
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC)

REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E

TECNOLÓGICA (RFEPCT)

CENTRO DE REFERÊNCIA EM FORMAÇÃO E EAD DO INSTITUTO FEDERAL

DE SANTA CATARINA (CERFEAD/IFSC)

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EM REDE NACIONAL (PROFEPT)

GIOVANA PERINE JACQUES

DIRETRIZES PARA O JORNALISMO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL,

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: UMA PROPOSTA PARA

A COMUNICAÇÃO NA REDE FEDERAL

FLORIANÓPOLIS

2019



GIOVANA PERINE JACQUES

DIRETRIZES PARA O JORNALISMO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL,

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: UMA PROPOSTA

 PARA A COMUNICAÇÃO NA REDE FEDERAL

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação  ProfEPT  -  Mestrado
Profissional  em Educação  Profissional  e
Tecnológica  em  rede  nacional,  como
requisito parcial para a obtenção do grau
de mestre.

Orientadora:  Profa.  Dra.  Marizete
Bortolanza Spessatto

FLORIANÓPOLIS

2019



Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor.

Jacques, Giovana Perine
DIRETRIZES DIRETRIZES PARA DIRETRIZES PARA O DIRETRIZES PARA O JORNALISMO DIRETRIZES PARA O JORNALISMO EM DIRETRIZES PARA O JORNALISMO EM EDUCAÇÃO DIRETRIZES PARA O JORNALISMO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 
CIENTÍFICA CIENTÍFICA E CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: UMA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: UMA PROPOSTA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: UMA PROPOSTA PARA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: UMA PROPOSTA PARA A CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: UMA PROPOSTA PARA A COMUNICAÇÃO 
NA NA REDE NA REDE FEDERAL NA REDE FEDERAL / NA REDE FEDERAL / Giovana NA REDE FEDERAL / Giovana Perine NA REDE FEDERAL / Giovana Perine Jacques NA REDE FEDERAL / Giovana Perine Jacques ; NA REDE FEDERAL / Giovana Perine Jacques ; orientação 
de de Marizete de Marizete Bortolanza de Marizete Bortolanza Spessatto. de Marizete Bortolanza Spessatto. - de Marizete Bortolanza Spessatto. - Florianópolis, 
SC, SC, 2019. 
124 p.
Dissertação Dissertação (Pós-graduação Dissertação (Pós-graduação Stricto Dissertação (Pós-graduação Stricto Sensu Dissertação (Pós-graduação Stricto Sensu - Dissertação (Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado) 
- - Instituto - Instituto Federal - Instituto Federal de - Instituto Federal de Santa - Instituto Federal de Santa Catarina, - Instituto Federal de Santa Catarina, Centro - Instituto Federal de Santa Catarina, Centro de 
Referência Referência em Referência em Formação Referência em Formação e Referência em Formação e Educação Referência em Formação e Educação à Referência em Formação e Educação à Distância Referência em Formação e Educação à Distância - 
CERFEAD. CERFEAD. Mestrado CERFEAD. Mestrado Profissional CERFEAD. Mestrado Profissional em CERFEAD. Mestrado Profissional em Educação CERFEAD. Mestrado Profissional em Educação Profissional 
e e Tecnológica. e Tecnológica. Departamento e Tecnológica. Departamento de e Tecnológica. Departamento de Educação e Tecnológica. Departamento de Educação à e Tecnológica. Departamento de Educação à Distância. 
Inclui Referências.

1. 1. Educação 1. Educação Profissional, 1. Educação Profissional, Científica 1. Educação Profissional, Científica e 1. Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 
  2.  2. Jornalismo.  2. Jornalismo.   2. Jornalismo.  3.  2. Jornalismo.  3. Comunicação.  2. Jornalismo.  3. Comunicação. 4.  2. Jornalismo.  3. Comunicação. 4. Conhecimento.  2. Jornalismo.  3. Comunicação. 4. Conhecimento. 5. 
Produto Produto educacional. Produto educacional. I. Produto educacional. I. Spessatto, Produto educacional. I. Spessatto, Marizete Produto educacional. I. Spessatto, Marizete Bortolanza. 
II. II. Instituto II. Instituto Federal II. Instituto Federal de II. Instituto Federal de Santa II. Instituto Federal de Santa Catarina. II. Instituto Federal de Santa Catarina. Departamento 
de de Educação de Educação à de Educação à Distância. de Educação à Distância. III. de Educação à Distância. III. Título. 





À Lara



AGRADECIMENTOS

A todos  que  de  alguma  forma contribuíram para  este  trabalho,  sugerindo

leituras, compartilhando impressões, dando opinião.

Aos meus colegas, da 1ª turma do ProfEPT do IFSC, que me fizeram refletir,

aprender, debater e rir muito! 

Aos comunicadores do IFSC que participaram do estudo de campo, que me

deram a oportunidade de realizar a formação e que contribuíram para este trabalho.

Ao  Instituto  Federal  de  Santa  Catarina,  pela  realização  do  Mestrado

Profissional e por ter oportunizado ferramentas através do Departamento Geral de

Pessoas (DGP) e do Centro de Referência em Formação em EaD (Cerfead) para a

elaboração do produto educacional.

Aos professores do ProfEPT, por todo o aprendizado.

À Mari, minha orientadora, por ter me auxiliado no caminho da pesquisa e ter

guiado esta mente ansiosa por uma trajetória tranquila.

À minha família e aos meus amigos por terem me aguentado.

Aos meus amores, Vi e Lara, por tudo que são!



RESUMO

Este trabalho é sobre como o Jornalismo pode atuar  no sentido de compartilhar
conhecimento da Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPT) e, assim, aproximá-
la  dos  seus  públicos.  Com  o  objetivo  de  qualificar  os  comunicadores  na  atividade  de
divulgação da instituição e de mediação no processo de diálogo, ele contribui também com a
qualificação  da  Comunicação  da  Rede  Federal.  Para  isso,  foram estudadas  áreas  que
auxiliassem o entendimento da atividade.  Concepções e finalidades específicas da EPT,
técnicas e objetivos do Jornalismo Científico e interfaces da Educomunicação construíram
uma  base  teórica  para  a  análise  do  estudo  de  campo.  Por  meio  de  uma  abordagem
qualitativa,  em  que  comunicadores  do  Instituto  Federal  de  Santa  Catarina  (IFSC)
responderam  um  questionário  semiestruturado,  foram  identificadas  especificidades  da
atuação jornalística na EPT. A partir delas, foi elaborado o produto educacional - uma das
finalidades  de  um  Mestrado  Profissional.  A  formação  continuada,  idealizada  em  um
ambiente de Educação a Distância - o Moodle, foi realizada com uma primeira turma de
comunicadores, que participaram da construção coletiva de diretrizes para o Jornalismo em
EPT. 

Palavras-chave:  Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica.  Jornalismo.
Comunicação. Conhecimento. Produto educacional.



ABSTRACT

This study is about how Journalism can work to share Professional, Scientific and
Technological  Education  (EPT)  knowledge  and,  thus,  get  closer  to  its  public.  With  the
objective of qualifying the communicators in the activity of dissemination and promotion of
the institution  and  mediation  in  the  dialogue  process,  it  also  contributes  to  improve  the
Federal Network Communication. Due to this, areas that would help the understanding of the
activity were studied. Concepts and specific EPT goals, techniques and Scientific Journalism
objectives and Educommunication interfaces have built a theoretical basis able to analyse
field survey. Through a qualitative approach, in which Federal Institute of Santa Catarina
(IFSC) communicators answered a semi-structured questionnaire, journalistic performance
spelcialties were identified. As a result, the educational product was elaborated - one of the
goals of a Professional Master's Degree. The continuous training, idealized in a Distance
Education  environment  -  Moodle,  was  realized  by  a  first  communicators  group,  which
participated on the collective guidelines construction for Journalism in EPT.

Keywords:  Professional,  Scientific  and  Technological  Education  (EPT).  Journalism.
Communication. knowledge. Educational product.
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1 INTRODUÇÃO 

“A  educação  é  comunicação,  é  diálogo,  na
medida  em que não  é  transferência  de  saber,
mas um encontro de sujeitos interlocutores que
buscam a significação dos significados.” 
Paulo  Freire,  na  obra  Extensão  ou
Comunicação?

A epígrafe que abre este texto, com a voz daquele que é internacionalmente

conhecido como um dos maiores educadores brasileiros, faz a justa relação entre as

duas áreas do conhecimento que envolvem a produção deste trabalho: a Educação

e a Comunicação1. Em ambas, os processos de reconhecer e reconstruir saberes

são sustentados no diálogo, na preocupação com a realidade, na empatia entre os

sujeitos. Como define Freire (1983, p.66),  “um sujeito pensante não pode pensar

sozinho”.

É com essa relação dialógica como premissa que este estudo, vinculado a um

programa de Mestrado Profissional, o Programa de Pós-Graduação em Rede em

Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT, buscou se aprofundar em uma das

interfaces possíveis entre as duas áreas, propondo diretrizes para que o Jornalismo

possa  atuar  no  sentido  de  promover  a  Educação  Profissional,  Científica  e

Tecnológica (EPT)2 e de compartilhar com a sociedade os conhecimentos por ela

produzidos. Por isso, faz-se necessário iniciar este trabalho com a reflexão acerca

do papel da informação e da Comunicação no contexto atual. 

Assim  como  na  Educação,  a  Comunicação  não  ocorre  com  a  simples

transferência de saberes de um emissor para um receptor, mas se consolida a partir

da  participação  dos  sujeitos  na  construção  do  conhecimento. A informação  é  a

matéria-prima dessa relação. É a partir dela que os sujeitos constroem suas redes

de relacionamento, fazem suas escolhas de vida, pessoais e profissionais, e atuam

como cidadãos. Como afirmam Berger e Luckmann (1985, p.40), na medida em que

1 Embora, pelo novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, seja facultativo o uso de maiúsculas
em nomes que se referem a áreas do saber, matérias e disciplinas, optamos em empregar os termos
Educação  e  Comunicação  com  maiúsculas  ao  longo  deste  trabalho,  em  reconhecimento  à
importância social e por serem o foco deste estudo.
2 Por  uma  questão  de  padronização,  tem-se  usado  EPT para  designar  Educação  Profissional,
Científica e Tecnológica. Este estudo seguirá essa padronização, mas de forma alguma se exclui a
produção científica ao se referir à EPT.



12

o homem constrói e molda a sociedade, ele também é influenciado por ela. 

Nesse processo, a relação estabelecida por meio da Internet traz à tona

novas  percepções  a  respeito  das  relações  entre  Educação  e  Comunicação.  Os

saberes  chegam aos  sujeitos  cada  vez  mais  fragmentados  e  o  local  onde  eles

circulam não é mais restrito a instituições formais.  Martín-Barbero (2011,  p.  126)

afirma que a “diversificação e difusão do saber fora da escola é um dos desafios

mais fortes que o mundo da comunicação apresenta ao sistema educacional”.

Diante  de  um cenário  em que a  informação está  disponível  a  partir  de

alguns toques no celular, é imperativo questionar como os saberes circulam a partir

de instituições de ensino, ou seja, como elas atuam para serem reconhecidas pela

população como geradoras e disseminadoras de conhecimento. Se,  como afirma

Bueno (2002, p. 229), partilhar o saber é uma das funções sociais mais importantes

a serem desenvolvidas pelos centros de Ciência e Tecnologia,  é preciso discutir

como reduzir a distância entre o que é produzido pelos pesquisadores e o que é

reconhecido pela população. Em outra obra, o autor destaca:

Um país que não consegue reconhecer o papel da ciência, da tecnologia e
da  inovação  como  promotores  do  desenvolvimento  estará  fadado  a
permanecer refém de tecnologias importadas e de projetos e propostas que
não estão identificados com as suas demandas reais. Este reconhecimento
passa, obrigatoriamente, pela maior visibilidade dos centros produtores de
conhecimento, viabilizada também por um trabalho sistemático, planejado e
competente de divulgação científica. (BUENO, 2009, p. 19).

A  Rede  EPT tem como  finalidade  a  divulgação  científica  e  tecnológica,

conforme estabelecido na Lei  de criação nº  11.892/2008 (BRASIL,  2008,  n.p.)  e

segundo  a  perspectiva  de  que   “cabe  o  dever  de  produzir  e  democratizar  o

conhecimento,  na  função  precípua  do  estabelecimento  do  diálogo,  objetivando

devolver à sociedade o conhecimento acumulado pela humanidade” (BRASIL, 2010,

p.35).  O que  se  produz  em uma  instituição  federal  de  Educação  é  de  domínio

público - um compromisso que se estende a todos os sujeitos que dela participam,

sejam docentes, técnico-administrativos ou estudantes das diversas modalidades e

níveis de ensino. Dentre o conjunto de profissionais dessas instituições, há aqueles

que  têm como  função  específica  dos  cargos  promover  a  Comunicação  entre  a

instituição e seus públicos - estudantes, egressos, futuros alunos, comunidades, etc.

As  áreas  de  Comunicação  dos  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e
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Tecnologia  (IFs)  contam,  em  seus  quadros  de  servidores,  com  jornalistas,

publicitários,  relações-públicas,  programadores  visuais,  técnicos  audiovisuais  e

demais especialistas. 

Desse grupo de servidores, este trabalho foca a análise na atuação de um

profissional específico: o jornalista3. Para Traquina (2005, p. 19), os jornalistas são

os  modernos  contadores  de  “estórias”4 da  sociedade  contemporânea.  São

profissionais que dominam uma série de técnicas de produção e de linguagem para

falar sobre os mais diversos assuntos de maneira a simplificar conceitos e aproximá-

los  da  realidade  do  público.  Pode-se  indicar  que  atuam  como  mediadores  nos

processos  de  Comunicação  e,  em se  tratando  de  servidores  de  uma instituição

pública,  são  também  promotores  dos  saberes  divulgados,  contribuindo  para  a

missão da Rede Federal de difundir a Ciência, a Tecnologia e suas implicações para

a sociedade. 

Nesse  sentido,  o  Jornalismo  Científico  atua  como  uma  especialidade  da

divulgação científica e possui estreita relação com assuntos da EPT, ao aproximar

os conhecimentos do público leigo e valorizar o trabalho, os profissionais envolvidos,

as técnicas utilizadas e os impactos gerados. Como os jornalistas da Rede Federal

atuam nesse segmento da profissão e como incorporam as especificidades da EPT

nos  seus  fazeres  diários  são  questões  que  nortearam  a  abordagem  do tema

“Divulgação científica e tecnológica nos Institutos Federais de Educação” ao longo

da pesquisa de campo deste trabalho. 

O problema de pesquisa que orientou o estudo foi: “Quais os critérios para

seleção de notícias e que meios de divulgação jornalistas da Rede Federal utilizam

para  serem  agentes  da  divulgação  da  Educação  Profissional,  Científica  e

Tecnológica?” Teve-se como objetivo geral analisar as especificidades da atividade

jornalística  em  relação  à  EPT  como  forma  de  qualificar  a  Comunicação  das

instituições da Rede Federal. Como objetivos específicos da pesquisa, procurou-se:

a) Identificar os conhecimentos de jornalistas que atuam na Rede Federal  sobre

Educação Profissional, Ciência e Tecnologia; b) Averiguar critérios, técnicas e meios

3 Nas instituições que compõem a Rede Federal, esses profissionais se enquadram na categoria de
técnico-administrativo em Educação, mas com cargo de jornalista. Entre as funções estão elaborar e
divulgar notícias.
4 O uso de “estórias”, entre aspas, é recorrente na obra do autor, sem explicitar o porquê do uso do
termo em substituição à “história”. Em respeito à decisão do autor, mantemos esse uso, ao trazermos
as suas contribuições para este texto.  
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utilizados  pelos  jornalistas  para  a  divulgação  das  notícias  referentes  à  EPT;  c)

Reconhecer, entre os jornalistas, percepções sobre o trabalho em uma instituição de

ensino,  como  a  relação  com  pesquisadores;  d)  A partir  das  especificidades  da

atuação  profissional,  propor  a  qualificação  do  trabalho  jornalístico  em relação  a

assuntos da EPT, com a elaboração de um produto educacional - uma formação

continuada para comunicadores da Rede Federal.

Por meio de uma abordagem qualitativa (GIL, 1999), e com um estudo de

caso,  buscou  obter  um  conhecimento  detalhado  sobre  a  atividade  jornalística

envolvendo Educação Profissional, Ciência e Tecnologia em uma instituição de EPT.

Onze comunicadores do Instituto  Federal  de Educação,  Ciência e Tecnologia de

Santa Catarina - IFSC que atuam na produção de textos jornalísticos participaram da

pesquisa, respondendo a um questionário com perguntas abertas e fechadas. Com

a análise das respostas, foi possível identificar os conhecimentos do grupo sobre

EPT; verificar critérios, técnicas e meios utilizados para a divulgação das notícias

referentes à área; e assim analisar as especificidades da atuação dos jornalistas na

Rede Federal.

Os  participantes  apontaram  a  dificuldade  em  compreender  algumas

especificidades da EPT, reconheceram que  a produção de pautas sobre Ciência e

Tecnologia pode ser maior do que efetivamente realizam e indicaram a necessidade

de melhorar a  relação entre comunicadores e pesquisadores. Com a pesquisa de

campo, também foi possível perceber o posicionamento dos comunicadores diante

da missão de democratizar o conhecimento e como atuam com as Tecnologias de

Informação e Comunicação (TICs).

O trabalho se apoiou na construção teórica a respeito das especificidades da

EPT e do Jornalismo Científico para buscar diretrizes que qualifiquem o Jornalismo

na EPT. Com base nessa finalidade, foi elaborada mais uma etapa deste trabalho: o

desenvolvimento de um produto educacional - um dos diferenciais de um Mestrado

Profissional.  Nesse  caso,  conforme  critério  da  Capes,  “o  mestrando  deve

desenvolver um processo ou produto educativo e utilizá-lo em condições reais de

sala de aula ou outros espaços de ensino, em formato artesanal ou em protótipo

(CAPES, 2016, p.15).”  Entre as possibilidades para a construção de um produto

educacional,  identificou-se em um curso de formação continuada a oportunidade

para  compartilhar  conhecimentos  conquistados  e  propor  um  diálogo  entre
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comunicadores sobre a atividade profissional. 

A formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo em EPT”, ofertada na

modalidade de Educação a Distância, abordou de forma articulada conhecimentos

sobre a EPT, o Jornalismo Científico e as relações entre Educação e Comunicação,

finalizando  com  a  construção  coletiva  de  diretrizes  para  a  atividade  jornalística

relacionada à Educação Profissional, Científica e Tecnológica na Rede Federal. A

formação buscou  contribuir  com  a  qualificação  dos  comunicadores  do  Instituto

Federal de Santa Catarina  - instituição pioneira na Rede Federal em elaborar, em

2013, uma Política de Comunicação, na qual consta um capítulo sobre comunicação

e divulgação científicas5. Com a proposta colaborativa, resultado deste trabalho, os

comunicadores da instituição também contribuem novamente com a qualificação do

diálogo entre as instituições de EPT e seus públicos.

As bases conceituais para construção desta pesquisa foram divididas em dois

capítulos principais. Em “Relações entre Comunicação e Educação” (capítulo 2), são

detalhadas algumas interfaces da relação entre os dois campos do conhecimento

em  instituições  de  ensino,  mais  especificamente  nas  de  Educação  Profissional,

Científica e Tecnológica, em que o estudo de caso desta pesquisa se desenvolve.

No capítulo 3, “Divulgação científica para a construção da cidadania”, são tratados

conceitos a respeito da divulgação científica, técnicas do Jornalismo, do Jornalismo

Científico e possibilidades de atuação com o Jornalismo na web. À luz do referencial

teórico,  é  apresentado  o  capítulo  4,  “A comunicação  no  IFSC  pelo  olhar  dos

comunicadores”,  com a análise da pesquisa de campo. Já o curso de formação

continuada é descrito e analisado no capítulo 5 “Produto educacional: a formação

‘Construindo diretrizes para o Jornalismo em EPT’”.

Está  disponível,  ainda,  um  encarte  com  a  formação  proposta  aos

comunicadores e com diretrizes para o Jornalismo em EPT - um produto educacional

que pode servir como base na atuação de comunicadores em toda a Rede Federal6.

5 O capítulo diferencia os conceitos comunicação científica e divulgação científica, mas não detalha
características ou objetivos, nem sinaliza diretrizes para a atuação na EPT.
6 O  produto  educacional  deste  trabalho  está  hospedado  no  eduCAPES
(https://educapes.capes.gov.br/), um portal  de objetos educacionais abertos para uso de alunos e
professores  da  educação  básica,  superior  e  pós-graduação  que  busquem  aprimorar  seus
conhecimentos.

https://educapes.capes.gov.br/
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2 RELAÇÕES ENTRE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO

Na  sociedade  em  que  vivemos,  com  o  ritmo frenético  de  circulação  de

informações, a Educação formal tem um desafio permanente de assegurar ao sujeito

as condições mínimas para que possa distinguir o conhecimento científico do senso

comum, dentro e fora da escola, e possa dar sentido às informações que recebe,

ressignificando-as  e  construindo  saberes.  Ao  mesmo  tempo,  a  escola  precisa

dialogar com esses sujeitos.

Como afirma Pretto (2002, p.19), o desafio que se coloca, nesse sentido, é “o

de viabilizar uma política que considere a escola como sendo um novo espaço, um

espaço aberto às interações”. Se a escola pretende ser um ambiente de diálogo e de

construção do conhecimento, ela precisa estar atualizada com as formas com que

os sujeitos se informam e se comunicam, estar atenta às mudanças da sociedade.

Com Santos (1999, n.p.), percebe-se a Educação na sociedade atual como

“concebida para atender, ao mesmo tempo, ao interesse social e ao interesse dos

indivíduos”. A escola é parte da construção de lugares de memória, aos quais se

refere Ciavatta (2005, p.11), “[…] contribuindo para a construção de uma identidade

singular e, ao mesmo tempo, coletiva, como pertencimento a um tempo, a um grupo

com as marcas desse tempo.”

Não podendo funcionar de forma isolada, fechada em seus muros, a escola

precisa auxiliar os sujeitos que por ela passam a compreender a realidade, dialogar

e fazer uso do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. Essas

atitudes também estão intimamente ligadas à Comunicação Social7 e são referência

nas obras do educador Paulo Freire. Meditsch (2004; 2016) e Lima (2001; 2011)

detalham a importância que o reconhecimento das informações e o compromisso

com a realidade cotidiana têm no processo comunicacional a partir do estudo de

Freire. Na medida que a troca de informações se efetiva, na prática, os sujeitos têm

oportunidade de construir conhecimentos e perceber o significado deles em suas

vidas. Ao mesmo tempo em que transforma o meio e interage com outros sujeitos, o

próprio homem se transforma e evolui.

7 A Comunicação Social é uma Ciência social aplicada que estuda as relações entre a sociedade e os
meios de comunicação. 
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Paulo  Freire  (1983)  também  advertia  para  o  fato  de  que  o  saber  não  é

transmitido,  mas  construído  e  reconstruído:  “A comunicação  verdadeira  não  nos

parece estar  na  exclusiva  transferência  ou  transmissão do conhecimento  de um

sujeito a outro, mas em sua co-participação no ato de compreender a significação do

significado. Esta é uma comunicação que se faz criticamente” (FREIRE, 1983, p.

70).  Ao  se  discutir  o  saber  científico,  Freire  é  referência  ao  trabalhar  a

problematização do conhecimento na realidade concreta. Segundo Meditsch (2016,

p.139),  “no  método  freireano,  a  problematização  tem um papel  central  tanto  na

produção como na reprodução do conhecimento através da educação, e isto sem

dúvida é aplicável ao trabalho da comunicação pela mídia”.

Lima (2001) já identificava no início do século que as chamadas sociedades

interativas,  “certamente  muito  diversas  da  sociedade  de  massas  idealizada  no

século  XIX”,  poderiam  se  beneficiar  se  tomassem  como  referência  a  definição

dialógica de Comunicação e cultura que Freire desenhou nos anos 1960: “É nesse

novo tempo histórico que a contribuição de Paulo Freire se revela atual e suas ideias

ainda criativas e desafiadoras” (LIMA, 2001, p. 290). Em outro texto, o autor destaca:

Ao restringir a comunicação a uma relação entre sujeitos, necessariamente
iguais, toda “relação de poder” fica excluída. A comunicação passa a ser,
portanto, por definição, dialógica, vale dizer, de “mão dupla”, contemplando,
ao mesmo tempo, o direito de informar e ser informado e o direito de acesso
aos  meios  tecnológicos  necessários  à  plena  liberdade  de  expressão.  O
próprio conhecimento gerado pelo diálogo comunicativo só será verdadeiro
e autêntico quando comprometido com a justiça e a transformação social
(LIMA, 2011, n.p - grifos no original).

Nesse  cenário,  Meditsch  (2016,  p.  138)  aponta  que  são  diversas  as

possibilidades  práticas  de  aplicação  das  ideias  de  Freire  na  Comunicação,

principalmente  com  a  interatividade  facilitada  pelas  tecnologias  disponíveis,

“possibilitando a aplicação na mídia da proposta dialógica que embasa o seu método

pedagógico”. 

A realidade da Comunicação atual, com suas redes de relacionamento, tem a

interatividade como premissa, possibilitando diálogo em tempo real, encurtando as

distâncias e facilitando o acesso ao conhecimento. Cabe à escola tanto utilizar esses

novos  meios  para  promover  o  diálogo,  como  ter  uma  participação  efetiva  no

processo  dos  sujeitos  reconhecerem  essas  tecnologias.  Como  afirma  Martín-

Barbero (2011, p. 132):
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[...]  só assumindo a tecnicidade midiática como dimensão estratégica da
cultura é que a escola poderá inserir-se de novo nos processos de mudança
atravessados  pela  nossa  sociedade  e  interagir  com  os  campos  de
experiência em que se processam essas mudanças.

As  novas  formas  de  Comunicação  da  atualidade,  sejam tecnologias  para

acesso virtual em aprendizagem formal, sejam redes sociais pelas quais os jovens

se  comunicam  diariamente,  precisam  ser  consideradas.  Nesse  contexto,  estão

inseridas as Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs, que consistem de

todos os meios técnicos usados e reinventados para tratar a informação e auxiliar na

Comunicação. Mais do que ferramentas, as TICs são parte do contexto atual de um

mundo globalizado. Ignorá-las é fadar os indivíduos à exclusão. Ou, ainda, é colocar

a própria escola em uma situação de exclusão, já que na sociedade atual ela não é

a única produtora e disseminadora de conhecimentos.

As TICs são meios para garantir o acesso à informação e ao desenvolvimento

de  novos  conhecimentos.  De  acordo  com  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais

Gerais da Educação Básica (2013)8, os tempos atuais exigem da escola o exercício

da  compreensão  e  da  valorização  da  Ciência  e  da  Tecnologia  em  busca  da

ampliação do domínio do conhecimento científico como uma das condições para o

exercício  da  cidadania.  “O  conhecimento  científico  e  as  novas  tecnologias

constituem-se,  cada vez mais,  condição para  que a  pessoa  saiba  se  posicionar

frente a processos e inovações que a afetam.” (BRASIL, 2013, p.26).

Essas tecnologias não devem ser vistas apenas como ferramentas. Elas são

o contexto de vivências e de compartilhamento de experiências. Como afirma Pretto

(2002, p.19):

[...]  também  já  quase  senso  comum,  é  entender  que  o  uso  dessas
tecnologias será um fracasso, sem dúvida, se insistirmos na sua introdução
como ferramentas, apenas como mero auxiliares do processo educacional,
de um processo “caduco”,  que continua sendo imposto ao cotidiano das
pessoas que vivem um outro movimento histórico.

Nesse  sentido,  vale  uma  leitura  mais  crítica  das  Diretrizes  Curriculares

Nacionais, que contemplam as TICs basicamente como ferramentas e auxiliares no

processo educativo: “Como qualquer ferramenta, devem ser usadas e adaptadas

8 O documento  traz,  entre  os seus  capítulos,  um específico  para  a  EPT:  Diretrizes  Curriculares
Nacionais  para  a  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  (BRASIL,  2013,  p.  202-265).
Portanto, esse também é um dos documentos que rege o fazer educacional na Rede.
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para servir a fins educacionais” (BRASIL, 2013, p. 25). Ainda, ao citar a proliferação

dos  meios  de  comunicação  e  informação  na  sociedade  contemporânea,  o

documento limita a análise da sua influência a aspectos negativos com relação aos

impactos na juventude, como o “excessivo apelo ao consumo e uma visão de mundo

fragmentada, que induz à banalização dos acontecimentos e à indiferença quanto

aos problemas humanos e sociais” (BRASIL, 2013, p. 111)9.

Ressalta-se,  também,  a  ausência,  no  texto  das  Diretrizes  Curriculares

Nacionais, da importância do protagonismo dos jovens nesse processo. São eles,

que  nasceram  na  era  digital,  os  detentores  da  vivência  das  TICs  como  parte

indissolúvel do aprender, como traz a Base Nacional Comum Curricular (2017):

[...]  a  cultura  digital  tem  promovido  mudanças  sociais  significativas  nas
sociedades contemporâneas. Em decorrência do avanço e da multiplicação
das tecnologias de informação e comunicação e do crescente acesso a elas
pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e
afins,  os  estudantes  estão  dinamicamente  inseridos  nessa  cultura,  não
somente como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez mais
como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas
formas de interação  multimidiática  e  multimodal  e  de atuação social  em
rede,  que  se  realizam de  modo cada vez  mais  ágil.  Por  sua  vez,  essa
cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de
respostas  e  à  efemeridade  das  informações,  privilegiando  análises
superficiais  e o  uso de imagens e formas de expressão mais  sintéticas,
diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos da vida escolar.
(BRASIL, 2017, p. 57).

Diante do apontado pela BNCC de uma prevalência da superficialidade da

cultura  digital,  Soares (2011)  indica  uma possível  resistência  das  instituições de

ensino em relação ao uso de novas tecnologias para a Comunicação:

[...] analisando a temporalidade da comunicação, Martín-Barbero considera
a tecnicidade midiática como uma dimensão estratégica da cultura, vista,
muitas  vezes,  com  desconfiança  pela  escola  porque  funciona  como
elemento desequilibrador das ambiências das aprendizagens herdadas por
tradição. Os meios deslocam as fronteiras entre razão e imaginação, saber
e informação, arte e ciência e possibilitam o exercício de um tempo virtual
que libera o aqui e agora, inaugurando novos espaços e novas velocidades.
(SOARES, 2011, p. 24-25). 

Para ampliar as percepções a respeito das TICs e possibilitar que a escola

esteja inserida nesse novo cenário, é fundamental o diálogo entre as mais diversas

9 Ressalta-se que a questão não está equivocada, mas a reflexão sobre o papel das tecnologias não
pode estar vinculada apenas aos aspectos negativos. Ao contrário, ao fazer uso dessas ferramentas,
a escola também pode estimular a reflexão sobre o uso crítico dos meios e das tecnologias pelos
jovens.
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áreas da comunidade escolar para que múltiplas visões sobre as novas formas de

Comunicação sejam consideradas, já que não há como negar que elas façam parte

do dia  a dia  da  sociedade contemporânea.  Como apontam Moschetta  e Rasera

(2012), a rigor, a maneira como a sociedade enxerga o mundo é afetada pela forma

como a cultura  e  o  conhecimento  são produzidos e  trocados na rede:  “Com as

facilidades tecnológicas,  as  mudanças no comportamento  dos indivíduos ficaram

visíveis e compõem um cenário convergente e interativo” (MOSCHETTA; RASERA,

2012, p. 177).

Esse novo cenário que se desenhou nas últimas décadas deu origem a uma

nova cultura, a cibercultura - um neologismo cunhado por Lévy (1999) que engloba

um amplo conjunto de técnicas, práticas, comportamentos, modos de pensamento e

construção de valores que se originam e se desenvolvem em consonância com o

crescimento do ciberespaço. Segundo Lemos (2013, p. 266), a cibercultura é “fruto

de  novas  formas  de  relação  social”.  Uma  das  principais  características  da

Comunicação neste novo ambiente é a convergência, que segundo Jenkins (2009,

p.  29)  representa  uma transformação  cultural,  “à  medida que  consumidores são

incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos

de mídia dispersos” e ocorre “dentro dos cérebros de consumidores individuais e em

suas interações sociais com outros”.

A cibercultura, portanto, refere-se não somente à estrutura material que serve

de  suporte  para  a  Comunicação  digital,  como,  também,  a  todo  universo  de

informações que ela abriga, assim como à ampla rede de usuários que navega por

este espaço, o alimenta e o faz expandir. Nesse sentido, torna-se importante refletir

sobre os caminhos pelos quais o digital  tem feito parte de diversos  domínios da

cultura, dentre eles o da Educação.

Lévy  (1990,  p.  160),  em  seus  estudos  sobre  o  impacto  da  Internet  na

sociedade, afirma que, em relação à Educação, “o essencial se encontra em um

novo  estilo  de  pedagogia,  que  favorece  ao  mesmo  tempo  as  aprendizagens

personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede”. O autor destaca, ainda:

Nesse  contexto,  o  professor  é  incentivado  a  tornar-se  um animador  da
inteligência coletiva de seus grupos de alunos em vez de um fornecedor
direto de conhecimentos. A segunda reforma diz respeito ao reconhecimento
das experiências adquiridas….os sistemas públicos de educação podem ao
menos tomar para si a nova missão de orientar os percursos individuais no
saber  e  de  contribuir  para  o  reconhecimento  dos  conjuntos  de  saberes
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pertencentes  às  pessoas,  aí  incluídos  os  saberes  não  acadêmicos.  As
ferramentas do ciberespaço permitem pensar em vastos sistemas de testes
automatizados acessíveis a qualquer momento e em redes  de transações
entre oferta e procura de competência. (LÉVY, 1990, p. 160).

Diante  do  vasto  campo  de  informações  e  experimentações  oportunizadas

pelas TICs, é urgente a necessidade de a escola ser um espaço que oportunize a

criatividade  e  a  inovação  para  se  tornar  um  ambiente  atrativo  e  de  referência,

especialmente para os jovens.  Como reforça Pretto  (2011,  p.107),  a  apropriação

que a juventude vem fazendo desses aparatos tecnológicos tem lhe possibilitado  ir

além do  mero  consumo  de informações:  “ela  está  produzindo  intensamente

culturas e conhecimentos.” O ciberespaço, portanto, deve ser percebido pela escola

além da função de ser um meio para se comunicar.

[...] a vinculação que deve se estabelecer entre comunicação, educação e
novas tecnologias comporta uma dupla dimensão. Por uma parte, as novas
tecnologias  devem  se  articular  como  suporte  de  uma  comunicação
educativa  mais  diversificada,  através  do  aproveitamento  de  variadas
linguagens,  formatações  e  canais  de  produção  e  circulação  de  novos
conhecimentos. Por outra parte, as novas tecnologias devem constituir-se
também em objetos de análise e estudo. (OROZCO-GÓMEZ, 2011, p. 159).

Entre  as  possibilidades  de  relacionar  Comunicação  e  Educação,  Soares

(1999, 2011, 2017) identificou sete áreas de intervenção, desde a leitura crítica dos

meios de Comunicação até a produção midiática. “Não se trata de educar usando o

instrumento da comunicação, mas de que a própria comunicação se converta na

vértebra  dos  processos  educativos:  educar  pela  comunicação  e  não  para  a

comunicação.”  (SOARES,  2011,  p.  23).  Alguns  exemplos  de  abordagens,  nesse

sentido, são: exposição fotográfica, rádio-escola, webtv, blog, produção de notícias

para mídias sociais, entre outros. Nesse campo de mediações possíveis, os sujeitos

ficam  livres  para  dialogar  com  diferentes  públicos  sobre  os  mais  variados

conhecimentos.

Além de ser  imperativo  que a  escola  incorpore  os  novos modos  de  se

comunicar, é vital para o desenvolvimento da própria sociedade que ela compartilhe

os saberes produzidos em seu ambiente. Compreender a importância de o cidadão

se apropriar desse conhecimento é compreender a Ciência e a Tecnologia como

“tônica do desenvolvimento social,  político e econômico de uma nação” (PORTO,

2009, p. 38), pois, como em um círculo virtuoso, na medida em que elas estão na
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agenda política nacional e os pesquisadores percebem a importância da Educação

Científica  dos  jovens,  estes  contribuem  com  as  discussões  e  construções  da

Ciência, promovem a Comunicação em suas redes e ampliam as possibilidades de

expansão do conhecimento.

Essa crescente inserção socioeconômica da ciência supõe, por sua vez, a
aceitação, pela sociedade, do caráter benéfico da atividade científica e de
suas aplicações. Do mesmo modo, implica uma rápida assimilação, na vida
cotidiana dos indivíduos, dos artefatos técnico-científicos transformados em
objetos  de  consumo,  dada  a  velocidade  com  que  vêm  ocorrendo  as
inovações  nesse  campo.  A  própria  sociedade  amplia  seu  interesse  e
preocupação em melhor conhecer - e também controlar - o que se faz em
ciência e o que dela resulta. Nesse contexto, torna-se crucial o modo pelo
qual a sociedade percebe a atividade científica e absorve seus resultados,
bem como os tipos e canais de informação científica a que tem acesso.
(ALBAGLI, 1996, p. 396).

Para  esta  pesquisa,  reforça-se  que,  além  de  a  sociedade  perceber  a

atividade científica como crucial, a Tecnologia e a Educação Profissional precisam

ser reconhecidas como tal e em um mesmo patamar de importância. Esta é uma das

missões das instituições de ensino dedicadas à EPT, que devem estar atentas às

transformações do mundo do trabalho e ao modo como essas mudanças impactam

na vida das pessoas, ajudando-as a ler o mundo de maneira crítica. 

2.1 COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA

A missão de compartilhar com a sociedade os conhecimentos construídos nas

instituições  de  ensino  está  explícita  na  Lei  nº  11.892/2008,  de  criação da  Rede

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O artigo 6º estabelece

como uma das  finalidades  da  Rede:  “desenvolver  programas de  extensão  e  de

divulgação científica e tecnológica” (BRASIL, 2008, n.p.). 

Para se discutir a Comunicação na Rede EPT, é importante analisar algumas

particularidades dessas instituições, que são equiparadas às universidades federais,

mas abrangem Educação Superior, Básica e Profissional. No art. 2o da lei de criação

da  Rede,  fica  explícita  a  especialidade  na  “oferta  de  educação  profissional  e

tecnológica  nas  diferentes  modalidades  de  ensino,  com base  na  conjugação  de
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conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas” (BRASIL,

2008, n.p.)

Segundo  o  documento  "Concepções  e  Diretrizes  -  Instituto  Federal  de

Educação, Ciência e Tecnologia", do Ministério da Educação, cabe aos IFs provocar

a atitude de curiosidade frente ao mundo e dialogar com ele numa atitude própria de

pesquisa  diante  da  realidade.  É  o  que  chamamos  comumente  como  pesquisa

aplicada,  em  que  os  conhecimentos  produzidos  devem  estar  alinhados  com

necessidades  e  perspectivas  das  comunidades  locais  e  da  sociedade  de  forma

geral. 

O desafio colocado para os Institutos Federais, no campo da pesquisa é,
pois,  ir  além  da  descoberta  científica.  Em  seu  compromisso  com  a
humanidade,  a  pesquisa,  que deve estar  presente em todo  o trajeto  da
formação do  trabalhador,  deve  representar  a  conjugação do saber  e  de
mudar e se construir, na indissociabilidade da pesquisa, ensino e extensão.
(BRASIL, 2010, p. 35).

O documento traz também uma ressalva sobre a percepção da sociedade em

relação ao trabalho:  “A educação para o trabalho não tem sido tradicionalmente

colocada na pauta da sociedade brasileira como de um direito universal” (BRASIL,

2010,  p.  215).  Nesta  pesquisa,  o  trabalho é  entendido  como condição básica  e

fundamental de vida humana, como preconizado por Engels (1990). Foi colocando

em prática técnicas manuais, pensando a respeito de como cada movimento poderia

modificar a natureza, que o homem se construiu como uma espécie única, como

definido por  Vieira  Pinto (2005),  que coloca o desenvolvimento da técnica como

indissociável do trabalho. Como afirmam Allain et al (2017, p. 6):

Se  a  técnica  é  inerente  ao  ser  humano,  o  trabalho,  por  sua  vez,  é  o
exercício social da técnica. Incorpora, portanto, a dimensão social do fazer
técnico do trabalhador. Tal dimensão tem diversas camadas: ética, estética,
econômica, identitária, entre outras. É importante frisar que, embora seja
impossível tratá-las exaustivamente, esta definição de Vieira Pinto permite
uma abordagem epistemológica que já não exclua a técnica do campo da
cultura e, portanto, das ciências humanas e da educação. Isto constitui uma
ruptura  radical  com  a  tradição  ocidental  que  vem  reproduzindo  esta
exclusão. 

São perspectivas que precisam ser reconhecidas pela sociedade para que se

supere  uma  visão  equivocada  que  restringe  o  trabalho  a  uma  questão

mercadológica. Contribuir com uma visão menos reducionista também é dever da
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Rede Federal  para  que se  consolide  na sociedade brasileira  como geradora  de

conhecimento e possa contribuir com a valorização do trabalho e das técnicas. Rose

(2007) discute a maneira como a sociedade atual rotula determinados trabalhos:

O  que  me  preocupa  é  a  implicação  –  evidente  no  discurso  popular  a
respeito  do  trabalho  –  de  que  os  tipos  de  trabalho  considerados  mais
antigos, tais como a manufatura ou a prestação de serviços manuais, sejam
feitos,  de modo geral,  “do pescoço para baixo”  e não “do pescoço para
cima”,  dispensando  completamente  o  uso  da  inteligência.  [...]  Como
qualquer  empreendimento  humano,  tais  trabalhos  merecem  nossa
compreensão e é importante a maneira como falamos deles. No entanto, a
sua dimensão menos discutida e apreciada – aquela  com que podemos
continuar  a  aprender  –  é  a  inteligência  necessária  para  fazê-los  bem.
(ROSE, 2007, p. 30).

Entende-se, como Allain et al (2017, p.7), que é importante distinguir o saber

técnico do saber científico, “uma vez que esta mesma linha da tradição excludente

da técnica também eleva hierarquicamente o saber científico, muitas vezes como

único  saber  válido.”  Nesse  sentido,  também  é  fundamental  no  processo  de

Comunicação  a  compreensão  sobre  Tecnologia  na  EPT.  Ao  contrário  do  senso

comum, que a associa a um produto, nesta pesquisa se toma como princípio que

Tecnologia é o conjunto de técnicas. Vieira Pinto (2005, p. 219) trata, entre outras

acepções, da Tecnologia como a Ciência das técnicas:

De acordo com o primeiro significado etimológico, a “tecnologia” tem de ser
a  teoria,  a  ciência,  o  estudo,  a  discussão  da  técnica,  abrangidas  nesta
última  noção  as  artes,  as  habilidades  do  fazer,  as  profissões  e,
generalizadamente,  os  modos  de  produzir  alguma  coisa.  A “tecnologia”
aparece  aqui  com  o  valor  fundamental  e  exato  de  “logos  da  técnica".
(VIEIRA PINTO, 2005, p. 219 - grifos no original).

Como visto, particularidades constituem a base da EPT. Compreendê-las é

fundamental para estabelecer a Comunicação desta com seus diferentes públicos.

Entende-se,  ainda,  que é a  oportunidade para  que essas instituições construam

suas  identidades,  sejam  reconhecidas  pela  comunidade  e  possam  promover  a

Educação Profissional, a Ciência e a Tecnologia.

Segundo dados de 2017 do Conselho Nacional das Instituições da Rede

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - Conif, integram a rede

38 institutos federais, dois Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e o

Colégio  Pedro  II,  no  Rio  de Janeiro.  A Rede Federal  de  Educação Profissional,
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Científica e Tecnológica possui 644 câmpus10, cerca de um milhão de matrículas e

70  mil  servidores  (professores  e  técnicos-administrativos),  dos  quais,

aproximadamente, 700 são profissionais que atuam nas áreas de Comunicação. 

2.2 A COMUNICAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Com presença em todas as regiões de Santa Catarina, o Instituto Federal de

Santa Catarina - IFSC11 tem por finalidade formar e qualificar profissionais. No Plano

de Desenvolvimento Institucional 2015-2019, a instituição reforça prerrogativas de

toda a Rede Federal, como a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão

voltadas ao desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços:

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão pressupõe que cada
uma  dessas  atividades,  mesmo  que  realizada  em  tempos  e  espaços
distintos, tem um eixo fundamental: constituir a função social da instituição
de democratizar o saber e contribuir para a construção de uma sociedade
ética e solidária. (IFSC, 2017, p.18).

 O documento reforça, também, a articulação com os setores produtivos e a

sociedade, “com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos

científicos e tecnológicos,  objetivando o desenvolvimento socioeconômico local  e

regional” (IFSC, 2017, p. 10). E, ainda, torna pública sua concepção de Educação

histórico-crítica, democrática e emancipadora, entendida como prática social.

[...] contribui com as transformações, atuando criticamente para reconstruir
as representações que os sujeitos têm da realidade, de modo a promover
uma mudança de postura e de prática diante da sociedade, da ciência e da
tecnologia. Nessa perspectiva, a educação é um espaço fundamental para a
formação integral do cidadão, sujeito consciente, com visão crítica. (IFSC,
2017, p. 2.5).

No documento,  não  há  uma  seção  específica  para  a  Comunicação,  mas

sendo  unidade  integrante  da  Rede  Federal,  uma  de  suas  missões  é  o

10 Nesta pesquisa, será usada a grafia câmpus para designar tanto  campus (no singular) quanto
campi (no plural), e sem itálico. A forma aportuguesada é a adotada pelo Instituto Federal de Santa
Catarina - IFSC, como explicado no Manual de Redação da instituição:
http://politicadecomunicacao.ifsc.edu.br/files/2013/03/IFSC_manual_redacao_maio_2016.pdf.
11 O IFSC possui 22 câmpus distribuídos em todas as regiões de Santa Catarina, segundo dados de
2018.

http://politicadecomunicacao.ifsc.edu.br/files/2013/03/IFSC_manual_redacao_maio_2016.pdf
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compartilhamento  de  saberes para  se  alcançar  as  transformações almejadas na

sociedade, e a Comunicação tem papel central. Nesse sentido, a construção pelo

IFSC de um documento específico para nortear a atuação dos sujeitos em relação à

área merece destaque. A instituição foi pioneira na Rede Federal na elaboração de

uma Política de Comunicação, em 2013, que, segundo o documento, foi consolidada

após um processo de construção coletiva. A política reúne um conjunto de princípios,

diretrizes  e  estratégias  para  orientar  –  de  maneira  uniforme,  profissional  e

sistemática – o relacionamento do Instituto com seus diversos públicos estratégicos

(IFSC, 2013).

A importância de se legitimar a Comunicação em uma política reconhecida

por  seus sujeitos  é ressaltada por  Bueno (2016).  Beltrame (2014)  detalha  como

ocorreu  a  construção  da  Política  de  Comunicação  do  IFSC  e  como  pode  ser

implantada em outras instituições afins. A autora observa a carência de bibliografia e

exemplos práticos de políticas organizacionais “oficialmente definidas” (BELTRAME,

2014, p. 47). O pioneirismo do IFSC nesta construção refletiu, naquele momento, o

interesse  em  internalizar  entre  seus  servidores  a  importância  que  tem  a

Comunicação para se construir um relacionamento sólido entre seus públicos.

Em relação à interface entre Educação e Comunicação, a Política traz como

fundamentos básicos a interação permanente, a participação, o respeito pelo outro e

a  construção  e  o  planejamento  coletivos.  Um dos  pressupostos  da  Política  é  a

“existência  de  uma  estrutura  profissional  de  comunicação  que  tem  participação

efetiva no processo de tomada de decisão sobre comunicação” (IFSC, 2013, p. 20).

A instituição tem em seu organograma uma Diretoria de Comunicação -  Dircom,

formada pela Coordenadoria de Jornalismo, pela Coordenadoria de Programação

Visual, pela Coordenadoria de Eventos e pela IFSCTV – canal de vídeos do IFSC12

que tem produções relacionadas a videoaulas, materiais de divulgação institucional

e reportagens jornalísticas. 

No que se  refere à Comunicação com os públicos,  o  documento traz um

capítulo todo voltado aos canais de relacionamento, definidos como  “os veículos

formais produzidos e mantidos pelo IFSC com o objetivo de promover a interação

com seus  públicos  estratégicos”  (IFSC,  2013,  p.46).  No  período  desta  pesquisa

(2018  a  2019),  estavam  ativos  pela  instituição  os  seguintes  canais:  portal  da

12 Em www.ifsc.edu.br/ifsctv

http://www.ifsc.edu.br/ifsctv
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instituição13, página no Facebook14, página no Youtube15, perfil no Linkedin16, perfil no

Instagram17, perfil no Twitter18 e newsletter semanal para servidores chamada “Link

digital”.  Além dos canais mantidos pelo IFSC, os câmpus possuem sites próprios

ligados ao portal institucional e perfis nas redes sociais.

As mídias sociais mereceram um capítulo à parte na Política, que as classifica

como  estratégicas  para  o  processo  de  relacionamento  com  os  públicos:  “É

incontestável o impacto crescente das mídias sociais na imagem e a reputação das

organizações,  tendo  em vista  a  manifestação espontânea ou  estimulada”  (IFSC,

2013,  p.76).  O  documento  prioriza  orientações  e  posturas  esperadas  nesses

ambientes,  como  a  atualização  permanente  e  a  publicação  de  informações  em

consonância com os objetivos do IFSC. 

Outro  destaque  da  Política  diz  respeito  à  Comunicação  e  divulgação

científica.  O documento diferencia ambas: “A comunicação científica do IFSC diz

respeito  ao  processo  de  circulação  de  informações  acadêmico-científicas  e  se

destina  à  comunidade  científica  nacional  e  internacional”  [...]  “Já  a  divulgação

científica do IFSC destina-se ao público leigo e ocorre pela mediação da imprensa

bem como pela publicação e edição de materiais como livros, vídeos e produtos

multimídia”  (IFSC, 2013, p.66). Segundo o documento, a divulgação contribui para o

processo de alfabetização científica:

Para tanto, os principais projetos de pesquisa, seus grupos de pesquisa e
os resultados do seu trabalho de investigação serão objeto de divulgação.
[...] Os pesquisadores do IFSC devem estar cientes da importância desse
processo  como  forma  de  dar  visibilidade  aos  cursos  e  projetos
desenvolvidos pelo Instituto, o que se refletirá no aumento da demanda e na
formação de uma imagem positiva do IFSC como instituição geradora de
conhecimento.  (IFSC, 2013, p.66).

Apesar  de  o  documento  reforçar  a  necessidade  de  uma  adequação  do

discurso de acordo com o perfil do público, não há na instituição diretrizes para que

isso seja colocado em prática. Existe, sim, um Manual de Comunicação Científica,

com aspectos  conceituais  sobre  a  área e  características  dos  principais  tipos  de

13 Em www.ifsc.edu.br
14 Em www.facebook.com/ifsantacatarina/
15 Em www.youtube.com/ifsccomunicacao
16 Em  https://www.linkedin.com/school/instituto-federal-de-educa-o-ci-ncia-e-tecnologia-de-santa-
catarina/
17 Em www.instagram/ifsc
18 Em https://twitter.com/ifsc

https://twitter.com/ifsc
http://www.instagram/ifsc
https://www.linkedin.com/school/instituto-federal-de-educa-o-ci-ncia-e-tecnologia-de-santa-catarina/
https://www.linkedin.com/school/instituto-federal-de-educa-o-ci-ncia-e-tecnologia-de-santa-catarina/
http://www.youtube.com/ifsccomunicacao
http://www.facebook.com/ifsantacatarina/
http://www.ifsc.edu.br/
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textos científicos, mas com objetivo de comunicar as pesquisas para seus pares,

principalmente  no  meio  acadêmico.  Em  nenhum  momento,  a  Política  de

Comunicação deixa expressa a necessidade de se divulgar a Tecnologia e a própria

Educação Profissional.

No capítulo a seguir, serão detalhadas a divulgação científica e a importância

de se ter mecanismos específicos para socializar as pesquisas desenvolvidas na

Rede EPT e seus resultados para o público leigo. Entende-se que este caminho é

fundamental para aproveitar as facilidades que o ciberespaço oferece, ampliando a

circulação de conhecimento nas redes sociais  e  consolidando a instituição como

geradora dessas informações.
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3 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 

CIDADANIA

Para o processo de Comunicação ser bem-sucedido, pressupõem-se algumas

premissas,  entre  elas  o  cuidado  com  a  linguagem  utilizada  na  divulgação,  a

aproximação do tema à realidade do público a que a informação se destina e a

disposição  em  interagir  com  sujeitos  muitas  vezes  de  perfis  socioculturais  e

econômicos  bastante  distintos.  A informação  precisa  se  integrar  ao  cotidiano do

sujeito para fazer sentido a ele. Como definem Berger e Luckmann (1985, p. 42),

quando “comparadas à realidade da vida cotidiana, as outras realidades aparecem

como campos finitos de significação e a consciência sempre retorna à realidade

dominante como se voltasse de uma excursão”. 

A  linguagem  comum  de  que  disponho  para  objetivação  de  minhas
experiências funda-se na vida cotidiana e conserva-se sempre apontando
para  ela  mesmo  quando  a  emprego  para  interpretar  experiências  em
campos delimitados de significação. Por conseguinte, "destorço" tipicamente
a  realidade  destes  últimos logo  assim que  começo a  usar  a  linguagem
comum  para  interpretá-los,  isto  é,  "traduzo"  as  experiências  não-
pertencentes  à  vida  cotidiana  na  realidade  suprema  da  vida  diária.
(BERGER; LUCKMANN, 1985, p .43, grifos no original).

Nesse sentido, Meditsch (2004) destaca que Paulo Freire também advertia

para o fato de que, para uma informação ser comunicada de uma pessoa a outra

com sucesso, implica que ela não seja apenas transferida, mas reconhecida pela

pessoa que a recebeu: “Desta forma, pode-se afirmar que o conhecimento não se

transmite,  antes se reproduz”  Meditsch  (1997,  p.5).  Em se tratando de assuntos

muitas  vezes  de  difícil  compreensão  por  grande  parte  da  sociedade,  como  os

relacionados  à  Ciência  e  Tecnologia,  a  aproximação  com  a  vida  cotidiana  dos

sujeitos é ainda mais essencial para se efetivar o diálogo. 

Além dessa empatia com quem receberá a informação, a divulgação científica

requer  cuidados  para  não  cometer  erros,  não  produzir  espetáculos,  não  expor

situações ou pessoas indevidamente,  não criar  expectativas  irreais  e  ao  mesmo

tempo  ser  interessante,  prazerosa  e  que  possa  contribuir  com a  construção  de

significados por aqueles que recebem a informação.
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Como exposto anteriormente, as instituições que compõem a Rede Federal

têm esta missão de compartilhar com a sociedade os conhecimentos produzidos e

coproduzidos por elas. São diversos públicos a que essa informação se destina,

desde outros cientistas ou estudantes até empregados de determinada indústria,

camponeses ou donas de casa que podem ver  sentido  naquela  informação.  Os

públicos e a forma de se comunicar com eles é que diferenciam a Comunicação

científica da divulgação científica.

Bueno  (1985,  2009,  2010),  Porto  (2009)  e  Albagli  (1996)  definem

Comunicação científica como a transferência de informações científicas a grupos de

especialistas  de  determinada  área  do  conhecimento,  comumente  chamados  de

“pares”. Já a divulgação científica é a veiculação de informações para o público leigo

a partir de processos e produtos específicos.

Embora os conceitos exibam características comuns, visto que ambos se
reportam  à  difusão  de  informações  em  ciência,  tecnologia  e  inovação
(CT&I), eles pressupõem, em sua práxis, aspectos bastante distintos e que
necessitam ser enunciados.  Incluem-se,  entre eles,  o perfil  do público,  o
nível de discurso, a natureza dos canais ou ambientes utilizados para sua
veiculação e a intenção explícita de cada processo em particular. (BUENO,
2010, p.2).

Nesse universo, há ainda outras terminologias, como as definidas por Vogt

(2003), que, como mostrado na Figura 1, a seguir, caracterizam a espiral da “cultura

científica” a partir  da produção do conhecimento científico e da circulação desse

conhecimento  entre seus pares.  É o  que o autor  define  como difusão científica,

evoluindo para o ensino de Ciência e a formação de cientistas, passando ao ensino

para a Ciência do público jovem e, completando o ciclo, com a divulgação científica.

Nesse  quarto  quadrante,  jornalistas  e  cientistas  seriam  os  destinadores  da

informação, que teria com destinatário principal o cidadão.
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Fonte: VOGT (2003).

Segundo Vogt (2003, n.p.), a expressão “cultura científica” dá a ideia de que

o desenvolvimento científico é um processo cultural,  tanto do ponto de vista dos

cientistas conversarem com seus pares e terem a dinâmica social do ensino e da

educação, como “para o estabelecimento das relações críticas necessárias entre o

cidadão e os valores culturais, de seu tempo e de sua história”.

São  conceitos  que,  embora  tenham  o  conhecimento  científico  como

matéria-prima,  têm aspectos bastante distintos também em relação a processos,

como  a  linguagem  utilizada,  os  meios  de  veiculação  e  o  objetivo  final.  Neste

trabalho, o foco é discutir  especificamente a divulgação científica, que tem como

propósito levar informação científica a um público que em geral não é alfabetizado

cientificamente, tem dificuldade em compreender termos técnicos, muitas vezes não

se sente à vontade em discutir assuntos que fogem da sua vida cotidiana e não vê

relação da Ciência com seu mundo particular, como retrata Bueno (2010, p.2):

Em função disso, a difusão de informações científicas e tecnológicas para

Figura 1 - Espiral da cultura científica de Vogt (2003)
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este  público  obrigatoriamente  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.

Além de compartilhar  com o público  informações sobre  as  pesquisas que

estão  sendo  realizadas  em  Ciências,  a  divulgação  científica  tem  a  missão  de

“familiarizar  esse  público  com  a  natureza  do  trabalho  da  ciência  e  a  vida  dos

cientistas”,  como  definido  por Reis  (2017,  n.p.),  considerado  um  dos  maiores

responsáveis pelo crescimento da divulgação científica no Brasil. Com isso, torna-se

possível mostrar para os cidadãos que a Ciência é uma forma de explicar o que

acontece no seu dia a dia e que ela não surge em surtos de inspiração de um ou

outro cientista, mas é um processo de construção, muitas vezes longo e demorado.

Revelam-se,  assim,  os  encantos  da  Ciência,  mas  também  suas  restrições,

problemas e implicações.

Essa visão demonstra a necessidade de novas formas de compreender o

mundo, promovendo ao cientista uma relação direta com os problemas e anseios da

comunidade e ao cidadão o empoderamento de se apropriar do saber científico,

afinal, o conhecimento é parte constituinte do ser humano. Apesar dessa percepção,

autores como Bueno (2002) e Porto (2009) reconhecem que a divulgação científica

no Brasil ainda sofre resistência, principalmente pela falta de uma cultura entre as

instituições geradoras de conhecimento em divulgar  seus trabalhos,  assim como

estabelecer  canais  de  Comunicação  adequados  para  promover  o  diálogo  entre

pesquisadores e comunidade.  “A maioria ainda não elegeu a democratização do

conhecimento científico como uma de suas prioridades e pratica a doutrina do low

profile no que diz respeito à interação com a sociedade.” (PORTO, 2009, p.121).

Essa restrição, no sentido de os pesquisadores privilegiarem a relação com

seus pares, contribui para o afastamento e o não-entendimento de grande parte da

sociedade sobre o que está sendo produzido nos centros de pesquisa. É nesse

aspecto que o profissional da Comunicação assume papel fundamental no processo,

pois o exercício da sua atividade tem como objetivo informar,  reportar e explicar

notícias e conteúdos de forma clara e objetiva para diferentes públicos. O jornalista
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se  utiliza  de  técnicas  para  fazer  com  que  as  informações  repassadas  pela

comunidade científica sejam compreendidas pelo público. 

A divulgação  científica  radicou-se  como  propósito  de  levar  ao  grande
público, além da notícia e interpretação dos progressos que a pesquisa vai
realizando, as observações que procuram familiarizar esse público com a
natureza do trabalho da ciência e a vida dos cientistas. (REIS, 2017, n.p.).

A relação  dos  pesquisadores  com  o  profissional  da  Comunicação,  no

entanto, é apontada como outro motivo para a falta de divulgação, pois em muitos

casos a ação do jornalista é vista com desconfiança.  Capozoli (2002, p.123) cita o

fato de cientistas almejarem o privilégio da tradução da Ciência para os leigos na

defesa de que buscam a garantia contra o erro. Reis (2002) traz o contexto histórico

dessa  realidade,  de  que  a  tradição  isolacionista  do  pesquisador  gerou

ressentimentos entre cientistas e jornalistas, agravado pelo aparente conflito entre

as duas atividades, em que o cientista está sempre preocupado com a precisão da

informação e o jornalista estimulado pela novidade para atrair o leitor.

Os  obstáculos  que  porventura  possam  existir  nessa  relação  podem

inviabilizar  a  divulgação  científica  e,  consequentemente,  a  democratização  do

conhecimento. Entre os fatores que provocam essa lacuna estão a falta de diálogo

entre pesquisador e comunicador e a falta de investimento das instituições em tratar

a divulgação científica como estratégica, privilegiando, como afirma Bueno (2009, p.

14), publicações ditas científicas, com um discurso e formas de acesso estranhas ao

cidadão comum. Por esses motivos, segundo Bueno (2016, p. 8):

A circulação de informações sobre ciência, tecnologia e inovação, que têm
como destinatário o cidadão comum, sempre foi tímida em nosso país e,
diferentemente de outros países desenvolvidos ou em desenvolvimento, não
tem  projetado  a  competência  da  produção  brasileira  nessas  áreas,
legitimando-a junto à opinião pública.  É possível  mesmo admitir  que não
existe, de forma ampla e sistematizada, uma cultura de divulgação científica
em nossos centros produtores de conhecimento e, portanto,  a tarefa (ou
missão) de divulgar ciência e tecnologia está restrita a um número reduzido
de pesquisadores que reconhecem a sua importância.

Para esse diálogo com o público leigo se efetivar, são necessárias vontade

e  capacitação.  Vontade  do  pesquisador  de  buscar  formas  de  descomplicar,  de

adequar seu discurso e simplificar temas complexos, inclusive se colocando no lugar

do cidadão comum. Por outro lado, ao comunicador, além da vontade de entender
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assuntos muitas vezes de difícil compreensão, precisa se capacitar para atuar em

uma das especialidades da divulgação científica, que é o Jornalismo Científico.

Acreditamos  que  os  objetivos  do  jornalista  científico  e  do  divulgador
científico não são muito diferentes: em termos gerais, ambos se preocupam
em  transferir  aos  não-iniciados  informações  especializadas  de  natureza
científica e tecnológica. Na prática, o que distingue as duas atividades não é
o  objetivo  do  comunicador  ou  mesmo  o  tipo  de  veículo  utilizado,  mas,
sobretudo,  as  características  particulares  do  código  utilizado  e  do
profissional que o manipula. (BUENO, 1985, p.1422).

Oliveira  (2005,  p.43)  diferencia  o  objetivo  da  divulgação  feita  pelo

pesquisador e aquela com intermediação do jornalista: “Enquanto o cientista produz

trabalhos dirigidos para um grupo de leitores específico, restrito e especializado, o

jornalista almeja atingir o grande público.” É a característica básica do Jornalismo de

contar  histórias  que  possam  ser  compreendidas  pelos  sujeitos.  Como  o  saber

científico pode ser traduzido para uma linguagem simples e como os públicos podem

dialogar a respeito da importância que aquela informação tem para suas realidades

são questionamentos que o fazer jornalístico podem ajudar a responder. 

3.1 AS CONTRIBUIÇÕES DO JORNALISMO PARA A EDUCAÇÃO

Para compreender como o Jornalismo pode contribuir nas relações entre

instituição de ensino, seus sujeitos e a sociedade, é necessário analisar os critérios

utilizados para que um assunto seja tratado como notícia e as características de

linguagem de um texto jornalístico, principalmente para que ele possa ser entendido

por aqueles a que se destina. Existem ainda pontos específicos da relação entre

jornalistas e suas fontes, os interesses envolvidos numa relação de trabalho e a

forma  cada  vez  mais  dinâmica  de  divulgação  das  notícias  que  interferem

diretamente na produção jornalística.

São muitas as variáveis nessa prática profissional a ponto de Traquina (2005,

p.19) ressaltar a dificuldade em definir o que é Jornalismo: “Pode mesmo parecer

absurdo definir o que é jornalismo num único livro”. O autor relaciona o Jornalismo

com a realidade:
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Mas  uma  realidade  muito  seletiva,  construída  através  de  inúmeros
processos de interação social entre os profissionais do campo jornalístico 1)
e as diversas fontes, concebidas essencialmente como agentes sociais que
querem utilizar  o  produto essencial  do campo jornalístico  -  as notícias -
como um recurso social  para as suas estratégias de comunicação;  2)  e
outros  jornalistas,  membros  de  uma  comunidade  interpretativa,  em  que
partilham  como  referência  de  toda  a  ideologia  representada  no  pólo
ideológico do campo jornalístico; e 3) a própria sociedade, devido ao fato de
que toda a sua cultura profissional aponta para um papel fundamental dos
valores-notícia que têm uma “estrutura profunda” que esboça um mapa do
mundo  jornalístico  em  que  há  esferas  do  “consenso”,  da  “controvérsia
legítima” e do “desvio” (TRAQUINA, 2005, p. 205, grifos do autor).

São vários entendimentos a respeito da atividade, desde o senso comum que

define o Jornalismo como a tradução dos fatos, até teóricos como Mediscth (1997)

que o entendem como uma forma de conhecimento.  Aqui,  trataremos das várias

características jornalísticas que têm relação mais direta com a atuação em uma

instituição de ensino. Por isso, algumas delas, como a corrida contra o tempo para

veiculação  das  notícias  e  os  furos  de  reportagem,  tão  importantes  na  mídia

tradicional,  não  serão  evidenciadas  neste  trabalho,  por  se  entender  que  são

características  menos  relevantes,  se  comparadas  a  outras  questões,  na  prática

profissional em uma instituição de ensino.

Trataremos,  principalmente,  do  processo  para  que  um  acontecimento  ou

assunto se transforme em notícia. Para isso, são considerados alguns aspectos de

seleção e de produção que, segundo Wolf (1996, p. 217), definem a noticiabilidade,

“constituida por el conjunto de requisitos que se exige a los acontecimientos”.

Com base no trabalho de Wolf, Traquina (2005, p. 63) afirma que o conceito

de noticiabilidade pode ser definido como o “conjunto de critérios e operações que

fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir valor como

notícia”. Esses critérios são os elementos básicos da cultura jornalística e definidos

pelos dois autores como valores-notícia, que servem de “óculos” para ver o mundo.

(Traquina, 2005, p. 94).

Mas o que é notícia? Lopes (2010) faz uma revisão conceitual em torno do

tema e a define como o gênero jornalístico básico, essencial, o gênero que “faz” a

atualidade de qualquer  publicação  informativa.  É  o  relato  de  um acontecimento,

ancorado  na  tríade  atualidade,  veracidade  e  interesse.  Segundo  Ricardo  Cardet

(1980  apud Lopes,  2010)  “notícia”  é  “um  facto  actual  com interesse  geral”.  Na
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mesma linha de análise, João Maria Mendes (2001  apud Lopes, 2010) diz que a

notícia  é “um enunciado que fornece uma informação nova e de interesse geral

sobre um acontecimento entendível como factual”.

Os  valores-notícia  são  divididos  por  Wolf  (1996)  entre  valores-notícia  de

seleção e valores-notícia de construção. Em síntese, conforme apresenta Traquina

(2005, p.78), os valores de seleção dizem respeito aos critérios que os jornalistas

utilizam  para  selecionar  os  acontecimentos  que  merecem  ser  tratados

jornalisticamente.  Eles  subdividem-se  em  outros  dois  grupos:  os  critérios

substantivos, que tratam da avaliação direta do acontecimento em termos de sua

importância ou interesse como notícia; e os critérios contextuais, que se referem ao

contexto de produção da notícia. Wolf (1996), no entanto, destaca que este não é

um processo simples, de simplesmente elencar critérios.

No puede explicarse la selección sólo como elección subjetiva del periodista
(aunque sea profesionalmente motivada), sino que hay que verla como un
proceso complejo, que se desarrolla a lo largo de todo el ciclo productivo,
realizado  por  distintas  instancias  (desde  las  fuentes  hasta  el  redactor
individual) y con motivaciones que no siempre obedecen inmediatamente a
la directa necesidad de escoger qué noticias deben ser publicadas. (WOLF,
1996, p. 277).

Traquina (2005), com base na obra de Wolf (1996), redefiniu os critérios de

noticiabilidade,  separados  em  valores-notícia  de  seleção  e  de  construção.  Os

valores-notícia de seleção são: a morte, a notoriedade, a proximidade, a relevância,

a  novidade,  o  tempo  (atualidade),  a  notabilidade,  o  inesperado,  o  conflito  (ou

controvérsia), a infração, o escândalo, a disponibilidade, o equilíbrio, a visualidade, a

concorrência  e  o  dia  noticioso.  Por  sua  vez,  os  valores-notícia  de  construção,

segundo Traquina (2005, p.91), envolvem “os critérios para que elementos sejam

incluídos na elaboração da notícia”, ou seja, o que deve ser omitido e o que deve ser

prioritário  na  construção  do  texto.  São  eles:  a  simplificação,  a  amplificação,  a

relevância, a personalização, a dramatização e a consonância.

Apesar da separação categórica entre critérios de seleção e de construção, é

importante ressaltar que os critérios de seleção não se esgotam no momento em

que  o  assunto  passa  a  ser  tratado  como  notícia.  No  ambiente  de  trabalho  do

jornalista, eles continuam interferindo na tomada de decisões ao se definir qual o

tamanho daquele texto, qual será destaque no veículo, qual receberá chamadas em
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outros canais. Como afirma Silva (2005), a seleção, portanto, estende-se redação

adentro,  quando  é  preciso  não  apenas  escolher,  mas  hierarquizar.  Assim  como

outras características interferem no processo de produção:

Ora, ao tratar jornalisticamente os fatos na produção material da notícia, a
seleção e hierarquização recorrem sim aos valores-notícia. Mas estes agem
aqui  apenas  como  uma  parte  do  processo,  pois  nessas  escolhas
seqüenciadas entrarão outros critérios de noticiabilidade, como formato do
produto,  qualidade  da  imagem,  linha  editorial,  custo,  público  alvo  etc.
Valores-notícia,  as  características  do  fato  em  si,  em  sua  origem,  são
somente  um subgrupo  de fatores  agindo  juntamente  com esse  segundo
conjunto de critérios de noticiabilidade, relacionados agora ao tratamento do
fato. Estudar a seleção implica, inclusive, rastrear os julgamentos próprios
de cada seletor, as influências organizacionais, sociais e culturais que este
sofre  ao  fazer  suas  escolhas,  os  diversos  agentes  dessas  escolhas
postados em diferentes cargos na redação, e até mesmo a participação das
fontes e do público nessas decisões. (SILVA, 2005, p. 98).

Os estudos de seleção de notícias ficaram amplamente conhecidos nos anos

50, principalmente com o conceito de  gatekeeper (seletor de notícia), aplicado ao

Jornalismo no estudo clássico de David Manning White. Ele ajuda a entender como

as técnicas jornalísticas são aplicadas.  Segundo Traquina (2005),  o processo de

produção da informação é concebido como uma série de escolhas em que o fluxo de

notícias tem de passar por diversos gates, isto é, portões, que não são mais do que

áreas de decisão em relação às quais o jornalista,  isto é,  o  gatekeeper,  tem de

decidir se vai escolher essa notícia ou não. Esses portões podem ser percebidos

como  uma  série  de  prerrogativas  usadas  pelo  jornalista  para  definir  o  quanto

determinado assunto é de interesse de seus públicos.

Os critérios para selecionar e produzir uma notícia fazem parte da cultura

dos profissionais da Comunicação, são tema desde as faculdades de Jornalismo até

o  dia  a  dia  das  redações.  É  um  aprendizado  constante  ao  longo  da  prática

profissional e também de acordo com o veículo em que o jornalista trabalha. Como

aponta  Traquina  (2005,  p.  93),  “a  política  editorial  da  empresa  jornalística  pode

influenciar diretamente o processo de seleção dos acontecimentos”.

Além  dos  critérios  para  seleção  e  construção  de  uma  reportagem,  é

igualmente importante destacar como as técnicas acumuladas pelos jornalistas ao

longo de suas experiências formam um conjunto de saberes profissionais. Ericson,

Baranek  e  Chan  (1987  apud Traquina  2005),  classificam  como  saber  de

reconhecimento, saber de procedimento e o saber de narração:
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O saber de reconhecimento é a capacidade de reconhecer quais são os
acontecimentos que possuem valor como notícia; aqui o jornalista mobiliza
os critérios de noticiabilidade, um conjunto de valores-notícia….

Saber de procedimento - conhecimentos precisos que orientam os passos a
seguir na recolha de dados para elaborar a notícia. A competência noticiosa
implica também o conhecimento específico  de identificação e verificação
dos fatos.

Saber  da  narração  consiste  na  capacidade  de  compilar  todas  essas
informações e “empacotá-las” numa narrativa noticiosa, em tempo útil e de
forma interessante. (TRAQUINA, 2005, p. 43)

A prática discursiva é outro aspecto do Jornalismo que tem relação direta

com  a  divulgação  científica.  Os  jornalistas  falam  de  uma  forma  muito  própria,

vulgarmente denominada de “jornalês”. Como aponta Lopes (2010), há uma ordem

inédita de discurso, uma série de regras de escrita, interiorizadas pelos profissionais

da informação. Isso porque ao comunicar fatos e assuntos a um público vasto e

heterogêneo, a escrita (ou narração no caso de veículos de rádio e TV) deve ser

compreensível a diferentes culturas e níveis de escolaridade daqueles que recebem

a informação. Traquina (2005, p. 46) detalha algumas características da linguagem

jornalística:  “a)  frases  curtas;  b)  parágrafos  curtos;  c)  palavras  simples  (evitar

palavras polissilábicas); d) uma sintaxe direta e econômica; e) a concisão; e f)  a

utilização de metáforas para incrementar a compreensão do texto”.

Lopes (2010), em sua síntese, traz a explicação de Daniel Ricardo (2003) a

respeito  das  condições  para  a  compreensibilidade  das  mensagens,  principal

condição do estilo jornalístico:

[...] num primeiro nível, da respectiva clareza, que, por sua vez, deriva, em
boa medida, tanto da gramaticalidade como da simplicidade e da densidade
semântica (concisão + propriedade) da linguagem; e, num segundo nível, da
sua  vertente  explicativa  (contexto,  antecedentes  e  outros  dados
complementares  da  informação  principal)  ou  mesmo  interpretativa.
(RICARDO, 2003 apud LOPES, 2010, p.12).

Além da  forma  como as  notícias  são  construídas,  a  compreensão  pelo

público é um ponto fundamental nesse processo. Seriam simplesmente transmitidas

pelo jornalista, como um ato mecânico? A partir do momento em que um profissional,

com toda sua carga cultural e histórica, ouve uma história, ele a reconstrói com toda

a subjetividade inerente ao ser humano. Ao contar uma história, também coloca nela

características de suas experiências e vivências. Como afirma Meditsch (1997, p. 4),
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o Jornalismo não revela mal nem revela menos a realidade do que a Ciência: ele

simplesmente revela diferente: “E ao revelar diferente, pode mesmo revelar aspectos

da realidade que os outros modos de conhecimento não são capazes de revelar.”

3.2 AS ESPECIFICIDADES DO JORNALISMO CIENTÍFICO

O Jornalismo é sustentado por teorias e por um conjunto de técnicas que

conferem identidade à profissão. Mas ao transitar por determinada área para realizar

seu  trabalho,  o  jornalista  precisa  se  qualificar  e  se  apropriar  de  conhecimentos

específicos  que a constituem.  Até a  forma de escrever  assume roupagens mais

alinhadas aos assuntos que está tratando. Reportagens sobre Bolsa de Valores, por

exemplo, têm características bastante distintas de um texto sobre uma exposição de

arte moderna. O mesmo ocorre com o Jornalismo Científico. O ato de escrever é um

processo de criação e sofre influência dos conhecimentos prévios do profissional. As

vivências do jornalista, a experiência na profissão e o local onde ele atua interferem

nesse processo.

Quanto a escrever, é sempre um ato de criação. No caso dos jornalistas,
são os primeiros a não reconhecer essa condição. Gabriel García Marquez,
num  depoimento  recente,  fez,  como  poucos,  um  reconhecimento  do
jornalismo como uma forma de literatura,  o que,  evidentemente,  inclui  a
divulgação científica.  Conectar  essas  duas pontas,  ou  seja,  interpretar  o
texto  de divulgação científica  como uma forma de literatura,  no entanto,
talvez  seja  um desafio  precoce  numa  sociedade  sem tradição  científica
como o Brasil. O problema, nesse caso, não é de mérito, mas de método.
(CAPOZOLI, 2002, p. 128)

Falar  sobre  Ciência  requer  estar  aberto  a  aprender.  Fala-se  sobre  muitas

áreas  de  conhecimento,  sobre  os  mais  variados  processos  de  pesquisa  e  suas

aplicações e reflexões para a sociedade. É este um dos diferenciais do jornalista

científico. Ele precisa utilizar suas técnicas para falar sobre assuntos muitas vezes

de difícil compreensão com uma linguagem acessível. Bueno (2014, p.6) define esse

processo como sendo de recodificação, ou seja, “pressupõe a transposição de uma

linguagem  especializada  para  outra  não  especializada,  de  modo  a  tornar  as

informações acessíveis a uma ampla audiência.”  Para Flores e Silveira  (2010, p.

149), o Jornalismo Científico põe em relação os discursos científico e jornalístico:
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“As duas atividades são consideradas discursivas, pois, conforme frisam Joseline

Pippi e Adair Peruzzolo (2003), representam grupos que detém formas próprias de

se legitimar entre seus pares e perante a sociedade.” 

Ao propor o diálogo com uma área específica do conhecimento, o jornalista

precisa construir uma base de saberes. Não que vá se tornar um cientista, mas é

importante  que  consiga  dialogar  com  esse  profissional  para  compreender  os

processos e os porquês da pesquisa que se tornará notícia. Como afirma Oliveira

(2005, p. 43), o profissional que atua no Jornalismo Científico precisa ter, além de

bom  conhecimento  de  técnicas  de  redação,  considerável  familiaridade  com  os

procedimentos de pesquisa, conhecimentos sobre a história e a política científica e

tecnológica,  atualização  constante  sobre  os  avanços  da  Ciência  e  contato

permanente com as fontes, a chamada comunidade científica. A autora traz ainda a

importância do uso da metalinguagem como recurso para aproximar o público leigo

das informações científicas: “Quando as pessoas conseguem associar um princípio

ou uma teoria científica a alguma coisa que lhes é familiar, fica muito mais fácil a

compreensão do assunto” (OLIVEIRA, 2005, p. 43).

Com  uma  base  sólida  para  compreender  e  dialogar  sobre  determinado

assunto  científico,  o  jornalista,  com sua  habilidade  em escrever  de  forma clara,

concisa, objetiva, simples e atraente, tem condições de contribuir na aproximação

entre  Ciência  e  sujeitos.  “Os  exemplos,  as  justificativas,  as  explicações,  a

compreensão mais clara daquilo que está em discussão só são possíveis dentro de

uma perspectiva histórica, o  que é uma postura científica.”  (CAPOZOLI 2002,  p.

121). Berger e Luckmann (1966,  apud MEDITSCH, 1997, p.4) acrescentam, ainda,

que:

Os auditórios a que se dirigem os diferentes discursos também tornam mais
complexa  a  questão  do  saber  em  nossa  sociedade.  A  sociologia  e  a
antropologia  do conhecimento,  ao se  debruçarem sobre  o  cotidiano  das
pessoas comuns, e não apenas sobre os relatos dos sábios, reforçaram a
idéia de que a metodologia científica não é o único modo de conhecer e
provavelmente  sequer  o  mais  importante  para  a  nossa  sobrevivência
individual e de nossa existência gregária. Diversos tipos de conhecimentos
circulam em diversas redes sociais. 

É importante reconhecer, como fazem Bueno (2010) e Teixeira (2002), que

ocorrem lacunas nessa relação entre jornalistas e cientistas, como restrições dos

pesquisadores ao uso de metáforas ou manchetes chamativas pelos jornalistas, e a
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dificuldade destes em trabalhar assuntos complexos quando encontram resistência

dos  pesquisadores  em tornar  termos  e  processos  mais  inteligíveis.  Para  Bueno

(2010,  p.  2), há  um  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.

Uma das características do Jornalismo, o contraditório, é percebida como

uma das formas de buscar transpor essas barreiras. Ou seja, ouvindo mais de uma

fonte,  buscando  outras  explicações,  ele  pode  construir  um  texto  mais  preciso,

possibilitando verificar ainda parcialidades, interesses e aplicabilidades da pesquisa.

Teixeira (2002, p. 133) reforça que “jornalismo sobre ciência é jornalismo: é preciso

dizê-lo porque, no debate a respeito do assunto, toda a atenção dos interessados

concentra-se no 'científico'  da  expressão jornalismo científico”.  A autora destaca,

ainda:

O que é imprescindível  para a prática do jornalismo é seus profissionais
conhecerem  como  se  usa  o  contraditório  para  construir  versões  mais
precisas,  em  que  mais  vozes  encontram  expressão.  Um  bem  treinado
jornalista que sabe se utilizar  da regra do contraditório,  que conhece os
fundamentos e a tradição de seu ofício, terá atenção para reconhecer de
que maneira a posição da fonte informa o que ela está dizendo. Poderá falar
sobre isso com sua fonte,  obtendo dela novos dados que fortalecem ou
enfraquecem a afirmação. Poderá mover-se na direção de perguntar para
um cientista de outra área sobre a pretensão, sobre sua factibilidade e sobre
o  entusiasmo  dos  pesquisadores  (...).  De  seu  movimento  em busca  de
cotejar versões, nascerá uma reportagem mais rica e mais bem informada.
(TEIXEIRA, 2002, p.141).

A premissa  vale  para  alertar  sobre  outras  possíveis  falhas  no  Jornalismo

sobre Ciências, como a visão mistificada que valoriza mais o cientista de renome do

que  toda  uma  equipe  de  profissionais  que  atuou  por  anos  na  pesquisa  ou  a

espetacularização de uma descoberta, que muitas vezes é apenas o início e não a

conclusão para solucionar determinado problema. Massarani e Moreira (2002, p. 63)

também ressaltam a ênfase em aplicações imediatas: 

Raramente são considerados aspectos importantes na construção de uma
visão realista sobre a ciência, como as questões de risco e incertezas, ou o
funcionamento  real  da  ciência  com  suas  controvérsias  e  sua  profunda
inserção no meio cultural e socioeconômico. 

Para contribuir com uma percepção mais completa sobre a forma de divulgar
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Ciências,  e  por  esta  pesquisa  ter  como  objeto  de  análise  uma  instituição  de

Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica,  ressalta-se  a  importância  do

Jornalismo na EPT abranger e dar visibilidade às técnicas envolvidas. 

A reflexão é justa ainda para evidenciar que o Jornalismo Científico também

abrange o ensino profissional na medida em que busca discutir e aprimorar técnicas,

desenvolver  habilidades  e  produzir  conhecimento.  Diante  disso,  é  importante

também  reforçar  que  esta  pesquisa  entende  que  o  destaque  da  divulgação

tecnológica não deve ser apenas em características de produtos, que é o foco de

muitos  veículos  de Comunicação  que  tratam de Tecnologia.  Há seções em que

jornalistas escrevem sobre lançamentos da área tecnológica, como costumam se

referir,  sobre as características de uma televisão de tela ultrafina de determinada

marca ou comparativos entre sistemas operacionais de celulares de última geração. 

Diferentemente, nesta pesquisa, Tecnologia é percebida no sentido amplo de

evidenciar  as  técnicas,  expor  os  processos,  valorizar  o  fazer  e  demonstrar  sua

relação com a humanidade.  Vieira  Pinto (2005),  em outro significado atribuído à

Tecnologia,  define-a  como o  conjunto  de  todas  as  técnicas  de  que  dispõe  uma

sociedade. Não há como dissociar as técnicas do sujeito. Como traz Lévy (1999),

por trás das técnicas agem e reagem ideias, formas de pensar e de agir:

As técnicas viriam de outro  planeta,  do mundo das máquinas,  frio,  sem
emoção, estranho a toda significação e qualquer valor humano, como uma
certa tradição de pensamento tende a sugerir? Parece-me, pelo contrário,
que não somente as técnicas são imaginadas, fabricadas e reinterpretadas
durante seu uso pelos homens, como também é o próprio uso intensivo de
ferramentas  que  constitui  a  humanidade  enquanto  tal  (junto  com  a
linguagem e as instituições sociais complexas. (LÉVY, 1999, p. 21).

Sendo  impossível  separar  o  humano  de  seu  ambiente  material,  cabe  ao

jornalista também perceber essa realidade que se apresenta, a realidade do fazer e

não apenas a  de apresentar  um produto,  para que todos os  sujeitos  envolvidos

possam ser conhecidos e valorizados.
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3.3 AS POSSIBILIDADES DO JORNALISMO ONLINE

Para promover o diálogo sobre Ciências, o jornalista precisa conhecer, utilizar

e saber escolher meios para as informações circularem. A expansão da internet e as

formas  como  os  sujeitos  se  relacionam  entre  si  ampliam  as  possibilidades  de

divulgação. E ampliam também os desafios. Se, por um lado, há mais meios para se

relacionar, por outro, mais pessoas e organizações utilizam esses meios. Diante de

tantos deles, como redes sociais, blogs, portais, e-mails, whatsapps, os divulgadores

de  Ciência  precisam  estar  atualizados  e  ser  criativos  para  tornar  os  assuntos

atraentes aos públicos. 

Basta uma breve pesquisa com o termo “ciências” em alguma rede social, no

Facebook  por  exemplo,  para  se  verificar  o  volume  de  páginas  relacionadas  ao

assunto. É importante frisar que se tem clareza das incorreções, tendências e até

possíveis  ilegalidades em muitas delas e cujo conteúdo se prolifera a partir  das

facilidades promovidas pela internet. Como afirma Lévy (1999, p. 30), em primeiro

lugar,  o  crescimento  do  ciberespaço  não  determina  automaticamente  o

desenvolvimento  da inteligência  coletiva,  apenas favorece a esta inteligência um

ambiente  propício.  O  foco  desta  pesquisa,  portanto,  é  incluir  a  percepção  dos

jornalistas a respeito de como as tecnologias estão sendo facilitadoras no processo

de democratização do conhecimento. 

No Brasil, 64,7% da população com idade acima de 10 anos - cerca de 116

milhões de pessoas - têm acesso à internet, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE) de 201619. E a maioria (94,6%) utiliza o celular

para se conectar. São dados que refletem uma nova forma de se comunicar. Os

sujeitos  que trabalham com Ciências  precisam fazer  parte  desse novo contexto.

Precisam  abastecer  esses  meios  com  informação  confiável,  discussões

contextualizadas e construções críticas do conhecimento.

Num fluxo cada vez mais rápido de produção e consumo de informação, ao

mesmo tempo que a Comunicação precisa ser ágil, interessante e prazerosa, deve-

se ter cuidado para não cometer erros, produzir espetáculos, expor situações ou

pessoas  indevidamente,  criar  expectativas  irreais  em  uma  comunidade,

19 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad C), de 2016.
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especialmente em uma instituição de ensino. O jornalista também precisa zelar pela

qualidade da informação que chega ao público. 

O Jornalismo há muito tempo tem convivido periodicamente com o surgimento

de plataformas, modelos e modos diferenciados para a elaboração e veiculação de

notícias, como lembra Barbosa (2013, p.38): “da imprensa ao cinema, do rádio à

televisão, até a internet e a web, na qual despontou a modalidade do jornalismo

digital,  também conhecida pelas terminologias jornalismo online, webjornalismo, e

ciberjornalismo.” Essa nova modalidade começou como um suporte para veículos da

mídia  tradicional,  como  jornais  e  emissoras  de  tv  que  disponibilizavam  seus

conteúdos em sites e evoluiu para uma produção própria de conteúdos para internet.

Os primeiros passos foram dados pelos veículos impressos que construíram
sites para disponibilizar seus conteúdos também no formato digital. A partir
do momento em que se reconhecem algumas características desse meio
digital, surge a segunda fase do jornalismo na Internet, chamada de modelo
online ou adaptado. Nessa fase, os jornais impressos disponibilizavam seu
conteúdo  online  em  um  layout  próprio  da  web.  Cabe  ressaltar  que  as
notícias eram as mesmas, no que se refere à linguagem e ao conteúdo. Tal
panorama começa a se alterar na terceira fase, a do jornalismo digital. Além
de um layout  próprio  para o  meio,  a  hipertextualidade,  um espaço para
comentários e uma seção para as últimas notícias ganham espaço nos sites
que já nascem na web e também naqueles que estão vinculados aos meios
de  comunicação  impresso  e  audiovisuais.  Ao  linkar  informações
complementares,  os  sites  jornalísticos  constroem  uma  arquitetura  da
informação, baseada no hipertexto. (MACHADO FILHO; FERREIRA, 2012,
p. 137).

Palacios  (1999,  2003)  estabelece  cinco  características  para  o  Jornalismo

online:  Multimidialidade/Convergência,  Interatividade,  Hipertextualidade,

Personalização e Memória. O autor aponta como diferencial da sociedade atual a

questão do espaço ilimitado virtualmente para disponibilizar informação, já que todos

os meios de Comunicação até então - jornal, revista, rádio - o jornalista convivia com

uma  luta  diária  e  constante  por  espaço.  “A possibilidade  de  dispor  de  espaço

ilimitado  para  a  disponibilização  do  material  noticioso  é,  a  nosso  ver,  a  maior

Ruptura  a  ter  lugar  com  o  advento  da  Web  como  suporte  midiático  para  o

jornalismo”. (MACHADO; PALACIOS, 2003, p. 24).

Com  a  possibilidade  de  armazenamento  surge  outra  vantagem:  a  da

atualização constante das informações e o armazenamento como lugar de memória.

O conhecimento é dinâmico, pode ser buscado por vários caminhos e cruzado com

centenas de outras informações. A qualquer hora, de qualquer lugar. Jenkins (2009)
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trata essa característica como convergência: “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).

O jornalista tem nas mãos, nos dias atuais, ferramentas de divulgação que

não  estão  necessariamente  ligadas  a  grandes  grupos  de  Comunicação  -  as

chamadas  mídias  tradicionais,  como  grandes  jornais  impressos  ou  canais  de

televisão.  Essa  situação  desobriga  o  jornalista  a  atuar  apenas  abastecendo  de

informações a imprensa, como em décadas passadas ocorria com o profissional que

atuava em uma instituição de ensino - ou qualquer outra instituição que não tivesse

a divulgação como fim. Os canais de Comunicação próprios se restringiam a um

informativo impresso, um jornal mural ou outras alternativas com público delimitado.

O principal meio para que uma notícia chegasse ao grande público era pela grande

imprensa.  Com  as  possibilidades  de  divulgação  na  internet,  a  realidade  é  bem

diferente.

Hoje, as instituições possuem canais próprios de comunicação e que são,

muitas  vezes,  mais  democráticos,  por  terem  mais  espaço  para  disponibilizar

conteúdo da área e ficarem à disposição dos usuários para futura pesquisa. Entre os

canais estão sites da instituição, contas em redes sociais e canais de vídeo. Ribeiro

(2010) trata do avanço das webtvs - canais de vídeos postados em redes gratuitas e

de livre acesso, como Youtube, que têm se proliferado, tornando viável a produção

de conteúdo em vídeo por órgãos públicos, sem a necessidade de acesso a um

canal de TV. “A disputa pela audiência não está mais restrita à concorrência entre

emissoras de TV.”  (RIBEIRO, 2010, p. 28).

Além do acesso ao conhecimento e da troca de informações se tornarem

muito  mais  fáceis  e  ágeis,  a  segmentação  de  conteúdo  passou  a  ser  uma das

marcas da Comunicação. A difusão da Ciência não fica de fora desse novo contexto.

Porto (2009, p. 151) acredita que as novas formas de disponibilizar as informações e

a  possibilidade  de  interação  com  os  públicos  podem  viabilizar  “uma  maior

proximidade entre a ciência e o senso comum.” A autora destaca:

Compreende-se  que  por  meio  da  promoção  da  educação  científica  nas
sociedades baseadas no  conhecimento  e  no  uso  das  novas  tecnologias
serão incluídas iniciativas para a popularização da ciência, o que promoverá
a formação de uma cultura científica mais sólida e segura. (PORTO, 2009,
p. 152).
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O jornalista que atua em uma instituição de ensino, portanto, além de ter a

fonte  das  informações  a  seu  lado,  tem  na  sua  mão  os  meios  para  que  essa

informação  tenha  uma receptividade  mais  ampla.  Bueno  (2009)  destaca  que  as

mudanças sofridas pelo universo da Comunicação nas últimas décadas, “sobretudo

com o advento da web e a convergência das mídias”,  alteram a forma como se

relacionar com os públicos:

Com isso, o processo de interação especialmente com as novas gerações
exige qualificação das estruturas de comunicação para dar conta das novas
demandas oriundas da explosão das novas tecnologias e da emergência de
formas múltiplas e  criativas de circulação de dados e informações.  Uma
rápida olhada nos sites e portais dos centros produtores de pesquisa indica
que,  diferentemente  de  outros  segmentos,  eles,  em  geral,  ainda  se
caracterizam por uma comunicação estática, não sintonizada com recursos
que possibilitam e potencializam a interação com os internautas. (BUENO,
2009, p. 15).

Há de se ressaltar ainda que, como aponta Lévy (1999, p.164), o ciberespaço

não é um cenário de “frieza”, ao contrário, as redes digitais interativas são “fatores

potentes de personalização ou de encarnação do conhecimento”. É dessa forma que

os sujeitos estão se relacionando e é dessa forma que as  instituições precisam

buscar formas de se relacionar com seus públicos. E se espaço e meios já não são

mais os pontos de preocupação no Jornalismo, a disputa agora é identificar formas

de chamar atenção do público em meio a tanta informação. 

Para  os  profissionais  da  Comunicação  da  Rede  Federal,  o  desafio  é  de

promover o diálogo entre os sujeitos de uma instituição de ensino em relação a

assuntos  sobre  Ciências,  Tecnologia  e  Educação  Profissional.  Para  conhecer  a

realidade desse trabalho jornalístico é que se propôs a pesquisa de campo deste

trabalho. O que esses comunicadores conhecem da EPT, quais critérios, técnicas e

meios utilizam para a divulgação, que percepções eles têm sobre a Rede Federal e

sobre o trabalho que nela desenvolvem são algumas das questões que nortearam o

questionário aplicado a profissionais do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e

que será detalhado no capítulo a seguir.
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4 A COMUNICAÇÃO NO IFSC PELO OLHAR DOS COMUNICADORES

O pioneirismo do Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC em elaborar uma

Política de Comunicação, em 2013, serve como ponto de partida para compreender

como a  Comunicação é  percebida  na instituição.  Um dos  aspectos  que  merece

destaque nesse sentido é o crescimento da equipe de jornalistas. Seis anos após a

divulgação do documento, o cargo de jornalista regionalizado para atuação direta

nos  câmpus  está  consolidado,  ampliando-se  assim  a  profissionalização  da

Comunicação do IFSC.

Os  jornalistas  que  atuam  na  instituição  são  profissionais  que  prestaram

concurso público para o cargo e exercem a função nas diferentes unidades.  Na

Reitoria, estão lotados cinco jornalistas20; nos diferentes câmpus do estado atuam

outros sete jornalistas – um deles está lotado no câmpus Florianópolis e outros seis

atuam de forma regionalizada, ou seja, têm sua lotação em um câmpus, mas são

responsáveis por atender mais de uma unidade de ensino de sua região geográfica.

São considerados jornalistas regionalizados aqueles lotados em Criciúma (atende

também Araranguá e Tubarão), Joinville (atende também Canoinhas), Jaraguá do

Sul  (são dois câmpus na cidade),  Itajaí  (atende também Gaspar), Lages (atende

também Urupema) e Chapecó (atende também Xanxerê, São Miguel do Oeste, São

Carlos e São Lourenço do Oeste). Há, ainda, duas relações-públicas (RP) no IFSC e

cujas atividades permitem que desenvolvam textos jornalísticos – uma na Reitoria e

outra no câmpus Palhoça-Bilíngue21.

20 Sendo esta pesquisadora um deles.
21 Devido à atuação do profissional de RP com a divulgação jornalística, ao longo deste trabalho será
usado o termo comunicadores para designar relações-públicas e jornalistas.
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Fonte: Instituto Federal de Santa Catarina, extraído de www.ifsc.edu.br.

Pelo  organograma  da  instituição,  os  jornalistas  dos  câmpus  respondem

administrativamente à direção de cada unidade. No entanto, na atividade diária de

sua prática,  participam de reuniões de pauta a distância (por webconferência ou

troca  de  e-mails)  com  os  jornalistas  da  Reitoria  e  seguem  o  mesmo  fluxo  de

processos.  São  profissionais  que  atuam em diferentes  frentes  de  Comunicação,

como a tradicional produção de releases22 para imprensa ou a rotina de postagens

em  redes  sociais,  e  abordam  assuntos  diversos:  de  campanhas  de  ingresso,

parcerias institucionais e formaturas a projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

Como  esses  profissionais  se  percebem  como  comunicadores  e  como

realizam suas atividades na instituição são questionamentos que conduziram esta

22 O  press release  ou apenas  release é uma das principais ferramentas de uma assessoria de
imprensa. É basicamente um texto jornalístico sobre o assunto que se pretende divulgar e que é
enviado aos veículos de Comunicação.

Figura 2 - Mapa de distribuição dos câmpus do IFSC
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pesquisa de campo no sentido de compreender a atuação jornalística em relação a

assuntos que abordam Ciência, Tecnologia e Educação Profissional.

4.1 OS COMUNICADORES DA INSTITUIÇÃO COMO SUJEITOS DE PESQUISA

A oferta  de cursos em várias  modalidades,  a  pesquisa  aplicada,  o  ensino

profissionalizante, entre outras características, são determinantes para se pensar a

Comunicação  de  uma  instituição  de  EPT.  Os  profissionais  da  área  precisam

compreender as especificidades para atuarem de forma a promover o diálogo da

instituição com seus públicos.

Com esta pesquisa, buscou-se analisar como o Jornalismo sobre Ciência e

Tecnologia em uma instituição de EPT se desenvolve a partir da visão dos próprios

comunicadores que nela  atuam.  Ao  ouvirmos  11  profissionais  da  área do  IFSC,

pudemos traçar um panorama acerca dessa perspectiva. Trata-se, portanto, de uma

pesquisa  que  se  caracteriza  por  uma  abordagem  qualitativa.  De  acordo  com

Prodanov e Freitas (2013, p.70): 

Os dados coletados nessas pesquisas são descritivos, retratando o maior
número possível de elementos existentes na realidade estudada. Preocupa-
se muito mais com o processo do que com o produto. Na análise dos dados
coletados,  não  há  preocupação  em  comprovar  hipóteses  previamente
estabelecidas, porém estas não eliminam a existência de um quadro teórico
que direcione a coleta, a análise e a interpretação dos dados.

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, em um nível

de realidade que não pode ser quantificado. Com base em Minayo (2002), acredita-

se que, no processo de Comunicação da Ciência, a pesquisa busca identificar os

significados,  atitudes,  valores  e  aspirações  dos  jornalistas  com  o  conhecimento

científico e com os públicos com que se relaciona.

Em relação aos sujeitos  desta  pesquisa,  como define Traquina (2005),  os

jornalistas  têm  maneiras  próprias  de  agir,  de  falar  e  de  ver  o  mundo  que

caracterizam a cultura profissional. Mas qual seria o perfil dos jornalistas que atuam

em um segmento com tantas especificidades? Como eles agem, do que falam e

como  veem  o  mundo  difere  da  comunidade  jornalística  de  forma  geral?  São
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questionamentos prévios para entender como os profissionais da Rede EPT passam

a atuar na divulgação científica. Por isso, esta pesquisa tem como premissa que o

entendimento dos profissionais sobre os seus papéis na instituição é significativo e

influencia  a  atividade  e,  consequentemente,  o  envolvimento  com  os  saberes

específicos da área.

Com as especificidades descritas, o trabalho se caracteriza como um estudo

de caso, por meio do qual pretende-se analisar profunda e exaustivamente o objeto

selecionado,  como  define  Gil  (1999).  Assim,  busca-se  obter  um  conhecimento

detalhado sobre a atividade jornalística envolvendo Ciência e Tecnologia em uma

instituição de ensino.

Este delineamento se fundamenta na ideia de que a análise de uma unidade
de  determinado  universo  possibilita  a  compreensão  da  generalidade  do
mesmo ou, pelo menos, o estabelecimento de bases para uma investigação
posterior, mais sistemática e precisa. (GIL, 1999, p. 79).

Vale ressaltar que, como o objetivo deste trabalho foi analisar a divulgação

científica e tecnológica a partir das realidades e percepções dos próprios jornalistas,

não se pretendeu discutir os produtos jornalísticos em si. 

Como instrumento de coleta de dados, foi  aplicado um questionário com

questões  abertas  e  fechadas23.  As  questões  fechadas  tiveram  como  propósito

verificar  frequências  de  entrevistas  e  divulgações,  meios  utilizados,  entre  outras

características. Já as questões abertas permitiram entender como ocorre o processo

de produção jornalística no contexto científico-tecnológico. Quanto ao instrumento,

de acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 69):

[...] um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada
de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante, sem a
presença do pesquisador. Objetiva levantar opiniões, crenças, sentimentos,
interesses, expectativas, situações vivenciadas.

Como  ressalta  Gil  (1999,  p.  124),  essa  é  uma  técnica  de  investigação

composta  por  um conjunto  de  questões  que  são  submetidas  a  pessoas  com o

23 O questionário foi submetido à análise de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) por meio da
Plataforma Brasil (www.plataformabrasil.gov.br), obedecendo aos critérios da ética na pesquisa com
seres humanos, conforme estabelecido nas Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de
Saúde que tratam dos princípios éticos e da proteção aos participantes de pesquisas em Ciências
Humanas  e  Sociais.  Os  sujeitos  pesquisados  preencheram  um  Termo  de  Consentimento  para
expressarem a vontade de participação na pesquisa. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP
em 24 de maio de 2018.

http://www.plataformabrasil.gov.br/
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propósito  identificar  conhecimentos,  crenças,  sentimentos,  valores,  interesses,

expectativas,  aspirações,  temores,  comportamento  presente  ou  passado.  As

características são bastante oportunas ao se pensar  a  produção de um material

jornalístico que envolve critérios que vão desde a factualidade de uma informação

até a relevância do assunto para determinada comunidade. São aspectos, muitas

vezes, subjetivos, e que podem sofrer influência de uma série de outras situações,

como  a  relação  entre  entrevistador  e  entrevistado,  o  tempo  disponível  pelo

comunicador para construir a reportagem, entre outros. Os pontos foram levados em

consideração ao se pensar a prática da Comunicação sobre Ciência e Tecnologia e

foram contemplados na coleta de dados proposta. 

Entre as vantagens do questionário, apontadas por Gil (1999, p. 125) e que

foram aplicadas a esta pesquisa, estão a possibilidade de atingir os profissionais que

estão  dispersos  geograficamente,  implicando  em  menores  gastos  com

deslocamentos.  Ainda,  permitiu  a  opção  de  os  entrevistados  respondessem  no

momento  mais  conveniente  e  a  não  exposição  do  pesquisador  à  influência  de

aspectos pessoais do entrevistado.

Foram convidados a participar como sujeitos da pesquisa: quatro jornalistas

da Reitoria, sete jornalistas que atuam em câmpus e uma relações-públicas (RP)24.

O questionário  foi  aplicado por  meio de uma plataforma virtual  do Google

Docs - um pacote de aplicativos do Google compatíveis com diversos programas de

computador, garantindo acesso dos sujeitos pesquisados, sem restrições em relação

a  uso  de  tecnologias.  Os  profissionais receberam o  questionário  e  o  Termo  de

Consentimento por e-mail. No prazo estipulado de 40 dias (entre agosto e setembro

de 2018), apenas um dos 12 convidados não havia enviado as respostas e, portanto,

não fez parte da pesquisa.

24 O IFSC tem em seu quadro funcional, como já apresentado aqui, uma segunda relações-públicas,
mas que atuava na área de eventos e que, na época da coleta de dados, estava cedida à Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica - Setec, em Brasília. Por esses motivos, a profissional não foi
convidada a participar da pesquisa.
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4.2 O PERFIL DO COMUNICADOR NO IFSC

Com idades entre 31 e 45 anos, os comunicadores ouvidos nesta pesquisa

cursaram a graduação em universidades e faculdades do Sul do país - a maioria em

instituições  de  Santa  Catarina.  Os  dados  revelaram  uma  significativa  trajetória

profissional  desses  sujeitos.  Questionados  sobre  o  tempo  de  experiência  na

profissão, 8 dos 10 participantes que responderam essa pergunta informaram atuar

há  mais  de  11  anos.  A situação  muda quando  questionados  sobre  o  tempo de

atuação na Educação Profissional e Tecnológica.

Gráfico 1 - Tempo de atuação dos comunicadores na Educação Profissional e
Tecnológica (EPT)

Fonte: Elaborado pela autora.

Seis deles afirmaram ter entre um e cinco anos de atuação na EPT; quatro, de

seis a 10 anos; e apenas um tem mais de 11 anos de experiência na área. A busca

por melhores condições de trabalho figurou em nove respostas, sendo o principal

argumento  ao  serem  questionados  do  porquê  do  interesse  em  atuar  na  Rede

Federal de Educação, além da “estabilidade do serviço público” (C3, C6 e C11 25), de

25 Para a análise dos dados obtidos, os nomes dos 11 profissionais foram ocultados, em observância
aos critérios da ética na Pesquisa com Seres Humanos, estabelecidos nas Resoluções 466/12 e
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“melhores salários” (C6 e C11) no comparativo com o mercado26.

Ainda sobre o exercício da Comunicação em uma instituição de EPT, quatro

comunicadores afirmaram terem sido atraídos para o concurso por se tratar de uma

instituição  de  Educação,  como  C9:  “Sempre  tive  proximidade  com  a  área  da

Educação, atuando tanto na área administrativa, quando na docência. Aqui tive a

oportunidade de conciliar as minhas duas áreas de interesse: a Comunicação e a

Educação” e C10: “Imaginei que seria bacana cobrir pautas de Educação”.

Dos 11 comunicadores, nove responderam ter sentido dificuldade no exercício

das atividades, ao ingressarem em uma instituição pública de EPT. Entre os fatores

relatados, estão processos (C5 e C6) e cultura profissional (C2, C4, C6 e C7). Sendo

novamente uma questão aberta, os participantes estavam livres para explicitar suas

impressões, e dois deles citaram a dificuldade em compreender a EPT, como nas

respostas de C3: “Sim [senti dificuldade], para me ambientar com a área e com os

termos  específicos  da  Educação  Profissional  e  Tecnológica”  e  de  C10:  “Senti

dificuldade em compreender a EPT, seus níveis de atuação, a institucionalidade que

ela trouxe para os institutos e sua complexa dimensão”.

Levados pela questão a refletirem sobre o dia a dia como comunicadores em

uma  instituição  de  EPT,  as  respostas  trouxeram  à  tona  outra  característica  da

estrutura da instituição: o entendimento interno da função de comunicador,  como

explicitado  na  resposta  de  C4:  "[...]  havia  uma  indefinição  quanto  à  função  do

jornalista regionalizado (que era a atribuição quando entrei). Isso gerou uma série de

dúvidas que permanecem até hoje”. A situação também aparece em outros registros:

Como não havia profissional de comunicação em nenhum câmpus que fui
designada a atender,  não tive  capacitação inicial.  A primeira  capacitação
com  a  equipe  da  Reitoria  foi  nove  meses  após  meu  ingresso,  em um
Encontro  de Comunicadores.  Isso acarretou muitas dúvidas  de todos  os
tipos no exercício diário do trabalho, que tive que tentar resolver por e-mail e
telefone  com a  equipe  e  com os  servidores  que  exerciam a  função  de
Relações  Externas  nos  câmpus.  Também  fez  com  que  eu  me
sobrecarregasse de atividades que não eram minhas, por não entender bem
o meu papel e o papel dos demais cargos/funções. (C6).

510/16  do  Conselho  Nacional  de  Saúde  que  tratam  dos  princípios  éticos  e  da  proteção  aos
participantes de pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Como relações-públicas e jornalistas
estão  sendo  denominados  neste  estudo  como  comunicadores,  cada  sujeito  da  pesquisa  será
identificado por uma letra e um número, sendo de C1 a C11. Ressalta-se, ainda, que respostas ou
partes delas foram suprimidas nas descrições por haver indicativo de se reconhecer o comunicador.
26 Ressalta-se que um mesmo entrevistado apontou mais de um motivo para ingressar na instituição.
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[….] A minha maior dificuldade foi entender meu papel na instituição e fazer
com que os gestores e servidores entendessem esse papel,  pois muitas
vezes fui  cobrada para realizar  tarefas mais administrativas e de menos
importância em detrimento de ações de jornalismo e divulgação científica.
(C7).

A situação  também é  compartilhada  por  C9,  ao  afirmar  que  “Sim,  muitas

demandas com pouco tempo para executá-las”. As respostas parecem evidenciar a

necessidade de revisão na estrutura da área no IFSC. Na Política de Comunicação

da instituição, publicada em 2013, consta a recomendação para que cada câmpus

tenha uma Unidade Organizacional de Comunicação, para planejamento e execução

de atividades de comunicacionais, e que está “ligada diretamente ao gabinete do

Diretor Geral” (IFSC, 2013, p.88). 

Nesse mesmo documento norteador do IFSC, é descrita a função do jornalista

regionalizado:

Em uma primeira etapa, esta Política indica um Plano de Atuação Regional
de  jornalistas  para  atender  os  câmpus  de  regiões  que  não  possuem
servidores  desta  área.  Esse profissional,  embora lotado em determinado
câmpus, deve manter contato direto e sistemático com a Dircom, que deve
acompanhar,  supervisionar  e  avaliar  seu  trabalho,  haja  vista  suas
especificidades e competências e, ainda, visando uma atuação sistêmica.
(IFSC, 2013, p. 88).

Como  mais  da  metade  dos  comunicadores  ingressou  na  instituição  nos

últimos cinco anos e a Política entra no sexto ano em 2019, pode-se dizer que a

maioria  teve  o  documento  à  disposição para  regular  sua atuação.  A Política  de

Comunicação do IFSC também indica a contratação de profissionais de jornalismo

para as mesorregiões de Santa Catarina. Como já informado, dos 11 participantes

desta pesquisa, quatro atuam dessa forma regionalizada, atendendo a mais de um

câmpus.

A situação  do  comunicador  do  Oeste  Catarinense  merece  uma  descrição

própria por atender cinco câmpus27. Com carga horária de cinco horas diárias, como

prevê  o  decreto  federal  número  83.284/79, e  lotado  no  Câmpus  Chapecó,  o

profissional precisa viajar cerca de 130 quilômetros para chegar a São Miguel do

27Apesar da Política de Comunicação do IFSC prever que “o ideal é que, localmente ou pelo menos
regionalmente, os câmpus contem com profissionais com formação específica para a execução de
processos e edição de produtos de comunicação” (2013, p. 87), a abertura de vagas em concurso
público para  técnicos-administrativos  fica  a  cargo de discussões dos gestores dos câmpus e  da
Reitoria no Colégio de Dirigentes do IFSC.
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Oeste e outros cem quilômetros em direção contrária para se locomover de Chapecó

a São Lourenço do Oeste. A região tem a agropecuária e a indústria de alimentos

como fortes setores econômicos. Boa parte dos cursos da instituição ofertados nos

câmpus da região seguem esses eixos tecnológicos28.  E portanto,  a  atuação do

comunicador precisa contemplar o atendimento a essas especificidades, exigindo

maior disponibilidade de tempo para os deslocamentos, o que entra em choque com

o maior número de câmpus a serem atendidos.

Nas  respostas  já  descritas,  fica  evidente  a  dificuldade  apontada  por

comunicadores  em atender  mais  de  um câmpus  ao  mesmo  tempo e  de  outros

setores  da  instituição  entenderem  o  papel  desse  profissional  na  divulgação  e

Comunicação institucional. Ressalta-se, ainda, a ausência de capacitações logo que

ingressam na instituição, como apontado por C6, em depoimento já apresentado,:

“...não tive capacitação inicial. A primeira capacitação com a equipe da Reitoria foi

nove meses após meu ingresso”. 

Essa ausência de formação para uma atuação tão específica demonstra a

necessidade de se pensar quais as particularidades do trabalho de comunicadores

em uma instituição com aspectos tão específicos como a EPT.

4.3 O QUE PENSAM OS COMUNICADORES SOBRE JORNALISMO NA EPT

Na Lei de criação dos Institutos Federais (Brasil, 2008), estão descritas nove

finalidades e características que constituem a Rede Federal29. É com base nessa

28 Os  cursos  ofertados  pela  instituição  estão  relacionados  a  eixos  tecnológicos  e  áreas  do
conhecimento. Os eixos são definidos pelo Catálogo nacional para cursos técnicos. 
29 Segundo  o  art.  6º,  os  Institutos  Federais  têm  por  finalidades  e  características:
- ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e
qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com
ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 
-  desenvolver  a  educação profissional  e  tecnológica como processo educativo  e  investigativo  de
geração e adaptação de soluções técnicas e  tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades
regionais;
- promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação
superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;
- orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos,
sociais  e  culturais  locais,  identificados  com  base  no  mapeamento  das  potencialidades  de
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
-  constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências,  em geral,  e de ciências
aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação
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legislação que se  consolidou a missão do IFSC:  “Promover  a inclusão e formar

cidadãos,  por  meio  da  educação  profissional,  científica  e  tecnológica,  gerando,

difundindo  e  aplicando  conhecimento  e  inovação,  contribuindo  para  o

desenvolvimento socioeconômico e cultural.”30

Compreender a legislação da rede e a missão institucional, assim como suas

características, constitui  parte do conhecimento necessário para o profissional da

Comunicação. Por esse motivo, os participantes da pesquisa foram questionados

sobre  o  que  entendem como as  principais  missões  da  Educação  Profissional  e

Tecnológica. 

A profissionalização ou qualificação para o mercado de trabalho foi destacada

como  missão  da  EPT  por  nove  dos  11  participantes,  como  C2:  “qualificar  os

cidadãos para ingresso no mercado de trabalho” e C11: “formação de profissionais

qualificados  para  exercer  seu  trabalho”.  Já  C6  e  C7  destacam  a  formação

qualificada como “tentativa de garantir opções de renda para jovens e adultos” (C6)

e  “promovendo  mais  oportunidades  de  trabalho  principalmente  aos  jovens  em

situação de vulnerabilidade” (C7). 

Observa-se,  ainda,  que  dois  participantes  deixam  expressa  em  suas

respostas a relação entre a qualificação do trabalho e as necessidades do mercado,

como respondido por C7: “contribuir para maior competitividade do setor produtivo a

partir da qualificação dos trabalhadores e desenvolvimento de tecnologias”, e C10:

“contribuir para o desenvolvimento local e regional, oferecendo capacitação a quem

mais precisa”.

Nove  participantes  incluíram  em  suas  respostas  a  necessidade  de  a

qualificação  estar  vinculada  a  uma  formação  cidadã,  como  C3:  “Capacitar

trabalhadores por meio de uma educação que promova a cidadania” e C9: “Formar

sujeitos  para,  além  de  atuarem  no  mercado  de  trabalho,  repensarem  as  suas

práticas  profissionais  e  pessoais”.  Destaca-se  que  a  formação  cidadã  para  a

empírica;
- qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições
públicas  de  ensino,  oferecendo capacitação  técnica  e  atualização  pedagógica  aos  docentes  das
redes públicas de ensino;
- desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
- realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo
e o desenvolvimento científico e tecnológico;
- promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as
voltadas à preservação do meio ambiente. (BRASIL, 2008).
30 Disponível em: http://www.ifsc.edu.br/missao-visao-e-valores.

http://www.ifsc.edu.br/missao-visao-e-valores
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inclusão social é prerrogativa para atuação nas instituições federais de EPT e consta

nos documentos de criação da Rede Federal.

Já os participantes C4 e C5 deram destaque à democratização da Educação

de  qualidade  e  da  pesquisa  científica:  “Entendo  a  EPT  como  um  motor  da

transformação local, seja por meio do ensino, da pesquisa ou da extensão” (C4) e

“Acredito no papel da rede em ampliar as possibilidades de educação de qualidade,

proporcionar o ensino técnico com viés social e incentivar a pesquisa e a extensão”

(C5). 

Apesar de uma das finalidades da Rede Federal ser a divulgação científica e

tecnológica (BRASIL, 2008), apenas dois participantes incluíram em suas respostas

algo que expressasse o objetivo: C4 citou como missão “difundir e democratizar o

conhecimento científico, profissional e tecnológico” e C7 “difusão do conhecimento

científico”. Na resposta de C2, “ampliar oportunidade de conhecimento científico e

tecnológico”, não fica claro se ao fazer esse comentário o comunicador se referia à

divulgação ou ao maior ingresso de estudantes na instituição. Nenhuma resposta, no

entanto,  deixa claro se esta ampliação de acesso ao conhecimento faz parte do

processo educacional, ou seja, tem como foco os estudantes, ou se a difusão dos

conhecimentos trata-se de um processo formal de comunicar para a sociedade o

que está sendo construído em conhecimento científico e tecnológico na instituição.

Na pergunta seguinte, os participantes foram convidados a responder qual o

principal  papel  do  comunicador  na  EPT.  A  maioria  percebe  a  divulgação  da

instituição, dos cursos ofertados e das atividades realizadas nela ou por ela como

principal atributo do comunicador. Dois deles citaram que o papel também é divulgar

a EPT em si: “Para mim, o principal papel do jornalista na EPT é tentar garantir que

a sociedade,  especialmente aquela [a  parcela que agrega sujeitos]   com menos

condições  financeiras,  saiba  que  a  EPT  existe  e  tem  opções  variadas  de

profissionalização”  (C6);  “Fazer  a  EPT se  tornar  mais  conhecida,  pois  ainda  há

desconhecimento e até preconceito sobre ela” (C7).

Os participantes tiveram, ainda, a oportunidade de detalhar mais sobre o que

pensam da sua missão como comunicadores, ao serem questionados sobre o que

entendem como Jornalismo Científico e, especificamente, como Jornalismo na EPT.

As respostas às duas perguntas foram bastante similares, ao citarem a divulgação
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de projetos de pesquisa, extensão e inovação como forma de difundir conhecimento

científico.

Os  entrevistados  também  citaram  a  questão  da  linguagem.  Dos  11

participantes,  cinco  pontuaram  a  necessidade  de  uma  abordagem  dos  temas

relativos à EPT destinada aos não-cientistas, ou seja, a uma parcela significativa da

comunidade a que se volta a Comunicação feita na Rede. O comunicador C2 relata

que é necessário que a linguagem seja “decodificada e adaptada ao público não

especialista”.  Para C5, é necessária uma “linguagem mais simples e acessível a

todos”. Para C9, jornalismo científico “é a maneira de decodificar a linguagem da

ciência e da tecnologia, que na maioria das vezes é muito complexa, transformando-

a em uma linguagem acessível ao grande público”. O comunicador C3 cita, ainda, a

necessidade  de  divulgar  o  conhecimento  científico  “como  ele  é  aplicado  no

cotidiano.”

Ao  discorrerem  sobre  a  produção  jornalística  de  temas  relacionados  a

Ciências na instituição, os participantes agregam o termo “EPT” às respostas da

questão anterior, reforçando o papel de divulgar pesquisas científicas. O depoimento

do  entrevistado  C11  pode  ser  usado  para  sintetizar  o  entendimento  do  grupo

pesquisado sobre a atuação dos comunicadores em EPT: “Jornalismo que lida com

a  divulgação  de  pesquisa  e  inovação  e  difusão  de  conhecimento  científico

produzidos dentro das instituições da EPT”.

4.4 CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA ROTINA DO COMUNICADOR DO IFSC

Depois das questões abertas -  relativas ao perfil  dos comunicadores do

IFSC, à percepção desses profissionais em relação à instituição e à comunicação na

EPT, às dificuldades ao ingressarem na Rede Federal  e à sua missão enquanto

comunicadores  -  eles  foram  convidados  a  responder  a  um  segundo  bloco  de

questões,  relacionado à  rotina de trabalho e,  de modo mais  específico,  à  forma

como desenvolvem o trabalho de divulgação científica.
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Gráfico 2 - As origens das pautas relacionadas a Ciência e Tecnologia

Fonte: Elaborado pela autora.

Ao serem questionados sobre a origem das pautas de Ciência e Tecnologia,

dez dos 11 participantes afirmaram que frequentemente elas surgem da busca ativa

do próprio comunicador.  Entre as demais alternativas, foram indicadas com mais

frequência  as pautas sugeridas por professores (oito responderam que essa forma

é frequente) e por gestores (sete responderam que são frequentes as pautas que

chegam por esse público). Segundo os comunicadores, os alunos são os que menos

sugerem reportagens: oito responderam que raramente e três que nunca recebem

pautas de discentes.

Na sequência, foi perguntado se, a partir da sugestão de pauta, o assunto é

trabalhado pelo comunicador. Nesse ponto, as respostas foram bastante distintas.

Três comunicadores responderam que a decisão de trabalhar  a  pauta  é sempre

individual (dele próprio), quatro que esta é a forma mais frequente de decisão e para

outros três a decisão raramente é individual. A alternativa que mais ocorre, segundo

esses  participantes,  é  que  a  decisão  é  coletiva,  tomada  em reuniões  de  pauta

(indicada por cinco dos 11 comunicadores). 

Sobre  a  frequência  com  que  são  produzidas  reportagens  de  Ciências  e

Tecnologias, a pesquisa propôs como alternativas à questão uma divisão em áreas

de conhecimento, conforme previsto na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL,

2017): Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da
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natureza  e  suas  Tecnologias;  Ciências  humanas  e  sociais  aplicadas;  Formação

técnica e profissional. A apresentação das categorias foi proposital para promover

entre os pesquisados uma reflexão prévia sobre o que é Ciências - nesta pesquisa

entendida  como  o  conjunto  de  conhecimentos  sistematizados,  produzidos

socialmente ao longo da história,  na busca da compreensão e transformação da

natureza e da sociedade (BRASIL, 2013, p.162)  e que, portanto, não é restrita a

áreas  “duras”,  como  Física  e  Matemática.  Dessa  forma,  buscou-se  alertar  os

pesquisados  sobre  possíveis  assuntos  que  eles  poderiam  não  perceber  na

categorização “Ciências e Tecnologias”. 

Gráfico 3 - Frequência com que as áreas do conhecimento relacionadas foram
tratadas pelos comunicadores no período de dois meses

Fonte: Elaborado pela autora.

Entre as opções, a Formação técnica e profissional foi a área mais tratada,

segundo  o  grupo,  nos  dois  meses  anteriores  à  aplicação  do  questionário  desta

pesquisa  -  a  delimitação  de  período  foi  explicitada  na  pergunta.  Oito  deles

responderam  que  foi  tratada  com  muita  frequência  no  período  determinado,

tornando explícito um dos principais diferenciais de uma instituição como o IFSC:

“ofertar educação profissional e tecnológica”  - finalidade descrita na lei de criação

da Rede Federal (BRASIL, 2008). No entanto, dois comunicadores responderam que

foi pouco frequente a abordagem de assuntos relacionados à “Formação técnica e

profissional” e um informou que não tratou do tema nesse período delimitado de dois

meses. 
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As  áreas  que  apareceram  em  seguida  como  mais  tratadas  pelos

comunicadores  foram  Ciências  da  Natureza  e  suas  Tecnologias  e  Ciências  da

Matemática e suas Tecnologias. Já a área de Linguagens  (Português, Literatura,

Artes e Línguas) foi pouco tratada por oito comunicadores e um deles respondeu

não ter abordado a área em dois meses de trabalho - período delimitado na questão.

Tratamento parecido tiveram as Ciências Humanas (História, Sociologia, Filosofia e

Geografia): a área não foi tratada por quatro dos sujeitos da pesquisa e cinco deles

responderam que pouco abordaram assuntos relativos à área nos dois meses.

As  respostas  levam  a  alguns  questionamentos  que  podem  ser  foco  de

pesquisas posteriores. Um deles é se existiria relação entre esse baixo índice de

pautas sobre Linguagens e Humanas com o fato de o IFSC tradicionalmente ser

visto  como  uma  escola  com  cursos  mais  relacionados  à  Matemática,  Física  e

Química.  Estaria  claro  para  os  servidores  da  instituição,  especialmente  aos

comunicadores, que a antiga Escola Técnica31 hoje tem no seu foco formativo as

demais áreas do conhecimento, desde disciplinas obrigatórias em currículos, como

Filosofia, até projetos de extensão que envolvem Artes? Outro questionamento que

essas  respostas  trazem  à  tona  é  se  os  comunicadores  deixaram  revelar  uma

percepção do senso comum de que assuntos relacionados às áreas de Humanas e

Linguagens não são percebidos como Ciências.32

A análise  dos  dados  deixou  evidente  o  quanto  as  pautas  de  Ciências  e

Tecnologias  representam do  total  de  assuntos  tratados  como  reportagens  pelos

comunicadores  do  IFSC.  Mais  de  80%  deles  responderam  que  as  pautas

relacionadas  ao  conjunto  das  cinco  áreas  descritas  na  questão  anterior

corresponderam a menos de 40% do total das reportagens produzidas no período de

dois meses de análise, conforme fica evidenciado no gráfico a seguir:

31 A Escola Técnica Federal de Santa Catarina (ETF-SC) foi instituída em 1968 com o objetivo de
oferecer cursos técnicos de segundo grau (atual ensino médio). Em 2002, a ETF-SC foi transformada
oficialmente em Cefet-SC e, em 2008, com a criação da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, o Cefet-SC transformou-se em Instituto Federal  de Educação, Ciência e
Tecnologia de Santa Catarina (IFSC).
32 Neste momento da pesquisa,  optou-se por  não aprofundar  essas questões por  entender que
possivelmente há mais fatores que influenciam neste resultado e que mereceriam uma análise mais
detalhada, podendo, inclusive, ser tema de estudos futuros.
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Gráfico 4 - Percentual de pautas de Ciências e Tecnologias em relação ao total de
pautas produzidas pelo comunicador em dois meses

Fonte: Elaborado pela autora.

A alternativa de que as pautas de Ciências e Tecnologias representariam de

80 a 100% do total  de  assuntos  abordados não foi  assinalada por  nenhum dos

comunicadores.  Ao  serem perguntados  -  em uma  questão  aberta  -  sobre  quais

assuntos são mais recorrentes na produção de notícias, os processos de ingresso

figuraram como o  tema mais  comum -  presente  em todas  as  11  respostas.  Os

comunicadores citaram ainda editais de forma geral (subentende-se que processos

de ingresso fazem parte da gama de editais, mas não são exclusividade) e, de forma

mais pontual, os avisos acadêmicos, assuntos administrativos e eventos. 

Os temas citados estão na categoria de assuntos factuais, que no Jornalismo

têm prioridade de divulgação por  terem prazos que precisam ser  cumpridos.  As

respostas  indicam  que  o  cotidiano  da  Comunicação  é  tomado  pela  rotina  das

divulgações factuais - necessárias para o relacionamento da instituição com seus

públicos  mas  que comprometem o desenvolvimento  de  outra  frente  do  setor  de

Comunicação, a divulgação científica.

Notou-se,  no  entanto,  que  alguns  participantes  incluíram  nessa  resposta

pautas que podem ser classificadas também como Jornalismo Científico. É o caso

dos  eventos,  citados  por  C1,  C2,  C3,  C5,  C,  C8  e  C11.  Por  se  tratar  de  uma



63

instituição  de  ensino,  supõe-se  que  esses  eventos  tenham  relação,  de  alguma

forma, com Educação, Ciência ou Tecnologia. Em algumas respostas, isso fica ainda

mais evidente, como na de C7: “Outras pautas recorrentes são alunos com destaque

em competições e cobertura de eventos internos, científicos e culturais do IFSC”.

Para 100% dos participantes da pesquisa, a produção de pautas sobre temas

de Ciência  e Tecnologia  no IFSC poderia  ser  maior.  O excesso de trabalho em

outras atividades é apontado por nove dos 11 participantes como principal motivo

para essa produção abaixo do esperado. Também foram apontados como motivos

frequentes a ausência de sugestões de pauta sobre temas de Ciência e Tecnologia

(indicada por nove comunicadores) e a dificuldade de contato com pesquisadores

(apontada por seis comunicadores).

Uma alternativa apresentada junto a essa mesma questão foi a dificuldade em

trabalhar as temáticas de Ciências e Tecnologias em linguagem acessível. Para sete

participantes este motivo raramente impacta na baixa produção e para um deles,

nunca impacta. Para a maioria, a necessidade de transpor uma linguagem técnica

para uma coloquial não é empecilho para a divulgação de Ciências e Tecnologias.

Vale  lembrar  que,  na  primeira  etapa  do  questionário,  foi  abordado  com  os

comunicadores o que eles entendem como Jornalismo Científico e, em uma questão

aberta, cinco dos 11 participantes citaram a linguagem acessível como necessária

para a construção das reportagens.

Bueno (2014,  p.16)  ressalta  que,  em virtude do perfil  do  público  a  que a

divulgação  científica  se  destina,  “o  seu  discurso  ou  linguagem  tem  que  ser,

obrigatoriamente,  submetido  a  um  processo  de  recodificação”.  O  autor  utiliza  o

termo transposição de uma linguagem especializada para outra não especializada. A

transposição,  aqui,  pressupõe  a  construção  de  um  novo  discurso  a  partir  da

tradução  de  termos  técnicos,  de  contextualizações,  de  comparações  e  demais

técnicas do Jornalismo que podem ser empregadas para facilitar a compreensão do

assunto.

4.5 A CONSTRUÇÃO DAS REPORTAGENS SOBRE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

A produção jornalística envolve critérios que vão desde a factualidade de uma
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informação até a relevância do assunto para determinada comunidade. É o conceito

de noticiabilidade, definido por Wolf (1996) e Traquina (2005) como o conjunto de

critérios  e  operações  que  fornecem  a  determinado  assunto  a  possibilidade  de

merecer tratamento jornalístico, isto é, possuir valor como notícia: “Assim os critérios

de  noticiabilidade  são  o  conjunto  de  valores-notícia  que  determinam  se  um

acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser julgado

como merecedor de ser transformado em matéria noticiável.”  (Traquina, 2005, p.

63).

Os  critérios  definidos  pelo  autor  tiveram  como  base  o  fazer  jornalístico

relacionado  à  imprensa  convencional:  jornais  impressos,  de  rádio  e  TV.  Nesta

pesquisa, no entanto, entende-se que, apesar de a literatura estar fundamentada em

uma prática profissional dominante na época, a mudança de meios não altera os

critérios básicos de noticiabilidade. Deve-se reconhecer que, com a proliferação da

Internet,  a questão da factualidade, por exemplo, passou a ter impacto maior na

decisão  de  publicação.  Apesar  disso,  a  dinâmica  profissional  na  utilização  de

critérios para a noticiabilidade continua atual.

É nesse sentido que a pesquisa se fundamenta: entendendo que os critérios

podem variar de acordo com a época, com o veículo de Comunicação, com a equipe

de profissionais, com o público daquela notícia, etc. Como se buscou conhecer a

realidade da produção jornalística dentro de uma instituição de ensino e, portanto,

com temas específicos, alguns valores-notícia citados pelos autores, como a morte

ou o escândalo, não foram contemplados no questionário por se compreender que

são critérios pouco significantes para a atuação profissional na EPT.

Com  base  nesses  aspectos,  a  pesquisa  teve  como  meta  conhecer  a

percepção  dos  comunicadores  do  IFSC em relação  aos  critérios  adotados  para

selecionar um assunto e produzir uma reportagem dentro das áreas de Ciências e

Tecnologias.  A  relevância  e  a  novidade  do  tema  tratado  são  critérios  muito

valorizados por todos os 11 participantes da pesquisa na seleção de uma pauta. A

proximidade do tema ao público a que se destina ou um assunto inesperado também

são muito valorizados por dez dos participantes. Já a notoriedade do pesquisador,

que na mídia tradicional possui relevância, para três comunicadores do IFSC não

têm  importância  alguma  e  para  os  outros  oito,  é  algo  pouco  valorizado  ao  se

selecionar uma pauta.
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Além do  assunto,  há  outros  aspectos  que  contribuem para  a  seleção  de

notícias, como a disponibilidade de tempo do comunicador  em produzir determinada

reportagem - o que foi apontado como um fator muito valorizado por todos os 11

participantes. A disponibilidade de recursos físicos e financeiros para realização da

reportagem também é um aspecto muito valorizado por oito deles. Aqui vale lembrar

que  quatro  participantes  da  pesquisa  atendem  mais  de  um  câmpus

sistematicamente, ou seja, faz parte da rotina de trabalho depender de condições

para  ir  pessoalmente  até  os  locais  em  que  estão  ocorrendo  os  projetos  ou

atividades.  Destaca-se,  ainda,  que outros  cinco comunicadores estão lotados na

Reitoria  e  podem  atender  todos  os  câmpus,  especialmente  os  da  Grande

Florianópolis que não contam com esses profissionais em seus quadros próprios,

dependendo também de condições para deslocamento.

Já  a  concorrência  -  valor-notícia  fundamental  entre  comunicadores  que

atuam  em  veículos  de  comunicação  -  é  um  critério  pouco  valorizado  por  seis

comunicadores e insignificante para dois deles.Para a produção da reportagem em

si, os comunicadores informaram que as  entrevistas são feitas com mais frequência

pessoalmente, por telefone ou e-mail, nessa ordem de relevância. No entanto, dois

comunicadores responderam que frequentemente elaboram suas reportagens sem

entrevistas, com base em documentos,  como artigos científicos produzidos pelos

pesquisadores, via de regra, docentes. Esta opção foi utilizada raramente por outros

seis comunicadores e nunca foi utilizada por outros três.

Outro aspecto da produção de notícias diz  respeito  aos valores-notícia de

construção, que segundo Traquina (2005) envolvem as qualidades da estrutura da

notícia, sugerindo o que deve ser realçado, priorizado ou até omitido ao se fazer a

reportagem.  São  seis  esses  critérios  segundo  o  autor:  a  simplificação,  a

amplificação, a relevância, a personalização, a dramatização, e a consonância.

Todos  os  participantes  da  pesquisa  responderam  que  valorizam  muito  a

relevância  do  acontecimento.  A simplificação  -  escrever  de  forma  a  facilitar  a

compreensão e sem ambiguidades - e  a consonância - quando a notícia é inserida

num contexto já conhecido - também são critérios muito valorizados pela maioria dos

participantes  da  pesquisa.  Já  a  dramatização  -  quando  o  lado  emocional  do

acontecimento  é  reforçado  -  e  a  personalização  -  valorização  das  pessoas

envolvidas  -  são  critérios  pouco  valorizados  ou  insignificantes  ao  construir  a
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reportagem para a maioria dos comunicadores.

Ainda  sobre  a  construção  da  reportagem,  60%  deles  informaram  que

raramente e 40% frequentemente consultam ou entrevistam fontes externas ao tema

que estão trabalhando, de modo a complementar os textos.

Gráfico 5 - Recursos utilizados na produção das entrevistas

Fonte: Elaborado pela autora.

Sobre os meios utilizados para tratar de assuntos relacionados a Ciências e

Tecnologias, nove comunicadores responderam que sempre utilizam o texto escrito

e  outros  dois,  frequentemente.  Vídeo  e  áudio  são  os  menos  utilizados  -  quatro

comunicadores responderam que nunca utilizam vídeo e seis nunca gravam áudios.

As reportagens sobre Ciências e Tecnologias produzidas pelos jornalistas e

relações-públicas do IFSC são destinadas tanto  à comunidade interna (alunos e

servidores) quanto à comunidade externa. A ampla abrangência pode ser percebida

pelos meios que os comunicadores utilizam para a divulgação. 
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Gráfico 6 - Meios utilizados para divulgação de reportagens sobre Ciências e
Tecnologias

Fonte: Elaborado pela autora.

A rede social Facebook foi citada como o meio que os 11 participantes sempre

utilizam. Dez deles responderam que também sempre veiculam as notícias no site

da  instituição.  Outro  meio  frequentemente  utilizado  é  através  do  trabalho  de

assessoria de Comunicação - em que as reportagens viram sugestões de pauta para

veículos  de  imprensa.  Youtube  e  Instagram figuram entre  meios  utilizados  mais

raramente. Os meios menos utilizados são rádio e jornal ou boletim impressos.

Diante  dessas  respostas,  fica  evidente  a  preferência  por  meios  online  de

divulgação, em consonância com a tendência de Jornalismo na atualidade. Além das

facilidades de inserção das notícias  em sites  e  páginas de redes sociais  -  sem

limites de espaço, por exemplo, estes meios permitem uma interação maior com os

públicos. Dos 11 comunicadores, nove responderam que acompanham o retorno dos

públicos diante das reportagens. Em uma pergunta aberta, eles foram convidados a

responder  como  fazem  esse  acompanhamento  e  citaram  o  monitoramento  de

acessos, visualizações e comentários nos posts das redes sociais.
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4.6 AS RELAÇÕES NO PROCESSO COMUNICACIONAL

Como visto, para determinado assunto virar notícia, há uma série de critérios.

Mas antes de técnicas serem colocadas em prática, a relação entre entrevistador e

entrevistado necessita de um elo de confiança: o pesquisador precisa confiar que

aquele profissional apresentará o assunto de forma clara, sem cometer erros. E o

comunicador precisa ser ético a ponto de não deixar que o sensacionalismo de uma

manchete  ou  a  concorrência  pela  agilidade  na  publicação  se  sobreponham  ao

serviço que aquela informação trará ao público.

A relação entre entrevistador e entrevistado também foi  questionada nesta

pesquisa  de  campo.  Para  10  comunicadores,  o  entrevistado  frequentemente

responde  dúvidas  e  questionamentos  de  forma  clara  e  objetiva.  Sete  deles

responderam, ainda, que percebem que o entrevistado frequentemente entende a

função do jornalista em transpor a linguagem científica para uma linguagem que

possa ser entendida pelo público leigo e quatro responderam que isso raramente

ocorre. 

Essa relação possivelmente conflituosa é reconhecida por Bueno (2010, p.4),

diante de culturas profissionais e objetivos de comunicação diferentes: 

As características intrínsecas aos processos de produção que os incluem
propiciam atritos que podem não ser toleráveis. Pesquisadores ou cientistas
têm restrições importantes ao esforço de popularização da ciência que se
respalda no sensacionalismo e,  sobretudo, evidenciam sua contrariedade
quando  são  surpreendidos  pela  alteração  comprometedora  de  suas
declarações à imprensa.

As respostas dos comunicadores, ao reconhecerem mais entendimentos que

conflitos, podem indicar que pesquisadores e comunicadores como colegas em uma

mesma instituição teriam mais condições de construir relações de confiança. Essa é

uma percepção que mereceria mais estudos e comparações com outros grupos de

comunicadores.

Por outro lado, apesar de a maioria ter respondido que o entrevistado entende

o  trabalho  jornalístico,  todos  os  comunicadores  afirmaram  que  a  relação  entre

pesquisador,  professor,  técnicos  e  comunicadores  precisa  melhorar.  Eles  foram

convidados a dar  sugestões,  em uma questão aberta,  para que isto  ocorra.  Um
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comunicador (C9) não respondeu. 

A maioria  das  respostas  apontou  para  a  necessidade  de  pesquisadores

melhorarem  o  entendimento  que  têm  sobre  o  que  é  notícia  e  como  ocorre  o

processo jornalístico, como expresso nas respostas de C1, C2, C4, C5, C6, C7, C10

e  C11.  O  participante  C1  cita  o  timing  como  algo  fundamental  para  os

pesquisadores: 

A principal dificuldade é fazer o pesquisador entender que o projeto dele
pode ser notícia. Fazer ele comunicar ANTES33.  Normalmente, perdemos
muito tempo correndo atrás de pesquisas que já foram finalizadas, ou cujos
experimentos/eventos renderiam matérias, mas já foram realizados.

Os entrevistados C4, C10 e C11 citam ainda a necessidade de o pesquisador

compreender que a notícia tem como destinatário o público leigo: “é preciso que

fique clara a ideia de que o leitor nem sempre terá aquele conhecimento do assunto

e  entender  o  veículo  para  o  qual  ele  está  se  comunicando”  (C4);  “Do  lado  do

pesquisador, o principal é entender que a divulgação não vai ser feita apenas para

seus pares, mas para o grande público, que precisa compreender o assunto” (C11) e

“É fundamental que os pesquisadores entendam a importância de compartilhar a

informação” (C10).

Já  o  participante  C6  pontuou  outra  atitude  que  dificultaria  a  relação:

“Pesquisador/professor/técnico não deveria pedir para ler a reportagem quando esta

é  produzida,  deveria  deixar  aberto  como  decisão  do  comunicador”.  Em  outra

questão, os comunicadores foram indagados se, depois da reportagem produzida,

ela é compartilhada ou revisada pelo entrevistado antes da publicação:

33 A ênfase, em letras maiúsculas, foi dada pelo entrevistado.
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Gráfico 7 - Revisão das reportagens pelo entrevistado antes da publicação

Fonte: Elaborado pela autora.

A maior  frequência  das  respostas,  como  indicado  pelo  gráfico,  é  de  que

raramente a reportagem é compartilhada ou revisada pelo entrevistado antes da

publicação. A alternativa “sempre” teve a menor frequência de respostas. Este é um

ponto  bastante  polêmico  e  não  consensual  na  atividade  jornalística,  como ficou

evidente nas respostas, também entre os jornalistas da Rede EPT. 

Retomando a questão aberta sobre sugestões para melhorar a relação entre

pesquisadores  e  comunicadores,  C3  indicou  a  necessidade  de  aproximar  esses

diferentes públicos: “Uma das possibilidades seria que o jornalista participasse, por

exemplo, de algumas reuniões do conselho de gestão”. Os comunicadores C2, C7 e

C10 lembraram que a instituição possui uma Política de Comunicação que poderia

auxiliar nessas relações: “A Política de Comunicação previa a elaboração de planos

de comunicação em todos os câmpus, o que possibilitaria ações nesse sentido, mas

infelizmente ela foi abandonada” (C2) e “Pôr em prática os preceitos da Política de

Comunicação do IFSC realizando divulgações e capacitações para que todos os

servidores  se  sintam  integrantes  e  responsáveis  pela  comunicação  institucional”

(C7).

Além de C7,  a  sugestão de capacitações para  os  pesquisadores também



71

partiu  de  C2,  C4,  C5  e  C10.  O  esforço  de  ambos  os  lados  (pesquisadores  e

comunicadores)  para  a  adequação  de  discurso  e  a  simplificação  de  temas

complexos é visto por Bueno (2009, p.15)  como essencial para que a interação com

o público leigo seja bem-sucedida: “pressupõe conscientização e ainda capacitação

das fontes especializadas”. 

Nesse sentido, C4 traz um termo comum na área de Jornalismo: o  media

training, ou treinamento para as mídias, em que pessoas que não são da área da

Comunicação recebem orientações de como dar  entrevistas,  como se relacionar

com jornalistas e como falar para diferentes públicos: “Seja media training, seja outra

forma. Mas é preciso que fique clara a ideia de que o leitor nem sempre terá aquele

conhecimento do assunto e entender o veículo para o qual ele está se comunicando”

(C4). 

Entre os 11 participantes da pesquisa,  dois  citaram a responsabilidade do

jornalista nessa relação. Para C11, “o comunicador precisa traduzir o conhecimento

e os termos técnicos para o grande público, mas sem deturpar o conceito do que

está sendo divulgado”. O entrevistado C10 citou explicitamente a necessidade de

cursos  de  qualificação  para  os  comunicadores:  “Acredito  que  deva  haver

capacitações tanto para os jornalistas/RPs quanto para os pesquisadores. No caso

dos comunicadores, seria interessante uma capacitação em Jornalismo Científico.”

Já C8 acredita que a melhor relação é “um processo que vem com o tempo, em que

o jornalismo precisa demonstrar e afirmar sua importância dentro da instituição”. 

Essa  última  colocação  remete  à  ideia  de  pertencimento:  o  quanto  esses

comunicadores se sentem como parte da instituição e o quanto a instituição e seus

sujeitos  reconhecem  os  comunicadores  como  peças  fundamentais  do  processo

educacional? Acreditamos que o conhecimento sobre a instituição, sobre a EPT e

sobre  o  fazer  profissional  pode  contribuir  com  a  consolidação  do  trabalho  dos

comunicadores do IFSC, lembrando que nesta pesquisa os entrevistados deixaram

evidentes  as  dificuldades  ao  ingressarem  na  instituição,  ao  compreenderem  as

particularidades da EPT, ao se relacionarem com os pesquisadores e ao se dividirem

entre coberturas factuais e de divulgação científica.

Diante  dessas  limitações,  mas  principalmente  vislumbrando  uma

Comunicação  efetiva  para  a  democratização  do  conhecimento  gerado  nas
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instituições de  EPT, percebe-se que é possível traçar um caminho sobre o que é o

Jornalismo  na  Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica.  Ao  longo  desta

pesquisa não se encontrou material na literatura brasileira para este segmento do

Jornalismo, que têm muitas similaridades com o Jornalismo Científico34 e com a

Educomunicação35,  mas  que  tem  características  próprias  e  que  precisam  ser

consideradas.

Considerando  esse  contexto  descrito,  podemos  afirmar  que  os  dados

coletados e analisados nesta pesquisa corroboram a necessidade de construção de

diretrizes para Jornalismo em EPT. Essa é uma definição nova e que precisa ser

sistematizada para servir tanto como campo de estudo para os pesquisadores das

áreas da Comunicação e da Educação, quanto como alicerce para as rotinas dos

profissionais que atuam na Rede Federal. Por ser um conceito bastante específico,

ele precisa ser validado por aqueles que o colocam em prática todos os dias. É a

partir deste entendimento que a análise dos dados obtida na pesquisa com os 11

comunicadores  subsidiou  a  elaboração  do  produto  educacional,  parte  integrante

deste  trabalho,  conforme  critérios  da  Capes  para  Mestrados  Profissionais.  No

capítulo que segue, será apresentada a formação continuada “Construindo Diretrizes

para  o  Jornalismo  em  EPT”,  cuja  proposta  é  ampliar  os  conhecimentos  dos

comunicadores da Rede Federal e, de forma coletiva, construir as diretrizes para a

atuação jornalística na EPT.

34 Jornalismo Científico é concebido por Bueno (1985) como a especialidade do Jornalismo que se
preocupa  em  transferir  aos  não-iniciados  informações  especializadas  de  natureza  científica  e
tecnológica.
35 Soares (1999) define Educomunicação como  o conjunto  de processos,  programas e produtos
destinados a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou
virtuais, tais como escolas, centros culturais, emissoras de TV e rádios educativas e outros espaços
formais ou informais de ensino e aprendizagem.
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5 PRODUTO EDUCACIONAL: A FORMAÇÃO “CONSTRUINDO DIRETRIZES 

PARA O JORNALISMO EM EPT”

Como servidora do IFSC desde 2013, esta pesquisadora acumulou vivências

muito  parecidas  com  as  relatadas  pelos  comunicadores,  ao  responderem  ao

questionário da pesquisa de campo deste trabalho. Ao entrar na instituição, assumi a

primeira vaga de jornalista regionalizado, em Joinville. Na época, atendia, além dos

câmpus Joinville e Canoinhas, os dois de Jaraguá do Sul36. Ao ser removida para

Florianópolis, um ano depois, passei a atuar na IFSCTV37 - o canal de vídeos via

web da instituição e que tem como meta principal a divulgação científica. Com o

trabalho no IFSC mais voltado a reportagens sobre Ciência e Tecnologia e com o

ingresso  no  Mestrado  em  Educação  Profissional  e  Tecnológica  -  ProfEPT,  na

instituição associada (IA) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de

Santa Catarina - IFSC38, foi percebendo que desconhecia aspectos da instituição e

da EPT e que eram fundamentais para a minha prática profissional. As unidades

curriculares do programa e a pesquisa - bibliográfica e de campo - possibilitaram

adquirir  e  reconstruir  conhecimentos  sobre  a  Educação,  o  trabalho,  o  papel  da

escola  e  da  Comunicação  na  divulgação  dos  conhecimentos  produzidos  nesses

espaços. 

O estudo de campo reforçou a importância de compartilhar esses saberes

com colegas  comunicadores  e,  assim,  também atender  a  um dos  requisitos  do

programa: a elaboração de um produto  educacional,  conforme critério  da Capes

para Mestrados Profissionais:

O mestrando deve desenvolver um processo ou produto educativo e utilizá-
lo em condições reais de sala de aula ou outros espaços de ensino, em
formato artesanal  ou em protótipo.  Esse produto pode ser,  por exemplo,
uma sequência didática, um aplicativo computacional, um jogo, um vídeo,
um conjunto de videoaulas, um equipamento, uma exposição etc. O trabalho
final deve incluir necessariamente o relato fundamentado desta experiência,
no  qual  o  produto  educacional  desenvolvido  seja  parte  integrante.  As

36 A lotação era no câmpus Joinville, mas esta pesquisadora atuava presencialmente nas duas outras
cidades pelo menos a cada 15 dias. Jaraguá do Sul fica a pouco mais de 50 quilômetros e Canoinhas
a quase 200 quilômetros de Joinville.
37 As  reportagens  da  IFSCTV  estão  disponíveis  nos  canais  do  IFSC:  portal  institucional
(wwww.ifsc.edu.br/ifsctv),  Youtube  (www.youtube.com/ifsccomunicacao),  Facebook
(www.facebook.com/ifsantacatarina) e Instagram (www.instagram.com/ifsc). 
38 Na primeira turma do Mestrado ProfEPT, no segundo semestre de 2017. 

http://www.instagram.com/ifsc
http://www.facebook.com/ifsantacatarina
http://www.youtube.com/ifsccomunicacao
http://wwww.ifsc.edu.br/ifsctv
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bancas examinadoras devem incluir a participação de membro externo ao
Programa em que o trabalho foi desenvolvido. (CAPES, 2016, p.15).

Entre  as  possibilidades  para  a  construção  de  um  produto  educacional,

identificou-se  na  categoria  “cursos  de  curta  duração  e  atividades  de  extensão”

(CAPES, 2016, p. 18) a oportunidade para compartilhar conhecimentos construídos

ao longo desta pesquisa e dialogar com os colegas de profissão sobre aspectos

identificados  no  estudo  de  campo.  Entre  esses  pontos  frágeis  encontram-se  as

dificuldades em compreender algumas especificidades da EPT, o reconhecimento de

que  a  produção  de  pautas  sobre  Ciência  e  Tecnologia  pode  ser  maior  e  a

necessidade  de  melhorar  a  relação  entre  comunicadores  e  pesquisadores.  Vale

lembrar que um dos participantes da pesquisa havia sugerido uma capacitação em

Jornalismo Científico como forma de contribuir com o processo de Comunicação39.

Uma formação mostrava-se, ainda, como a oportunidade de abordar com os

colegas o papel  do comunicador nessas instituições,  já  que apenas dois dos 11

participantes da pesquisa explicitaram em suas respostas a divulgação científica e

tecnológica como missão da Rede Federal, apesar desta atividade ser inerente à

função de jornalista na EPT . 

Os  resultados,  junto  com  a  base  teórica  que  sustenta  este  trabalho,

conduziram o  desenvolvimento  do  produto  educacional  -  a  formação  continuada

“Construindo Diretrizes para o Jornalismo em EPT”. Com o objetivo de contribuir

com a  qualificação  dos  comunicadores  da  Rede  Federal  e  com o  processo  de

Comunicação  das  instituições,  buscou-se  apresentar  de  forma  articulada

conhecimentos sobre a EPT, o Jornalismo Científico e as relações entre Educação e

Comunicação. 

A  proposta  se  justifica40 como  forma  de  aprimorar  conhecimentos  e  de

preencher possíveis lacunas de formação dos comunicadores em relação à EPT,

como já  apontado na pesquisa de campo,  e  também em relação ao Jornalismo

especializado, com base em Bueno (2009, p.17):

Como  sabemos,  a  grade  curricular  dos  cursos  de  jornalismo  apenas

39 O comunicador C10 destacou, em depoimento transcrito no capítulo 4 deste trabalho: “Acredito
que deva haver capacitações tanto para os jornalistas/RPs quanto para os pesquisadores. No caso
dos comunicadores, seria interessante uma capacitação em Jornalismo Científico.”
40 Analisamos aqui a primeira oferta do curso, mas o mesmo encontra-se disponível para novas
ofertas, dependendo do interesse das instituições que fazem parte da Rede EPT.
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excepcionalmente  contempla  o  chamado  jornalismo  especializado,  que
inclui o jornalismo científico e outras áreas de cobertura (Economia, Política,
Agronegócio, Saúde/Medicina, Meio ambiente etc).  Pesquisa apresentada
pela profª Graça Caldas, do Labjor/Unicamp e da UMESP, no 8º Congresso
Brasileiro  de  Jornalismo Científico,  realizado  em Salvador/BA,  em 2004,
demonstrou  que  apenas  10% dos  cursos  de  Jornalismo  inclui  disciplina
obrigatória ou eletiva que contempla a divulgação científica. Isso significa
que  ainda  estamos  formando  profissionais  de  imprensa  que  não  estão
sensibilizados para o processo de produção científica, o método científico e
a cultura científica em particular. 

Apesar de a pesquisa trazida pelo autor ser de 2004, a data coincide com o

período em que a maioria dos entrevistados no estudo de campo estava cursando a

graduação ou já atuava como profissional41. Ou seja, acredita-se que boa parte deles

não tenha tido conteúdos sobre Jornalismo Científico em suas formações básicas.

Esse fato pode estar relacionado com outro resultado obtido na pesquisa de campo:

parte dos comunicadores não relaciona com o Jornalismo Científico algumas pautas

frequentes  na  instituição,  como  os  eventos,  mesmo  aqueles  sobre  pesquisa  e

extensão. 

 Ressalta-se  a  importância  da  formação  continuada  contribuir  para  esse

reconhecimento, pois nessas ocasiões surge um leque de notícias relacionadas a

Ciência e Tecnologia e que merece uma cobertura mais aprofundada, em que se

possa divulgar  como se constrói  o  conhecimento,  como ele  se  relaciona com a

comunidade, quais seus impactos, etc. Como citado por Bertolli Filho (2006, p. 15), é

a  oportunidade  para  os  comunicadores  terem  acesso  à  informação:  “Além  do

contato direto com os laboratórios e com os cientistas, os jornalistas rotineiramente

obtêm  informações  através  de  outros  canais,  tais  como  palestras  e  eventos

científicos”.

E quando esses eventos, toda estrutura de pesquisa e os sujeitos envolvidos

no  processo  estão  no  mesmo  local  de  trabalho  do  comunicador?  E  quando

pesquisadores  e  jornalistas  são  colegas  de  instituição?  A  partir  desses

questionamentos,  a  formação  construída  neste  trabalho  propõe  ainda  a  reflexão

acerca das relações entre Educação e Comunicação, com o objetivo de auxiliar na

atividade  jornalística  na  EPT.  Os  conteúdos  e  a  estrutura  da  formação  serão

apresentados ao longo deste capítulo. O leitor  tem a possibilidade, ainda, de ter

41 Oitenta por cento dos comunicadores ouvidos neste trabalho informaram ter mais de 11 anos de
experiência na profissão. 
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acesso ao encarte  deste produto educacional,  um material  complementar  a  este

texto e que está disponibilizado no portal EduCapes42.

Os  comunicadores  que  atuam  na  produção  jornalística  da  instituição

vinculada à Rede Federal em que foi desenvolvida esta pesquisa, como identificado

no estudo de campo, estão espalhados geograficamente e não compartilham da

mesma rotina. Portanto, para ampliar o acesso ao conteúdo do curso desenvolvido

como produto educacional deste trabalho, a formação foi idealizada na modalidade

de Educação a Distância (EaD).

Sendo  também  um  dos  requisitos  do  programa  a  validação  do  produto

educacional, ou seja, aplicação em condições reais, foi organizado o processo para

a primeira oferta da formação. Buscou-se integrar a prática acadêmica à atividade

profissional, submetendo a proposta de formação ao Departamento de Gestão de

Pessoas (DGP) do IFSC, responsável por administrar capacitações para servidores

da instituição43. 

Um dos requisitos para submissão da oferta pelo DGP foi a necessidade de

identificar,  entre as competências a serem desenvolvidas pela formação, aquelas

listadas  pelo  Setor  de  Capacitação  do  Departamento  como lacunas  na  área  da

capacitação44. Foram mapeadas as seguintes competências a serem desenvolvidas

na formação, em consonância com o apontado pela instituição: I.  sobre a Educação

Profissional,  Científica  e  Tecnológica:  compreender  as  particularidades,

características e finalidades da EPT; II. Identificação de Estratégias de Divulgação:

identificar  as  estratégias  de  divulgação  institucional  de  acordo  com  os  públicos

envolvidos;  III.  Seleção  de  pautas  e  conteúdos:  selecionar  pautas  e  conteúdos,

observando o Manual de Canais de Relacionamento da Política de Comunicação; e

IV. Produção de conteúdo noticioso: produzir conteúdo noticioso para os canais de

relacionamento do IFSC, de acordo com os critérios de noticiabilidade e princípios

que regem o jornalismo e a linha editorial de cada canal. As competências a serem

42 O eduCAPES é um portal de objetos educacionais abertos para uso de alunos e professores da
educação  básica,  superior  e  pós-graduação  que  busquem  aprimorar  seus  conhecimentos.
https://educapes.capes.gov.br/.  
43 Com a chancela do DGP, a certificação da formação é feita pelo próprio IFSC, garantindo aos
participantes utilizar a carga horária (40 horas), por exemplo, para progressão de carreira.
44 O mapeamento das competências dos servidores é uma obrigação legal - prevista no Acórdão n.
3.023/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU) - e também está entre as iniciativas previstas no
Planejamento Estratégico de 2015-2019 do IFSC. Entre os objetivos estratégicos está o de “promover
o  desenvolvimento  dos  servidores  e  captar  as  competências  necessárias  para  execução  da
estratégia”.

https://educapes.capes.gov.br/
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desenvolvidas constam do Projeto Básico do curso, disponível no Apêndice.

Diante  da  proposta  de  formação  elaborada  e  aprovada  pelo  DGP,  esta

pesquisadora  também  se  inscreveu  em  uma  chamada  pública  do  Centro  de

Referência em Formação e EaD (Cerfead)45 do IFSC para apoio à produção de

unidades curriculares de cursos do IFSC e de cursos de capacitação interna de

servidores, ambos na modalidade a distância e com oferta para o primeiro semestre

de  2019.  Tendo  atendido  a  todos  os  requisitos  estabelecidos  no  edital  nº

001/2018/CERFEAD, a proposta de produto educacional obteve apoio institucional

nos seguintes aspectos: I. Apoio ao desenho educacional da unidade curricular; II.

Apoio à organização do ambiente virtual; III. Design gráfico e instrucional do material

didático  adequado  à  EaD;  IV.  Apoio  à  elaboração  das  atividades  de  estudos  e

instrumentos  de  avaliação  da  aprendizagem  no  Ambiente  Virtual  de  Ensino  e

Aprendizagem (AVEA).

Ressalta-se  que  todo  o  conteúdo  da  formação  foi  construído  por  esta

pesquisadora, com supervisão da orientadora da pesquisa. O suporte do Cerfead foi

exclusivamente  para  a  formatação  e  diagramação  do  conteúdo,  através  da

plataforma Moodle – um software livre de apoio à aprendizagem e que integra o

universo  de  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  (TICs)  utilizadas  na

Educação. O Moodle é utilizado como Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem -

AVEA pelo IFSC em todas as ofertas em EaD, inclusive para as turmas do Mestrado

em EPT da IA que têm suporte em unidades curriculares a distância.

 Graças  à  existência  de  um  termo  de  parceria/cooperação,  além  dos

servidores do IFSC, as vagas nesta formação foram abertas também para o Instituto

Federal  Catarinense  (IFC).  No  IFSC,  o  convite  do  curso  foi  feito  a  todos  os

comunicadores que haviam participado da pesquisa de campo deste estudo e para

demais servidores da área de Comunicação e bolsistas de Jornalismo da instituição.

Já no IFC, o convite foi direcionado ao setor de Comunicação da instituição, que o

repassou aos jornalistas pertencentes ao quadro de servidores.

Demonstraram  interesse  na  formação,  realizando  a  inscrição  prévia,  20

45 O Centro de Referência em Formação e EaD (Cerfead) é uma diretoria vinculada à Pró-Reitoria de
Ensino do IFSC e atua na implementação e consolidação da Política de Formação da instituição, que
tem como um dos objetivos “qualificar os servidores do IFSC para o exercício de suas atividades
conforme as finalidades previstas na lei de criação dos institutos federais”.
.
.
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comunicadores - 18 do IFSC e dois do IFC. Do total, nove iniciaram a formação,

participando do módulo 1, sendo que sete concluíram com êxito todas as três etapas

de  formação  propostas.  Todos  os  concluintes  são  do  IFSC  -  cinco  jornalistas

servidores, uma relações-públicas também servidora e uma jornalista bolsista. Com

exceção desta última,  que possui  contrato temporário com a IFSCTV, os demais

haviam participado da pesquisa de campo realizada neste trabalho.

Destaca-se que a formação, realizada no período de 4 de fevereiro a 22 de

março de 2019, foi produzida com base em ferramentas assíncronas, em que não é

necessário que professor e participantes estejam conectados ao mesmo tempo para

que  o  aprendizado  seja  realizado.  A  escolha  oportuniza  aos  participantes

flexibilidade para realizar a formação. Essa opção, no entanto, não inviabilizou a

troca  de  informações  entre  os  comunicadores,  pois  as  atividades  propostas

incentivaram o diálogo entre eles, sobretudo por meio dos fóruns.  

A partir das leituras e atividades sugeridas, a formação propôs como atividade

final a construção coletiva de diretrizes para o exercício do Jornalismo na EPT - um

segmento  do  Jornalismo  ainda  pouco  discutido  pela  literatura,  que  tem  muitas

características  do  Jornalismo  Científico  mas  que  possui  uma  identidade  própria

diante das especificidades da Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

5.1 O AMBIENTE DE APRENDIZAGEM

A reflexão sobre como a Comunicação e a Educação se relacionam numa

instituição  de  EPT é  o  fio  condutor  da  formação  “Construindo  Diretrizes  para  o

Jornalismo em EPT”, dividida em três módulos: I. Educação Profissional, Científica e

Tecnológica,  II.  Jornalismo Científico e III.  Pensando o Jornalismo na EPT. Para

cada um dos módulos,  foi  disponibilizado um livro,  produzido pela pesquisadora,

com conceitos básicos relativos aos temas, leituras sugeridas e atividades.

A partir de um login e uma senha, disponibilizados pelo setor de Tecnologia

de Informação (TI)  do  Cerfead,  os  participantes  tiveram acesso ao ambiente  de

aprendizagem da primeira turma da formação, conforme as imagens e descrições a

seguir:
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Figura 3 - Página inicial da Formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo na
EPT"

Fonte: Ambiente virtual da Formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo em EPT”.

Figura 4 - Roteiro de estudos da Formação “Construindo Diretrizes para o
Jornalismo na EPT”

Fonte: Ambiente virtual da Formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo em EPT”.

Na página inicial do ambiente, foi inserido o roteiro de estudos, com previsões

de  carga  horária  e  duração,  em  semanas,  de  cada  módulo.  Para  detalhar  os

objetivos da formação e explicar a dinâmica do ambiente virtual, foi disponibilizada,

no início da capacitação, uma videoaula, apresentada por esta pesquisadora.



80

Figura 5 - Videoaula inicial da Formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo
na EPT”

Fonte: Ambiente virtual da Formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo na EPT”.

A videoaula foi utilizada para explicar as condições da oferta, a vinculação do

curso a um produto educacional, resultado do Mestrado ProfEPT e que teve como

base para o desenvolvimento a pesquisa de campo realizada com comunicadores

do IFSC, conforme os trechos:

Muito mais que um curso, esse momento foi pensado como um espaço de
construção  da  nossa  atividade  profissional  dentro  de  uma  instituição  de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, um espaço para pensarmos
quais características do Jornalismo são vitais para nosso dia a dia e que
elementos deste nosso trabalho o diferem da prática profissional de uma
redação em um jornal ou uma emissora de tv convencionais. [...]

Na pesquisa de campo, muitos citaram que, ao ingressarem na instituição,
tiveram dificuldade em entender as características e a forma de atuação da
EPT.  Realmente  esta  área  possui  elementos  bastante  próprios  e  o
entendimento deles é essencial para a nossa atividade.

Dessa  forma,  procurou-se  deixar  clara  vinculação  da  oferta  formativa  à

realidade vivenciada no cotidiano da Comunicação na EPT. Além da videoaula, a

sala do ambiente de aprendizagem disponibilizou um Fórum de dúvidas para que os

participantes pudessem esclarecer qualquer dúvida com a formadora, além de terem

a possibilidade de enviar mensagens individuais também para os colegas da turma.
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5.2 MÓDULO 1: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

No  primeiro  módulo  da  formação,  o  objetivo  foi  apresentar  algumas

características  da  EPT  fundamentais  para  compreender  suas  especificidades  e

analisar como elas impactam na atividade de Comunicação. A escolha pelos tópicos

se justifica  pelos  resultados  da  pesquisa  de campo,  em que  foram identificadas

percepções  restritivas  sobre  concepções  da  EPT,  como  na  relação  entre  a

qualificação do trabalho e as necessidades do mercado.  Destaca-se,  ainda,  que

foram  selecionados  para  a  formação  temas  que  pudessem  auxiliar  os

comunicadores a identificar notícias sobre a EPT e, assim, caracterizar a prática

jornalística na Rede Federal.

Figura 6 - Página inicial do Tópico 1: Educação Profissional, Científica e Tecnológica

Fonte: Ambiente virtual da Formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo na EPT”.

Os conteúdos deste módulo foram disponibilizados aos participantes através

do livro “Bases e Diretrizes da EPT”,  escrito pela pesquisadora46,  em que foram

evidenciados  conceitos  de  trabalho,  técnicas  e  Tecnologia.  A  seguir,  serão

destacados alguns trechos do livro e apresentadas imagens do ambiente da primeira

46 A ferramenta livro do Moodle permite reunir os conteúdos em um hiperlink, com design próprio e
páginas com recurso de avançar e recuar, de modo a permitir a comodidade de movimento ao leitor
ao longo dos conceitos abordados em cada página do material.
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turma da formação. 

No início  do  livro,  foram retomadas as  finalidades dos Institutos  Federais,

previstas na Lei 11.892/2008  (BRASIL, 2008), e a finalidade da EPT de articular

Ciência,  Tecnologia,  cultura  e  conhecimentos  específicos  para  a  autonomia  dos

sujeitos e para o desenvolvimento do trabalho, além do dever de dialogar com as

comunidades,  tanto  na  concepção  das  pesquisas  como  na  socialização  dos

conhecimentos produzidos.  Foi  apresentado,  ainda,  o documento  "Concepções e

Diretrizes - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia", do Ministério da

Educação, que ressalta ser dever dos IFs provocar a atitude de curiosidade frente ao

mundo e dialogar com ele numa atitude própria de pesquisa diante da realidade.

No  subtópico  sobre  trabalho,  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2013) foram a base para

apresentar o termo “sentido ontológico do trabalho” - um aspecto bastante oportuno

para compreender uma das missões da Rede Federal: a formação profissional. Foi

proposta a reflexão sobre a diferença entre preparar os estudantes para o “mundo

do trabalho” e para o “mercado do trabalho”. Para contribuir com essa reflexão, foi

sugerida a leitura de um trecho da obra “Sobre o papel do trabalho na transformação

do macaco em homem” (ENGELS, 1990).

A partir  do entendimento da Rede Federal  de que a formação profissional

deve  ser  pensada  sob  aspectos  do  desenvolvimento  do  próprio  indivíduo  e  da

sociedade e não apenas do mercado, passou-se a discorrer sobre a importância das

técnicas e de como, ao longo da história, consolidou-se a divisão entre a Educação

intelectual e a Educação destinada a formar mão de obra, como discutido por Rose

(2007, p. 21):

Há muito  tempo  venho  pensando  sobre  esse  negócio  de  inteligência:  a
maneira como decidimos quem é inteligente e quem não é, o modo como o
trabalho que a pessoa faz alimenta tais rótulos, e o efeito que essa opinião
tem  sobre  nossos  sentimentos  a  respeito  de  quem  somos  e  do  que
podemos fazer.

Como material  complementar  aos estudos,  foi  sugerida  a leitura do  artigo

"Conhecimento,  trabalho  e  obra:  uma  proposta  metodológica  para  a  educação

profissional", de Jarbas Novelino Barato (2008). O objetivo desta proposta foi auxiliar

os participantes na reflexão de questões como a dicotomia entre teoria e prática,
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saber intelectual e trabalho braçal.

Figura 7 - Subtópico “Trabalho e Saberes” do Livro Bases e Diretrizes da EPT

Fonte: Ambiente virtual da Formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo na EPT”.

A partir da premissa de que o trabalho faz parte da essência do homem, foi

abordado outro  conceito,  o  de  técnica,  como a capacidade de fabricar  e  utilizar

métodos e ferramentas, em uma intervenção qualificada no mundo. Novamente se

propôs a reflexão sobre o valor que se dá à técnica, lembrando aos comunicadores

como é  comum ouvir  a  velha  história  de  "apertador  de  parafusos"  -  uma forma

preconceituosa de tratar o trabalhador manual, como se para essas atividades não

existisse uma série de saberes envolvidos.

Para contribuir com essa reflexão, foi apresentado um vídeo em que o ator

Pedro  Cardoso  discorre  sobre  como  a  sociedade  atual  dá  valor  às  coisas  em

detrimento ao trabalho dos indivíduos. Também foram colocadas duas fotografias no

livro, dispostas lado a lado, e que evidenciam o quanto de saber tem um pedreiro

para construir uma escada.
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Figura 8 - Subtópico “A técnica na EPT” do Livro Bases e Diretrizes da EPT

Fonte: Ambiente virtual da Formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo na EPT”.

O último conceito apresentado no livro “Bases e Diretrizes da EPT” foi o de

Tecnologia,  já  que  na  Rede  Federal  ela  não  significa  simplesmente  produto  ou

serviço, mas é compreendida como o conjunto de técnicas aplicadas com o objetivo

de intervir na natureza. Como define Vieira Pinto (2005, p. 219), é a Ciência das

técnicas. Considerou-se essa ressalva oportuna na formação por conta da forma

como a imprensa trata a Tecnologia, focando nos resultados de pesquisas, ou seja,

nos produtos gerados pela Tecnologia.
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Figura 9 - Subtópico “O que é Tecnologia na EPT” do Livro Bases e Diretrizes da
EPT

Fonte: Ambiente virtual da Formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo na EPT”.

5.2.1 Fórum 1: A presença dos temas trabalho, tecnologia e técnicas nas 

reportagens

Como  atividade  proposta  para  o  módulo  1  da  formação  continuada,  os

participantes  foram  instigados  a  pensar  sobre  as  relações  entre  os  conceitos

apresentados  no  livro  “Bases  e  Diretrizes  da  EPT”  e  seus  fazeres  diários,  as

reportagens  produzidas  e  as  formas  de  conduzir  as  entrevistas.  Constava  no

enunciado do Fórum “A partir das concepções da EPT apresentadas nesse módulo,

participe do Fórum sobre a seguinte questão: Como suas reportagens podem ser

elaboradas  para  que  seja  abordado,  de  forma  mais  ampla,  os  temas  trabalho,

tecnologia e técnicas?”

A  orientação  dada  aos  participantes  no  ambiente  virtual  foi  de  que  as

respostas  deveriam  ser  publicadas  no  Fórum  1,  ficando  visíveis  a  todos  os

participantes e possibilitando que os mesmos dialogassem através da ferramenta,

complementando ou contrapondo colocações feitas pelos colegas. 
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Figura 10 - Fórum 1 da atividade presente no Livro Bases e Diretrizes da EPT

Fonte: Ambiente virtual da Formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo na EPT”.

A importância de se ter clareza dos conceitos que fundamentam a EPT foi um

dos destaques nas respostas dos participantes da formação, no sentido de “usá-los

com muito rigor,  dentro de seu escopo” (P5)47 para “dar mais embasamento aos

assuntos que cobrimos” (P1), “alinharmos nosso trabalho” (P2) e “melhor orientar

nossa abordagem no dia a dia” (P4). O cursista P3 destacou, ainda, que conhecer

essas concepções contribui com a qualificação do fazer jornalístico: 

Ler e assistir ao material desenvolvido pela colega Giovana me fez pensar
no quanto ainda preciso aprender sobre a Rede Federal, a EPT e tudo que
a  envolve.  Estudar  essas  bases,  esses  porquês  apresentados  aqui  me
fazem ficar mais atenta ao que produzo e como produzo enquanto jornalista
de um Instituto Federal.

O entendimento sobre a EPT é fundamental, ainda, como pontuado por P8,

para  a  própria  imagem da  Rede Federal  e  daquilo  que  ela  representa:   “Como

jornalistas,  não  devemos  cair  no  senso  comum ao  utilizar  esses  termos,  o  que

contribuiria para aumentar os estigmas quanto ao trabalho técnico.” Também é uma

forma de evidenciar a relevância da EPT, segundo P7: 

47 Usamos a letra P (Participante) seguida de números de 1 a 9 (total de participantes desta etapa do
curso de formação continuada) em substituição aos nomes dos entrevistados, de modo a preservar a
identidade dos sujeitos participantes. Com o mesmo objetivo, os nomes dos autores dos depoimentos
apresentados nas figuras que retratam os fóruns foram ocultados. 
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Ampliarmos o conceito do trabalho para além das fronteiras do mercado, da
lógica capitalista na difusão do conhecimento produzido nos IFs é levar em
consideração que trabalho, educação, pesquisa e extensão são ferramentas
de transformação do ser e de seu entorno.

Como sugestões de como os temas podem ser abordados nas reportagens,

P5 destacou que os saberes próprios do jornalista indicam um caminho a seguir: 

Eu  tenho  pensado  muito  no  quanto  o  nosso  trabalho  como  jornalistas
também é um trabalho técnico que produz conhecimento. Nossa formação
tem  conteúdo  teórico,  verdade,  mas  em  linhas  gerais  é  um  grande
treinamento para que nos tornemos mediadores entre os acontecimentos de
interesse  público  e  a  sociedade,  fazendo  uso  do  discurso  por  meio  de
técnicas  variadas.  [....]  Pra  transformar  esse  referencial  ([da  EPT]  em
conhecimento de uma forma efetiva - ou pra comunicar bem, como queiram
-  precisamos  recorrer  às  técnicas  que  aprendemos  na  nossa  formação
específica e que nos diferencia das pessoas que têm outras formações.
Nosso saber específico é muito peculiar e é importante aceitar e afirmar
nossa autoridade. 

Os saberes do jornalista são sintetizados por Traquina (2005, p. 43), com

base na obra de Ericson, Baranek e Chan (1987), em três conjuntos: reconhecer

quais  assuntos  têm  valor  como  notícia  (saber  de  reconhecimento),  recolher  as

informações necessárias  sobre o tema (saber  de procedimento)  e  reuni-las num

texto que seja compreendido pelo público (saber de narração).  São saberes que

envolvem técnicas específicas. Uma delas é a entrevista - o principal momento de

diálogo  entre  comunicador  e  sua  fonte  -  e  um  dos  pontos  mais  citados  pelos

participantes no Fórum. Para P1, “conduzindo uma boa entrevista, podemos tentar

entender como o conhecimento aprendido foi utilizado, seu viés tecnológico e como

isso  pode  ser  aplicado  na  prática”.  P1  destacou,  ainda,  que  “a  riqueza  da

reportagem está nos depoimentos dos envolvidos”.

Em uma das interações oportunizadas pelo Fórum, P2 reforçou o comentário

de P1, destacando “a necessidade de nos apropriarmos primeiro do conhecimento,

por meio da entrevista,  para depois passarmos para o público de forma que ele

possa entender e fazer suas associações”. É nesse aspecto que ao jornalista cabe

aplicar as técnicas do saber perguntar e também do saber “ouvir as pessoas”, como

destacado por  P8 e  também presente  na resposta  de  P9:  “Penso  que  a  nossa

responsabilidade  é  dar  luz  e  voz  aos  atores  envolvidos  nesse  processo:  os

servidores, os alunos e a comunidade, que é significativamente impactada com o
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conhecimento produzido.” 

Outro aspecto apontado pelo participante P9 foi a necessidade de “mostrar de

forma  clara  e  simples  o  saber-fazer,  o  processo  de  ensino-aprendizagem  e  os

desdobramentos dessas práticas para a ciência, para a vida pessoal e profissional

dos estudantes e para a sociedade em geral”.  Nesse sentido, foram construídas

propostas de reconhecimento ao que é produzido na instituição: “dar ainda mais

valor para o aprendizado dos alunos e para o trabalho dos profissionais formados

pelo  Instituto”  (P3);  “o  Jornalismo  feito  dentro  do  IFSC  deve  saber  valorizar  o

trabalho que parece simples e contar histórias de transformação através do trabalho

e da educação” (P4).

O saber de narração foi perceptível nas respostas de todos os participantes

como  uma  das  condições  para  se  falar  de  trabalho,  técnicas  e  tecnologia.  P1

destacou  que  “traduzir  isso  para  o  público  em  geral  com  a  ajuda  do

professor/servidor envolvido no projeto - considerando que o servidor já tem esta

visão mais ampla dos temas -  é o grande desafio”.  P4 também utilizou o termo

“traduzir” para se referir a reportagens sobre conhecimentos científicos e levantou

alguns questionamentos em relação “a problemas alheios à nossa atividade” e que,

segundo ele, interferem no trabalho jornalístico:

Por exemplo: o IFSC está realmente fazendo pesquisa científica que possa
ser aplicada no setor produtivo, contribuindo para o desenvolvimento? Os
trabalhadores que passam pela instituição estão conseguindo se emancipar,
mudar de vida, ou problemas como evasão, falta de inserção profissional e
a própria recessão econômica estão impedindo esse desenvolvimento? O
IFSC  está  aberto  às  demandas  da  comunidade  por  educação,  cultura,
formação  profissional  ou  ainda  está  muito  fechado?  São  questões  que
influenciam no exercício da nossa atividade: se o IFSC peca na execução
de sua missão, o que iremos relatar? (P4).

É interessante observar que, graças ao recurso utilizado, a ferramenta Fórum

do Moodle, foram sendo tecidas teias, com a interação entre os participantes. Por

exemplo,  logo na sequência da declaração de P4, transcrita acima, P7 inseriu o

seguinte comentário:

Sim, é muito difícil seguir e prospectar um futuro integrado da comunicação
rumo a mudança de paradigma se não temos “termômetro” que embase
essas  mudanças.  Para  além  das  dificuldades,  dos  posicionamentos
políticos,  somos  nós  que  estamos  trabalhando  essa  percepção  da
importância  da  EPT.  No  final  das  contas  é  o  trabalho  integrado  de  um
conjunto de variantes que nos proporcionará uma comunicação mais fluida
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e mudança  de pensamento.

Como sugestão para melhorar o processo de Comunicação, P1, P3, P5 e P7,

citaram a necessidade de experimentar linguagens e recursos tecnológicos. Para

P5,  a  produção  de  conteúdo  informativo  tem  múltiplas  possibilidades:  “seja

jornalismo científico em textos ou vídeos, seja posts ou campanhas no Facebook”.

P1 destacou a “utilização de recursos multimídia - como vídeos, fotos, animações e

infográficos - também pode facilitar na hora de explicar as temáticas ao público”,

assim  como  P3:  “Pensar  em  texto  mas  também  em  aspectos  visuais  que

representem trabalho e tecnologia de uma forma mais humana”.

Um dos caminhos apontados e que sintetizou boa parte das colocações

sobre conhecer o assunto tratado, valorizar as pessoas envolvidas e assim saber

como dialogar com esses públicos foi apontado por P7:

Um outro viés é demonstrar como a ciência e a tecnologia permeiam nosso
dia a dia divulgando, por meio dos projetos desenvolvidos nos IFs, a busca
de soluções inteligentes para a melhoria na qualidade de vida de muitas
pessoas. Divulgando não somente o resultado final mas acompanhando o
desenvolvimento  destes  projetos,  a  interdisciplinaridade,  o  trabalho  em
conjunto,  os laços que se criam numa construção mútua reunindo áreas
correlatas de pesquisa, agregando pessoas e saberes. 

Alguns apontamentos registrados nesta resposta estão muito relacionados

com  uma  atuação  que  busca  explicar  os  processos  e  não  apenas  mostrar  o

resultado - uma das características do Jornalismo Científico - abordado no módulo

seguinte da formação. 

5.3 MÓDULO 2: JORNALISMO CIENTÍFICO

Sendo  uma  das  finalidades  da  Rede  EPT  “desenvolver  programas  de

extensão e de divulgação científica e tecnológica” (BRASIL, 2008) e lembrando que

o conhecimento dessa missão foi expresso apenas por dois dos 11 comunicadores

ouvidos no estudo de campo, a apresentação dos conteúdos deste segundo módulo
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buscou ampliar essa reflexão. Dessa forma, teve como foco o papel do comunicador

na Rede Federal, discussão iniciada no módulo 1, e os meios para ele contribuir,

com seus saberes profissionais, para aproximar o conhecimento dos públicos.

Na página inicial deste módulo da formação “Construindo Diretrizes para o

Jornalismo em EPT”, os participantes receberam a orientação sobre o material de

estudo - um livro em que foram detalhadas características do Jornalismo Científico e

propostas reflexões sobre o papel dessa forma de divulgação, os temas abordados

nas reportagens e como trabalhar a narrativa para que a linguagem seja acessível

ao público leigo. Foi informado, ainda, que a atividade avaliativa vinculada a esses

estudos constava no capítulo 6 do livro: “Trata-se da postagem no Fórum de uma

análise individual sobre a linguagem utilizada em algumas reportagens a respeito de

uma pesquisa científica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).”

Figura 11 - Página de abertura do  livro 2 - Jornalismo Científico

Fonte: Ambiente virtual da Formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo na EPT”.

O estudo iniciou com a diferenciação da atividade feita por profissionais da

Comunicação,  especialmente  os  jornalistas,  daquela  promovida  pelos  próprios

pesquisadores, por meio de artigos em revistas científicas. Para isso, foram citados

autores como Wilson da Costa Bueno (1985, 2010), Cristiane Porto (2009) e Luisa

Massarani  (2002),  que definem Comunicação Científica  como a  transferência  de
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informações  científicas  a  grupos  de  especialistas  de  determinada  área  do

conhecimento,  comumente  chamados  de  “pares”.  Já  a  divulgação  científica  é  a

veiculação de informações para o público leigo, a partir  de processos e produtos

específicos. O artigo “Comunicação científica e divulgação científica: aproximações

e rupturas conceituais”, de Wilson da Costa Bueno (2010), foi sugerido como leitura

complementar para os participantes.

Apesar  da  diferenciação  descrita  acima  fazer  parte  da  formação  dos

jornalistas, ela foi pontuada para evidenciar as especificidades da atividade, o que

foi reforçado no material com a colocação de Bueno (2010, p. 2):

Embora os conceitos exibam características comuns, visto que ambos se
reportam  à  difusão  de  informações  em  ciência,  tecnologia  e  inovação
(CT&I), eles pressupõem, em sua práxis, aspectos bastante distintos e que
necessitam ser enunciados.  Incluem-se,  entre eles,  o perfil  do público,  o
nível de discurso, a natureza dos canais ou ambientes utilizados para sua
veiculação e a intenção explícita de cada processo em particular.

Diante  do  objetivo  de  discutir  o  papel  do  comunicador  na  divulgação  de

temáticas  relacionadas  a  Ciências  e  Tecnologias,  foram  apresentadas  algumas

finalidades do Jornalismo Científico: aproximar a Ciência das pessoas, evidenciando

a importância em se conhecer os avanços científicos e tecnológicos; mostrar para os

cidadãos que a Ciência é uma forma de explicar o que acontece no seu dia a dia;

revelar os seus encantos, mas também suas restrições, problemas e implicações;

evidenciar o que significa a Ciência para o desenvolvimento humano; desmistificá-la

como algo superior e glamoroso; mostrar que ela não surge em surtos de inspiração

de um ou outro cientista, mas é um processo de construção, muitas vezes longo e

demorado; oportunizar que estudantes se vejam como cientistas no futuro; contribuir

para uma cultura científica.
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Figura 12 - Página da Introdução do  livro 2 - Jornalismo Científico

Fonte: Ambiente virtual da Formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo na EPT”.

Na mesma página  do  livro  2,  a  formação  trouxe  mais  um elemento  para

contribuir  com  a  reflexão  a  respeito  das  missões  do  Jornalismo  Científico.  Foi

apresentada a charge “Maçã de Newton”48, do projeto [Ciência]², em que um homem

apoiado nos ombros de outros dois tenta pegar uma maçã. A charge, produzida a

partir  de um projeto de pesquisa do IFSC, representa Galileu Galilei  e Johannes

Kepler  apoiando  Isaac  Newton  e  remete,  segundo  o  coordenador  do  projeto,

professor Vinicius Jacques, à anedota histórica da maçã que teria caído na cabeça

de Newton e à famosa frase do cientista: “Se enxerguei mais longe, foi porque me

apoiei sobre os ombros de gigantes”.

A charge é um elemento ilustrativo e reflexivo dentro do conteúdo jornalístico

e o seu uso teve como objetivo principal contribuir com a discussão das Ciências na

construção humana, como destacado no material reproduzido na Figura 12, acima:

“Compreender a importância do cidadão se apropriar do conhecimento científico é

compreender  a  Ciência  como  propulsora  do  desenvolvimento  social,  político  e

econômico de uma nação”. 

48 Esta charge foi idealizada por um licenciando em Física (Vinicius de Gouveia) e representada
artisticamente por um estudante de Ensino Médio (Lucas Hass), ambos vinculados ao projeto de
pesquisa [Ciência]2, coordenado por um professor do câmpus São josé do IFSC. O objetivo principal
do projeto  [Ciência]2  é  elaborar  charges,  tirinhas e histórias em quadrinhos sobre Ciências para
popularizar noções, fatos e contextos históricos de cunho científico.
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O item seguinte do livro tratou de aspectos que dificultam a realização do

Jornalismo  Científico  no  Brasil.  A  divulgação  científica  ainda  sofre  resistência,

principalmente  pela  falta  de  uma  cultura  entre  as  instituições  geradoras  de

conhecimento  em  divulgar  seus  trabalhos,  assim  como  estabelecer  canais  de

Comunicação  adequados  para  promover  o  diálogo  entre  pesquisadores  e

comunidade. Aqueles que produzem Ciência acabam privilegiando a divulgação com

seus pares, o que contribui para o afastamento e o não-entendimento de grande

parte  da  sociedade  sobre  o  que  está  sendo  feito  nos  centros  de  Educação  e

pesquisa. Como define Oliveira (2005, p. 43):

O casamento maior da ciência e do jornalismo se realiza quando a primeira,
que busca conhecer a realidade por meio do entendimento da natureza das
coisas,  encontra no segundo fiel  tradutor,  isto é,  o jornalismo que usa a
informação científica para interpretar o conhecimento da realidade.

Nesse sentido, a formação passou a focar nas técnicas jornalísticas para uma

construção  narrativa  que  privilegie  a  disseminação  do  conhecimento.  Foram

relembrados  os  saberes  que  envolvem a  atividade  -  e  já  citados  na  análise  da

atividade  do  módulo  anterior:  saber  de  reconhecimento,  de  procedimento  e  de

narração (TRAQUINA, 2005, p. 43).

Após uma breve exposição a respeito dos critérios de noticiabilidade, com

base nas obras de Wolf  (1996) e de Traquina (2005),  foram destacados valores-

notícia que mais têm relação com a prática profissional dentro de uma instituição de

EPT:  relevância  (a  importância  do  tema  para  o  público),  proximidade  (o  quanto

determinado  assunto  se  relaciona  com a  vida  das  pessoas),  simplificação  (uma

informação fácil  de  ser  compreendida e sem ambiguidades)  e  personalização (a

valorização das pessoas envolvidas).

Diante dos resultados da pesquisa com comunicadores do IFSC sobre os

assuntos   que  predominam  nos  textos  que  produzem49,  a  formação  continuada

buscou  trazer  algumas referências  sobre  o  campo de  atuação,  iniciando  com a

reflexão de que “Ciências  é o  esforço de produzir  uma descrição verdadeira  da

natureza” - trecho extraído do Curso online Jornalismo Científico desenvolvido pela

49 Na pesquisa de campo desenvolvida neste trabalho com comunicadores do IFSC ficou explícito o
predomínio de pautas relacionadas à Formação técnica e profissional, Ciências da Natureza e suas
tecnologias  e  Ciências  da  Matemática  e  suas  tecnologias.  Pautas  das  áreas  de  Linguagens  e
Ciências Humanas são menos tratadas segundo os comunicadores pesquisados.
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Federação Mundial dos Jornalistas Científicos (WFSJ, na sigla em inglês)50. Outros

tópicos deste curso foram sugeridos como “leitura complementar” - uma forma de

compartilhar com os participantes mais uma fonte de formação no segmento, online

e de livre acesso.

Foi  apresentado,  ainda,  um  tópico  com  a  relação  das  seis  melhores

reportagens  da  revista  Super  Interessante,  em  2017,  e  os  participantes  foram

convidados a refletir sobre a amplitude com que as Ciências são apresentadas: “Tem

Filosofia, Arqueologia, História e Biologia na reportagem sobre homo sapiens.  Na

outra, sobre suicídio, aparecem a Medicina, a Sociologia e há até a relação com a

Arte.  Depois  outra  reportagem  sobre  aborto  e  mais  questões  sociais,  o  que

evidencia  a  importância  do  tratamento  de  assuntos  relacionados  às  Ciências

Humanas e Sociais.” 

Figura 13 - Página do tópico sobre valores-notícia do livro Jornalismo Científico

Fonte: Ambiente virtual da Formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo na EPT”.

Os temas podem ser bastante distintos, mas as reportagens sobre Ciências

compartilham de características  comuns,  entre  elas  a linguagem acessível.  Com

base em Bueno (1985, 2010) e Reis (2002), foram apresentadas no livro 2 algumas

50 O  Curso  online  de  Jornalismo  Científico  é  gratuito  e  está  no  disponível  em:
http://www.wfsj.org/course/pt/     

http://www.wfsj.org/course/pt/
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características  da  narrativa:  linguagem  simples,  com  frases  diretas,  curtas  e

objetivas; informações técnicas decodificadas; uso de recursos de linguagem como

analogias  e  metáforas,  e  uso  de  recursos  sonoros  e  visuais,  como infográficos,

ilustrações, vídeos e áudios. 

Com  a  disponibilidade  de  espaço  e  ferramentas  dos  meios  digitais,  o

Jornalismo Científico lança mão de uma série de recursos que podem contribuir com

uma narrativa mais próxima do público, facilitando a compreensão  do assunto. Uma

reportagem da  BBC  Brasil,  sobre  os  130  anos  de  Abolição  da  Escravatura,  foi

utilizada como exemplo da utilização de recursos visuais.

Para finalizar o conteúdo do módulo 2, os comunicadores foram convidados a

participar do segundo Fórum da formação. A atividade consistia em analisar uma

série  de  reportagens  sobre  uma  pesquisa  da  Universidade  Federal  de  Santa

Catarina (UFSC).

5.3.1 Fórum 2: As narrativas no Jornalismo Científico

Com o objetivo de analisar as diferentes narrativas do Jornalismo Científico, a

atividade avaliativa do módulo 2 da formação apresentou uma série de links com

reportagens em textos e vídeos sobre o mesmo assunto: a criação de um sorvete

que  ajuda  a  minimizar  os  efeitos  da  quimioterapia.  Uma  das  reportagens  foi

produzida na própria instituição em que foi realizada a pesquisa - a Universidade

Federal de Santa Catarina (UFSC)51. As outras reportagens são do UOL, do Jornal

do  Almoço  NSCTV  (também  divulgada  no  programa  Bem  Estar/TV  Globo),  da

RIC/Record e do jornal Gazeta do Povo52.

51 Notícia elaborada pela Agecom - Agência de Comunicação da UFSC está disponível no site da
universidade:  https://noticias.ufsc.br/2018/09/hospital-universitario-da-ufsc-desenvolve-sorvete-para-
pacientes-em-quimioterapia/  .  

52 Notícias disponíveis nos seguintes endereços:
https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/bbc/2018/10/16/pesquisadoras-brasileiras-criam-
sorvete-que-alivia-sintomas-em-pacientes-sob-quimioterapia.htm
https://globoplay.globo.com/v/6983982/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/pesquisadores-
desenvolvem-sorvete-que-diminui-os-efeitos-da-quimioterapia/6984683/
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/sorvete-desenvolvido-em-florianopolis-ajuda-
pacientes-com-cancer/
https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/sorvete-reduz-efeitos-da-

https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/sorvete-reduz-efeitos-da-quimioterapia/
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/sorvete-desenvolvido-em-florianopolis-ajuda-pacientes-com-cancer/
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/sorvete-desenvolvido-em-florianopolis-ajuda-pacientes-com-cancer/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/pesquisadores-desenvolvem-sorvete-que-diminui-os-efeitos-da-quimioterapia/6984683/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/pesquisadores-desenvolvem-sorvete-que-diminui-os-efeitos-da-quimioterapia/6984683/
https://globoplay.globo.com/v/6983982/
https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/bbc/2018/10/16/pesquisadoras-brasileiras-criam-sorvete-que-alivia-sintomas-em-pacientes-sob-quimioterapia.htm
https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/bbc/2018/10/16/pesquisadoras-brasileiras-criam-sorvete-que-alivia-sintomas-em-pacientes-sob-quimioterapia.htm
https://noticias.ufsc.br/2018/09/hospital-universitario-da-ufsc-desenvolve-sorvete-para-pacientes-em-quimioterapia/
https://noticias.ufsc.br/2018/09/hospital-universitario-da-ufsc-desenvolve-sorvete-para-pacientes-em-quimioterapia/
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A notícia  se  refere  a  uma pesquisa  realizada no Hospital  Universitário  da

UFSC, por meio da qual foi  desenvolvido um sorvete destinado a pacientes com

câncer  e  que  pode  agir  como  complemento  alimentar  e  como  anestesiante,

ajudando a aliviar os sintomas do tratamento. Em todas as reportagens, a fala das

pesquisadoras está expressa. Já algumas narrativas se baseiam nas histórias de

pacientes, como de Carolina Martins, em tratamento havia seis meses à época da

gravação. Segundo a reportagem da UFSC, ela e o marido se preparavam para

morar nos Estados Unidos quando descobriu um linfoma. 

Os  participantes  do  curso  foram  convidados  novamente   a  postar  suas

análises em um Fórum, no qual as respostas ficavam visíveis para todos os colegas,

oportunizando o diálogo no grupo e a troca de percepções e experiências. Nesta

análise, eles serão identificados pela letra P seguida de um número, de 1 a 8, de

acordo com a sequência de postagens.53

O primeiro aspecto das reportagens tratado no Fórum foi  a  utilização dos

personagens54,  especialmente o de Carolina.  O participante P1 destacou que as

reportagens de TV utilizaram o mesmo recurso: “começar a matéria com a história

da  personagem”  e  destaca  que  não  se  trata  de  uma  coincidência  porque

“provavelmente a personagem foi a escolhida pela assessoria da UFSC e equipe do

hospital para falar às emissoras”, o que revela, segundo o comunicador, que “este

recurso é muitas vezes utilizado no piloto automático”. P1 considerou ainda que “o

esquema é um tanto novelesco” e “usado de forma protocolar e burocrática”. 

Essa  busca  por  pessoas  para  dar  entrevistas  aos  jornalistas  é  um  dos

trabalhos  da  assessoria  de  imprensa  e,  portanto,  faz  parte  da  rotina  dos

comunicadores  da  Rede  que  trabalham  com  atendimento  aos  veículos  de

comunicação. P2 dialogou com o colega no Fórum ao discorrer sobre a “fórmula” de

uso de personagens,  concordando que ficou cansativo ver a  mesma pessoa em

reportagens diferentes,  mas se questiona sobre  outras maneiras  para  explicar  o

conteúdo ao público:  “Usar  personagem humaniza  a  pesquisa  e faz  com que o

público compreenda na prática o que aquele projeto tem a oferecer e que mudanças

gera ou pode gerar na vida das pessoas”. A repetição de personagem e de formato

quimioterapia/
53 As sequências utilizadas para descrever este Fórum 2 não têm relação com as identificações feitas
no Fórum 1, ou seja, P1 do primeiro fórum não é o mesmo participante P1 do segundo fórum. 
54 O termo personagem é utilizado no Jornalismo para designar pessoas que são entrevistadas para
que suas histórias de vida façam parte do conteúdo da notícia.

https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/sorvete-reduz-efeitos-da-quimioterapia/
https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/sorvete-reduz-efeitos-da-quimioterapia/
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das reportagens televisivas foi um dos pontos criticados também por P4, que afirmou

ter avançado o vídeo para não “perder tempo”.

P3 concordou com P1 sobre o “piloto automático”, mas ressaltou a dificuldade

em  encontrar  pessoas  dispostas  a  conceder  entrevista,  especialmente  para

reportagens em vídeo. P6 afirmou que pode ter faltado “um pouco de esforço da

assessoria  da  UFSC  em  achar  personagens  diferentes”.  Já  P8  lembrou  que  a

situação pode ter sido decorrente de uma pauta agendada e, por isso, as emissoras

de TV estavam no mesmo dia no hospital: “Não só a moça que adiou a viagem para

fazer tratamento se repete nas matérias; também aquele senhor e a menina mais

jovem dão depoimentos nas matérias de TV”.

Os participantes também compararam as reportagens em outros aspectos,

como a divulgação do processo de pesquisa e dos efeitos do sorvete nos pacientes

que realizam quimioterapia. Nesse sentido, para P1 a leitura mais agradável foi da

reportagem da UFSC, por ter sido mais objetiva e ter apresentado já no primeiro

parágrafo  como  o  sorvete  agia:  “como  complemento  alimentar  e  anestesiante

sensorial em pacientes em quimioterapia.” Destacou, ainda, que o texto, apesar de

também contar histórias pessoais, utilizou o recurso ao longo do texto. 

Logo após a postagem de P1, esta pesquisadora, como mediadora do Fórum,

fez uma intervenção questionando como os participantes avaliavam a abordagem

“sobre a pesquisa em si e como não torná-la burocrática ou pesada demais”. P1 fez

uma segunda postagem no Fórum, destacando que a colocação desta pesquisadora

o fez refletir  sobre o fato de “pensar com a cabeça de jornalista”: “Neste mundo

disperso  da  internet,  eu  prefiro  ler  algo  que  me  explique  rapidamente  qual  a

importância  e  ineditismo  do  assunto”  (P1).  E  concluiu  afirmando  que  em  uma

segunda leitura da reportagem da UFSC, em função do questionamento, percebeu

que o texto “explica mal a questão do efeito anestesiante”. 

P2 concordou que a reportagem da UFSC apresentou mais informações. P3

reforçou  que  o  texto  tinha  mais  “riqueza  de  detalhes”,  “permeia  a  investigação

realizada pela equipe”, “traz informações da origem do pensamento da pesquisa” e

“detalha propriedades e fase de testes”. P5 concordou que a reportagem da UFSC

foi a mais completa e P6 a classificou como “um pouco mais científica”, sendo que

“as outras focaram mais nos efeitos do sorvete e no depoimento dos pacientes”. Já
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P7 foi  na contramão do grupo e apontou falhas no texto da UFSC: “a  narrativa

parece mais truncada e há uma necessidade (e até obrigatoriedade)  de se citar

nomes de pessoas, nomes de parceiros, etc”. 

O  participante  fez  uma  comparação  entre  os  títulos  das  reportagens  -

importante  aspecto  para  chamar  a  atenção  dos  leitores/telespectadores.  P7

considerou o título da UFSC fraco e burocrático, especialmente quando comparado

aos demais.  Ele não detalha,  no entanto,  quais aspectos foram considerados na

avaliação, mas faz ao final da postagem uma autocrítica: “fico me perguntando e me

cobrando sobre os títulos e matérias que eu escrevo como jornalista do IFSC”. P1

também considerou os títulos do UOL e da Gazeta do Povo mais “chamativos” e P4

acrescentou que os dois jornais “deram destaque para as mulheres e empoderam o

gênero e sucesso da pesquisa realizada por elas”.

Em outro aspecto das análises, a reportagem da UFSC foi citada por conta do

tamanho.  Para P2,  o texto longo se deve ao fato de a universidade ser a  fonte

principal e pelas características do canal de divulgação, um site. P5 o considerou

bastante longo e, apesar de ser “bem do jeitinho que costumo fazer”, reconheceu

que  “como  leitora  os  outros  textos  pareceram  mais  atrativos”.  A  participante

destacou a foto utilizada pela Gazeta do Povo como um elemento para chamar a

atenção para a leitura.

Isso me fez pensar em como transformar esse conteúdo, que passa pelo
institucional  e  vai  para  o  informacional  -  frequentemente  produzido  por
vários de nós - em algo mais interessante para o leitor, que anseia consumir
a  informação  rapidamente.  Como  adequar  o  referido  conteúdo  para  as
mídias  sociais,  por  exemplo,  sem que ele  perca  a  sua  essência,  que  é
divulgar/socializar o avanço da ciência, mostrando suas implicações para as
pessoas? (P5).

Palacios (2003, p. 6) afirma que “a possibilidade de dispor de espaço ilimitado

para a disponibilização do material noticioso é a maior ruptura a ter lugar com o

advento da Web como suporte midiático para o jornalismo.”  O autor destaca, no

entanto, que espaço ilimitado não significa necessariamente textos longos, mas a

possibilidade de se utilizar diferentes mídias (áudios e vídeos)  e  links para mais

informações sobre o assunto.

Nesse  sentido,  o  próprio  participante  P5  indicou  caminhos  para  sua

inquietação: “Acredito que uma forma seja trazer diferentes recursos para ilustrar o
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conteúdo e facilitar o entendimento, como infográficos, animações, pequenos textos

com links para outros textos e vídeos, os quais vão aprofundando o conteúdo etc.” 

Já em relação aos conteúdos abordados nas reportagens, os participantes

analisaram também quais informações das pesquisas foram ignoradas e que seriam

importantes como prestação de serviço à população, como questionado por P2:

[...]  não  encontrei  em nenhuma  das  reportagens:  a  empresa  que  faz  o
sorvete fornece gratuitamente para o hospital? Ou foi feito algum contrato?
Como é essa relação universidade - iniciativa privada ou pesquisa/ mercado
de comercialização? As pesquisadoras cadastraram uma patente? Porque
agora  o  sorvete  está  sendo  comercializado.  Como  fica  essa  questão
comercial para a universidade e suas pesquisadoras?

O questionamento foi compartilhado por P6, que considerou ser importante

mais informações sobre a parceria com a empresa: “pois, de acordo com as leituras

deste módulo, é papel do jornalista de ciências problematizar essas questões, os

bastidores  da  produção  científica,  como  ela  é  viabilizada,  quais  os  setores  e

processos envolvidos.” O participante questionou ainda que nenhuma reportagem

deixou claro como se dará o acesso ao produto:

Vou poder chegar no ponto de venda e pedir "aquele sorvete para pessoas
com câncer", ou "aquele sorvete de limão com wey protein"? Quando ele vai
chegar ao público, visto que pode ser utilizado por pessoas celíacas, com
intolerância à lactose ou que buscam apenas uma alternativa mais saudável
para  a  sobremesa,  por  exemplo.  Na  minha  experiência  como jornalista,
sempre observei um certo "pudor" dos meios de comunicação em mostrar
marcas, um certo receio de fazer publicidade gratuita! [...] Enfim, esse caso
do sorvete  me fez pensar  sobre  essa  questão  frente  a  uma informação
importante  de utilidade pública,  que seria  a possibilidade de as pessoas
adquirirem o sorvete. (P6).

Análise similar é feita por P8, que amplia o questionamento para o consumo

do  sorvete  por  pessoas  que  não  fazem  quimioterapia:  “Quem  não  faz  químio

também pode consumi-lo? Ou ele tem características nutricionais específicas para

quem sofre das debilidades desse tipo de tratamento?”. Na sequência da resposta

postada no Fórum, P8 relativiza o fato de o sorvete ser oferecido aos pacientes em

tratamento, principal destaque dado nas reportagens:

Essa é uma observação bem ranzinza, mas comer sorvete para aliviar os
efeitos da quimioterapia não é novidade nenhuma. Já convivi com pessoas
em tratamento e é normal os pacientes levarem sorvete pra sala de químio.
Eu entendi que o produto da pesquisa é um sorvete com outros tipos de
nutrientes, mais ricos, então me parece que o valor nutricional é o aspecto
mais importante,  e  não  o fato  de o  negócio  ser  gelado.  Mas o aspecto
exótico da pauta é o fato de ser sorvete, não de ser alimento. (P8).
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P3  já  havia  destacado  que  a  reportagem  da  Gazeta  do  Povo  “abre

possibilidades para o uso do sorvete para celíacos e intolerantes a lactose.” Este é

um dos possíveis desdobramentos da pauta que poderia render outras reportagens,

como também apontado por participantes no Fórum. P5 afirmou que a discussão

oportunizou pensar em vários enfoques distintos para o mesmo tema: “o processo

da pesquisa”, “o papel social de um hospital universitário” e a “utilidade pública para

pacientes com câncer e familiares sobre cuidados com a alimentação”.

Com  a  análise  comparativa  proposta  na  atividade,  os  participantes

identificaram  situações  e  atitudes  similares  às  que  enfrentam  diariamente  e

expressaram desafios  desta  prática  profissional.  Para  P1,  são dois:  aproximar  a

ciência do público e conseguir explicar por que exatamente tal pesquisa/descoberta

é importante para a sociedade. P3 destacou como principal desafio a abordagem

das reportagens, com utilização de recursos tecnológicos: “Evidenciar o quanto a

ciência, a pesquisa e, principalmente, a tecnologia fazem parte do nosso dia a dia,

também, podem indicar um caminho de aproximação”.

5.4 PENSANDO O JORNALISMO EM EPT

Após apresentar características importantes da EPT e relembrar aspectos do

Jornalismo  Científico,  o  terceiro  e  último  módulo  da  formação  convidou  os

participantes a pensar nas relações entre a Comunicação e a Educação e como elas

podem auxiliar a atuação jornalística na EPT. Para isso, o livro 3 trouxe uma síntese

de conceitos sobre a interface das duas áreas. 

O material de estudo iniciou com uma reflexão sobre as diferenças entre a

instituição na qual os participantes do curso trabalham e aquela em que estudaram.

Se a estrutura das salas de aula, com professor à frente e alunos enfileirados, não

muda muito  com o passar dos anos,  a forma como se produz e se compartilha

conhecimento sofreu mudanças profundas. O texto do livro 3 apresentou o seguinte

enunciado de abertura:  “Os estudantes têm o mundo em suas mãos em alguns

toques no celular.  Diante  disso,  fazer  da  escola  um local  atraente,  mesmo com
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tantos  estímulos  externos,  é  uma  das  principais  questões  que  tira  o  sono  dos

educadores de hoje.”

O objetivo da reflexão foi  aguçar nos participantes o sentimento de que

eles,  como profissionais da Comunicação que atuam para promover o diálogo e

fazer  as  informações  circularem,  também  são  responsáveis  pelo  mapeamento

constante dessas mudanças culturais, sociais e tecnológicas. Um dos desafios que

esse cenário apresenta é produzir conteúdo a partir das características dos sujeitos

com  os  quais  se  pretende  conversar,  levando  em  conta  os  meios  e  os  novos

formatos dessa produção comunicativa.

Sendo desafios comuns a comunicadores e educadores, o livro apresentou

conceitos de uma área do conhecimento chamada Educomunicação, que trata das

relações entre Comunicação e Educação. Esses conceitos podem contribuir para se

pensar o Jornalismo em uma instituição de EPT.

A Educomunicação ganhou força na década de 1990 e teve como uma das

bases as ideias de Paulo Freire. O educador falava da necessidade de uma relação

dialógica nos processos de educação formal e não-formal, da necessidade de todos

participarem da Comunicação para se evitar discursos impositivos. Nesse sentido

foram  apresentados  no  livro  alguns  trechos  da  clássica  obra  Extensão  ou

Comunicação? (Freire, 1985), como mostra a figura abaixo:



102

Figura 14 - Página do livro 3 - Relações entre Comunicação e Educação

Fonte: Ambiente virtual da Formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo em EPT”.

O objetivo dessas leituras foi aprimorar os conhecimentos dos participantes

em relação a atitudes próprias do jornalista de mediador e promotor do diálogo. É

nesse campo de atuação que se consolida a Educomunicação, referenciada no livro

proposto  pelo  professor  Ismar  de  Oliveira  Soares,  coordenador  do  Núcleo  de

Comunicação e Educação da ECA/USP, como toda ação comunicativa no espaço

educativo,  realizada  com  o  objetivo  de  produzir  e  desenvolver  ecossistemas

comunicativos.

Para a formação, foram expostos objetivos da área, entre eles criar e rever as

relações de Comunicação na escola, entre direção, professores e alunos, bem como

da  escola  para  com  a  comunidade,  criando  sempre  ambientes  abertos  e

democráticos.  No  entanto,  é  preciso  destacar  que,  ao  longo  dos  anos,  o  foco

principal  da  Educomunicação  recaiu  na  produção  de  mídias  pelos  próprios

estudantes e professores  e  numa abordagem crítica  a respeito  dos produtos da

mídia tradicional.

Mais recentemente, na última década, autores como Ismar Soares de Oliveira

(2017) sinalizaram para outras formas de intervenção da Educomunicação, incluindo

o trabalho profissional feito por jornalistas em meios de Comunicação, no sentido de

promover  o  relacionamento  com  os  diferentes  públicos.  Um  dos  desafios  para
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articular esse ecossistema comunicativo é viabilizá-lo considerando a escola como

sendo um novo espaço, aberto às interações. Nesse sentido, foi  apresentada na

formação a  abordagem do educador  e conselheiro  da Sociedade Brasileira  para

Progresso da Ciência (SBPC), Nelson de Lucca Pretto:

O momento exige que tenhamos uma maior integração entre aquelas áreas
que antes eram chamadas apenas de áreas meios com aquelas chamadas
de áreas de conteúdo. Instala-se assim, obrigatoriamente, um processo de
negociação  permanente  entre  as  mais  diversas  áreas.  (PRETTO,  2002,
s.p.).

Como  leitura  complementar,  foi  sugerido  o  artigo  “Desafios  culturais  da

comunicação  à  educomunicação”,  de  Jesus  Martín-Barbero.  O  link  para  acesso

também foi disponibilizado aos participantes55.

Após essas leituras, os participantes foram informados sobre a atividade final

da formação: a produção coletiva de um mapa conceitual56 sobre o Jornalismo em

EPT. As explicações sobre a confecção foram dadas em um vídeo, gravado por esta

pesquisadora:

Figura 15 - Vídeo explicativo do mapa conceitual, parcialmente elaborado, proposto
como atividade do módulo 3

Fonte: Ambiente virtual da Formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo em EPT”.

55 Disponível em: https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/36920/39642  .  
56 Um mapa conceitual é um diagrama visual que sintetiza informações ou ideias, apresentadas em
pequenos quadrados e círculos, e as conecta por meio de setas, promovendo as relações entre elas. 

https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/36920/39642
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O vídeo foi feito com o aplicativo Loom, do navegador Chrome. Com ele, foi

possível gravar simultaneamente a tela, em que estava sendo mostrado o mapa, e,

em uma janela menor, a formadora explicando as ações a serem realizadas para a

participação na atividade. Foi explicado aos participantes que o primeiro passo para

acessar o mapa era fazer a inscrição no site www.mindomo.com  57   com o mesmo e-

mail que utilizavam para acessar o curso. Depois, deveriam acessar o link do mapa

disponibilizado no enunciado da atividade.

O mapa foi apresentado aos participantes parcialmente elaborado - estavam

preenchidos os tópicos EPT e Jornalismo Científico com uma síntese dos conteúdos

trabalhados nos livros desta formação. Após a leitura do esquema, foi proposto o

preenchimento do mapa em relação ao Jornalismo na EPT. Foram apresentadas as

categorias “características”, “objetivos” e “definição”, expressando ser livre a criação

de  outras.  Para  que  pudéssemos avaliar  as  colocações,  foi  solicitado  que  cada

participante  colocasse  seu  nome na  frente  do  comentário58.  Eles  também foram

alertados para terem cuidado e não apagar comentários de outros participantes.

Na medida em que essas orientações eram repassadas em vídeo, foi possível

demonstrar como o mapa funcionava na prática, ao criar um novo comentário, ao

usar  a funcionalidade das ligações,  etc.  O mapa foi  criado e hospedado no site

Mindomo.com.

5.5 A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE DIRETRIZES PARA O JORNALISMO EM EPT

Ao se propor um mapa conceitual, buscou-se oportunizar aos participantes da

formação uma produção coletiva sobre uma atividade comum a todos. Pensar as

características e os objetivos do Jornalismo na EPT é pensar o trabalho diário, as

especificidades da profissão numa instituição de ensino e a missão de se atuar na

Rede  Federal.  Mais  do  que  isso,  a  atividade  permitiu  a  construção  coletiva  de

diretrizes para o fazer jornalismo na EPT, algo que pode ser socializado e contribuir

57 A plataforma Mindomo caracteriza-se por um software para criação de mapas mentais de forma
online e colaborativa. Para esta atividade, foi utilizada a versão gratuita.
58 Na descrição da atividade nesta pesquisa, os nomes serão omitidos.

http://www.mindomo.com/
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de  forma  significativa  com  o  exercício  profissional  dos  comunicadores  dessas

instituições.

Assim, de forma colaborativa e online, os participantes puderam expor suas

ideias e conhecimentos a respeito da atuação profissional  na EPT e interagir  no

grupo, já que uma das funcionalidades do mapa conceitual é permitir conexões entre

as informações inseridas. 

Figura 16 - Mapa conceitual sobre o Jornalismo em EPT parcialmente elaborado

Fonte: Site Mindomo.com.
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Figura 17 - Mapa conceitual sobre o Jornalismo em EPT finalizado pela 1ª turma da
formação

Fonte: Site Mindomo.com.

Para facilitar  a visualização dos comentários,  as imagens a seguir  são de

partes do mapa.
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Figura 18 -  Destaque para o tópico “características” do mapa conceitual sobre o
Jornalismo na EPT

Fonte: Site Mindomo.com

Nas características identificadas pelos participantes, um dos destaques foi a

diversidade de conteúdos e de perfis de sujeitos de que trata o Jornalismo na EPT,

já que a Rede Federal abrange desde cursos de curta duração, de Ensino Médio e

de Educação de Jovens e Adultos até a pós-graduação stricto sensu. 

Outra  característica  abordada  foi  a  desmistificação  da  Ciência  como  algo

distante  e  do  cientista  como alguém superior.  Os  participantes  indicaram que  o

Jornalismo na Rede Federal busca aproximar a EPT do público leigo. Para isso, a

linguagem  acessível  foi  novamente  citada  pelos  participantes  -  já  havia  sido

discutida nos fóruns 1 e 2. 

Nesse  sentido,  a  diversidade  apontada  pelos  participantes  foi  destacada

como uma oportunidade para desenvolver diferentes linguagens e utilizar diversos

canais de divulgação, como forma de fortalecer o relacionamento com os públicos.
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Figura 19 - Destaque para o tópico “objetivos” do mapa conceitual sobre o
Jornalismo na EPT

Fonte: Site Mindomo.com

Em relação aos objetivos do Jornalismo na EPT, os participantes destacaram

a importância dessa forma de Comunicação para que o conhecimento chegue a

mais pessoas. A divulgação da EPT, apoiada nas características relatadas, tem a

missão,  segundo o  grupo,  de contribuir  com a democratização do conhecimento

gerado nas instituições,  com o debate a respeito  da pesquisa no país  e com o

entendimento da sociedade sobre o valor do trabalho e da Educação Profissional.

Nesse sentido, também configura como objetivo promover a EPT, destacando

a sua importância para a sociedade e auxiliando no processo de reconhecimento
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dos institutos federais como geradores de conhecimento.

Os  participantes  da  formação  apontaram  ainda  a  contribuição  que  o

Jornalismo em EPT pode ter nas escolhas profissionais dos estudantes e o quanto

todos os envolvidos no processo de Comunicação precisam estar alinhados com

esta forma de divulgação. Tendo os comunicadores o papel de mediadores deste

processo, o diálogo a respeito do próprio Jornalismo na EPT também foi um objetivo

proposto, no sentido de difundir entre servidores e estudantes a necessidade de se

compartilhar pesquisas e demais atividades.

Ressalta-se que alguns aspectos a respeito do Jornalismo praticado na EPT

destacados pelos participantes nos fóruns 1 e 2 não foram inseridos pelo grupo no

mapa, entre eles a valorização das pessoas envolvidas nas pesquisas e atividades,

como  forma  de  humanizar  a  Ciência  e  a  Tecnologia.  Diante  da  importância

destacada por eles em se ter clareza dos conceitos que fundamentam a EPT, outra

característica que pode ser apontada é a utilização dos termos com rigor e clareza,

para que também sejam entendidos de forma objetiva pela sociedade.

Este apontamento remete a outro aspecto do Jornalismo na EPT, destacado

no Fórum 1: evidenciar os processos de ensino, de pesquisa e de extensão e não

apenas os resultados. Mais uma vez esta característica tem como objetivo difundir

na sociedade o valor da Educação Profissional.
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Figura 20 - Destaque para o tópico “definição” do mapa conceitual sobre o
Jornalismo na EPT

Fonte: Site Mindomo.com.

Os participantes fizeram também colocações em busca de uma definição para

o Jornalismo na EPT, como descrito na imagem acima. Com base no que foi inserido

no mapa conceitual e nas postagens dos participantes nos fóruns, pode-se indicar

que  é  o  segmento  da  Comunicação  especializado  em  assuntos  da  Educação

Profissional,  Científica e  Tecnológica,  que produz e divulga conteúdos noticiosos

pautados no ensino, na pesquisa e na extensão. É um jornalismo especializado nas

relações  entre  Ciência,  Tecnologia,  técnicas  e  trabalho,  que  valoriza  os  sujeitos
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envolvidos nos processos e que busca, com diferentes linguagens e meios e dialoga

com os públicos envolvidos.

Em síntese, fica claro o entendimento dos comunicadores em relação a sua

missão  de  compartilhar  o  conhecimento  gerado  na  instituição  e  difundir  a

importância da EPT na sociedade.

Por entender que a construção das Diretrizes para o Jornalismo na EPT pode

ser  ampliada  com  a  participação  de  outros  comunicadores  da  Rede  Federal,  o

conteúdo  desta  formação  está  disponível  no  portal  EduCapes,  inclusive  com  a

mesma disposição do material e as mesmas sugestões de leituras e atividades. No

encarte, objetivos e características do Jornalismo na EPT foram reescritos, com o

objetivo  de  eliminar  repetições,  organizar  as  informações  e  sintetizar  os

apontamentos feitos pelos comunicadores durante as três atividades da formação e

aqueles fundamentados ao longo desta pesquisa. 

Dessa forma, espera-se ampliar o olhar dos comunicadores da Rede Federal

para as especificidades da EPT e para a missão de compartilhar conhecimento.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa, ao analisar as especificidades da atividade jornalística em uma

instituição de Educação Profissional,  Científica  e  Tecnológica  e  contribuir  para  a

qualificação  da  Comunicação  na  Rede  Federal  com  uma  formação  para

comunicadores, possibilitou a construção de diretrizes para o Jornalismo em EPT.

Guiada pelo problema inicial -  “Quais os critérios para seleção de notícias e que

meios de divulgação jornalistas da Rede Federal utilizam para serem agentes da

divulgação  da  EPT?”,  a  pesquisa  teve  seus  objetivos  ampliados  ao  longo  da

trajetória com o surgimento de novas perguntas. A percepção de que a atividade na

EPT tem particularidades em comparação com o Jornalismo Científico, por exemplo,

provocou  questionamentos  que  conduziram  a  elaboração  de  um  produto

educacional voltado a essas características. 

Além de reconhecer as técnicas de produção e de divulgação utilizadas pelos

comunicadores, este estudo possibilitou a intervenção em uma área específica mas

que  permeia  toda  a  Rede  Federal,  a  Comunicação.  Nesse  sentido,  foram

contemplados os objetivos de capacitação de um Mestrado profissional, cujo “foco

está  na  aplicação  do  conhecimento,  ou  seja,  na  pesquisa  aplicada  e  no

desenvolvimento de produtos e processos educacionais” (CAPES, 2016, p.13). 

Merece ser destacado o envolvimento dos comunicadores do IFSC, tanto no

estudo de campo como na formação continuada. Suas inquietações em relação ao

trabalho que realizam, suas percepções sobre a EPT e suas expectativas diante da

atividade  profissional  contribuíram  para  os  questionamentos  feitos  ao  longo  do

estudo e para os resultados obtidos.

Com base na colocação de Freire (1983, p.66) trazida no início deste estudo -

“um sujeito pensante não pode pensar sozinho” - pode-se afirmar que a construção

das  diretrizes  em  grupo  foi  uma  das  principais  conquistas  desta  pesquisa.  O

programa ProfEPT permitiu a qualificação não apenas desta pesquisadora, mas de

um grupo  de  comunicadores  do  IFSC que  teve  a  oportunidade  de  ressignificar

conceitos e atitudes relacionados à profissão dentro do contexto de uma instituição

de Educação Profissional. 
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Entre os resultados da pesquisa de campo, evidencia-se a reflexão acerca

das questões que ocupam o dia a dia do jornalista nessas instituições, já que, para

100% dos participantes da pesquisa, a produção de pautas sobre temas de Ciência

e  Tecnologia  poderia  ser  maior.  Questões  cotidianas,  como  os  processos  de

ingresso, figuraram como o tema mais comum na produção que realizam - presente

em todas as 11 respostas, seguidos de temas como editais de forma geral e os

avisos acadêmicos. 

Outro aspecto a ser pensado está voltado ao que se entende por Ciência e

Tecnologia já que, quando questionados sobre as áreas do conhecimento das quais

mais advém pautas sobre o tema, as áreas de Linguagens e Humanas apareceram

com baixíssima frequência. A questão pode estar ligada ao fato de as instituições da

rede  EPT  tradicionalmente  serem  vistas  como  escolas  com  cursos  mais

relacionados à Matemática, Física e Química. Sendo assim, faz-se necessário um

repensar dos profissionais da área acerca desse conceito. 

A  necessidade  de  qualificação  nesse  sentido  [em  aspecto  amplo,

contemplando  os  conhecimentos  da  Educação  e,  especificamente,  da  Educação

Profissional]  já  havia  sido  identificada  pelo  Departamento  Geral  de  Pessoas  do

IFSC.  Apesar  disso,  mais  da  metade  dos  comunicadores  que  realizou  inscrição

prévia na formação “Construindo Diretrizes para o Jornalismo em EPT” não iniciou

os  estudos.  Entre  as  hipóteses  para  essa  queda  na  adesão  estão  a  rotina  de

trabalho  dos  jornalistas  e  a  carga  horária  do  curso  (40  horas).  Ressalta-se,  no

entanto,  a  necessidade  do  conteúdo  apresentado  para  se  alcançar  os  objetivos

propostos, o que ficou demonstrado pelas contribuições do grupo na construção do

mapa  conceitual  do  Jornalismo  em  EPT,  como  as  abordagens  voltadas  aos

processos de ensino-aprendizagem, às técnicas e ao valor do trabalho.

As colocações dos comunicadores do IFSC podem contribuir ainda para a

construção da Política de Comunicação do IFSC. A 1ª edição, de 2013, tem revisão

prevista para 201959 e acredita-se que as reflexões e propostas deste estudo podem

ser utilizadas em um capítulo específico a respeito do Jornalismo, ampliando assim

a Política em relação à divulgação científica.

59 Na finalização deste estudo, em junho de 2019, os trabalhos nesse sentido ainda não haviam sido
iniciados.
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A construção das diretrizes se aproxima ainda da concepção de Meditsch

(2005, p.4) de que o Jornalismo é uma forma de conhecimento, pois não é mero

transmissor de fatos ou tradutor de informações:   “A hipótese de que ocorra uma

reprodução do conhecimento, mais complexa do que a sua simples transmissão,

ajuda a entender melhor o papel do Jornalismo no processo de cognição social”.

Marandino  (2004,  p.95)  também  afirma  que  a  transformação  do  conhecimento

científico  com  fins  de  divulgação  “não  constitui  simples  ‘adaptação’  ou  mera

‘simplificação’ de  conhecimento,  podendo ser  então analisada na perspectiva  de

compreender a produção de novos saberes nesses processos”. 

Nesse  sentido,  desenham-se  possibilidades  de  pesquisas  futuras  em

decorrência deste estudo. Uma delas é em relação ao conceito de transposição,

considerado por  esta pesquisadora o mais adequada para definir  o  processo de

decodificação  e  contextualização  do  conhecimento  produzido  na  EPT  em

conhecimento compreendido e possível de ser utilizado pelo público leigo. Com base

em  Yves  Chevallard  (2013),  o objetivo  seria  estudar  como  os  preceitos  da

transposição didática podem ser aplicados em outra área do conhecimento que não

a Didática, definindo assim a “transposição jornalística”.

As diferentes linguagens possíveis, os produtos jornalísticos ou os canais de

Comunicação também são possibilidades de análise futura. Na pesquisa de campo,

os comunicadores do IFSC informaram a preferência por divulgar as informações

relativas  à  EPT  em  redes  sociais  como  Facebook  e  Instagram,  conferindo  ao

trabalho de divulgação certa independência em relação à imprensa. Qual o impacto

dessa mudança nas narrativas utilizadas para promover o diálogo? Qual o papel do

jornalista em um cenário voltado a redes de relacionamento?

Apesar desses questionamentos não terem sido foco de análise, eles foram

considerados ao se buscar embasamento nas  interfaces da Educomunicação para

construir  a  proposta  de  atuação  jornalística  na  EPT.  O  entendimento  de  que  o

profissional da Comunicação atua como um mediador de diálogos entre instituição e

púbicos,  por exemplo, foi  possível  a partir  da percepção de que os processos e

produtos  jornalísticos  fortalecem  os  “ecossistemas  comunicativos”,  definidos  por

Soares (2011). Esse olhar sobre a Comunicação em uma instituição de ensino  se

torna  ainda  mais  relevante  diante  do  cenário  atual,  em  que  “informação  e

conhecimento  são  o  eixo  principal  para  o  desenvolvimento  social”  (MARTÍN-
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BARBERO, 2011, p. 123).

Por  outro  lado,  futuras  pesquisas  também  podem tratar  da  visão  que  os

pesquisadores das instituições de ensino têm acerca do trabalho dos jornalistas. A

maioria  das respostas dos comunicadores ouvidos neste estudo apontou para a

necessidade de pesquisadores melhorarem o entendimento que têm sobre o que é

notícia e como ocorre o processo jornalístico. Considerando essas respostas, podem

ser pensadas, inclusive, formações continuadas com esse caráter. 

 O  volume  de  informações  disponível  exige  da  Educação  formal  seu

posicionamento como geradora de conhecimento, mas exige também uma relação

de proximidade, de saber dialogar com as particularidades de cada público. Para

além da exigência legal e moral de tornar suas ações e produções transparentes

para  a  sociedade,  as  instituições  precisam se  manter  vivas  em um  cenário  de

permanente transformação. Ou seja, precisam ter um olhar atento e constante sobre

a Comunicação, para pesquisar a respeito de novos meios e de novas Tecnologias

de  Informação  e  Comunicação  (TICs),  trocar  experiências  entre  profissionais  e

instituições da Rede Federal e principalmente ouvir as demandas e expectativas dos

sujeitos envolvidos em todo o processo. Nesse sentido, espera-se que as diretrizes

para o Jornalismo em EPT propostas neste trabalho sejam o início  dos estudos

sobre as especificidades deste segmento na Rede Federal e que tenham impacto

sobre  o  trabalho  dos  comunicadores  como  agentes  da  divulgação  da  EPT  e

mediadores do diálogo entre instituição e públicos.

Acredita-se que, estando o conhecimento mais acessível, mais presente na

vida das pessoas, elas poderão perceber que a EPT lhe pertence, de modo a se

envolver com as instituições, participar de projetos de extensão, estudar em um de

seus  câmpus,  utilizar  as  pesquisas  para  resolver  um  problema  do  dia  a  dia,

reconstruir conhecimentos.
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