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 Divulgando
 ciência:

 Compartilhar

 Aproximar

 Empolgar



❏ Por que divulgar - barreiras e estímulos
❏ Caminhos possíveis - mediação
❏ Comunicação na USP
❏ DC - o que falar
❏ Como falar (técnicas)
❏ Com quem falar: 

1. público
- Ferramentas, técnicas e bons exemplos

2. jornalistas
- releases, entrevistas

 Divulgando
 ciência:

 Compartilhar

 Aproximar

 Empolgar



❏ Desconforto / estigma associado à 
“autopromoção”.
- A qualidade da minha ciência não deveria falar por si 
mesma?
- Rigor científico e seriedade não combinam com mídia…

❏ Minha pesquisa não é interessante para o 
público.

BARREIRAS: Crenças



❏ Medo da simplificação excessiva dos resultados 
ser imprecisa.

❏ Medo do cientista ser tomado por ativista (contra 
a imagem neutra, objetiva).

Tudo isso se resume a...

BARREIRAS: Crenças



“O que meus colegas vão 
pensar?”

BARREIRAS A SUPERAR



❏ Não importa o quão relevante seu trabalho seja 
se ninguém fora da academia conhecer.

❏ Contribuir na alfabetização científica.
❏ A ciência tendo impacto na esfera pública. 

Opinião pública influencia decisões políticas.
❏ Aprender algo novo bem diferente do que você já 

faz. Compartilhar

ESTÍMULOS



Caminhos 
possíveis

CHRISTENSEN, Lars 
Lindberg. The hands on 
guide for science 
communicators *ESO



À sua maneira, todos comunicam



- Jornal da USP - jornal.usp.br

- Rádio USP - 97.3 e streaming

- TV USP  - YouTube

- Redes sociais - Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instagram…

- Podcasts

-  Newsletter, WhatsApp

- +Assessorias de comunicação - unidades

Na USP - Comunicação Social



Jornal da USP | Editoria: CIÊNCIAS   @cienciausp

Resultados de pesquisas

- todas áreas do 
conhecimento
- todos formatos 

Conteúdo nas mídias sociais 
sob o selo Ciência USP.

Podcast - Ciência USP



O que falar?



Identificando o que pode virar notícia/ peça de 
divulgação científica:

❏ A pesquisa/projeto/resultado contribui para o 
entendimento de um tema controverso da sua 
área de conhecimento?

O que falar

Aproximar



❏ Trata de aspecto da área que frequentemente 
cativa o interesse do público?

❏ Tem impactos na compreensão da atualidade ou 
reflexos facilmente identificáveis hoje?

O que falar

Aproximar



❏ Tem relação com tema do noticiário?
“Ganchos” de atualidade: tremor de terra no 
Brasil; eventos astronômicos; enchentes de 
verão; Nobel

Não é pecado forçar um pouco a barra para 
aproximar o tema da atualidade!

O que falar



❏ Astronomia: belas imagens, fronteira 
tecnológica, nossa existência no Universo

❏ Ciências Atmosféricas: impacto direto na vida 
das pessoas

❏ Ciências da Terra: conhecimento aplicado, 
compreensão de fenômenos (terremoto,
mineração, solo urbano, meio ambiente

O que falar - pontos fortes das áreas

Empolgar



https://youtu.be/fqqWmP
CcRJs





Como falar - técnicas 



Contando uma história ao falar sobre sua pesquisa

❏ Qual a pergunta chave ou problema da minha 
pesquisa?

❏ Como fiz para respondê-la?

❏ Que informação/conhecimento novo minha 
pesquisa trouxe? 



Contando uma história ao falar sobre sua pesquisa

❏ Plot twist - o que 
apareceu durante o 
trabalho que contrariou 
minhas expectativas ou 
contraria o senso comum 
e/ou da área a respeito?

❏ O que me fez mudar o 
curso dele? Empolgar





Contando uma história ao falar sobre sua pesquisa

“Nada de novo sob o céu” 
- de quem?

❏ Mesmo que algo não 
seja inédito, para o 
público pode ser novo.

Encélado



Contando uma história ao falar sobre sua pesquisa

❏ (Quase) nada é ‘auto-explicativo’ 
em DC. Principalmente nas áreas 
que o IAG cobre.

Um novo mapa 3D da Via-Láctea 
mostra que ela é empenada  nas 
bordas.  Esse empenamento sofre 
precessão relacionado ao torque das 
regiões internas da galáxia, onde há 
mais massa.



Contando uma história ao falar sobre sua pesquisa

❏ Caminho possível: “Eu sou a história”

O público gosta de conhecer quem é a pessoa 
por trás do trabalho.

Transferir seu entusiasmo de trabalhar com aquele 
conhecimento. Por que é tão instigante?

Empolgar



Contando uma história ao falar sobre sua pesquisa

Nem todo mundo está interessado em ciência, 
mas gente sempre está interessada em gente. 

Empolgar



❏ Método: mostrar como são feitas as ciências é 
parte da alfabetização científica.

❏ Como se chega a conclusões? Dar alguma noção 
sobre método científico e  os da sua área.

Astronomia e Ciências da Terra na mídiaComo se faz ciência

Compartilhar



The Dialogues: 
Conversations 
about the 
Nature of the 
Universe - 
Clifford Johnson



Jornal da USP - 
Arte: Thais H. 
Santos



Não ser exato não 
significa ser incorreto.

Fazer aproximações

Metáforas, 
comparações

Contrastes

Astronomia e Ciências da Terra na mídiaMetáforas, aproximações

Aproximar



Para quem falar: público



Falando com o público

Comunicação sem intermediário 
Canal direto com o público

❏ Divulgação científica produzida pelos próprios cientistas

- Ferramentas: Colunas, Blogs, YouTube, Twitter, 
Facebook, Instagram, Podcasts…

Escolha um canal - não precisa estar em todos eles.



Falando com o público

❏ Que público quero atingir?
Faixa etária, nível de escolaridade, grupos de 
interesse.

❏ Qual melhor estratégia?
Profundidade, linguagem, recursos.



Blog
Use as redes sociais para compartilhar o que está lá, e 
alimente-o com regularidade

No mínimo: página pessoal com informações básicas:
temas que estuda/fala, curriculum, contatos, foto etc. 

Domínio da instituição. Ex: iag.usp.br/fulanodetal

Ferramentas para falar com o público - Blogs



Para quem falar - públicoBlogs - bons exemplos
Science Blogs Medium.com



Para quem falar - públicoBlogs - bons exemplos



❏ Rede preferida de cientistas e 
políticos.

❏ Terra dos memes. Informalidade e 
humor permitidos, mas atenção no 
que for postar.

❏ Manifestações políticas: cuidado 
com excessos, calor do momento... 

Para quem falar - públicoFerramentas para falar com o público - Twitter

Bom senso!



❏ Tom: que Luiza transpareço?

❏ Evitar: 
- sarcasmo, tom arrogante, 

inferiorização de quem erra ou não 
sabe.

- corrigir em público (mande uma 
mensagem privada).

Para quem falar - públicoFerramentas para falar com o público - Twitter



Exemplos de bom uso

❏ Astrothreads e Biothreads
https://twitter.com/geisa_ponte/status/1031050416220516354

Como fazer: https://www.geisaponte.com/dc

Para quem falar - públicoFerramentas para falar com o público - Twitter







❏ Uso crescente no Brasil.

❏ Especificidades respeitadas. 

❏ As pessoas estão no Instagram para ver 
imagens significativas. Há outros 
modelos, mas o caminho mais fácil são 
boas imagens, com texto aprofundando.

Ferramentas para falar com o público - Instagram



Instagram - bons exemplos

HISTÓRIA
Arquivo Nacional



Instagram - bons exemplos

SAÚDE
Dieta científica



Instagram - 
bons exemplos

GERAL
Ciência USP

Destaque para as
“Stories”







❏ Stories - 
possibilidades

- Imagem/texto (pouco);

- Apenas chamada para 
link;

- Vídeos editados;

- In loco, eventos.

- Enquetes

Ferramentas para falar com o público - Instagram





Como falar - direto com o público

❏ Linguagem de vídeo demanda + 
especialização

❏ Faça um projeto coletivo, ou parceria 
com quem sabe fazer, inclusive 
comunicadores.

Ferramentas para falar com o público - YouTube 



Como falar - direto com o público

❏ Filme tudo que puder, mesmo que 
não saiba se vai usar.

- Não existe peça de YouTube sem 
boas imagens. 

- Aquela filmagem de celular pode ser 
uma pérola para um editor de vídeo. 

Ferramentas para falar com o público - YouTube 



Escavações na 
Lapa do Santo



Como falar - direto com o público

❏ “Texto assertivo. Ainda que o produto 
da comunicação seja um elemento 
audiovisual, ela é sempre atravessada 
pelo texto.” (Tabita Said, 2018)

Emaranhamento Quântico 

Vaca fica grávida?

Glossário: células tronco e diferenciação celular
 

Ferramentas para falar com o público - YouTube 



Como falar - direto com o públicoYouTube: texto e roteiro



Como falar - direto com o público

❏ Timidez? 

- Há canais que 
mostram apenas 
imagens cobertas 
com OFF ou 
legendas.

Ex: Meteoro Brasil - 403 
mil seguidores

Ferramentas para falar com o público - YouTube 



Como falar - direto com o públicoFerramentas para falar com o público - YouTube 

Bons exemplos

Rede Science Vlogs BR
https://www.youtube.com/channel/UCqiD87j08p
e5NYPZ-ncZw2w

Nerdologia
https://www.youtube.com/user/nerdologia 

Ciência todo dia
https://www.youtube.com/user/CienciaTodoDia 

Ponto em Comum
https://www.youtube.com/channel/UCGo3vjM2Ll3Xuj
L-zYT5SMg 

SpaceToday
https://www.youtube.com/channel/UC_Fk7hHbl7vv_7
K8tYqJd5A 

Café e Ciência
https://www.youtube.com/channel/UCdFNjuQaNP4o
RbWPPwZE7Lw 



❏ Conteúdo informativo em áudio on demand (você 
baixa ou assina).

❏ Na internet (sites, apps e agregadores).

❏ Foco em um ou mais temas a serem explorados por 
meio de entrevistas, mesas redondas, trilha e 
narração roteirizada.

❏ Formato de “episódios” lançados periodicamente.

Ferramentas para falar com o público - podcasts



Ferramentas para falar com o público - podcasts

Bons exemplos

Ciência USP
https://jornal.usp.br/series/cienciausp/ 

Podcasts de ciências do 
Deviante
http://www.deviante.com.br/listas-episodios

Naruhodo
https://www.b9.com.br/podcasts/naruhodo

Dragões de Garagem
http://dragoesdegaragem.com/podcast/dragoes-de-
garagem/

Alô Ciência
https://alociencia.com.br/podcast/ 

https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2019/02/CIENCIA-USP-6-26-FEVEREIRO-PALEO
CLIMA_FEED.mp3



Vídeo Denis e Silvana

Ferramentas para falar com o público - audiovisual



Pessoalmente

❏ Escolas, museus, 
planetários
Divulgação científica 
raiz:

Quem sabe essa, 
sabe qualquer uma!

Ferramentas para falar com o público - Pessoalmente



Pontos importantes

- Trazer a Ciência para o dia a dia do público
- Não ter vergonha de pegar “caronas”. Ex: lançamento 

Nasa.
- Trabalhar em grupo é melhor.
- Esqueça o que seus colegas vão pensar. 
- Planeje. 
- Aprenda com quem já faz. Vire um consumidor voraz de 

divulgação científica.



Para quem falar: jornalistas, assessores, PIOs



Ferramenta: O Press Release

❏ Aviso ou sugestão de pauta
Texto resumindo um assunto bem apresentado 
que poderia virar uma reportagem.

❏ Ir direto ao ponto

Para quem falar - jornalistas e assessoresFalando com jornalistas e assessores



Press Release

❏ O próprio cientista pode aprender a fórmula, e enviá-lo a 
jornalistas.

Nós simplesmente amamos artigos embargados!

Para quem falar - jornalistas e assessoresFalando com jornalistas e assessores



Press Release
 

❏ Voz ativa, linguagem simples, evitar (ou explicar) 
termos técnicos e siglas.

❏ Resultados e conclusões devem vir antes de tudo  

Redija o press release na ordem inversa do que 
você faria num artigo científico.

Para quem falar - jornalistas e assessoresFalando com jornalistas e assessores



Press Release

❏ Título do texto e da 
mensagem: curto, 
informativo

“Energetic particle irradiation study of 

TiN coatings: are these films 

appropriate for accident tolerant fuels?”

 

Para quem falar - jornalistas e assessoresFalando com jornalistas e assessores



Press Release - responder
❏ Quem 
❏ O quê 
❏ Por quê 
❏ Onde 
❏ Quando 
❏ Quem o jornalista deve entrevistar a respeito, além de você? 

(dar seus contatos completos e de outras possíveis fontes)

Para quem falar - jornalistas e assessoresFalando com jornalistas e assessores



Press Release

❏ Mais informações

- Mini-biografia sua e informações sobre instituições da 
pesquisa.

- Fotos, links, vídeos já podem ser enviados junto.
 

Falando com jornalistas e assessores



Relacionamento com jornalistas - guia 

Falando com jornalistas e assessores

e.usp.br/cud 



Obrigada!

@cienciausp
luiza.caires@usp.br

Aproximar

Compartilhar

Empolgar


