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Resumo 

O Projeto de Pesquisa Ciência e Comunicação na Amazônia tem como objetivo promover a 

divulgação da ciência na e para a Amazônia, buscando o equilíbrio social, cultural e 

ambiental na região. Este trabalho tem a proposta de refletir e partilhar os desafios e resultados 

de dois anos e meio como bolsista de iniciação científica do projeto. Além de compartilhar 

algumas experiências vivenciadas nessa trajetória e apontar como esse processo foi importante 

em nossa formação durante a graduação. 
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Introdução 

O CIECz teve início em 2007 e tem como objetivo promover a divulgação da 

ciência na e para a Amazônia, buscando o equilíbrio social, cultural e ambiental na região, 

em que o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum sejam encarados 

como complementares, em uma dinâmica na qual um não é superior ao outro.  

Nessa perspectiva, a proposta do projeto é estabelecer a relação entre ciência e 

sociedade, a fim de tornar o conhecimento científico senso comum, pois “a mais importante 

de todas [as formas de conhecimento] é o conhecimento do senso comum, o conhecimento 

vulgar e prático com que no quotidiano orientamos as nossas acções e damos sentido à 

nossa vida” (SANTOS, 1987, p. 55). 

Mais do que o amadurecimento teórico possibilitado pela iniciação científica, 

precisamos destacar a ampliação no olhar sobre a própria Comunicação. É interessante 
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observar como algumas temáticas e conceitos abordados durante a graduação só começaram 

a fazer sentido após a nossa inserção como bolsistas de iniciação científica do CIECz. 

Ao vivenciar as experiências proporcionadas após dois anos e meio como bolsista de 

iniciação científica do Projeto de Pesquisa Ciência e Comunicação na Amazônia (CIECz), 

podemos perceber o quanto esse processo foi importante tanto em nossa trajetória 

acadêmica, quanto em nossa formação como cidadãs. Estarmos envolvidas e participarmos 

de pesquisas, colaborando com a produção de conhecimento e promovendo a divulgação 

científica desse conhecimento produzido tem sido o grande desafio nesse percurso de 

iniciação à ciência.    

Com isso, nesse processo pudemos vivenciar inúmeros aprendizados: diálogo com 

as mais diversas áreas do conhecimento, participação na concepção e desenvolvimento de 

produtos e estratégias comunicacionais em diferentes linguagens, produção de artigos 

científicos para publicação, troca de experiências em eventos científicos na Região Norte e 

em todo o país, entre outros. 

Por meio da iniciação científica não só tivemos uma formação diferenciada e 

transformadora em nossa passagem pela Universidade, como também encontramos uma 

trajetória de vida. Nesse sentido, terminada a graduação, estamos nos preparando para 

participar do processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação para dar continuidade à formação como pesquisadora e futuramente seguir a 

carreira docente. 

 

A iniciação científica na UFPA 

A Universidade Federal do Pará foi fundada em 1957. Após mais de meio século de 

existência, é reconhecida como a maior instituição de ensino superior do Trópico Úmido. A 

UFPA tem um importante papel na produção, socialização e transformação do 

conhecimento na Amazônia em busca da formação de cidadãos capazes de promover a 

construção de uma sociedade mais justa.  

Atualmente, abriga uma comunidade acadêmica composta por mais de 50 mil 

pessoas: 2.722 professores; 2.379 servidores técnico-administrativos; 6.961 alunos de 

cursos de pós-graduação, sendo 3.721 estudantes de cursos de pós-graduação stricto sensu; 

39.236 alunos matriculados nos cursos de graduação, 20.272 na capital e 18.964 no interior 

do estado. Oferece 556 cursos de graduação e possui 58 programas de pós-graduação, com 

56 cursos de mestrado e 26 de doutorado. Além da capital, está presente em outros onze 
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campi no estado do Pará. E desde 2004, oferece cursos de graduação na modalidade a 

distância (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, 2011). 

A região amazônica tem suas especificidades e pluralidades, não só pela sua 

diversidade natural e cultural, como também por questões geográficas da região. Uma 

Universidade na Amazônia  

 

Precisa primeiro, re-inventar-se a si própria. Não pode simplesmente ser 

mimética. Precisa re-inventar a sua visão de mundo, as suas motivações, a 
sua mentalidade, as suas práticas acadêmicas, as suas perspectivas 

pedagógicas, as suas temáticas de interesse, os seus métodos de ensino e 

estilos de aprendizagem, os seus programas de estudos, as formas de 
acessar o conhecimento, a sua organização interna, a comunicação entre 

os saberes e as áreas de conhecimento, a sua relação com a comunidade 

circundante, o seu compromisso com a história e com as gerações futuras, 

o seu relacionamento com o mundo (MELLO, 2007, p.47).  
 

 

Dessa forma, a UFPA vem assumindo um papel ativo em um processo de 

intervenção na sociedade paraense seja pelo ensino, pesquisa e extensão, seja pela sua 

capacidade de criar oportunidades para a discussão crítica da realidade amazônica e do Pará 

em particular. Assim, tem sido considerada um centro de excelência na produção 

acadêmica, científica, tecnológica e cultural. Nessa perspectiva, o grande desafio é fazer 

com que o conhecimento científico seja produzido na e utilizado pela região. 

Nesse contexto, a produção de conhecimento e o processo de iniciação científica de 

alunos durante a graduação é uma dinâmica importante na formação nas mais diversas áreas 

do conhecimento, seja para atuação na academia ou no mercado de trabalho.  

A partir de dados da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
4
 (PROPESP) da 

UFPA, a inserção da área da Comunicação no sistema de Programa Integrado de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) se deu somente a partir de 2009 e alunos de nossa habilitação, 

Publicidade e Propaganda, só começaram a fazer parte desse quadro recentemente. Foi no 

período 2009/2010 que a Comunicação passa a figurar no PIBIC com a participação de 03 

bolsistas, sendo todos eles de Jornalismo. No período seguinte, 2010/2011, o número 

aumentou para 05 alunos de Jornalismo. É apenas na vigência 2011/2012 que os primeiros 

alunos de Publicidade e Propaganda passam a integrar o PIBIC. 

Podemos notar ainda nesse ano um aumento considerável de bolsistas: foram 15 

alunos de Comunicação, sendo 12 de Jornalismo e 03 de Publicidade e Propaganda. Os 

                                                
4 Para mais informações acesse: http://www.propesp.ufpa.br/ 
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últimos dados, 2012/2013, apontam que dos 11 bolsistas da área, 02 eram de Publicidade e 

Propaganda, ou seja, 18.18% do total e 09, o correspondente a 81.82%, cursavam 

Jornalismo.      

É comum percebermos um movimento dos alunos em direção aos estágios que 

priorizem a prática da profissão em detrimento de projetos de pesquisa, pelo fato de que se 

tem a ideia de que bolsistas de iniciação científica são preparados única e exclusivamente 

para atuarem na academia. 

 

É um erro admitir que iniciação científica existe exclusivamente para 

formar cientista. Se o estudante de iniciação científica fizer carreira nessa 

área, tanto melhor, mas se optar pelo exercício profissional também 

usufruirá de melhor capacidade de análise crítica, de maturidade 
intelectual e, seguramente, de um maior discernimento para enfrentar as 

suas dificuldades (FAVA-DE-MORAES; FAVA, 2000, p. 75). 

 

Nesse sentido, a iniciação científica prepara o aluno para o hábito da pesquisa, 

qualquer que seja a sua área de atuação, seja na academia ou no mercado. Esse processo 

fomenta a reflexão e a visão crítica dos alunos.  

 

O melhor profissional de Comunicação não é aquele que dispõe de 

melhores informações prontas sobre o que fazer, mas quem transfere suas 

informações para situações variadas, muito específicas, sendo capaz de 
aprender, a partir do próprio problema de ação de enfrentar, seus desafios 

específicos (BRAGA, 2007, p. 24). 

 

Com a nossa participação como bolsista de iniciação científica foi possível não só  

descobrirmos um novo mundo, como também ampliarmos nosso olhar sobre a 

Comunicação. 

 

Conhecendo o “mundo” da ciência e entendendo a importância da divulgação 

científica 

 

Há que acabar com a tola alternativa da ciência “boa”, que só traz 
benefícios, ou da ciência “má”, que só traz prejuízos. Pelo contrário, há 

que, desde a partida, dispor de pensamento capaz de conceber e de 

compreender a ambivalência, isto é, a complexidade intrínseca que se 
encontra no cerne da ciência (MORIN, 2010, p. 16). 
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O conhecimento nunca é um processo concluído, precisa ser renovado e encontrar 

outros significados. Deve se reinventar, tornando-se sabedoria de vida (SANTOS, 1987).  O 

conhecimento científico deve ser dinâmico, processual e edificante, “mais formativo do que 

informativo, tanto na contemplação, como na transformação do mundo, criador e não 

destruidor da competência social dos não cientistas” (SANTOS, 1989, p. 118). Não pode 

ser encarado como um tipo de saber superior aos outros, mas sim como mais uma forma de 

conhecer o mundo e se surpreender com ele. “A ciência é, e continua a ser, uma aventura” 

(MORIN, 2010, p. 26). 

Nesse sentido, a ciência é dinâmica que se encontra em constante processo de 

construção. Dessa forma, o mais interessante é a nossa capacidade de aprender e de se 

apropriar das experiências vividas e ressignificá-las em diferentes contextos, como forma 

de conhecimento vivo (MORIN, 2010), um conhecimento que se move e enfrenta outras 

situações. Não podemos conceber  a ciência como detentora de uma verdade absoluta, “A 

ciência não tem apenas uma verdade, mas sim várias verdades provisórias, onde a única 

verdade é aceitar essa regra e essa investigação” (MORIN, 2010, p.104). Assim, o 

conhecimento científico se dá através de um processo movente, em que a sua base reside no 

fato de que tudo é questionável e mutável, pois “conhecer é negociar, trabalhar, discutir, 

debater-se com o desconhecido que se reconstitui incessantemente, porque toda solução 

produz nova questão” (MORIN, 2010, p. 104). A ciência não está pronta e acabada nem é 

detentora de verdades absolutas. 

De que vale a ciência enclausurada em laboratórios ou dentro dos muros da 

universidade? Um dos grandes desafios da divulgação da ciência é o que Morin (2003, p. 

13) chama de “hiperespecialização”, caracterizada pela “[...] especialização que se fecha em 

si mesma sem permitir sua integração em uma problemática global ou em uma concepção 

de conjunto do objeto do qual ela considera apenas um aspecto ou uma parte”, 

conhecimento esse que só tem a preocupação de comunicar entre os pares, ou seja, aqueles 

que integram determinado campo científico. 

Boaventura de Sousa Santos (1987) destaca a importância de fazer com que a 

ciência seja acessível para a sociedade, em que a divulgação desse saber seja regra geral e 

corresponda ao “caminho natural das ciências”. 

 

A ciência pós-moderna, ao sensocomunizar-se, não despreza o 

conhecimento que produz tecnologia, mas entende que, tal como o 
conhecimento se deve traduzir em auto-conhecimento, o desenvolvimento 
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tecnológico deve traduzir-se em sabedoria de vida (SANTOS, 1987, p. 
57). 

 

Ou seja, nessa perspectiva a proposta é tornar possível que as pessoas se apropriem 

do conhecimento científico, de tal modo que ele se torne senso comum e possa atuar como 

agente transformador da realidade, buscando o equilíbrio e fazendo com que a sociedade 

possa utilizar esse saber nas suas vidas, do contrário, não haveria razão de se fazer ciência. 

Nesse sentido, a universidade deve 

 

adaptar-se às necessidades da sociedade contemporânea e realizar sua 

missão transecular de conservação, transmissão e enriquecimento de um 

patrimônio cultural, sem o que não passaríamos de máquinas de produção 

e consumo (MORIN, 2003, p. 83). 

 

É uma ação que vai além da mera prestação de conta da universidade com a 

sociedade, do dever ou da obrigação daquela para com esta, é um processo que representa a 

busca pela cidadania.  

Diante disso, pudemos perceber a complexidade do processo comunicativo e de 

como a comunicação assume um papel preponderante na divulgação científica e em vários 

processos das relações em sociedade. 

 

Entre informar e comunicar 

Partimos da ideia de que para além da difusão de mensagem, para estabelecermos a 

comunicação vários fatores estão envolvidos no processo. Assim, nossa discussão se volta 

para  

esse momento fugaz em que a cultura, os valores, os desejos e as 

fragilidades que habitam a vida social e a existência concreta dos homens 

tomam formas, são recriados, modificados e, enquanto representações, são 
reapropriados, se convertem em modelos, retornam enquanto novas 

imagens, refletem nos comportamentos e nos corpos – e assim 

sucessivamente (FRANÇA, 2011, p. 18). 

 

O processo comunicativo pressupõe que os sujeitos pertencem ao mesmo universo 

sociocultural, em que intercambiam valores, não apenas difundem mensagens, e sim 

compartilham uma cultura e estabelecem relações (WOLTON, 2004). É essa dinâmica que 

diferencia a informação da comunicação: “informar é produzir e distribuir mensagens o 

mais livremente possível. A comunicação, em contrapartida, supõe um processo de 

apropriação” (WOLTON, 2006, p. 16). Essa apropriação é justamente a relação, muito mais 
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complexa do que alguém que emite uma mensagem e um destinatário que a recebe. Esse 

processo é uma “via de mão dupla” que se desloca e produz sentido: “Não apenas informar 

não é comunicar, mas comunicar não é transmitir, mas conviver” (WOLTON, 2011, p. 91). 

A comunicação é um ato essencialmente social e imprevisível, pois os seres humanos são 

diferentes um dos outros, em cada um de nós reside o limite da comunicação. 

 

Compreensão e integração tornam-se ideais de comunicação funcional. O 

problema vem simplesmente do fato de que, nem as sociedades, nem os 
seres humanos comunicam com tamanha racionalidade. As deformações e 

os obstáculos estão onipresentes, começando pelas frequentes faltas de 

sintonia entre a intenção e a recepção. Em seguida, as perdas e 
deformações são inerentes à recepção. Finalmente, até mesmo partindo do 

princípio de que os receptores compreendam, sem deformações, os 

contextos de emissão e recepção não sendo idênticos, a interpretação das 

mensagens é inevitavelmente diferente, entre a intenção do emissor e a 
recepção pelo público. Os contextos espaço-temporais de emissão e da 

recepção não sendo os mesmos, a hipótese de uma compressão consiste 

em fazer uma analogia, equivocada, entre quantidade de dados e 
contextos. Uma quantidade crescente de dados não basta para aproximar 

contextos (WOLTON, 2004, p. 91). 

 

 

Não importa o quão avançados tecnologicamente estejamos, não é possível ter cem 

por cento de garantia de que a comunicação acontecerá. Sempre haverá a possibilidade do 

fracasso na comunicação, que pode acontecer por diversos motivos, seja por problemas 

tecnológicos operacionais ou por toda a complexidade do ser humano. A tecnologia é 

sempre mais fácil de se lidar, já o caráter humanístico é bem mais complexo, pois o 

indivíduo “complica tudo, raramente está onde o esperamos, compreendendo, em geral, 

algo diferente do que lhe dizemos ou gostaríamos que compreendesse pelo som, pela 

imagem, pelo texto ou pelo dado. Ele é a caixa preta” (WOLTON, 2006, p. 32) da 

comunicação. A tecnologia pode criar e potencializar possibilidades, mas jamais construirá 

por si só a comunicação, a relação. 

 

O resultado é imprevisível. O problema não é mais somente o da 

informação, mas antes de tudo o das condições necessárias para que 

milhões de indivíduos se comuniquem ou, melhor, consigam conviver 
num mundo onde cada um vê tudo e sabe de tudo, mas as incontáveis 

diferenças – linguísticas, filosóficas, políticas, culturais e religiosas – 

tornam ainda mais difíceis a comunicação e a tolerância. A informação é a 
mensagem. A comunicação é a relação, que é muito mais complexa 

(WOLTON, 2011, p. 12). 
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            Para Wolton, a comunicação tem duas dimensões aparentemente opostas. O ideal de 

comunicação, a vontade de compartilhar algo em comum seria a comunicação normativa. E 

o sentido de transmissão e difusão, ligado às necessidades de comunicação das economias e 

das sociedades abertas, voltado para as trocas de bens e serviços, fluxos econômicos, 

financeiros ou administrativos, seria a comunicação funcional (WOLTON, 2004). 

 
Tudo separa essas duas dimensões da comunicação, mas nada seria mais 

equivocado do que restringir a primeira ao único aspecto da comunicação 

direta interpessoal e limitar a segunda à comunicação técnica ou social. 

Seria simples demais. Toda a ambiguidade vem do fato de que a oposição 
entre as duas formas de comunicação, normativa e funcional, não cobre a 

distinção entre os três níveis de comunicação, direta, técnica e social 

(WOLTON, 2004, p.33). 

  

Essas duas faces se entrelaçam e constituem a comunicação. É possível termos uma 

comunicação predominantemente normativa ou funcional, mas ambas atravessam nossas 

relações no cotidiano. Não podemos partir do pressuposto de que apenas a comunicação 

face a face é normativa e a mediada por aparatos tecnológicos (celular, internet etc.) é 

funcional. As relações humanas são bem mais complexas que isso. Nesse sentido, não 

temos um catálogo para listar que determinadas formas de comunicação são normativas e 

outras são funcionais, porque essas relações se misturam.  

Podemos perceber que as relações interpessoais, muitas vezes, possuem caráter 

funcional. Por exemplo, um filho que está em outro país fazendo intercâmbio estabelece 

contato com a família por meio do telefone ou por conversa em áudio e vídeo na internet. Já 

a comunicação técnica ou social, apesar de tentar alcançar o maior número de pessoas 

possível utilizando os meios de comunicação massivos, no final das contas está na busca do 

outro, da relação. Uma campanha para doação de sangue veiculada em televisão aberta, por 

exemplo, tem como objetivo sensibilizar as pessoas e, por sua vez, tem um caráter 

essencialmente normativo na comoção, tanto coletiva quanto individual.  

É justamente nesse dinamismo e na ressignificação das situações, a partir do 

contexto histórico e social, e principalmente cultural, que reside a complexidade da 

comunicação. Não podemos conceber os indivíduos, ou seja, nós mesmos, como a 

padronização de um mercado consumidor em que somos um target a ser acertado ou 

fantoches alienados pelos meios massivos. Em termos de comunicação, as generalizações 
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são quase sempre apostas frustradas, pois o ser humano é imprevisível. O outro foi, é e 

continuará a ser um desconhecido. 

 

Iniciação científica: aprendizados que vão além de resultados acadêmicos 

Ao final de dois anos e meio como bolsista de iniciação científica do CIECz e 

terminada a graduação, não podemos imaginar nossa trajetória sem os caminhos que foram 

traçados nesse processo. Foi possível perceber a importância que a iniciação científica tem 

na formação de alunos de graduação, em que independente de sua atuação seja na academia 

ou no mercado, representa uma experiência marcante. 

Ser bolsista de iniciação científica e estar envolvida no ambiente de pesquisa fez 

com que a decisão de permanecer na academia se tornasse um caminho natural, além de nos 

possibilitar um novo olhar sobre a nossa área, a Comunicação, e refletirmos sobre o papel 

central que ela desempenha nas sociedades.  

Tendo como base os objetivos gerais do projeto, podemos considerar que ao longo do 

período de vigência da bolsa foram alcançados os seguintes objetivos:  

 O estudo da divulgação científica como área de conhecimento e a sua consolidação 

como linha permanente de pesquisa entre a equipe do projeto. Para isso, foram 

realizadas leituras direcionadas, tendo como meta o entendimento teórico-reflexivo 

deste segmento da ciência;  

 A aproximação de alguns referenciais da Comunicação e de áreas afins, por meio de 

leituras direcionadas, sobretudo, as realizadas no Grupo de Pesquisa em Audiovisual 

e Cultura (GPAC), vinculado ao CNPq. Entre os autores estão: Dominique Wolton, 

John B. Thompson, Stuart Hall, Manuel Castells, Clifford Geertz, Jesús Martín-

Barbero, Edgar Morin e Boaventura de Sousa Santos; 

 Produção científica na área da Comunicação através da construção de artigos para 

publicação em anais de eventos e livros científicos; 

 Contato e uso das tecnologias da comunicação e da informação como meio de 

integração, socialização e trocas de conhecimentos;  

 Participação e colaboração em diversas experiências de produção, pré e pós-

produção de estratégias de comunicação para o desenvolvimento do objetivo central 

deste projeto: a divulgação científica na e para a Amazônia;  
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 Fortalecimento de “pontes” com diferentes campos do conhecimento, objetivando a 

articulação e troca de experiências para a construção de estratégias de divulgação do 

conhecimento.  

 

Durante esse período, colaboramos com diversas atividades e nos inserimos em vários 

processos do projeto, dentre eles podemos destacar: 

 Prêmio Luiz Beltrão na categoria Grupo Inovador 2012; 

 Participação em eventos científicos; 

 Publicação e apresentação de artigo em eventos regionais e nacionais; 

 Defesa de premiação em eventos científicos; 

 01 premiação nacional e 05 regionais na Exposição de Pesquisa Experimental em 

Comunicação (EXPOCOM); 

 Produção de 51 programas de rádio e TV, com duração de um minuto e meio cada, 

de divulgação das ações de ensino, pesquisa e extensão da Universidade do Estado 

do Pará (UEPA); 

 Concepção e edição de 09 entrevistas e 01 vídeo sobre os 60 anos da Faculdade de 

Matemática da UFPA; 

 Edição de 08 vídeos e 16 entrevistas sobre o uso da Plataforma Moodle
5
; 

 Edição de 03 vídeos sobre os Conceitos Fundamentais da Termodinâmica; 

 Produção de 01 vídeo sobre as Geociências no cotidiano. 

 Realização de 02 oficinas e 01 minicurso na Semana do Calouro da UFPA. 

 

Considerações Finais 

Dois anos e meio no processo de iniciação científica e é justamente o sentimento de 

que estamos apenas no início que nos acompanha ao término desse ciclo, que representou 

de fato uma iniciação em um mundo cheio de descobertas, foi apenas o começo de uma 

longa jornada. Mesmo com o fim desse processo, temos consciência de que ainda há muito 

a se aprender, apenas iniciamos nossa trajetória acadêmica. 

Dessa forma, entendemos “que a aprendizagem da compreensão e da lucidez, além 

de nunca ser concluída, deve ser continuamente recomeçada (regenerada)” (MORIN, 2003, 

p. 53). Nesse sentido, a equipe do CIECz acredita que a construção do conhecimento é um 

processo dinâmico e que precisa ser constantemente renovado. 

                                                
5 Plataforma virtual bastante utilizada na Educação a Distância (www.moodle.ufpa.br).  
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O sentimento que fica é de começo e fim. Começo, porque entramos em uma nova 

fase de nossas vidas em que nos preparamos para outros voos, como o ingresso em um 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação, com a certeza de que ainda há muito a se 

aprender e a amadurecer. E fim, porque encerramos nossa atuação como bolsista de 

iniciação científica do CIECz, mas com a clareza de que seremos para sempre integrante do 

projeto e colaboradora de suas atividades.  
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