve o curso da transformação tecnológica, uma vez que 
muitos fatores, inclusive criatividade e iniciativa empreendedora, 
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intervêm no processo de descoberta científica, inovação tecnológica e 
aplicações sociais, de forma que o resultado final depende de um 
complexo padrão interativo. Na verdade, o dilema do determinismo 
tecnológico é, provavelmente, um problema infundado, dado que a 
tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou 
representada sem suas ferramentas tecnológicas [...] (CASTELLS, 
1999, p. 25) 

 

 As diversas alterações ocorridas ao longo do tempo, marcadas pela 

dinâmica de transformações e descobertas tecnológicas, provocou significativas 

alterações na forma de comunicar e ainda nas práticas de divulgação científica. 

A partir do advento da criação da rede mundial de comunicação com o uso de 

computadores interligados, estabeleceu-se a possibilidade de comunicação 

recíproca que permite a propagação de diversas informações de modo contínuo 

e simultâneo. 

 Levy (2000) afirma que a internet se constitui como “´[...] o grande oceano 

do novo planeta informacional” (p.126), por possibilitar uma comunicação rápida 

e efetiva entre os sujeitos que se encontram conectados em rede. Na sociedade 

atual, marcada por avanços tecnológicos e científicos, a internet é um dos 

principais meios de comunicação e divulgação de informações seja ela qual for, 

o que provocou um urgente reordenamento da sociedade afim de se adequar 

um novo “mundo” tecnológico. Primo (2007) considera que a web 2.0 pode ser 

caracterizada por potencializar as diversas formas de publicação, de 

compartilhamento e de organização de informações e, além disso, apresenta a 

possibilidade de ampliar os espaços de discussão e interação entre os sujeitos 

ativos do processo.  

 Simões e Gouveia (2009) discutem que as tecnologias da informação, nas 

últimas duas décadas, são as principais responsáveis por uma profunda 

reorganização do modo como as pessoas vivem, comunicam e aprendem. 

Eichler e Raupp (2012) sinalizam que “[...] a utilização desse tipo de tecnologia 

tem permitido a construção de novos espaços de construção de conhecimento” 

(p.2) e, dessa maneira, a divulgação científica contribui de forma significativa 

para a construção do conhecimento de um público leigo, uma vez que a 

divulgação científica está voltada para um público leigo.  

 Lordêlo e Porto (2011) reconhecem que as informações que são 

divulgadas na Rede “´[...] são novas e necessárias ferramentas para promover o 

envolvimento da sociedade nas discussões sobre Ciência e tecnologia” (p.316) 
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e os autores reafirmam que a internet “consegue conjugar duas preciosas 

características dos meios de comunicação mais antigos que são a interatividade 

e a massividade” (p.316). Dessa forma a divulgação científica on-line se 

caracteriza por possibilitar o acesso de uma comunidade leiga que, dessa forma, 

pode ter acesso a conhecimentos produzidos no contexto. Já sabemos que o 

surgimento da internet e o advento da web  possibilita uma amplitude maior em 

relação a comunicação com a sociedade, mas e o cientista onde se encaixa 

nesse contexto? Ao falar sobre divulgação científica na rede não podemos negar 

o fato de que a presença desses cientistas no mundo digital tem aumentado cada 

vez e de forma considerável. 

 Barros (2015) cita a presença de cientistas em redes on-line, o que 

contribui de maneira efetiva para a divulgação científica e, da mesma maneira, 

para a pesquisa on-line, pois segundo o autor:  

A mudança de comportamentos de pesquisa para a web em vários 
domínios expõe mais e mais processos diversos de produção do 
conhecimento e comunicação científica. O comportamento on-line é 
rastreável e, consequentemente, a presença dos cientistas na web 
fornecem um conjunto adicional de rastros de informação para estudar 
a Ciência, terreno bastante fértil (BARROS, 2015, p. 29). 

 

 Segundo Araújo (2015) “o fato é que, mesmo os cientistas e 

pesquisadores não estando presente no ambiente on-line, suas pesquisas estão, 

seja por meio das revistas eletrônicas, ou das bases de dados e repositórios” 

(p.2). Nesta perspectiva não se faz necessário que o pesquisador esteja 

participando de forma efetiva em uma rede social para que seus trabalhos sejam 

acessados ou divulgados, as bases de dados e plataformas de pesquisas 

possibilitam esse trabalho de divulgação científica de forma indireta. Noorden 

(2014) evidencia que a presença de pesquisadores em redes sociais, por algum 

tempo, foi motivo de especulação e medo por parte desses pesquisadores ao 

não se saber de fato quais dados seriam compartilhados e de que maneira isso 

estaria ocorrendo, fato esse que levou esses pesquisadores e procurarem meios 

próprios de divulgação dos seus trabalhos e evitarem assim as redes privadas. 

 Ao se falar em divulgação científica na internet e ao citarmos a presença 

de pesquisadores inseridos nos meios digitais, não podemos negar o fato que 

mídias sociais tais como Facebook, Twitter, Instagram, LikeDin, YouTube e 

diversos outros passaram a frequentar de maneira mais efetiva o meio 
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acadêmico e, a partir disso, discutiremos no próximo tópico a maneira pela qual 

os cientistas chegaram até as práticas de DC e de que forma eles passaram a 

ocupar os ambientes digitais extrapolando assim as paredes físicas da 

academia. 

2.3. O espiral da cultura científica: o cientista e a divulgação científica na 

internet 

As ações de divulgação da ciência têm sido foco de diversas pesquisas 

das mais diferentes áreas dentro das instituições de ensino e centros de 

pesquisa. Todavia, ao lançarmos mão da discussão sobre cultura científica, é 

preciso trazermos algumas definições de estudiosos sobre o termo Cultura. 

Dessa maneira, podemos perceber como a divulgação científica e a cultura 

científica se localizam na cultura contemporânea, evidenciando a maneira pela 

qual o sujeito cientista chegou às redes sociais dentro da Internet. 

Para Geertz (1989), a cultura seria um elemento intrínseco à natureza 

humana que perpassa pelo contexto biológico e evolutivo. Sendo assim, como a 

cultura se baseia em símbolos, estes precisam ter sentidos e significados que 

possibilitem interpretar e compreender os símbolos, o que se constitui tarefa 

essencial para a compreensão da sociedade. Dessa forma, Geertz defende que 

a cultura seria como uma teia de significados construídas pelos próprios homens, 

segundo o autor:  

[...] o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele 
mesmo teceu, assumindo a cultura como sendo essas teias e a sua 
análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de 
leis, como uma ciência interpretativa, à procura de significados 
(GEERTZ, 1989, p .4). 
 

Em seus trabalhos, Passamani (2011) afirma que Malinowski, em uma 

análise funcionalista, compreende que a cultura é um sistema que está todo 

interligado onde as diversas partes formadas são dependentes umas das outras 

e que não podem ser compreendidas de maneira separada. O autor argumenta 

que: 

Para ele, a cultura é um sistema, um todo interligado, interdependente, 
formado por várias partes que darão sentido e principalmente uma 
função para cada parte integrante desta. Baseia-se no olhar similar à 
ciência natural para pensar o homem, suas funções e necessidades 
biológicas que impõem às culturas, cada qual de maneira diferente, 
uma resposta a estas necessidades, resposta está encontrada na 
diversidade de culturas existentes para diferentes necessidades 
orgânicas (PASSAMANI, 2011, p. 25). 
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Dessa forma podemos compreender cultura como uma conexão que a 

torna inter e multidisciplinar, pois estuda a comunicação, os símbolos, os valores, 

o viver e o conviver da sociedade. Para Porto (2010):  

É importante evidenciar que existe uma convergência silenciosa das 
diversas concepções de cultura. A ideia que norteia parte dos estudos 
sobre cultura considera que a partir de sua dupla função de orientadora 
e tradutora de processos comunicativos, materializados em múltiplos 
sistemas simbólicos, convicções e valores, ela apresenta-se em 
constante transformação. As interlocuções teóricas sobre cultura 
demarcam, transparentemente, uma propensão a entendê-la como 
uma construção de um saber coletivo produzido por processos 
cognitivos e comunicativos diferenciados, em função dos quais os 
indivíduos definem as esferas que são denominadas de realidade 
(PORTO, 2010, p. 25). 
 

Diante de tal visão, a cultura se apresenta como uma construção social 

que se molda às condições e interferências internas e externas no âmbito das 

sociedades, sendo assim, ela passa a englobar todos os fatores inerentes ao 

indivíduo e às relações que este desenvolve em sociedade. Mas como pode a 

cultura estar relacionada à uma cultura científica e consequentemente aos 

processos de divulgação científica? 

Sanchéz Mora (2003) argumenta que a ciência é uma produção humana 

que desempenha um papel indiscutível no processo de civilização. Todavia, 

como produção intelectual que é, os resultados que são produzidos por ela se 

refletem em todos os domínios da sociedade. Apesar de que muitos ainda 

acreditam que a ciência é algo fora das atividades humanas, a ciência faz parte 

da cultura e é fundamental para a sua construção. Nesse sentido, o surgimento 

da internet evidenciou a necessidade de se pensar sobre mais um modo de fazer 

cultura. Vogt (2005) traz apontamentos importantes sobre o termo cultura 

científica ao considerar que, 

 

[...] 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 em 
sociedade, como todo, para o estabelecimento das relações críticas 
necessárias entre o cidadão e os valores culturais de seu tempo e de 
sua história (VOGT, 2006, p. 25).  
 

No campo da ciência, tais alterações buscam a formação da sociedade 

baseada na produção de conhecimento. Para que essa construção ocorra e, 
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como consequência disso o desenvolvimento de uma sociedade, é importante 

que haja educação e a promoção da cultura científica nos centros educacionais, 

com ações de promoção da ciência. Entretanto, esta sociedade não pode ser 

apenas construída nas escolas ou nas academias: é necessária uma troca de 

informação, a divulgação do conhecimento, a integração e a interação 

“extramuros”. Lordêlo e Porto (2012) aponta que “tentar conceituar cultura 

científica, assim como cultura no seu sentido global é um ato arriscado e 

delicado, uma vez que este conceito ainda está sendo cuidadosamente 

construído” (p.26).  

Na atualidade, o conceito mais adequado à proposta é apresentado por 

Vogt (2003) ao comparar a dinâmica da cultura científica a um movimento de um 

espiral dividido em quatro partes. Na metáfora elaborada pelo autor, este não 

foca apenas no conceito de cultura científica que está ligada à produção e 

obtenção de dados científicos por parte do pesquisador, mas, o autor vai além 

ao apresentar a cultura científica no âmbito sociocultural ao demonstrar uma 

preocupação com o cidadão comum, ou seja, defende o bem-estar cultural. 

Dessa forma o autor defende que a cultura científica deve ser voltada para a 

produção e socialização da ciência através das práticas de DC e que não pode 

ficar restrita a pequenos grupos sociais. 

Assim, ao observamos na Figura 2, percebemos dois eixos 

perpendiculares, um na vertical e outro na horizontal, dividem a espiral em quatro 

quadrantes, pelos quais percorre continuamente a linha espiralada. A criação 

desta imagem está baseada na necessidade de comunicação para que a ciência 

tenha uma concretude do ponto de vista da sua realidade, da sua materialidade 

social (VOGT, 2003). 
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Fonte: https://www.comciencia.br/espiral-cultura-e-cultura-cientifica/ 

A dinâmica apresentada pelo espiral proposto parte do primeiro quadrante 

onde teríamos como destinadores e destinatários da ciência os próprios 

cientistas. Contém ações que são voltadas para a produção e a disseminação 

da ciência dentro do meio acadêmico com a realização de eventos, congressos, 

simpósios e reuniões de associações. Este é o momento da produção e da 

chamada difusão da ciência. Já no segundo quadrante, do ensino de ciência e 

treinamento de cientistas, é explicado pela entrega da informação aos 

professores e estudantes de diferentes níveis da educação. Dessa forma, nesse 

quadrante temos como destinadores cientistas e professores, e como 

destinatários, os estudantes. Já no terceiro quadrante, estão as atividades 

voltadas para o ensino para a ciência, no qual os divulgadores de ciência, os 

pesquisadores, os cientistas, os professores seriam os destinadores e os 

destinatários seriam os estudantes e, mais amplamente, o público jovem. O 

último quadrante do espiral representa a divulgação científica mais ampla que é 

praticada por pesquisadores, que tem a sociedade em geral como interlocutora.  

Todos os quadrantes representados na figura 2 fazem parte da dinâmica 

da cultura científica, em que a comunicação tem um papel fundamental, seja 

Figura 2 - A espiral da cultura científica 
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para a disseminação e a consolidação de novos conhecimentos, para a 

divulgação da ciência e de conteúdos com cunho científico e tecnológico, bem 

como para a educação. Nesta perspectiva, o primeiro e segundo quadrantes 

estão caracterizados como espaços de produção e reprodução da ciência. De 

forma oposta aos dois primeiros quadrantes, os quadrantes três e quatro, são 

caracterizados como os da apropriação da ciência; e o público, nesses casos, é 

caracterizado como uma audiência exotérica, ou seja, ampla, aberta e irrestrita. 

(VOGT, 2017). 

Mas de que forma o espiral da cultura científica pode contribuir para 

explicar o fenômeno da presença do sujeito pesquisador na internet? A dinâmica 

da espiral demonstra como é relevante que os pesquisadores e cientistas saiam 

do ambiente de conforto institucional e busquem ocupar espaços de divulgação 

científica e, com o crescimento da web, passem também a ocupar as redes 

sociais como forma de ampliar as suas práticas de DC a fim de que possam 

alcançar o maior número de pessoas possíveis, uma vez que elas são peças 

fundamentais na formação da cultura científica na sociedade. O espiral de Vogt, 

2007 busca representar toda a movimentação necessária entre ciência e cultura. 

O objetivo principal da cultura científica e das práticas de DC consiste em 

proporcionar o acesso da população aos meios e aos resultados da produção 

científica, cultural e pedagógica. 

A partir de tais pressupostos, apresentaremos a seguir uma discussão 

entrelaçando a DC em redes sociais como combate às notícias falsas que 

circulam nesse ambiente e acabam influenciando muitas pessoas e discutiremos 

também de que maneira as redes sociais influenciam o processo de divulgação 

científica no Brasil e quais são os impactos causados por ela perante a 

sociedade. 

2.4. A divulgação científica em redes sociais: entre o fazer 

ciência e as fake news 

Já sabemos e possuímos evidências de que a internet tem contribuído 

cada vez mais para um alcance maior de informações e para ampliar os 

processos de divulgação científica e comunicação com o público leigo. Para 

Giardelli (2012) “vivemos o poder das conexões, da aprendizagem coletiva, do 

compartilhamento social e de uma exposição sem precedentes de novas ideias 

e abordagens” (p.22). 
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Vicente, Corrêa e Sena (2015, p.2) evidenciam tal fato ao afirmar que “as 

utilizações dos recursos da web e das RSI no processo da informação científica, 

pesquisas vem surgindo e consequentemente os debates no meio acadêmico”. 

Príncipe (2013, p.197) afirma que as RSI estão presentes em todos os 

níveis pois estas ampliam “a visibilidade e alcance das pesquisas realizadas e 

sua disseminação para a comunidade específica e sociedade em geral”. A 

crescente utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDIC) tem sido grandes parceira no processo de DC, pois nas últimas décadas 

estas têm sido bastante presentes no estabelecimento de relações sociais.  

Para Ponte (2000), as TDIC acarretaram uma grande revolução em 

diversas profissões e atividades: na investigação científica, dentro dos processos 

de ensino/aprendizagem, na prática médica, nas empresas etc. Tal ideia é 

corroborada por Dantas e Maia (2020) ao afirmarem que as TDIC são 

responsáveis por alterar a conduta, os costumes, o consumo, o lazer, e as 

relações entre os indivíduos e as formas com que eles se comunicam. 

O advento da internet e do crescente acesso às informações presentes 

na web tem propiciado uma ampliação considerável nas práticas de divulgação 

científica e uma maior comunicação entre pesquisadores e comunidade. Porém, 

associada a esse crescente acesso a informações, há também a circulação de 

notícias falsas na internet que tem propiciado o surgimento de expressões como 

“pós-verdade”, “fake news” e “desinformação”, fato que tem posto em dúvida a 

veracidade das informações que se encontram disponíveis na web.  

Relacionado a essa perspectiva, a palavra “pós-verdade” segundo 

Oliveira (2018) emerge da tradução do termo “post-truth” que para o autor indica 

fatos que estão ligados a objetivos menos influentes na formação da opinião 

pública e que apelam à emoção e crença pessoal. Para Corrêa e Custódio (2018) 

o conceito de “pós-verdade” está ligado “aos eventos em que a opinião pública 

e os comportamentos são orientados mais pelos apelos emocionais, falaciosos 

ou subjetivos, afirmados pelas suas convicções pessoais, do que em fatos 

verídicos e atestados” (p.3). O indivíduo decide guiar-se por aquilo que acredita 

ser verdade do que orientar-se pelo senso crítico e verificar as informações que 

são divulgadas em uma rede. 

Messeder Neto (2019, p.13) afirma que “as chamadas fake news se 

espalham como rastilho de pólvora e chegam apresentando, normalmente, fatos 
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alarmantes e com informações catastróficas”. Estamos vivenciando na 

atualidade um momento delicado na sociedade no qual cientistas, professores, 

divulgadores científicos seja em qual área possua um pertencimento e atuem, 

precisam de maneira igualitária se juntar para combater a enorme quantidade de 

fake news, fazendo uso dos mais diferentes meios de comunicação. Ainda de 

acordo com Messeder Neto (2019), 

Não cabe mais aos divulgadores apenas apresentar o conhecimento 
científico à população, é preciso ir para o confronto, mostrando as 
fragilidades das pseudociências, dos mitos, das fake news, e das 
religiões. Trata-se não apenas de mostrar o que está certo, mas de 
desmentir informações que circulam diuturnamente como se fossem 
verdades (MESSEDER NETO, 2019, p.20). 

 

 Relacionado as fake news é preciso usar a divulgação científica como 

forma de combater de maneira igual o significativo negacionismo científico com 

o qual temos nos deparado todos os dias pelas redes sociais na internet. Dessa 

forma Miranda et al (2000) argumenta que é impossível prever e controlar o que 

será circulado em forma de conhecimento, uma vez que esse processo é 

inerente aos:  

elementos estruturais da Sociedade da Informação, sobretudo pelo 
avanço extraordinário da convergência tecnológica entre informática, 
comunicações e eletrônica, a incontrolabilidade da produção e 
circulação de conhecimento (MIRANDA et al, 2000, p.4). 

 

Sobretudo a informação é de livre acesso (inclusive assegurado por lei), 

onde todo e qualquer sujeito pode consumir e gerar informações, principalmente 

no ambiente digital, porém ao serem disseminadas informações que não são 

verídicas, isso pode ampliar a disseminação e o acesso ao discurso anticientífico 

amplamente propagado nas redes sociais atualmente.  

Costa (2020, p.22) afirma que “[...] boa parte desse discurso anticientífico 

é crescente em focos de poder que utilizam o fundamentalismo religioso, 

sobretudo o cristão protestante para fazer um discurso anticiência”. O discurso 

anticiência pode ser ligado diretamente ao que Duarte (2018) definiu de 

“obscurantismo beligerante“, fenômeno que possui forte tendência em atacar 

tudo o que possa ser considerado ameaçador às posições ideológicas 

preconceituosas e conservadoras e que vai contra o conhecimento e a razão, se 

estruturando a partir de estratégias que visam propagar discursos de ódio a 

qualquer pensamento ou comportamento contrário a suas ideias, sendo as suas 

fontes denominadas de “esquerdismo”, “comunismo” ou “imorais” (Duarte, 2018).  
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 Para Moretzsohn (2017, p.302), o perfil de comportamento dos usuários 

da internet pode ser resumido ao “compartilhamento de informações sem 

qualquer preocupação com a veracidade, que resulta na disseminação de boatos 

ou de trucagens assumidas como verdadeiras”. As chamadas fake news que são 

veiculadas pelas redes sociais são espalhadas há muito tempo, inclusive no meio 

científico, Sousa (2017) cita como exemplo a revolta da vacina do início do 

século XX e os diversos casos de microcefalia em bebês causados pelo surto de 

zika vírus que ocorreu no Brasil em 2017. Importante ressaltarmos nesse o 

trabalho de Brígido e Souza (2018, grifo do autor), no qual os autores 

explicitaram que “o alcance das notícias falsas chega a 146.480 

compartilhamentos e 5.190.942 visualizações” e um dos maiores alcances está 

na circulação de notícias falsas no campo político. 

Tal aumento de circulação de informações falsas na rede pode prejudicar 

de forma significativa as práticas de divulgação científica pois irá colocar à prova 

as informações que são disponibilizadas pelos pesquisadores como resultados 

de suas pesquisas. Messeder Neto (2019) afirma que nesse sentido a DC: 

[...]cumpre o papel de tornar acessível à população em geral aquilo que 
a Ciência tem produzido e se apresenta como um dos caminhos de 
encontro da Ciência com o saber popular e que ainda precisa ser 
bastante ampliado na realidade brasileira (MESSEDER NETO, 2019, 
p.19). 
 

 Nessa perspectiva o autor destaca que as práticas de divulgação científica 

se constituem como obrigação da comunidade científica para com a sociedade 

que trabalha para financiar pesquisas que são desenvolvidas no meio acadêmico 

e que o meio acadêmico não pode perceber essas práticas como um simples 

favor. Se um dos objetivos da DC é tornar o conhecimento científico acessível 

para a população leiga, deve-se ter o cuidado de que esse conhecimento não 

seja divulgado de maneira distorcida.  

 Ao refletirmos sobre a divulgação científica é preciso ter consciência de 

que se trata de uma ação de constante renovação conforme aponta Bueno 

(2009, p.162) ao caracterizar a DC como “´[...] utilização de recursos, técnicas, 

processos e produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações 

científicas, tecnológicas ou a associadas a inovações ao público leigo”. Não se 

pode negar que função das práticas de DC concerne ao fato de possibilitar uma 

maior circulação de informações sobre a função da Ciência perante a sociedade 
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e de maneira consequente o modo pela qual as pessoas se apropriam desses 

saberes participando ativamente do processo que é culturalmente dinâmico. No 

próximo capítulo serão apresentados os caminhos metodológicos que balizaram 

o desenvolvimento de nossa investigação. 
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CAPÍTULO 3 - OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

De fato, sabemos que a sociedade tem se tornado cada vez mais digital, 

com milhões de pessoas interagindo entre si através da web. Devido a esses 

avanços que ocorrem de maneira contínua e dinâmica, é normal e compreensível 

que velhas técnicas sejam revistas, remodeladas ou mesmo alteradas sem claro, 

se esquecer dos fundamentos, bases pelas quais trilhou-se o caminho até a 

atualidade. Em relação aos métodos de pesquisa o processo não é diferente. 

Por isso antes de apresentar a netnografia – método adotado nesse trabalho – 

é necessário trazer à discussão questões relacionadas a pesquisa de cunho 

qualitativo e a etnografia, pois o método aqui apresentado é um desdobramento 

de uma etnografia. 

Caracterizamos este trabalho, como sendo uma abordagem qualitativa 

que, para Flick (2009, p.20), “[...] é de particular relevância ao estudo das 

relações sociais devido à pluralização das esferas de vida”. Nesse sentido, a 

presente pesquisa trata-se de um estudo das relações sociais emergidas de um 

ambiente virtual, no caso as RSI, ao ter como objeto de estudo os blogs e os 

perfis de Instagram dos cientistas que estão em análise neste trabalho. 

Ainda de acordo com o Flick (2009), a pesquisa qualitativa possui ideias 

centrais que devemos levar em consideração no que tange aos modos com os 

quais a pesquisa qualitativa se orienta, a esse respeito o autor explicita que: 

As ideias centrais que orientam a pesquisa qualitativa diferem daquelas 
da pesquisa quantitativa. Os aspectos essenciais da pesquisa 
qualitativa consistem na escolha adequada de métodos e teorias 
convenientes; no reconhecimento e na análise de diferentes 
perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a respeito de suas 
pesquisas como parte do processo de construção do conhecimento; e 
na variedade de abordagens e métodos (FLICK, 2009, p. 23). 
 

Em relação aos princípios norteadores da pesquisa qualitativa, o estudo 

aqui apresentado, apropria-se de uma abordagem que é capaz de explicar os 

comportamentos e as relações estabelecidas na RSI. Ainda sobre a abordagem 

qualitativa Bogdan e Biklen (1994) afirmam que “os dados recolhidos são 

designados por qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos 

relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento 

estatísticos” (p.16).  

Sobre a abordagem qualitativa os autores argumentam que esta surgiu de 

um campo que inicialmente era dominado por práticas de mensuração, 
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elaboração de testes de hipóteses variáveis etc, da qual “[...] alargou-se para 

contemplar uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a 

indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais” (1994, 

p.11).  No caso da investigação qualitativa, uma de suas características é a 

preocupação com o processo e não com o produto final, o que González Rey 

(2002) entende ser “[...] o trânsito de uma epistemologia da resposta a uma 

epistemologia da construção” (p.3). Ao promover essa mudança de foco, tal 

abordagem pode ser compreendida como uma nova epistemologia, uma vez que 

muda a forma de ver a produção do conhecimento.  

Ao caracterizarmos a pesquisa com caráter qualitativo, assumimos 

também a perspectiva de André (1995) de que utilizamos “[...] denominações 

mais precisas para determinar o tipo de pesquisa realizada: histórica, descritiva, 

participante, etnográfica, fenomenológica etc.” (p.25). Sendo assim cabe agora 

discutir brevemente sobre etnografia e a netnografia como seu desdobramento 

e como método que assumimos para esta pesquisa. 

3.1. Netnografia: um desdobramento da etnografia. 

O estudo de cultura local, o comportamento de uma comunidade, a 

constituição de uma determinada localidade e os sujeitos que participam e 

alteram a cultura de um determinado local sempre foram campo de interesse 

para o desenvolvimento de pesquisas no que tange ao campo das Ciências 

sociais. Desse modo, a etnografia foi concebida como um método de pesquisa 

com abordagem qualitativa por ter interesses no estudo da cultura de uma 

comunidade local. Acerca da cultura de uma determinada região, Geertz (2001) 

sinaliza que esta tem interesses em “descrever quem eles pensam que são, o 

que pensam que estão fazendo, e com que finalidade pensam o que estão 

fazendo” (p.26). O autor propõe que o conceito que envolve cultura é melhor 

compreendido através do ponto de vista da semiótica. Segundo ele,  

o indivíduo, sendo ele animal, está amarrado a teias de significados 
que ele mesmo teceu durante sua vida e seu convívio. Assume a 
cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como 
uma Ciência experimental em busca de leis, mas como uma Ciência 
interpretativa, à procura do significado (GEERTZ, 1989, p. 15). 
 

 Portanto, a cultura de um determinado local está diretamente ligada às 

experiências e/ou vivências dos sujeitos que participam ativamente em uma 

comunidade. A etnografia surge através de Bronislaw Malinowski e Franz Boas, 
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os autores, segundo Vicente (2015), “[...] exploraram a distância que separava 

suas sociedades daquelas por eles investigadas” (p.98). Para Geertz (1989), a 

etnografia seria uma descrição densa e iria muito além de selecionar 

informantes, transcrever textos, mapear campos, manter um diário, pois para o 

autor, o etnógrafo “inscreve” o discurso social produzido pela comunidade a ser 

pesquisada e, ao fazê-lo, transforma aquela ocorrência momentânea em um 

relato que, ao ser transcrito e analisado, deverá ser consultado novamente. Para 

o autor,  

o que o etnográfico enfrenta, de fato – a não ser quando (como deve 
fazer, naturalmente) está seguindo as rotinas mais automatizadas de 
coletar dados – é uma multiplicidade de estruturas conceptuais 
complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às outras, 
que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e que 
ele tem que, de alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar. 
[...] Fazer etnografia é como tentar ler (no sentido de construir uma 
leitura de) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de eclipses, 
incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito 
ou não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos 
transitórios de comportamento modelado (GEERTZ, 1989, p. 12). 
 

Angrosino (2009) contribui com as afirmativas de Geertz ao definir a 

etnografia como “a arte e a Ciência de descrever um grupo humano” (p.30), seja 

através dos seus “comportamentos interpessoais, suas produções materiais e 

suas crenças ou de suas intenções” (p.30).  

Contudo, com o advento da internet, as novas formas de comunicação 

mediadas por computadores, possibilitaram o surgimento de novas relações que 

viriam ser objeto de pesquisa por parte da comunidade científica. Com a 

reconfiguração do espaço-temporal advindas das TIC, os pesquisadores 

possuíam um novo olhar de interesse, que seria o estudo das comunidades 

constituídas no campo virtual, no “mundo” on-line. Dessa forma, Vicente (2015) 

pontua que o 

método etnográfico no ciberespaço possui as mesmas premissas da 
etnografia, na qual, a sociedade off-line se apresenta como locus, 
sendo elas: presença do etnógrafo no campo de pesquisa, só que 
agora via web; visualização do ciberespaço como campo de pesquisa 
(de forma virtual); considera toda forma de interação social 
(comentários, curtidas, retweets); observa os limites do on-line e off-
line, bem como as conexões; possui uma nova percepção sobre o 
entendimento entre tempo e espaço e leva em consideração as 
questões éticas (VICENTE, 2015, p.100). 
 

Esse novo campo de pesquisa possibilita o surgimento de neologismos 

para o método etnográfico. Para Fragoso, Recuero e Amaral (2011), vários 
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desses novos termos aparecem diretamente ligados ao método “ora como 

sinônimos, ora apontando as diferenças” (p.168), podendo assim ser citados: a 

etnografia virtual, netnografia, etnografia digital, webnografia e ciberantropologia 

(VICENTE, 2015). A seguir, discutiremos de forma mais detalhada sobre a 

netnografia, percurso metodológico adotado na presente pesquisa. 

 A netnografia é um desdobramento de uma etnografia, porém, aplicada à 

comunidade virtual. Ao considerarmos a internet como campo de estudo 

devemos levar em consideração o que Hine (2000, p.9) afirma ao dizer que ela 

“representa um lugar, um ciberespaço, onde a cultura é constituída e 

reconstituída”. De alguns dos trabalhos sobre o método netnográfico podemos 

destacar aqui os trabalhos de Kozinets que utilizamos como referencial. A 

respeito da netnografia, Kozinets (2014) diz que o método,  

representaria a tentativa do pesquisador de reconhecer a importância 
das comunicações mediadas por computador nas vidas dos membros 
da cultura, de incluir em suas estratégias de coleta de dados a 
triangulação entre diversas fontes on-line e off-line de compreensão 
cultural, e de reconhecer que, como entrevistas ou semiótica, a 
netnografia tem seus próprios conjuntos de práticas e procedimentos 
exclusivamente adaptados que a distinguem da conduta de etnografia 
face a face (KOZINETS, 2014, p.62). 
 

O método netnográfico está baseado em um universo caracterizado pela 

pesquisa observacional participante baseada em campo de pesquisa on-line. O 

método utiliza comunicações mediadas por computador (CMC) como fonte de 

dados para chegar à compreensão e à representação etnográfica de um 

fenômeno cultural. Kozinets (2014) reforça a ideia de que o método não precisa 

ser conduzido “exclusivamente como uma etnografia ou uma netnografia” (p.62) 

e que o uso do termo netnografia decorre do peso do componente on-line, 

portanto, pode-se fazer uso dos dois termos ou trabalharmos os dois em 

conjunto. 

 Kozinets (2014, p.63) compreende, portanto, que a netnografia irá seguir 

os seis passos da etnografia, “planejamento do estudo, entrada, coleta de dados, 

interpretação, garantia de padrões éticos e representação da pesquisa”. A Figura 

3 traz um fluxograma que representa os cinco passos de abordagem em uma 

pesquisa netnográfica. 
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Fonte: Kozinets, 2014, p.63 

 A figura representa uma organização sistematizada e mais clara sobre o 

processo de estudo baseado no método netnográfico e do que ocorre realmente 

na realidade. Antes de nos atermos à explicação dos procedimentos 

apresentados anteriormente e forma pela qual essa pesquisa se estrutura, é 

necessário compreendermos de maneira clara dois pontos importantes. 

Primeiro, precisamos entender quando e como combinar a etnografia – que faz 

uso de dados coletados por meio das interações culturais – com a netnografia – 

que faz uso de dados coletados por meio de interações on-line. Em segundo 

lugar precisamos compreender as diferenças que permeiam o ambiente social 

on-line no âmbito de fazer pesquisa on-line em comunidade e fazer pesquisa em 

comunidades on-line para fins de adaptações das técnicas netnográficas. 

3.1.1. A etnografia e a netnografia caminham juntas 

Por muito tempo não houve diretrizes capazes de orientar a conduta para 

o trabalho em um campo on-line de pesquisa. Ao surgirem os primeiros trabalhos 

em comunidades virtuais, alguns deles continham alguma contradição 

fundamental sobre o papel e a natureza da netnografia. Ao comparar as 

Figura 3 - Fluxograma simplificado de um projeto de pesquisa netnográfica 
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variantes do campo virtual com aquelas apresentadas face a face da etnografia, 

Hine (2000) coloca em questão que a etnografia on-line acaba possuindo 

limitantes em aspectos considerados importantes. O autor apresenta uma visão 

um pouco duvidosa do que havia sido chamado de “etnografia virtual” ao afirmar 

que:  

a etnografia virtual não é virtual apenas no sentido de ser 
desencarnada. A virtualidade também tem uma conotação de “não 
muito” adequada para propósitos práticos mesmo não sendo 
rigorosamente a coisa verdadeira [...] A etnografia virtual é adequada 
para o propósito prático de explorar as relações de interação mediada, 
mesmo não sendo exatamente a coisa real em termos 
metodologicamente puristas. Ela é uma etnografia adaptativa que se 
propõe a adaptar-se às condições em que ela se encontra (HINE, 2000, 
p. 65). 

 

 Kozinets (2014, p.64) argumenta que a “ideia de adaptação da etnografia 

a novas condições é um dos elementos-chave que explicam o sucesso da 

etnografia como método”. Ao considerarmos que a etnografia só apresentará um 

discurso autêntico em si ao considerar as relações estabelecidas face a face e a 

retórica de ter se deslocado para um remoto campo experimental (HINE, 2000). 

A problemática do local é relevante porque “o conceito de campo experimental é 

posto em prejuízo. Se a cultura e comunidade não são obviamente localizados 

em um lugar, tampouco o é a etnografia” (HINE, 2000, p.64). Dessa forma, Hine 

(2000) considera que as etnografias on-line não “sinceramente parciais”, nas 

palavras do autor são “quase, porém não exatamente a coisa verdadeira” (p.10). 

Para ele não é possível fazer uma descrição completa de qualquer informante, 

local ou cultura que o sujeito se encontra inserido, por isso, o autor considera as 

etnografias on-line parciais e todas as construções de “realidade” e 

“autenticidade”, viabilidade, e mesmo “adequação” são socialmente realizadas e 

contextualmente determinadas (HINE, 2000). 

 As ideias de Hine (2000) são corroboradas por Kozinets (2014) ao 

argumentar que “não existe etnografia realmente verdadeira, nenhuma 

etnografia de facto perfeita satisfaria todo purista metodológico” (p.64). Para 

Kozinets (2014) o que deve existir na verdade seria uma variedade agradável de 

diferentes tipos de etnografias, desde narrativas realistas às narrativas de 

aventuras de viagens. Ao traçarmos um olhar sobre a netnografia enquanto um 

desdobramento da etnografia podemos inferir que elas são necessariamente 
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“parciais”, o que precisamos diferenciar é quais condições que a tornam parcial. 

Com isso, Kozinets (2014) levanta uma série de questionamentos tais como, 

Quando uma netnografia é com base somente em dados on-line 
insuficiente? E, inversamente, quando ela é suficiente? Sua suficiência 
ou parcialidade dependeria totalmente do foco e das questões de 
pesquisa que o etnógrafo estava tentando investigar. O etnógrafo está 
estudando algum fenômeno diretamente relacionado às comunidades 
e à cultura on-line? Ou o etnógrafo está interessado no estudo de um 
fenômeno social geral que tem algum aspecto de grupo da internet? 
Qual é o grau de importância, ou não, do componente físico que está 
sempre atrelado ao comportamento social humano? (KOZINETS, 
2014, p.65). 

 

Ao realizarmos essas distinções e compreender suas implicações para o 

campo de pesquisa a ser desenvolvida, somos levados a entender a natureza 

da netnografia enquanto uma abordagem que às vezes é usada como técnica 

independente e, em outras vezes, como parte de um estudo ampliado que é 

guiado juntamente pela abordagem etnográfica sem desconsiderar os aspectos 

netnográfico. 

 Para Kozinets (2014) uma netnografia dita “pura” é aquela conduzida com 

os dados obtidos através das interações resultantes das comunidades on-line ou 

de outras interações relacionadas a CMC ou TIC, ao passo que, uma etnografia 

dita “pura” seria feita utilizando-se os dados que são produzidos através de 

interações sociais face a face e suas transcrições em notas de campos e que 

não contém dados do universo on-line. Dessa forma o autor nos aponta que, 

Uma etnografia/netnografia seria uma combinação de abordagens, 
incluindo dados coletados em interação face a face bem como on-line. 
Etnografias/netnografias mistas podem assumir muitas formas, utilizar 
muitos métodos específicos e favorecer diferentes proporções de 
interação, dados e análise on-line para face a face (KOZINETS, 2014, 
p.66).  

 

No que diz respeito a esta pesquisa, tratamos de utilizar a netnografia 

pura ao considerarmos somente os dados obtidos das interações produzidas no 

formato on-line e não termos como foco de interesse aquilo que é produzido no 

face a face. Segundo Vicente (2015), a netnografia apresenta algumas 

vantagens em relação a etnografia tradicional; 

1) a primeira pode ser conduzida de forma mais rápida que a segunda; 
2) é menos dispendiosa, na medida em que se resume a material 
textual e escrito; 3) é menos subjetiva, na medida em que é possível 
ter registros de vários tipos de materiais (VICENTE, 2015, p.101). 
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 Dessa forma o pesquisador que faz uso da netnografia está se referindo 

a um conjunto específico de procedimentos etnográficos on line que são 

caracterizados por uma metodologia específica e acessível com um fundo 

epistemológico que está adaptado para incluir a influência da internet sobre a 

sociedade contemporânea. O seu tema focal será o coletivo, examinando 

comunidades, grupos de pessoas, dentro de uma perspectiva que estaria entre 

o nível micro (indivíduos) e marco (sistemas sociais inteiros) (KOZINETS, 2009). 

3.1.2. Pesquisa on-line em comunidades e pesquisa em comunidades on-

line 

Kozinets (2014) sugere que “a pesquisa em comunidades on-line estuda 

alguns fenômenos relacionados às comunidades eletrônicas e a cultura on-line 

em si, uma determinada manifestação delas, ou um de seus elementos” (p.65). 

Um exemplo claro é ao que diz respeito a pesquisa apresentada nessa 

dissertação cujo nosso foco de interesse é estudar o comportamento de sujeitos 

ativos em comunidades on-line presentes no Instagram e Blogs na web. Nessa 

perspectiva, trabalhamos com uma investigação na qual consideramos os 

diferentes tipos de papéis que se manifestam em culturas on-line e que estão 

relacionadas a um fenômeno que ocorre via CMC. 

De forma oposta, temos a pesquisa on-line em comunidades. Kozinets 

(2014) sugere que  

esses estudos examinam algum fenômeno social geral cuja existência 
social vai muito além da internet e das interações on-line, ainda que 
essas interações possam desempenhar um papel importante com a 
afiliação do grupo. Estudo on-line de comunidades tomam um 
determinado fenômeno social ou comunal como sua área focal de 
interesse e depois estendem isso, argumentando ou presumindo que, 
por meio do estudo da comunidade on-line, algo significativo pode ser 
aprendido sobre a comunidade ou cultura focal mais ampla, e depois 
generalizado para o todo (KOZINETES, 2014, p.65). 

  

O autor argumenta ainda que o pesquisador está interessado “nesse 

estudo da comunidade on-line porque as comunicações do grupo informam e se 

relacionam ao fenômeno social mais amplo” (p.65-66). Mediante ao que 

anteriormente foi exposto discutiremos agora a respeito das seleções e análises 

que permeiam esta pesquisa. 
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3.2. Dos intrumentos metodoólogicos e a seleção de perfis a serem 

investigados. 

Kozinets (2014) defende que a netnografia é uma abordagem participativa 

“[...] para o estudo de culturas e comunidades on-line” (p.74) ao passo que o 

autor reforça que não é possível retirar a participação do etnógrafo, pois, dessa 

forma estaríamos retirando a oportunidade de se experimentar uma 

compreensão cultural que se encontra embutida. O autor ressalta que antes de 

iniciar um trabalho netnográfico é preciso conhecermos o foco de pesquisa e a 

questão de pesquisa que permeia o trabalho a ser desenvolvido. Após a 

definição da questão de pesquisa é necessário definir o local de pesquisa no 

campo on-line. Em relação a essa pesquisa, definimos dois (2) ambientes virtuais 

de investigação: blogs e a rede social Instagram. Ao escolhermos os blogs como 

objeto de análise, levamos em consideração que esses foram responsáveis 

pelos primeiros movimentos de DC na web e por constituírem as primeiras 

páginas de publicações e interações na Internet. A seguir apresentamos de 

forma breve qual a função dos blogs e das redes sociais no mundo virtual e, 

posteriormente, apresentaremos os critérios de seleção adotados para esta 

pesquisa e os perfis a serem investigados. 

Walker (2008) apud Kozinets (2014) define blogs como: 

um tipo especial de página da internet que, idealmente, é atualizada 
com frequência. Ela consiste em postagens datadas organizadas em 
ordem cronológica inversa, de modo que o que aparece primeiro é a 
postagem mais recente (WALKER apud KOZINETS, 2014, p.84). 

 

A interação em um blog ocorre por meio de comentários e a relação é 

estabelecida no momento em que o autor do blog responde aos comentários 

deixados por seus leitores. Kozinets (2014) ressalta que os blogs são um tipo 

assíncrono de comunicação “[...] em que o texto ainda predomina, embora 

muitos blogs usem imagens e fotografias extensiva, e alguns usem meios 

audiovisuais” (p.84). Para Recuero (2009a), as redes sociais são constituídas 

como espaços da web que possibilitam a criação e manutenção destas, por meio 

de perfis individuais e interações. Dessa forma, as redes sociais possibilitam o 

compartilhamento de informações pessoais, permitem trocas de mensagens 

(públicas ou particulares), participação de grupos com temas e de interesses em 

comum e até o compartilhamento de conteúdo em formato de texto ou imagem. 
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Mediante ao exposto anteriormente estabelecemos como critério para a seleção 

dos blogs que constituem a investigação proposta neste trabalho três itens: 

a) Ser um blog da área do ensino e que possa estar ligado a questões do 

Ensino de Química. 

b) O autor ser um pesquisador com mestrado ou doutorado 

c) Os conteúdos e a forma de publicações estarem relacionadas as práticas 

de DC. 

Salientamos que a escolha desses blogs é justificada através de nomes 

já conhecidos e reconhecidos na área do Ensino de Química, sendo assim, foram 

selecionados quatro (4) blogs, sendo que dos quatro blogs, três deles voltados 

para o ensino de química e apenas um relacionado as questões de ensino de 

modo geral. Nas Figuras 4,5, 6 e 7 são apresentadas as páginas iniciais desses 

blogs.  

Fonte: http://ensquimica.blogspot.com/ 

O blog “ensino de química” tem como blogueira cientista a professora de  

Química, Me. Alcione Torres da UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia) que possui mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências e, 

segundo informações que consta na página, a professora trabalha com pesquisa 

nas áreas de divulgação científica e formação de professores. O blog possui o 

intuito de apresentar questões relacionadas ao Ensino de Química e, de acordo 

com informações da página, o blog é útil para quem trabalha com Ensino de 

Química, seja como professor ou como pesquisador(a). 

Figura 4 - Blog Ensino de Química 

http://ensquimica.blogspot.com/
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Fonte: http://mestrechassot.blogspot.com/ 

 

Outro blog selecionado para análise é do blogueiro cientista Professor 

Attico Chassot, que conforme descrito em sua biografia no blog, foi professor na 

Educação Básica em diversas escolas, atuou como coordenador de curso e 

diretor do Instituto de Química de universidades como a Pontificia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) e é orientador de doutorado na REAMEC – Rede Amazônica 

Ensino de Ciência. Vale salientar que o gestor possui, além do blog, uma página 

na web que pode ser acessada pelo link http://www.professorchassot.pro.br/. No 

blog “Mestre Chassot” podemos encontrar diversas publicações voltadas para 

informações ao público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Blog do mestre Chassot 

http://mestrechassot.blogspot.com/
http://www.professorchassot.pro.br/
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Fonte: http://quimilokos.blogspot.com/ 

 

 Outro blog analisado nesta pesquisa tem como blogueira cientista a 

Professora Thaiza Montine Gomes dos Santos Cruz, em seu perfil no blog há a 

informação que a professora é Mestre em “Educação em Ciências e Matemática” 

pela UFG (Universidade Federal de Goiás) e possui graduação em Licenciatura 

em Química pela UEG (Universidade Estadual de Goiás). Atualmente é 

professora do ensino básico em duas instituições de ensino da cidade de Goiânia 

e utiliza o blog de maneira lúdica para falar de questões relacionadas a Ciência. 

 

Figura 6 - Blog Quimilokos 
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Fonte: https://pesquisasdequimica.com/ 

 

Na Figura 7 é apresentado o blog Pesquisas de Química que possui como 

blogueira cientista a Professora Cristiana de Barcellos Passinato que informa ser 

Doutoranda em Química Biológica com ênfase em Educação, Gestão e Difusão 

em Biociências pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). O blog 

Pesquisa de Química, se propõe a debater através das redes sociais os 

problemas da sociedade e da Educação por meio do Ensino de Química e áreas 

correlacionadas.  

Após a seleção dos blogs apresentados anteriormente, buscamos os 

perfis na rede social “Instagram” dos autores e identificamos que todos possuem 

perfil na rede social e dessa forma incluímos como objeto de pesquisa os perfis 

da rede social desses pesquisadores e para além destes que possuem os blogs 

inserimos como objeto de análise mais um perfil do Instagram do Professor Drº 

Helio Messeder intitulado de “pílula química”. Esses perfis da rede social em 

questão são responsáveis por realizarem publicações tanto de cunho pessoal, 

sobre questões do cotidiano, como questões voltadas para a parte técnica da 

área da Química. Podemos observar as páginas iniciais destes perfis nas Figuras 

8,9,10, 11 e 12. Salientamos que a escolha da rede social Instagram se deu pelo 

fato de que esta possui uma alta visibilidade na Internet em relação as outras 

como o Twitter e o Facebook (ALVES; MOTA;TAVARES, 2018). 

 

 

Figura 7 - Blog Pesquisas de Química 

https://pesquisasdequimica.com/
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Fonte: https://www.instagram.com/atticochassot/ 

Fonte: https://www.instagram.com/ensinodequimica/ 

 

Figura 9 - Instagram do Professor Attico Chassot 

Figura 8 - Instagram Ensino de Química 

https://www.instagram.com/atticochassot/
https://www.instagram.com/ensinodequimica/
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Fonte: https://www.Instagram.com/thaizamontine/ 

 

Fonte: https://www.instagram.com/pesquisasdequimica/ 

 

Figura 10 - Instagram da Professora Thaiza Montine 

Figura 11 - Instagram Pesquisas de Química. 

https://www.instagram.com/thaizamontine/
https://www.instagram.com/pesquisasdequimica/
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Fonte: https://www.instagram.com/pilulaquimica/ 

 

O Quadro 3 contém uma apresentação de forma esquemática dos blogs 

relacionados com a página do Instagram de cada um deles bem como sua 

representação esquemática de nomenclatura a ser utilizada na análise e 

interpretação dos dados. 

Quadro 3 - Representação analítica das páginas e Instagram pesquisados 

Fonte: elaborado pelo pesquisador, 2021 

 

 No próximo tópico apresentaremos os caminhos da coleta de dados e as 

categorias a serem discutidas no texto da dissertação 

Blog Instagram Nomenclatura 

Utilizada 

Pesquisas de Química Pesquisas de Química Blog/Instagram 1 

Ensino de Química Ensino de Química Blog/Instagram 2 

Mestre Chassot Professor Ático Chassot Blog/Instagram 3 

Quimilokos Professora Thaiza Montine Blog/Instagram 4 

 Não Possui blog Pilula Química Instagram 5 

Figura 12 - Instagram pilulaquímica 

https://www.instagram.com/pilulaquimica/
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3.3. Coleta de dados e categorias de análise 

Ao se falar em coleta de dados em netnografia, Kozinets (2014) explicita 

que “significa comunicar-se com membros de uma cultura ou comunidade” 

(p.93). Dessa maneira, essa comunicação deverá assumir diversas formas, mas 

quaisquer que sejam essas formas assumidas, estas implicam em utilizar termos 

tais como “envolvimento”, “engajamento”, “contato”, “interação”, “comunhão”, 

“relação”, “colaboração”, “conexão” com os membros da comunidade em que se 

está desenvolvendo a pesquisa (KOZINETS, 2014).  

Ao usarmos a netnografia como método de pesquisa não podemos refutar 

o fato de que a coleta de dados e suas respectivas análises não acontecem de 

modo isolados, elas estão entrelaçadas. Os instrumentos metodológicos 

utilizados para esta pesquisa foram a observação dos blogs e Instagram 

selecionados. Foram analisadas as postagens dos anos de 2017, 2018, 2019 e 

2020 e 2021. A escolha dos últimos cinco anos deve-se ao fato de que, a partir 

do início de 2018, uma atualização do Instagram passou permitir o 

redimensionamento de fotos e vídeos (ALVES; MOTA; TAVARES, 2018). Essa 

atualização amplia também as possibilidades de uso pelos blogueiros cientistas 

nas suas divulgações sobre DC. Considerando essa ampliação do uso do 

aplicativo, tomamos o ano anterior como ponto de partida para o levantamento 

das publicações no Instagram para identificar a mudança (se houve mais 

inserção de vídeos, por exemplo) e alinhamos o período à coleta de dados dos 

blogs para também dimensionar a possível emergência de uma rede em relação 

ao desuso da outra.  

 

Tabela 1 - Ano de criação e número de postagens dos blogs 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 

Blog Criação Publicações 

Ensino de Química 2007 315 

Mestre Chassot 2009 2.273 

Quimilokos 2008 558 

Pesquisas de Química 2011 817 
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Mediante os dados apresentados na Tabela 1, o recorte temporal 

escolhido para esta pesquisa relaciona-se ao período postagens mais recentes, 

dos últimos cinco anos considerando-se a abordagem de temas e discussões 

mais atuais no que concerne à Ciência e ao ensino de Ciências. De acordo com 

Martins e Theófilo (2009), a observação “consiste em um exame minucioso que 

requer atenção na coleta e análise das informações, dados e evidências” (p.86). 

Para o âmbito desta pesquisa a observação se faz importante pois é por meio 

dela que conseguimos extrair os dados que servem de análise. 

Para a constituição dos dados a serem analisados nessa pesquisa foi feita 

a captura de tela e salvo em arquivo jpeg para serem posteriormente analisados. 

Para as postagens realizadas foram copiados os textos das postagens bem 

como os seus comentários e salvo em arquivo docx utilizando o software 

Microsoft Word. Para os perfis da rede social Instagram foram coletados os 

dados relacionados a: número de seguidores, número de perfis que são 

seguidos, quantidade de publicações, descrição da biografia que consta no perfil 

e quantidades de curtidas na publicação. Para os blogs foram coletados dados 

referentes ao conteúdo da postagem, os comentários que são estabelecidos em 

cada postagem e, quando possível, os dados referentes a quantidade de acesso 

ao blog, salientamos que esses dados estão disponibilizados nas páginas dos 

blogs. Por último buscamos dados referentes das possíveis ligações que estes 

blogs possuem com os respectivos perfis de Instagram, para que possamos 

compreender se em ambas as redes possuem conteúdo próprio das práticas de 

DC e se estes cumprem com a função da divulgação científica 

Sobre os procedimentos técnicos adotados para esta pesquisa, nos 

apoiamos em Kozinets (2014) ao afirmar que podem ser adotados duas formas 

básicas de capturar dados que são on-line “salvar o arquivo em um modo de 

leitura legível em computador, ou como uma imagem visual de sua tela que 

aparece quando você vê os dados” (p.96).  

Em termos de processo analítico dos dados, discutiremos três categorias 

que foram estabelecidas a partir da imersão nos dados extraídos das páginas 

on-line. As categorias são apresentas no Quadro 4.  
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Quadro 4 - Categorias de análise dos blogs e Instagram analisados 

 

Fonte: elaborado pelo autor.

Categoria Abordagem Elementos analíticos 

 

Relações das 

páginas dos blogs 

com a DC 

 

Formas de exposição dos 

conteúdos e suas relações com 

as perspectivas teóricas de 

Divulgação Científica 

Abordagens sobre a Democratização do acesso à informação; Postagens 

com a temática do diálogo entre Ciência e sociedade; Postagens sobre a 

divulgação do próprio trabalho do blogueiro cientista; Postagens que 

demonstrem a não neutralidade do cientista enquanto pesquisador; 

Abordagens que promovem o letramento científico. 

 

Interações 

estabelecidas com os 

internautas no 

Instagram 

Métricas de engajamento e 

interação referentes aos perfis 

da rede Instagram. 

 

Número de seguidores, Número de perfis que são seguidos 

Número de curtidas de postagens 

Comentários estabelecidos nas postagens 

Repostagem de publicações de outros perfis 

Uso de links e hashtags, uso de recursos multimodais 



87 
 

 

Na primeira categoria, Relações da página com a DC, foram analisados 

os conteúdos presentes nos blogs e se estes possuem caráter de divulgação 

científica e as funções que emergem ao se realizar DC. Partindo do princípio de 

que a DC é um processo que visa a aproximação do público leigo ao 

conhecimento científico, analisamos as postagens nos blogs em questão quanto 

à linguagem que é utilizada nas postagens, o caráter de letramento científico que 

elas possuem, a forma com que promovem o combate a produção de fake news, 

a maneira pela qual o blogueiro cientista divulga o seu trabalho e consegue 

perceber-se enquanto ator não neutro das questões políticas que envolve as 

práticas de DC. Nesta primeira categoria analisamos somente os conteúdos 

presentes nestes blogs, sem traçarmos um olhar para os dados de acesso e 

interação presentes nestes blogs. 

 Em relação à segunda categoria, Interações estabelecidas com os 

internautas, analisamos a forma pela qual o ato de “comentar”, “curtir”, 

“compartilhar”, usar hashtags e links nas legendas de publicações pode 

promover a circulação e a recirculação de informações na rede social em 

questão, buscamos analisar também as imagens como parte de um processo de 

multimodal da linguagem que reverbera como instrumento para as práticas de 

DC. 

No próximo capítulo apresentaremos os resultados das análises a partir 

da discussão dos dados coletados no processo de observação das páginas à luz 

de referenciais teóricos 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DOS DADOS E SUAS INTERPRETAÇÕES 

[...] um texto não é feito de uma linha de palavras a produzir um sentido 
único, [...], mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e 
se contestam escritas variadas, das quais nenhuma é original; o texto 
é um tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura [...] O escritor 
só pode imitar um gesto sempre anterior, jamais original [...] 
(BARTHES, 1998, p.68-69) 
 

Em um momento em que vivemos marcados pela dinâmica das 

transformações na sociedade ocasionadas pelo avanço rápido e contínuo do 

acesso à informação proporcionado pela web, os blogs e perfis sociais aparecem 

como meios de comunicação do universo on-line para facilitar e democratizar o 

acesso do público curioso por Ciência a conhecimentos que são produzidos pela 

academia. Desta forma esse capítulo traz os resultados da análise das 

postagens presentes nos blogs e Instagram em foco e suas respectivas relações 

com as práticas de divulgação científica considerando o diálogo com referenciais 

teóricos.  

 

4.1. Relações das páginas dos blogs com a DC 

Diversos são os estudos que apresentam as classificações de blogs, na 

tentativa de compreender o fenômeno ocasionado pelo crescente uso destes 

como ferramenta de comunicação na internet. Recuero (2003), por exemplo, irá 

categorizar os blogs de acordo com a natureza dos seus conteúdos. Para a 

autora, eles podem ser diários eletrônicos (blogs de caráter pessoal com 

informações e atualizações sobre a vida pessoal de cada indivíduo), publicações 

eletrônicas (blogs que são destinados principalmente à informação) e 

publicações mistas (são aqueles em que ocorre uma mistura de posts pessoais 

sobre a vida do blogueiro e posts informativos). Em nossas análises fizemos uso 

dos blogs com caráter de publicações por se tratar de uma pesquisa sobre as 

práticas de DC.  

De maneira geral, Recuero (2003) afirma que o blog “[...] é baseado 

principalmente em dois aspectos: microconteúdo, ou seja, pequenas porções 

de texto colocadas de cada vez, e atualização frequente, quase sempre, diária” 

(p.3, grifo do autor). Com as mesmas perspectivas, Kouper (2010, tradução 

nossa) aponta que 

Blog é uma página da web frequentemente atualizada que facilita a 
comunicação informal entre o autor do blog e seu público. A blogosfera 
consiste de múltiplas formas de expressão que vão desde confissões 
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íntimas destinadas a algumas pessoas até os escritos jornalísticos e 
acadêmicos que atraem grande número de leitores. Dependendo do 
estilo, formato e conteúdo, os blogs podem ser caracterizados como 
pessoais, políticos, ou de viagem, bem como de vídeo, spam, e assim 
por diante (KOUPER, 2010, p.2). 
 

Para o autor, o blog de Ciência é visto ainda como uma ferramenta que 

pode se tornar um novo modelo de jornalismo científico e ser usada por 

instituições acadêmicas para divulgar informações científicas e facilitar as 

conversas e debates sobre Ciência.  

Se os blogs iniciaram uma nova fase das práticas de DC no meio digital, 

hoje podemos notar que tais ferramentas estão em constante desuso, ou por 

parte dos escritores ou por parte do público. Na Tabela 2 temos um quantitativo 

das publicações realizadas nestes blogs do ano de 2017 ao ano de 2021.  

Tabela 2 - Quantitativo de últimas publicações nos blogs/ano 

Blog Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 

Blog 1 261 224 75 42 46 

Blog 2 6 4 2 21 8 

Blog 3 98 56 49 48 36 

Blog 4 14 4 10 110 90 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os dados identificados na tabela evidenciam que os blogueiros cientistas 

ainda fazem o uso dessa ferramenta para suas publicações, porém, o que não 

foi observado é a presença ativa do público nestes blogs, pois não há dados 

referentes às interações tais como, curtidas, comentários e compartilhamento 

das informações que são publicadas. Dessa maneira evidenciamos o desuso por 

parte do público no acesso destes blogs. 

Flores (2016) evidencia sobre o desuso dos blogs considerando o 

“declínio das postagens em blogs de ciência como um sintoma das 

transformações na própria dinâmica da blogosfera, que não cansa de se 

reinventar e se adaptar a novas demandas comunicacionais” (p.20). A autora 

ainda faz apontamos de que “talvez aos blogs de ciência falte o propósito de 

utilidade que parece se um dos valores dominantes nos discursos atuais da 

blogosfera – e porque não, da mídia em geral” (p.21). 
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Em relação ainda ao significativo desuso dos blogs, Flores (2016) aponta 

que:  

[...]a desaceleração da produção dos blogs de ciência poderia ser um 
sintoma da ausência de políticas de incentivo e remuneração às 
atividades de DC por parte das agências de fomento de pesquisa. 
Embora a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) e o CNPq tenham um discurso pró-divulgação 
científica, a valorização efetiva de projetos dessa ordem por essas 
instituições e, principalmente, sua inclusão nas práticas da 
comunidade científica ainda são incipientes. Por essa razão, os 
pesquisadores optariam por se dedicar primeiramente a atividades 
mais prestigiadas no campo científico como produção de artigos, teses, 
dissertações, relatórios de pesquisa e aulas em detrimento de 
atividades não tão prestigiadas como a prática de escrita em blogs 
(FLORES, 2016, p.20). 
 

Em uma outra análise podemos ainda inferir que o declínio das postagens 

presentes nesses blogs de ciência se configura como um fenômeno das 

transformações na própria dinâmica da blogosfera, que não cansa de reinventar 

para atender as necessidades comunicacionais.  Dessa forma observamos uma 

considerável diminuição nas postagens a partir da criação de outras redes 

sociais de exibição pessoal, como o objeto de análise em questão – o Instagram. 

Em nossa análise não foram observadas questões relacionadas às métricas que 

propiciam o engajamento dentro desses blogs, pois não há curtidas. Também 

não evidenciamos a presença de comentários nas publicações dentro dos blogs 

e não temos ferramentas que possibilitem identificar o número de visualizações 

em cada uma das postagens, sendo assim, tais métricas serão abordadas na 

categoria de análise posterior. 

Diante dessas visões acerca do uso dos blogs como fonte de informação 

para o público, identificamos que os blogs 1 e 2 trazem informações relevantes 

para a sociedade sobre questões relacionadas à pandemia vivenciada no ano 

de 2020/2021. Nas Figuras 13 e 14 podemos observar o título atribuído às 

postagens com caráter científico presentes no blog 1 ao abordar questões 

relacionadas a covid-19. Ao falarmos da pandemia causada pela covid-19 não 

podemos negar a alta produção e circulação de notícias falsas na web.  
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Fonte: blog 1 

O crescente aumento de notícias na internet tem facilitado a produção de 

fake news, fato que tem colocado em xeque a veracidade e fidedignidade das 

informações dispostas na web, que acabam sendo fonte para elaboração de 

opiniões e pensamentos baseados em fatos não verídicos (LEITE; MATOS, 

2017). 

Para Leite e Matos (2017), a desinformação ocorre quando um 

determinado sujeito perde o senso crítico, “gerando uma mecanização no 

comportamento dos indivíduos acerca da informação, de modo que acabam se 

comportando como propagadores de uma onda de ‘poluição informacional’” 

(p.2336). Dessa forma ao postar uma informação, o blogueiro cientista cumpre 

seu papel de informar sujeitos sobre o conhecimento científico ajudando no 

combate da produção de notícias falsas e, a esse respeito, Messeder Neto 

(2019) argumenta que é dever dos divulgadores apresentar o conhecimento 

científico à população indo para o confronto e mostrando as fragilidades das 

pseudoCiências, dos mitos, das fake news e das religiões.  

Figura 13 - Abordagem científica sobre a doença covid-19 
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Na Figura 14 apresentamos uma postagem intitulada de “A cloroquina é 

o milagre da vez?”, na qual a blogueira cientista autora do post descreve os 

objetivos do conteúdo abordado como sendo uma “Postagem destinada a 

esclarecer cientificamente se os efeitos da cloroquina ou hidroxicloroquina são 

eficazes contra o Coronavírus – COVID-19”. 

Fonte: Blog 1 

 

Tais postagens são importantes, pois, segundo Pennycook et al. (2020), 

em uma pesquisa realizada sobre o combate à desinformação da Covid-19 nas 

mídias sociais com cidadãos americanos, foi possível constatar que as fake news 

levam as pessoas a recorrerem a remédios ineficazes e que podem ser 

prejudiciais à saúde. Entendemos que postagens como essas auxiliam no 

esclarecimento da população que acessa os blogs considerando-se que, durante 

a pandemia, houve, por parte de governantes brasileiros, o incentivo à população 

Figura 14 - Postagens de confronto à produção de fake news durante a pandemia de 
covid-19 
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para que utilizasse medicamentos como a hidroxi cloroquina sem comprovação 

científica de efeitos no combate aos Sars-Cov-2, causador da covid-19.  

Neste contexto, as práticas de DC emergem como uma das possibilidades 

de combate à produção de fake news ao possibilitar um diálogo entre Ciência e 

sociedade. Na Figura 15 podemos observar uma postagem no Blog 2 sobre o 

que seria conhecimento científico e fake news. Ao realizar tal abordagem a 

blogueira cientista cumpre seu papel de realizar prática de DC, pois segundo 

Messeder Neto (2019) “a divulgação científica cumpre o papel de tornar 

acessível à população aquilo que a Ciência tem produzido” (p.19).  

 

Fonte: Blog 2 

 

A blogueira cientista que realiza a postagem da Figura 13 inicia sua 

postagem da seguinte forma:  

Olá, pessoas! Vamos falar um pouco hoje sobre a problemática das fake 

news e das propagandas que se utilizam da linguagem da Ciência para 

vender ilusões. (TRECHO DO POST DA FIGURA 13) 

Figura 15 - Post sobre conhecimento científico e fake news 
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 Ao fazer tal abordagem com o leitor ela busca adaptar a linguagem ao 

público na tentativa de realizar uma aproximação com esse sujeito ao tratá-lo de 

forma coloquial indo ao encontro do que Bueno (2010) defende a respeito das 

práticas de DC ao argumentar que se faz necessário adaptar a linguagem ao 

público leigo para que haja uma maior compreensão do conteúdo a ser 

abordado. 

A postagem do conteúdo presente na Figura 15 evidencia a preocupação 

da blogueira cientista para com o processo que Sousa, Bufren e Nascimento 

(2015) denominam de alfabetização e letramento científico como etapas de um 

processo emancipatório. Os autores afirmam que 

Destacar o papel da alfabetização científica, como indispensável ao 
processo de letramento científico é de uma suma importância para a 
correta compreensão das novas práticas políticas e sociais ensejadas 
pela web. Nesse novo ambiente interativo, é possível articular opiniões, 
pensamentos, conceitos e conteúdo (acadêmicos ou não) acerca de 
qualquer tema e obter, muitas vezes quase instantaneamente, a réplica 
sobre a postagem publicada (SOUSA, BUFREN E NASCIMENTO, 
2015, p. 273). 
 

Dessa forma o uso de uma escrita adequada e adaptada para publicizar 

informações no contexto de comunidades virtuais e a interação presente neste 

universo, por meio dos comentários, entre os indivíduos, é o que define o sentido 

atribuído ao letramento científico presente nessa análise. Justificamos aqui a 

escolha pelo termo de letramento científico apoiado nos estudos de Mamede e 

Zimmermann (2007) ao argumentarem que a utilização do termo “[...] se refere 

ao uso do conhecimento científico e tecnológico no cotidiano, no interior de um 

contexto sócio-histórico específico” (p.2), uma vez que as análises aqui 

apresentadas se referem a conhecimentos científicos que podem ser usados 

pelo leitor e aplicados ao seu cotidiano.  

No que tange o processo de letramento científico, o sujeito – seja ele leigo 

ou um especialista – só é considerando apto quando for capaz de compreender 

textos sobre Ciência escritos das mais diversas formas, dentre eles o virtual, que 

aqui é apresentado pelas postagens.  

Sousa, Bufren e Nascimento (2015) apontam que esse processo de 

“letramento prevê a aquisição de habilidades (teóricas e tecnológicas) que 

permitam a contextualização política, conceitual e ideológica dos conteúdos 

disponibilizados, visando atingir determinados objetivos” (p.274), sendo assim 

ao abordar em um post o que é conhecimento científico e o que é fake news, a 
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blogueira busca sensibilizar o leitor acerca do que seria verdadeiro e do que 

seriam mentiras produzidas na web 2.0. 

Na Figura 16 a blogueira cientista do blog 4 realiza uma postagem sobre 

a temática “Diet x Light” possibilitando assim o esclarecimento ao leitor sobre 

possíveis dúvidas quanto às diferenças relacionadas ao consumo dos dois 

diferentes tipos de alimento. 

 

Fonte: Blog 4 

A postagem da Figura 16 aborda o que Santos (2007) considera 

letramento científico na perspectiva da “[...] formação técnica do domínio de 

linguagens e ferramentas mentais usadas em Ciência para o desenvolvimento 

científico” (p.479), pois, a postagem atende à função social do letramento 

Figura 16 - Post sobre produtos diet e light 
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científico a partir do esclarecimento sobre termos científicos que também tem 

relação com a vida cotidiana dos sujeitos. Sobre esta função Shamos (1995) 

apud Santos (2007) argumenta que “um cidadão letrado não apenas sabe ler o 

vocabulário científico, mas é capaz de conversar, discutir, ler e escrever 

coerentemente em um contexto não-técnico, mas de forma significativa” (p.479). 

Tais informações levam a uma compreensão do impacto da Ciência sobre a 

sociedade em uma dimensão que está voltada para o público compreender a 

Ciência dentro de um propósito da educação básica de formação para a 

cidadania (Santos; Schnetzler, 1997). 

A definição de letramento científico com função social proposta por 

Laugksch (2000) aponta que o sujeito desenvolve uma capacidade mínima 

funcional para agir como consumidor e cidadão. Ao desenvolver essa 

capacidade esse indivíduo estaria preparado para atuar na sociedade, quer 

compreendendo os processos que são inerentes ao seu cotidiano, quer 

relacionando os problemas sociais que são vinculados à Ciência e tecnologia ou 

ainda participando do processo de tomada de decisão sobre questões que 

envolvem saúde, energia, alimentação, recursos naturais, ambiente e 

comunicação. Para Fourez (1997) o letramento científico cumprindo sua função 

social possibilita que 

[...] as pessoas poderiam ser consideradas cientifica e 
tecnologicamente letradas quando seus conhecimentos e habilidades 
dão a elas um certo grau de autonomia (a habilidade de ajustar suas 
decisões às restrições naturais ou sociais), uma certa habilidade de se 
comunicar (selecionar um modo de expressão apropriado) e um certo 
grau de controle e responsabilidade em negociar com problemas 
específicos (técnico, mas também emocional, social, ético e cultural) 
(FOUREZ, 1997, p.51, tradução nossa). 

 
Com essa visão, o letramento dos sujeitos inseridos em uma sociedade 

vai desde o letramento no sentido do entendimento de princípios que são básicos 

de fenômenos do cotidiano até possibilitar a tomada de decisão em questões 

relativas à Ciência e tecnologia que estejam diretamente envolvidos, sejam 

decisões pessoais ou de interesses públicos. Dessa forma ao informar-se sobre 

o conteúdo na postagem da Figura 16, uma pessoa funcionalmente letrada em 

Ciência, por exemplo, estaria preparada para decidir em usar um produto diet ou 

um light. Salientamos que a publicação de um post no blog não garante por si só 

o processo de letramento científico, é necessário que ocorra um processo de 

mediação entre o post e o leitor deste post. 



97 
 

Na postagem analisada da Figura 17, presente no blog 1, podemos inferir 

que a blogueira cientista cumpre com as três funções das práticas de DC 

discutidas até o presente momento que são a) democratizar o acesso à 

informação, b) o combate frente a produção de fake news e o c) letramento 

científico. A postagem é intitulada de “A água sanitária é eficiente para 

desinfecção no caso de possível contaminação de ambientes e superfícies com 

o Coronavírus?” 

Fonte: Blog 1 

 Ao trazer informações sobre o uso da água sanitária, a blogueira cientista 

preocupa-se em deixar públicas informações que são importantes para a 

população de forma geral e ainda possibilita o debate acerca de tais produtos, 

cumprindo com o papel da DC como mais uma arma contra o obscurantismo 

indo ao encontro dos estudos de Valério e Bazzo (2006) que, ao focarem a DC 

em sua dimensão democrática, explicitam que é preciso consolidar e melhorar a 

divulgação científica como um instrumento de reflexão sobre Ciência e 

Figura 17 - Postagem sobre a função da água sanitária no combate ao coronavírus 



98 
 

tecnologia e, além disso, ampliar seu alcance para poder torná-la 

verdadeiramente democrática.  

As informações que constam na postagem abordada da Figura 15 trazem 

informações relativas ao uso da água sanitária e sua possível eficácia no 

combate ao Covid-19. Podemos observar no trecho recortado da postagem que 

a blogueira cientista deixa claro que tais produtos podem não ser eficazes para 

o combate do novo Coronavírus.  

O COVID-19 apesar de altamente contagioso e perigoso – 
principalmente ao grupo de risco que é formado pelos idosos e alguns 
doentes crônicos de algumas doenças autoimunes – ele não se 
mostra resistente aos principais produtos de limpeza, e a altas 
temperaturas fora de organismos vivos. Ele não resiste. Isso não 
é diferente com a água sanitária. O que se recomenda pela OMS 
(Organização Mundial de Saúde) e Ministério da Saúde: usa-se 
primeiro solução de água e sabão para limpeza dos ambientes 
supostamente contaminados, depois para desinfecção completa, a 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determina que se 
pode utilizar a solução diluída de água sanitária (TRECHO DA 

POSTAGEM DA FIGURA 15, grifo nosso).  

Frente ao combate a fake news destacamos ainda que Messeder Neto 

(2019) afirma que as práticas de DC  

[...]não é um favor que a academia ou outros centros de pesquisa 
fazem à população em geral, ela é uma obrigação visto que a produção 
de conhecimento só é possível graças ao trabalho diário de homens e 
mulheres que na sociedade de classe ainda não adentraram o espaço 
acadêmico (MESSEDER NETO, 2019, p.19). 

Dessa forma, sensibilizar a população sobre o uso de tais produtos 

químicos como forma efetiva ao combate da Covid-19 é uma obrigação dos 

cientistas pesquisadores para com a sociedade e para que o cidadão não fique 

à mercê de informações não verdadeiras que são veiculadas a todo momento na 

web. Na mesma postagem, podemos observar o letramento científico, pois o 

conteúdo abordado traz informações de cunho científico relacionados aos 

aspectos químicos da água sanitária conforme apresentada da Figura 18. 
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Fonte: Blog 1 

 Não podemos deixar de mencionar que em uma primeira análise da Figura 

18 observamos um dos requisitos para que a publicação seja considerada 

práticas de DC, já que, segundo Bueno (2010), ao realizar DC precisamos ter 

consciência de que se trata de um público não letrado cientificamente e por isso 

segundo o autor tal pratica requer: 

decodificação ou recodificação do discurso especializado, com a 
utilização de recursos (metáforas, ilustrações ou infográficos, etc.) que 
podem penalizar a precisão das informações. Há, portanto, na 
divulgação científica, embate permanente entre a necessidade de 
manter a integridade dos termos técnicos e conceitos para evitar 
leituras equivocadas ou incompletas e a imperiosa exigência de se 
estabelecer efetivamente a comunicação, o que só ocorre com o 
respeito ao background sociocultural ou linguístico da audiência 
(BUENO, 2010, p.3). 
 

A publicação cumpre com essa função ao manter o uso de termos 

técnicos usados em química, mas preocupando-se com o entendimento do leitor 

a respeito da abordagem feita com a postagem. Podemos observar tal fato ao 

ser mencionado em um dos trechos que “O hipoclorito de sódio* em solução 

aquosa é o que chamamos de “água sanitária”” (Trecho da postagem). Existe 

uma preocupação em manter a nomenclatura usada em química e, a o mesmo 

Figura 18 - Abordagem química da água sanitária e da água 



100 
 

tempo, deixar explícito que a nomenclatura “hipoclorito de sódio” se refere ao 

que chamamos de “água sanitária”.  

Segundo Santos (2007) “o letramento como prática social implica a 

participação ativa do indivíduo na sociedade, em uma perspectiva de igualdade 

social” (p.480), onde todos os grupos pertencentes à sociedade possam atuar 

diretamente pelo uso do conhecimento científico. Por exemplo: ao lidarem com 

informação acerca do uso da água sanitária frente ao combate e desinfecção do 

ambiente possivelmente contaminado pela Covid-19, as pessoas devem decidir 

como fazer uso desse produto. Essa decisão poderia ser tomada levando em 

consideração não só a eficiência do produto mencionado, mas também os seus 

efeitos sobre a saúde, seus efeitos sobre o ambiente e essa decisão pode ser 

possível após a compreensão ocasionada pelo entendimento das informações 

científicas divulgadas em diferentes meios de comunicação.  

Dessa forma, a postagem da Figura 18 cumpre o papel de letramento 

científico que, para Shen (1975), significa a “posse do tipo de conhecimento 

científico e técnico que pode ser imediatamente usado para ajudar a melhorar o 

padrão de vida das pessoas” (p.265), corroborando o que Acevedo, Vázquez e 

Manassero (2003) apontam  sobre o letramento científico não somente como 

uma compreensão do conhecimento científico, das suas condições de produção 

e utilização, mas o reconhecendo como uma forma de possibilitar ao indivíduo a 

interação com os elementos científicos e tecnológicos da vida social.   

Para Freire (1967) as práticas de leitura e escrita deveriam extrapolar o 

plano individual da aprendizagem e ser vivenciadas no uso social e consciente 

dessas interações. Mesmo não realizando a abordagem do termo letramento, o 

educador vai sintetizar o que hoje podemos creditar a esse processo, 

considerado por ele 

[...] mais do que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas 
de escrever e de ler. É o domínio dessas técnicas, em termos 
conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se entende. É 
comunicar-se graficamente. É uma incorporação. Implica, não uma 
memorização visual e mecânica de sentenças, de palavras, de sílabas, 
desgarradas de um universo existencial – coisas mortas ou semimortas 
– mas numa atitude de criação e recriação. Implica numa auto 
formação de que possa resultar uma postura interferente do homem 
sobre seu contexto (FREIRE, 1967, p. 117). 
 

 Apoiamo-nos aqui a ideia de que esse processo de letramento científico 

não se finda, uma vez que novas realidades se impõem periodicamente em todos 
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os campos científicos – pois não se faz Ciência descolada da situação política, 

ideológica e econômica vigente. De acordo com Ziman (1979), “[...] a Ciência é 

pública, e, portanto, moldada e determinada pelas relações sociais entre 

indíviduos” (p.26) e são essas relações que conferem ao processo de letramento 

científico seu caráter coletivo. Compreendemos dessa maneira que esses 

processos fazem parte de etapas de um processo civilizatório maior.  

 Para o caso específico dos blogs, tanto as postagens quanto os diversos 

direcionamentos que estes possuem dentro de suas páginas (links, hipertextos, 

curtidas, comentários e etc.), observamos intencionalidades no que tange à 

proposição de uma arena discursiva na qual a interação entre o pesquisador e 

os diferentes sujeitos que acessam os blogs se configura como estratégia de 

letramento científico. É dentro desse espaço discursivo que o letramento 

científico se faz possível mediante a internalização e exteriorização dos 

conteúdos publicados.  

 Outra função que emerge das práticas de DC que pode ser evidenciada e 

discutida nessa análise diz respeito a divulgação do próprio trabalho e de 

questões pessoais como as evidenciadas no blog 4 conforme apresentado na 

Figura 19. 

 Flores (2016, p.144) evidencia que o “[...] o pensar sobre si mesmo e sua 

prática também se estabelece no campo científico, por meio das práticas de DC”. 

Na postagem a blogueira cientista reflete sobre a falta em que lhe faz estar 

presente em uma sala de aula, lugar em que ela afirma se sentir plenamente 

realizada. A esse respeito Flores (2016, p.136-137) sugere que o Cientista 

blogueiro ocupa uma posição de protagonista, “onde o enunciador ocupa lugar 

central no discurso, utilizando estratégias de envolvimento”. Assim o papel de 

protagonismo que é assumido pelo blogueiro na maioria dos enunciados 

analisados e a própria natureza do discurso presente na blogagem, possibilita 

um falar de si. No entanto, as práticas de escrever sobre si se constituem por 

meio da lógica do olhar do blogueiro cientista sobre ele mesmo, transformando 

sua prática, suas dúvidas existenciais e suas questões de identidade em textos.   
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Fonte: blog 4 

O ato de falar de si contribui para constituir a função-sujeito de Cientista 

blogueiro protagonista que é marcado por estratégias de enunciados de 

envolvimento do blogueiro com o leitor. O falar de si aparece mais marcado em 

textos de envolvimentos com o leitor do que com ele mesmo, que o tomam como 

objeto de narração, reflexão e problematização. Podemos observar tal fato 

descrito na Figura 20 onde a blogueira relata o lançamento de um livro escrito 

por ela. 

Figura 19 - Postagem sobre o falar de si 
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Fonte: blog 4 

 Na Figura 20, a blogueira coloca-se como objeto do seu enunciado ao 

narrar o lançamento do seu livro implicando-se subjetivamente no seu discurso. 

Enfim chegou o grande dia!! 
Dia do tão esperado lançamento presencial do meu livro! Trecho da 
postagem da Figura 18), 
 

Tal implicação, é constituída pelo uso implícito da primeira pessoa do 

singular e pelas expressões de sentimento do enunciador, 

Sim! Estou ansiosa e um pouco nervosa, não dormi direito...é muita 

emoção!!! Trecho da postagem da Figura 20). 

A forma de enunciar produz efeitos de sentido que se misturam as 

instâncias da blogueira cientista e do seu objeto de DC que é o lançamento do 

seu livro. Flores (2016, p.151) evidencia ainda que a “prática de falar de si auxilia 

na construção identitária do cientista blogueiro” em que corrobora afirmações da 

Figura 20 - postagem com a abordagem do falar de si 
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autora Kirkup (2010), de que o blog deve atuar como um espaço de escrita 

performativa. 

 Em último momento da análise desta primeira categoria extrapolamos as 

características da DC no sentido em que compreendemos que, em redes sociais 

as práticas de DC por blogueiros cientistas evidencia aspectos políticos 

relacionados ao contexto do cenário atual. Identificamos tal perspectiva no blog 

3 que com recorte para as Figura 21 e 22 nas quais o blogueiro cientista 

demonstra sua insatisfação para com o atual governo do Brasil.  

 

Fonte: Blog 3 

Figura 21 - Postagem com posição política do blogueiro cientista 
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Fonte: blog 3 

 

 Podemos observar em um dos trechos da publicação de forma explícita 

que o blogueiro cientista demonstra a sua insatisfação sobre o atual governo ao 

mencionar, 

Sobre os desmandos do presidente, depois que no domingo subiu ao 
palanque para clamar pela ditadura, mais cabe amargar vergonha” 
(TRECHO DA POSTAGEM DO BLOG 3). 
 

Sobre essa questão, Demo (1995, p.25) aponta que a “qualidade política coloca 

a questão dos fins, dos conteúdos, da prática histórica. Aponta para a dimensão 

do cientista social como cidadão, como ator político, que inevitavelmente 

influencia e é influenciado”. O autor defende o fato de que o cientista é um ser 

social, um homem político e que não pode ser neutro, no máximo ele pode ser 

neutralizado que nas palavras do autor “no sentido de sua emasculação política, 

para servir sem reclamar, seja no   sentido de uma estratégia de distanciamento, 

como forma de controle da ideologia” (p.25). Nesse sentido as Figuras 21 e 22 

evidenciam a não neutralidade do blogueiro cientista que assume um 

posicionamento político a partir de seu espaço de fala e de comunicação com os 

que acessam seu blog.  

Figura 22 - Continuação da postagem da figura 19 
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Auler (2002) propõe e analisa quatro dimensões que são dependentes 

entre si sobre a não neutralidade da Ciência e Tecnologia (CT), sendo elas: 1) O 

direcionamento dado à atividade científico-tecnológica (processo) é resultado de 

decisões políticas; 2) A apropriação do conhecimento científico-tecnológico 

(produto) resulta de decisões políticas; 3) O conhecimento científico que é 

produzido não é resultado apenas dos tradicionais fatores epistêmicos: lógica + 

experiência e, por último, 4) O aparato ou produto científico-tecnológico 

incorpora, materializa interesses, desejos de sociedade ou de grupos sociais. 

Relacionados a essas características não têm como refutar o fato que todo 

conhecimento científico produzido e divulgado para a sociedade tem como base 

os interesses produzidos pela sociedade na qual o cientista encontra-se inserido, 

sendo assim entende-se o fato de que esse cientista, enquanto ator social, não 

assume uma postura neutra em relação a questões que afetam diretamente o 

seu trabalho de produção e divulgação da Ciência. 

4.2. Interações estabelecidas com os internautas 

Na atualidade as redes sociais têm exercido um papel bastante importante 

na vida social e pessoal da maioria dos cidadãos. Para além de possibilitarem a 

comunicação com amigos, permitem que os seus usuários se conectem a 

pessoas de todo o mundo, com quem partilham interesses em comum. 

De acordo com os dados apresentados pelo portal Hosting grating13 o 

Instagram é uma rede social que possuía, até novembro de 2020, mais de 1 

bilhão de usuários ativos mensais, com mais de 500 milhões de usuários ativos 

diários e a esta rede possui 58 vezes mais engajamento por seguidor do que o 

Facebook. Um dado importante é que a rede social em questão apresenta em 

média 4.2 bilhões de curtidas por dia.  

Outro tópico importante que o web site apresenta como dados é que mais 

de 60% dos usuários efetuam login na rede diariamente e 69% desses usuários 

têm menos de 35 anos de idade. A respeito desses dados ainda o portal informa 

que 38% dos usuários efetuam login para a rede várias vezes ao dia e todos os 

dias esses usuários carregam em média de 100 + milhões de fotos. O Brasil 

aparece no ranking dos 5 países que mais fazem uso da rede social, sendo 

 
13 Disponível em https://www.websitehostingrating.com/pt/Instagram-statistics/#chapter-1 

 

https://www.websitehostingrating.com/pt/instagram-statistics/#chapter-1
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assim, com esses dados fica evidente a relevância que a rede possui na web 

2.0. 

Neste contexto, o Instagram é uma rede social digital gratuita de partilha 

de fotografias e que possibilita aos seus utilizadores capturar imagens, aplicar 

filtros digitais e compartilhar de forma instantânea com outros usuários. Tal 

partilha está também interligada com outras redes sociais tais como, Facebook, 

Twitter, Tumblr, para além da própria rede Instagram (Miah; Burh, 2013). De 

acordo com Lee et al. (2015), o Instagram possibilita a criação de uma cultura 

orientada para o conteúdo visual e que possui como regra “image first, text 

second” (“imagem primeiro, texto segundo” tradução nossa). Consideramos esta 

rede social como “all-in-one-package”, pois em uma única plataforma é possível 

capturar, editar e fazer upload das fotografias, de forma rápida e com alta 

qualidade. 

Conforme a contextualização sobre a relevância que a rede social possui 

na web e sendo uma ferramenta de comunicação e conexão entre pessoas 

inseridas no mundo digital, o Quadro 5 traz informações sobre a quantidade de 

publicações, quantidade de seguidores e quantidade de perfis que são seguidos 

pelos perfis analisados até a data de 19 de setembro de 2021. 

 

Quadro 5 - Informações acerca dos perfis em análise 

Perfil Número de 

Publicações 

Quantidade de 

Seguidores 

Quantidade de 

Seguindo 

Instagram 1 3107 4240 7502 

Instagram 2 133 2335 1370 

Instagram 3 220 1668 628 

Instagram 4 2109 5843 7498 

Instagram 5 36 1576 2019 

Fonte: elaborado pelo autor 

Os dados apresentados no Quadro 5 fornecem informações a partir das 

quais podemos inferir que o quantitativo apresentado mostra-se bastante 

expressivo e indica que esses perfis apresentam relevância na rede. A exceção 

dos Instagram 2 e 3 e 5, os outros apresentam também um quantitativo 

considerável sobre o número de publicações presentes na página, 
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demonstrando assim que a plataforma Instagram é utilizada de maneira contínua 

pelos seus gestores.  

Em relação ainda ao quantitativo de publicações, ao analisarmos os dados 

referentes ao Quadro 5, percebemos que o Instagram se tornou uma rede de 

maior uso por parte destes pesquisadores em relação aos blogs. Os dados 

apresentados na Tabela 2 evidenciam que o número de publicações presentes 

no Instagram dos perfis em análise supera o número de publicações presentes 

nos blogs ao longo dos últimos cinco anos. 

Em um primeiro momento faz-se necessário apresentar uma discussão 

sobre as métricas que proporcionam engajamento no Instagram e, 

consequentemente, levam os dados de interação produzidos pelos seguidores 

nessas redes. O simples ato de curtir, comentar, compartilhar, visualizar e até 

mesmo postar uma mensagem não são atos isolados, mas interações sociais e 

movimentos de difusão e debates de informação. A esse respeito Recuero 

(2014) buscou explorar os usos de maneira convencional das ferramentas 

“curtir”, “compartilhar” e “comentar” no Facebook. Uma vez que trabalhamos 

nesta pesquisa com Instagram e Blogs, podemos generalizar essas funções para 

as RSI trabalhadas nesta pesquisa por possuírem as mesmas funções de 

interação. Na Figura 23 trazemos em destaque os três ícones presentes em uma 

publicação do Instagram que delimitam as funções citadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Instagram 1 

Figura 23 – ícones que promovem o 
engajamento no instagram 
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Na pesquisa de Recuero (2014), botão “curtir” foi percebido como “uma 

forma de tomar parte na conversação sem precisar elaborar uma resposta” 

(p.119). Dessa maneira podemos sinalizar que é uma forma de participar da 

conversa deixando implícito que a mensagem foi recebida e, ao mesmo tempo, 

vincular seu nome a ela em uma forma de apoiar quem postou a informação. 

Nas Figuras 24 e 25 podemos observar exemplos de publicações com seus 

respectivos números de curtidas simbolizadas pelo “coração”. 

 

  

Fonte: Instagram 1                                                                 Fonte: Instagram 2 

 

Na Tabela 3 foram escolhidas, de forma aleatória algumas postagens 

referentes ao Instagram 1, com tema foco desta pesquisa e analisamos assim o 

número de curtidas em cada publicação. 

Tabela 3 - Temas de postagem foco desta pesquisa e suas métricas de engajamento no 
Instagram 1 

Publicação Curtidas Comentários 

Capitalismo e Surdez 9 0 

Concordam 70 1 

Bourdieu: uma 

introdução 

21 0 

Nosso Bloco 22 0 

Figura 25 - Número de curtidas na publicação Figura 24 - Número de curtidas em outra 
publicação 
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Mais Vacina, Menos 

Armas 

59 1 

É isso meritocratas 119 4 

Dia da Amizade 28 4 

Evento Interessante 30 1 

Indios terena ganham 

história em quadrinhos 

em língua indígena de 

sinais 

35 2 

Fatos Científicos 

Verdadeiros  

51 0 

Dia Internacional das 

Mulheres na Ciência 

191 2 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Ao analisarmos os dados percebemos um número muito baixo de curtidas 

nas publicações que são feitas nesta rede, bem como o número de comentários. 

Em relação ainda ao ato de curtir uma publicação, Primo (2008) compreende 

que estas são chamadas de interação reativas, pois, segundo ele:  

As interações reativas, por sua vez, são marcadas por 
predeterminações que condicionam as trocas. Diferentemente das 
interações mútuas (cuja característica sistêmica de equifinalidade se 
apresenta), as reativas precisam estabelecer-se segundo determinam 
as condições iniciais (relações potenciais de estímulo-resposta 
impostas por pelo menos um dos envolvidos na interação) [...] (Primo, 
2008, p. 228). 
 

O sujeito, ao curtir uma publicação, está reagindo de maneira imediata a 

um estímulo que lhe foi dado dentro desta rede social. Compreendemos dessa 

forma que, ao curtir uma publicação o sujeito demonstra seu interesse pela 

temática que foi publicada. Nessa perspectiva, Recuero (2009) desenvolve uma 

reflexão a respeito da tipologia que foi citada por Primo (2008):  

Embora essas interações não sejam mútuas, elas têm impacto social, 
já que têm também reflexos nos dois lados da relação comunicativa. 
Se alguém aceita ser amigo de alguém no Orkut, por exemplo, há um 
reflexo no sistema (as pessoas são unidas por uma conexão) e um 
reflexo no indivíduo (cada um dos interagentes terá mais um “amigo”, 
que poderá ter acesso a seus dados pessoais e enviar mensagens). 
Do mesmo modo, ao entrar em uma comunidade, o ator tem um reflexo 
sobre a mesma (já que sua presença será notada pelo aparecimento 
de sua foto e nome dentro do sistema do grupo) e sobre os demais 
atores, que virão a vê-lo. (Recuero, 2009, p. 33). 
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Apesar das nomenclaturas e das diferenças técnicas apresentadas pelas 

redes sociais, o conceito acima serve para a rede social em questão na nossa 

análise. No caso do Instagram, as relações entre os perfis, entre as páginas, 

entre os comentários, entre a função de seguir e ser seguido, criam essas 

conexões com impactos sociais, muitas vezes através da interação reativa. 

Segundo Nogueira, Gonçalves e Pereira (2015) “quando um usuário “curte” uma 

foto ou um post, ocorre uma (re)ação social” (p.3). Para os autores a intenção do 

sujeito fica clara em relação ao resultado desta ação: eu gostei desta publicação 

e estou demonstrando isso através desse “curtir”. Como funciona a interação 

“curtir”, suas consequências e toda subjetividade envolvida são alguns dos 

aspectos discutidos a seguir. 

O “curtir” seria uma interação reativa e, portanto, limitada, mas que 

estabelece comunicação por meio de eventos assíncronos. O número de 

curtidas contribui de forma direta para determinar a relevância daquele conteúdo 

para o sistema do Instagram (NOGUEIRA; GONÇALVES; PEREIRA, 2015). 

Alves, Mota e Tavares (2018) apontam que: 

[...] maior engajamento das publicações realizadas por meio do 
Instagram é otimizado, segundo os seus criadores, quando o usuário 
passa a utilizar de algumas estratégias que o aplicativo dispõe, a 
exemplo do agendamento de postagens, os “stories” e quando escreve 
legendas nos posts que agucem a curiosidade de quem os vê. Outras 
propriedades, igualmente intrigantes, estão no sistema lógico do 
Instagram que funcionam como uma sequência de etapas para a 
resolução de um problema ou para destacar a importância de uma 
determinada página pesquisa, e estes seriam denominados de 
algoritmos (ALVES, MOTA E TAVARES, 2018, p.33). 
 

Dessa forma, no algoritmo do Instagram, alguns aspectos são 

diferenciadores e que se destacam, a exemplo da mudança na apresentação do 

feed de notícias que não obedece mais a uma ordem cronológica, permitindo 

que as postagens que são feitas se incorporem ao fato presente, imediato, ao 

número de curtidas na publicação, à periodicidade de postagem do dono do perfil 

e à qualidade e a importância do conteúdo que foi postado. Ao fazer DC no 

Instagram é preciso estar ciente que o algoritmo pode ou não entregar o seu 

conteúdo, é preciso compreender que se exige uma periodicidade nas 

publicações e, sobre este fato, podemos observar os dados que foram obtidos 

na análise de postagens do Instagram 2. Observamos uma ausência de 

periodicidade nas publicações, um baixo número de curtidas nas publicações e 

ausência de comentários nas publicações, conforme os dados da Tabela 4. 
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Tabela 4 - Número de curtidas nas publicações por data no Instagram 2 

Data do Post Curtidas Comentários 

2 de Agosto de 2021 17 0 

16 de Junho de 2021 16 0 

17 de Maio de 2021 63 3 

16 de Maio de 2021 66 0 

12 de Maio de 2021 31 0 

11 de Maio de 2021 30 0 

4 de Maio de 2021 24 0 

18 de Abril  de 2021 180 1 

26 de Março de 2021 16 0 

25 de Março de 2021 56 0 

8 de Março de 2021 21 0 

4 de Março de 2021 45 0 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Dessa forma não podemos garantir que esses perfis de Instagram 

cumpram efetivamente com a função da divulgação científica, uma vez que o ato 

de curtir se torna subjetivo em sua dimensão e a entrega de conteúdo pelo 

algoritmo do Instagram depende da relevância que é dada ao conteúdo. 

Na Figura 26 recortada do Instagram 1 a publicação intitulada de 

“Divulgando publicação” a autora do post realiza o compartilhamento de uma 

informação em seu feed possibilitando assim uma maior visibilidade para aquilo 

que ela deseja informar ao seu público e para isso ela disponibiliza o link de 

acesso da informação que está sendo compartilhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram 1 

 

Recuero (2014) afirma que o ato de “compartilhar” tem como principal 

função “dar visibilidade à mensagem, ampliando o alcance dela” (p.120). Nossa 

percepção sobre tal função é de que uma mensagem, ao ser compartilhada, é 

vista como sendo relevante para a rede social em questão e, por meio desse ato, 

dá-se igual valor para aquele que compartilha e para aquele que foi 

compartilhado. Sobre o uso de links para postagens Sousa (2018) afirma que: 

Indicam alternâncias quanto aos objetos de estudo, as composições 
discursivas, aos canais adotados, aos públicos atingidos. Podem 
passar a imprimir diferentes graus de notoriedade aos pesquisadores 
e outras audiências, aos canais e as temáticas para as quais os leitores 
são direcionados (SOUSA, 2018, p.8) 

 
Dessa forma, podemos inferir que os links presentes nas publicações, 

cumprem propósitos que variam de acordo com o espaço do qual são elencados 

(Luzón, 2009) referindo-se às intenções que podem influenciar o direcionamento 

que o autor pretende atribuir ao bloco de texto no qual esse elemento se encontra 

inserido e às possibilidades que são fornecidas ao leitor relacionado alternativas 

de navegação que a publicação apresenta. 

Ao falar sobre o botão de “comentários” entendemos que essa função é 

uma forma de participação mais efetiva e acontece quando os indivíduos que 

Figura 26 - Postagem sobre divulgação e compartilhamento de 
informação 
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interagem com a postagem julgam de fato ter algo a dizer e contribuir sobre o 

assunto. Dessa forma Recuero (2014) explicita que “é uma ação que não apenas 

sinaliza participação, mas traz uma efetiva contribuição para a conversação” 

(p.120-121). Na Figura 27 trazemos exemplos de comentários em uma 

publicação na qual podemos identificar a explicação dada por Recuero (2014) a 

respeito de comentar uma publicação, onde os seguidores parabenizam o 

professor pelas experiências compartilhadas. 

Fonte: Instagram 2 

 

A partir do crescente uso das ferramentas digitais, a circulação de 

informação deixou de ter um direcionamento para o consumo, tendo o olhar 

voltado agora para a participação do público. As pessoas não precisam mais 

aguardar para receber uma informação, elas agora buscam e produzem. Outro 

aspecto importante refere-se à circulação de informação face a face e ao cuidado 

que precisa ser tomado para evitar geração das chamadas fake news. De fato, 

sabemos que as TIC propuseram uma reconfiguração dessas práticas, pois hoje 

pode-se comentar uma informação, compartilhar com um amigo, com o uso de 

links e hashtags para outras informações ou com a nossa própria opinião 

podendo tais interações ter um alcance global. Ainda sobre essas interações 

produzidas na rede pelos atos de “comentar”, “compartilhar”, “curtir”, e uso de 

Figura 27 - Comentários na postagem 
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hashtags e links, podemos observar que no Instagram 2 a gestora da rede faz 

uso recorrente das hashtags em suas postagens, conforme a Figura 28. 

Fonte: Instagram 2 

 

Sobre o significado de hashtags, Siqueira (2018) esclarece que “uma 

hashtag é uma sequência de caracteres precedidos pelo símbolo da cerquilha 

(#)” (p.59), a autora aponta ainda que ao se usar este recurso em uma 

publicação, o gestor da rede transforma o texto em um hiperlink, ganhando um 

aspecto clicável. De acordo com Siqueira (2018) “o Instagram, ao anunciar que 

incorporou as hashtags à sua interface, apresentou-se aos usuários como uma 

extensão do que já existia no twitter” (p.60) e segundo ela 

elas funcionam de forma semelhante às hashtags do Twitter, mas 
reinventadas a partir da perspectiva de um usuário do Instagram. 
Agora, você pode adicionar hashtags a qualquer uma de suas próprias 
fotos, incluindo uma hashtag na legenda de sua foto ou em um 
comentário. Qualquer pessoa pode clicar na hashtag no seu 
comentário para ver todas as fotos com a mesma hashtag (SIQUEIRA, 
2018, p.60). 

 

Ao tornar um texto em um elemento clicável da hashtag, demonstramos a 

sua funcionalidade enquanto um link que atua redirecionando a navegação para 

um conjunto de resultados que podemos observar na Figura 29 na qual, ao 

clicarmos na hashtag “#divulgacaocientifica”, fomos redirecionados para outra 

Figura 28 - Uso de hashtags na publicação 
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página que continha um total de 31.040 publicações referente ao termo utilizando 

o recurso discutido. 

 

Figura 29 - Publicações com termo #divulgacaocientifica 

 

Fonte: Rede social Instagram 

 

 Caleffi (2015) aponta para o desenvolvimento dessas hashtags ou 

também chamadas de tags de forma coletiva nos ambientes virtuais permitindo 

a criação de comunidades de pessoas que possuem vínculos e interesses em 

comum em relação aos conteúdos e as informações que foram compartilhadas. 

Siqueira (2018) afirma que “por mês, quase 4 bilhões de hashtags são postadas 

na internet, o que reflete um número massivo de conteúdos, subjetividades e 

autores” (p.61). Caleffi (2015) evidencia ainda que as tags são utilizadas como 

uma forma de se comentar algum contexto, aprofundar alguma informação ou 

ainda enfatizar o que foi dito ou compartilhado. Na Figura 30, que é um recorte 

do Instagram 4, a gestora faz uso de hashtags na perspectiva de agrupar 

pessoas que possuem o mesmo perfil de usuário que o seu e que se interessem 

pelo mesmo assunto que ela aborda em suas postagens. 
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Fonte: Instagram 4 

 Ao usar por exemplo a tag #professoraescritora, #professoradequimica a 

gestora do Instagram 4 coloca sua publicação em evidência para grupos de 

pessoas que se caracterizam por professor escritor e para professores de 

química que fazem uso da rede. A esse respeito, Siqueira (2018) argumenta que 

“o sistema do Instagram propicia uma ferramenta de busca por hashtags, a qual 

permite ao usuário procurar apenas por uma hashtag por vez e visualizar todas 

as postagens públicas etiquetadas com essa hashtag buscada” (p.67). O autor 

ainda evidencia que as hashtags afirmam-se como tecnologias que facilmente 

se espalham e espalham consigo os conteúdos aos quais estão associados. Tal 

perspectiva é corroborada por Pilz (2016) ao apontar que  

as hashtags têm um potencial acontecimental no sentido de que 
sua relevância, através do seu espalhamento e visibilidade, 
chama atenção dos atores sociais, que inserem-se no seu 
processo, seja reproduzindo-a em novas mensagens de 
perpetuação nas redes ou legitimações em discursos de 
contextualização e crítica. Seus usos, contudo, extrapolam a sua 
funcionalidade, adquirindo um caráter estético. Ainda assim, a 
hashtag tem sido um recurso valioso para marcar, reproduzir e 
espalhar movimentos, ativismos e demais demandas, como 
mensagem de convocação (PILZ, 2016, p.5). 

 

Neste sentido entendemos que o espalhamento de informações e/ou 

conteúdos que o autor faz menção está de acordo com o que Recuero (2009c) 

Figura 30 - Uso de hashtags como agrupamento de interesses 
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compreende sobre a circulação de informações nas redes sociais na internet, 

pois, para a autora “as informações que circulam nas redes sociais assim 

tornam-se persistentes, capazes de ser buscadas e organizadas, direcionadas a 

audiências [...] e facilmente replicáveis” (p.5) e a autora defende ainda que “a 

essas características soma-se o fato de que a circulação de informações é 

também um circulação de valor social, que gera impactos na rede” (p.5).  

De acordo com Zago (2009, 2011) e Recuero (2009c, 2014) a ideia de 

circulação possui subcategorias, entre elas a recirculação. Tal termo é 

trabalhado por Zago (2011) como uma forma de comentar ou replicar 

informações nas redes e o autor entende que é uma:  

[...] retomada e continua após o consumo de informações pelo 
interagente, o qual pode utilizar espaços sociais diversos na internet 
[...] para contribuir para divulgar o link para a notícia, recontar com suas 
palavras o acontecimento ou manifestar sua opinião (ZAGO, 2011, 
p.63). 
 

 De acordo com a ideia de Zago (2011), Recuero (2009c) estabeleceu três 

relações para recirculação para RSI: “a) como fontes produtoras de informação; 

b) como filtros sociais de informações ou, como c) espaços de reverberação 

dessas informações.” (p.7). A primeira subcategoria estabelecida refere-se a 

ideia do uso das redes sociais na Internet como fonte de informação. A esse 

respeito podemos observar na Figura 31, seis postagens de caráter informativo 

presentes no Instagram 1 com função de informar os usuários a respeito de 

questões sociais e podemos dar destaque a duas publicações que tratam de 

questões atuais que dizem respeito a incentivar e sensibilizar cidadãos sobre o 

uso da vacina como forma de combate a Covid-19.  
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Fonte: Instagram 1 

 

Ao fazermos a análise dos perfis do Instagram, podemos notar um ponto 

em comum entre eles, que é a utilização de imagens para enunciar uma 

determinada temática de publicação e que servirá de apoio para promover a 

circulação de informação dentro da rede social. Dessa forma, evidenciamos a 

utilização de imagens na rede social em questão como forma de realizar DC 

através da utilização de recursos multimodais da linguagem. Silva (2016) traz 

apontamentos no que tange à multimodalidade, segundo a autora, 

 

A multimodalidade, portanto, é o entrecruzamento de vários elementos 
e recursos, pois, quando falamos ou escrevemos um texto por meio de 
algum gênero, numa determinada situação comunicativa, utilizando 
dois ou mais modos de representação, deparamo-nos com realizações 
multimodais que intensificam no cenário atual tecnológico. Nesse 
ambiente digital, onde a circulação de textos escritos é bem intensa, 
emergiram variações para os gêneros textuais que circulam na grande 
rede mundial de computadores, a Internet. Esses recursos estão 
presentes também nas interações orais ou na leitura que fazemos de 
um texto impresso, manuscrito ou na tela do computador, envolvendo 
não só o texto escrito, mas também o processamento de imagens etc. 
(SILVA, 2016, p. 51-52). 
 

Sendo assim a modalidade visual irá compor seus sentidos por meio da 

utilização de imagens dentro de um contexto linguístico. O que pode ser 

Figura 31 - Produção de informação dentro da RSI 
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expresso na linguagem verbal, produzido por meio de textos, por meio da 

escolha de diferentes classes de palavras, que estão inseridas em uma estrutura 

sintática é, na composição visual, explicitado por meio da escolha entre 

diferentes usos, imagens, cores, layouts, ou diferentes estruturas de 

composição. Isso evidencia que os significados que são atribuídos aos textos 

são resultantes da compreensão das modalidades verbais e visuais que estão 

presentes neles. 

Ao observamos a Figura 32, disponível no Instagram 5, percebemos tal 

fato ao identificarmos que o cientista utiliza uma publicação sobre o Ozônio como 

uma possível forma de cura no tratamento da Covid-19, sendo assim retomamos 

aqui o que foi discutido na categoria anterior no que diz respeito às práticas de 

DC como forma de combate a produção de fake news na rede. Além do autor 

utilizar o recurso verbal da linguagem, este se preocupa em utilizar uma imagem 

em sua publicação que remeta à molécula do gás ozônio, sendo assim ele busca, 

em sua publicação, promover um letramento científico do sujeito que acessar tal 

informação.  

Figura 32 - Ozônio para curar covid-19? 

Fonte: Instagram 5 

Segundo Oliveira et. al (2018) “quando falamos no Instagram 

especificamente, falamos de uma rede social cujo foco é a imagem” (p.197). Ao 
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observamos a figura 33 identificamos as diversas publicações que são 

produzidas em um perfil, evidenciando o fato que de a rede social em questão 

possui um foco voltado à utilização de imagens para atrair a atenção do público. 

Fonte: Instagram 5 

Figura 33 - Feed do instagram 
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A Figura 33 evidencia o fato de que o Instagram é uma rede social em que 

o objetivo final é a publicação de imagens e, como consequência disso, temos a 

escrita da linguagem verbal para explicar a mensagem através das imagens que 

são postadas. Para Silva (2012), o Instagram consolida a demanda de 

visibilidade do sujeito contemporâneo, altera o modelo convencional de se fazer 

uso das imagens. Vale ressaltar que, conforme nos aponta Oliveira et. al (2018), 

“o papel dos observadores (plateia) para o sucesso da representação é 

essencial, uma vez que é por meio deles que há legitimação da imagem 

construída” (p.198).  

De acordo com Gomes (2012), na midiatização da sociedade, as imagens 

têm ganhado cada vez mais espaço na vida dos indivíduos. Para ele, o mundo 

midiatizado tem vem se (re)descobrindo no que tange ao uso de imagens, fato 

este que pode ser identificado pelo grande número de fotografias, ilustrações, 

animações, vídeos etc. que nos alcança diariamente. Ainda conforme este autor, 

a elevada quantidade de vídeos e imagens que se encontra por toda parte, trata-

se de uma reconfiguração da forma com a qual nos comunicamos, que afeta 

também as práticas sociais e de sentido. Para fazer DC nas redes sociais, o uso 

de uma imagem adequada para a sua publicação poderá atrair o olhar do seu 

leitor ou daquele que você deseja alcançar com a temática a ser proposta, não 

basta mais ter um texto bem escrito, é preciso usar uma imagem que faça valer 

mais do que as palavras a serem usadas. 

Ao falarmos do uso de recursos multimodais da linguagem surge o 

conceito de multiletramento. Segundo Silva (2016),  

Na verdade, cria-se espaço com um desdobramento do conceito de 
letramento e da disseminação no uso das muitas mídias com o uso da 
linguagem na tecnologia, bem como a diversidade linguística e cultural 
a que o usuário da língua está submetido no mundo globalizado 
(SILVA, 2016, p.54). 
 

Ao reconhecermos os recursos multimodais, como imagens, áudio, 

formas, desenhos, diferentes fontes, inseridos em um texto, entendemos que 

estes provocam no leitor a necessidade de um novo letramento, o multimodal, 

especialmente o letramento visual, no qual a imagem tem conquistado cada vez 

mais um espaço de forma considerável. Segundo Kleiman (2005),  

A imagem faz parte do conjunto de recursos necessários para ensinar 
a ler: ela pode desempenhar o papel de coadjuvante, copartícipe na 
interpretação do texto verbal, ajudando a construir os primeiros 
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sentidos, que depois serão tornados mais precisos pela leitura 
(KLEIMAN, 2005, p.42). 
 

Podemos interpretar tal fato ao analisarmos a postagem da Figura 34, na 

qual o leitor se depara com uma imagem de um suco e um suposto recipiente 

que poderia ser deduzido como um adoçante. Tal leitura da imagem exige uma 

interpretação de que a postagem se remete ao uso de adoçantes em bebidas, 

fato este que se confirma ao lermos o texto de publicação. Fica evidente dessa 

forma que a utilização de imagens no Instagram é uma fonte primária para as 

práticas de divulgação científica na rede social em questão. 

 

Fonte: Instagram 5 

 

A segunda relação para a circulação de informações de RSI estabelecida 

irá tratar da atuação dessas redes como filtragem de informações, em que atuam 

de forma “a coletar e republicar as informações obtidas pelos veículos 

informativos ou mesmo de forma a coletar e a republicar informações observadas 

dentro da própria rede” (RECUERO, 2009c, p. 9). Sobre esse segundo aspecto 

podemos observar, conforme a Figura 35, em que a postagem realizada se trata 

de uma repostagem de outro perfil do Instagram com o intuito de compartilhar 

informações para os seguidores do Instagram 1 

Figura 34 - Imagem como fonte primária de DC 
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Fonte: Instagram 1 

 

A terceira relação estabelecida por Recuero (2009c) diz respeito à 

reverberação que está relacionada ao fato de que as redes sociais são espaços 

de circulação de informações, tornando-se assim espaços de discussão. Sobre 

tal relação estabelecida podemos observar a postagem da Figura 36 do 

Instagram 3 sobre alfabetização científica, na qual o autor da postagem coloca 

uma informação em debate e os seus seguidores interagem com a postagem na 

forma de comentários, evidenciando que esse espaço está aberto ao debate. 

Figura 35 - Postagem como filtro de informações 
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Fonte: Instagram 3 

 

 Nessa postagem podemos perceber a interação, considerando os 

elementos já discutidos, que promovem o engajamento do perfil em questão. A 

imagem tem como legenda o seguinte o texto: 

A última blogada de Janeiro 2021 se busca responder uma questão 
trazida pela mestranda Eude Néia Ramos: professores de Ciências 
devem ser alfabetizados cientificamente?   Vale conhecer tentativa de 
resposta a esta questão! 
 

Como podemos observar ela teve um total de 163 curtidas e 6 

comentários. Trouxemos aqui tais comentários que foram analisados na 

postagem: 

Comentário 1: Todo professor tende a buscar a construção a 
alfabetização cietífica com ferramentas que o auxiliem da melhor forma 
possível ao aprendizado do aluno, nunca ninguém será alfabetizado 
cientificamente a construção é constante 
Comentário 2: Quero essa resposta! 

Comentário 3: Meu querido Mestre Chassot! Vou ver com certeza. 
Comentário 4: Acredito na Alfabetização Científica na formação de 
professores, para que possamos desenvolver o pensamento científica 
em nossos futuros docentes, trabalho essas temáticas no Curso 
Normal na disciplina de Didática de Ciências da Natureza! 
Comentário 5: Ei vô! Eu li e amei o seu livro. Muito obrigado mestre 
Comentário 6: muito bom. 

Figura 36 - Reverberação da informação 
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Comentário 7: Acabei este livro agora. Minha referência para a 
dissertação do Mestrado 
 

  O número de curtidas pode ser considerado expressivo, porém, não 

garante que seja cumprido as práticas de DC nesta postagem, uma vez que o 

ato de curtir uma publicação é subjetivo e não sabemos de fato a que foi atribuída 

tal curtida na postagem, porém, ao mesmo tempo deixa implícito a participação 

do seguidor sem precisar comentar a publicação. Todos os comentários 

demonstram satisfação na postagem e um interesse pela leitura que foi proposta 

acerca da temática na postagem. Fica evidente que as postagens no Instagram 

reverberam como espaço de discussão no meio digital. Dessa forma a partir dos 

estudos propostos por Recuero (2009c) sobre o processo de recirculação da 

informação nas RSI, Zago (2009) propôs categorias de interação social no 

Twitter as quais replicamos a esse trabalho. O Quadro 6 traz um resumo a 

respeito das categorias de recirculação da informação. 

 

Quadro 6 - Categorias de recirculação da informação 

Fonte: Recuero(2014, 2009c); Zago (2011); Recuero e Zago (2009), adaptação nossa. 

As categorias apresentadas de recirculação da informação nas RSI 

podem ser contextualizadas com questões importantes para divulgação 

científica. Retomamos o que Bueno (2010) diz sobre a divulgação científica que 

cumpre função primordial que é democratizar o acesso ao conhecimento 

científico e dessa maneira incluir cidadãos no debate sobre o tema. 

Filtro Social Quando uma postagem é indicada 

e/ou replicada por um integrante a 

seus seguidores. Temos como 

exemplo, um compartilhar no stories 

do Instagram ou uma repostagem no 

stories (adaptado nosso) 

Reverberação Quando uma postagem é comentada 

por um usuário que interage. Como 

por exemplo, comentar um post ou a 

resposta que pode ser atribuída a um 

post no Instagram. 
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 No entanto, as páginas estão na rede, e alguns cientistas, dentre eles os 

que blogs e Instagram que foram analisados nesta pesquisa, passaram a fazer 

DC para além das instituições de ensino. Isso é importante tanto pelo alcance de 

diferentes pessoas, sejam elas curiosos interessados em ciência, sejam elas 

professores de ciências ou estudantes de cursos de ciências, quanto pelo novo 

perfil de cientistas que, além de conhecerem seus campos de produção 

científica, ampliam conhecimentos tecnológicos e midiáticos que podem ser 

importantes em tempos futuros próximos no combate às notícias falsas e no 

movimento de ludibriar a população na defesa de interesses escusos.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após a investigação realizada ao longo desses últimos dois anos, é 

preciso, agora, realizar um fechamento, amarrando as pontas desta 

investigação. Não temos a pretensão neste momento de que a temática desta 

pesquisa tenha sido esgotada, as considerações aqui apresentadas se 

configuram como um ritual formal de desfecho de um caminho que foi trilhado, 

considerado necessário aos trabalhos científicos acadêmicos. Aqui, são 

registradas algumas das reflexões que nos impulsionaram e que nos movem em 

direção ao estudo das práticas de Divulgação Científica, entrelaçando, 

especificamente, os blogs da área de Ensino de Química e os respectivos perfis 

de pesquisadores na rede social Instagram. 

 Esta pesquisa foi estruturada em quatro capítulos que nos permitiram 

discutir questões relacionadas ao ciberespaço, às características que permeiam 

as práticas de DC, a partir de um caminho metodológico que propiciou a 

produção e a análise dos resultados obtidos após a coleta de dados visando 

alcançar o objetivo geral desta pesquisa que consistiu em “analisar as relações 

estabelecidas entre o fazer científico e sua socialização pelos cientistas, no 

âmbito das redes sociais, buscando relações estabelecidas em um novo modelo 

de divulgação científica”. 

 No desenvolvimento da pesquisa, buscamos responder à questão 

balizadora do processo investigativo “De que forma os cientistas da área de 

Ensino de Química se posicionam em relação à DC em seus blogs e Instagram 

e como os processos de interação estabelecidos nessas redes contribui na 

circulação do conhecimento científico?” 

 A partir das reflexões sobre as características da DC e das relações 

estabelecidas nos ciberespaços, conseguimos contemplar o objetivo geral desta 

pesquisa ao percebemos através das análises das postagens presentes nos 

blogs o uso de uma linguagem acessível ao público-alvo e pudemos perceber de 

maneira significativa postagens com fins de combater a produção de fake news 

que se espalham na rede como um rastilho de pólvora.  

 Na primeira categoria de análise proposta pudemos identificar postagens 

que possibilitam e que cumprem com o papel da DC discutido nesta pesquisa 

que é democratizar o acesso à ciência, combater as fakes news e, assim, 
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promover um letramento científico do sujeito que acessa essas páginas. Mesmo 

com o declínio do uso das páginas dos blogs sabemos que os cientistas estão 

inseridos nestas páginas realizando suas publicações, mesmo que de forma não 

constante, o que caracteriza que este sujeito pesquisador compreende a 

necessidade de se fazer divulgação científica nas redes e entende a importância 

dessas práticas para o seu trabalho acadêmico. 

  Ao ocupar esses ambientes, o blogueiro cientista precisa ter o olhar para 

o acesso, para o debate público das questões que envolve o desenvolvimento 

tecnológico e científico do País, e é preciso compreender que o ambiente on-line 

está para além das paredes físicas da academia, que a informação é um direito 

de todo cidadão e uma obrigação da comunidade científica para com o cidadão 

que trabalha arduamente todos os dias e não possui conhecimento acerca das 

questões científicas.  Nesse sentido, as RSI presentes na Internet são como 

ferramentas que podem ser usadas para facilitar um maior envolvimento dos 

cidadãos nos debates e discussões que envolvem a Ciência 

Não há dúvidas de que a presença dos cientistas nesses espaços 

contribui de forma efetiva para o debate público da Ciência, para a 

democratização do acesso ao conhecimento, para sensibilizar a população 

acerca das questões científicas e que os pesquisadores da área do Ensino de 

Química possuem o compromisso de se apropriarem desses espaços a fim de 

divulgarem seus trabalhos, suas pesquisas e até mesmo seus posicionamentos 

para com as questões políticas, pois, conforme discutido, o cientista é um ator 

da qualidade política que não pode se manter neutro para as questões que 

influenciam diretamente o desenvolvimento do seu trabalho.  

Em relação a segunda categoria de análise proposta nesta pesquisa, 

interação com os internautas nas páginas do Instagram, percebemos que existe 

por menor que seja o número de curtidas, comentários nas publicações, porém, 

compreendemos que o algoritmo pode ser o responsável pela baixa interação 

presente nestas redes, pois a entrega de conteúdo pode ser entendida como não 

relevante pela rede devido à baixa interação existente e, dessa forma, o 

conteúdo não é entregue da maneira que deveria ser. É preciso entender que ao 

estar inserido nestas redes é necessário uma constância de publicação para 

suscitar um maior engajamento do público que segue esses perfis, e esse 

engajamento deve ser produzido pelo autor desses perfis. 
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Podemos inferir que em relação aos conteúdos de publicação, estes 

cumprem com a função de DC, porém, ainda existe uma lacuna na compreensão 

de como as interações existentes nestas páginas podem contribuir com a 

circulação do conhecimento científico, uma vez que percebemos que a interação 

ainda é baixa nas postagens, não sabemos de fato se a informação chega 

realmente a quem precisa saber. 

Dessa forma esta pesquisa contribui para perspectivas futuras no âmbito 

de abrir caminhos que levem à reflexão sobre a importância de se compreender 

de uma maneira mais aprofundada qual é o real alcance dessas publicações e 

entender para quem ocorre a circulação do conhecimento científico nessas 

redes. Possuímos evidências para afirmar que ao estar inserido no Instagram, 

que é uma rede de alta relevância na web, o cientista é capaz de divulgar a 

ciência, democratizar o seu acesso a um público curioso por ciência ou até 

mesmo um público que não possui conhecimento acerca das questões 

científicas.  

Divulgar e democratizar o acesso ao conhecimento científico é um dos 

preceitos, ou essência, da divulgação científica. Em uma sociedade que está 

marcada pelo negacionismo da Ciência, a falta de recursos para o 

desenvolvimento científico do País, o discurso promovido pelos apoiadores da 

anticiência, nunca se fez tão necessário a DC por parte dos cientistas. Diante do 

avanço nas formas de comunicação e da rápida expansão da web , o uso de 

blogs e do Instagram possibilita um alcance muito rápido e eficaz das 

informações para que a população não fique à mercê de notícias falsas que são 

veiculadas na rede. O cientista blogueiro inserido nas redes sociais, ao sair dos 

espaços físicos de sua instituição, assume o compromisso social de divulgar o 

conhecimento científico construído e contribuir para que o acesso a esse 

conhecimento de qualidade seja menos elitista, mesmo considerando a exclusão 

social característica das tecnologias.    
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