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Ciência

Comunicação de ciência:  
um pé na porta

Em Abril de 2011, teve lugar em Lis-

boa o Workshop SciCom Portugal, 

que reuniu no Pavilhão do Conheci-

mento 70 pro ssionais de comuni-

cação de ciência, na sua maioria 

oriundos de gabinetes de comunica-

ção de instituições cientí cas e uni-

versidades. 

O acontecimento parece banal, 

mas esta foi a primeira reunião de 

pro ssionais de comunicação de 

ciência em Portugal e seria o 

primeiro passo de um caminho que 

deu origem à Associação de 

Comunicação de Ciência SciComPt 

e aos seus congressos anuais, cuja 

nona edição vai ter lugar dentro de 

algumas semanas. 

Em 2011, a comunicação de 

ciência não era um tema 

completamente desconhecido 

nem a sua necessidade era 

ignorada. A editora Gradiva existia 

desde 1981 e tinha lançado com 

um enorme êxito a colecção 

Ciência Aberta, a Agência Nacional 

para a Cultura Cientí ca e 

Tecnológica Ciência Viva tinha 

sido criada em 1998, havia 

institutos de investigação que 

tinham gabinetes de comunicação, 

cientistas que escreviam livros 

para o grande público e visitavam 

escolas, museus de ciência e 

Centros Ciência Viva e havia 

jornalistas de ciência nalguns 

órgãos de comunicação. Mas o que 

não existia era uma comunidade 

de pro ssionais e fóruns onde se 

pudessem encontrar, discutir, 

conhecerem-se e construir 

colaborações. A criação do grupo 

SciCom Portugal no Facebook e a 

quantidade de membros que 

atraiu mostrou a necessidade que 

estes pro ssionais sentiam de 

discutir as suas experiências. O 

Workshop SciCom Portugal de 

2011 foi o primeiro passo desse 

caminho e foi com surpresa que os 

seus organizadores viram o 

número de inscrições subir até às 

70 e testemunharam a energia 

com que decorreram as 

discussões. 

Em 2011, a agenda era simples, 

mas ambiciosa: criar uma 

comunidade das pessoas que 

trabalhavam em comunicação de 

ciência nas universidades, 

laboratórios e institutos, muitas 

vezes sozinhas, a produzir histórias 

sobre ciência e inovação e a tentar 

envolver o público nas discussões 

desses temas. O workshop de Abril 

provou que a comunidade de 

comunicação de ciência existia e só 

esperava este momento para 

crescer. E cresceu. Em números e 

em qualidade, em projectos e 

maturidade e também em 

reconhecimento. 

Em Maio de 2013 aconteceu o 1.º 

Congresso de Comunicação de 

Ciência e a 18 de Novembro de 

2014 foi formalmente fundada a 

Associação SciComPt, dedicada à 

“promoção da comunicação de 

ciência em todas as suas vertentes, 

a promoção do intercâmbio entre 

pro ssionais de comunicação de 

ciência e a promoção da 

participação informada dos 

cidadãos em todas as questões que 

envolvam a ciência e a 

tecnologia”. 

A associação tem levado a cabo, 

desde então, o debate da 

comunicação de ciência de norte a 

sul do país, envolvendo 

universidades, museus, institutos 

de investigação, media, centros de 

ciência e autarquias locais. 

Ao longo dos seus oito 

congressos, a Associação SciComPt 

difundiu uma enorme variedade de 

projectos e foi colocando em 

debate as grandes questões da 

pro ssão — ou das pro ssões, pois 

debaixo do amplo chapéu da 

comunicação de ciência 

escondem-se competências e 

práticas muito diversas e há quem 

faça comunicação institucional, 

quem escreva livros, produza jogos 

e brinquedos, faça investigação, 

consultoria, dê aulas e faça 

formação, jornalismo, 

documentários, fotogra a 

cientí ca, ilustração cientí ca, 

trabalhe em museus ou centros de 

ciência e mais. Neste ano de 2021, o 

congresso, que vai ter lugar online, 

entre 23 e 25 de Junho, tem um 

tema que acompanha a actualidade 

da pandemia: “Velhos desa os, 

novas ameaças: comunicar a 

incerteza e combater a 

desinformação.” 

A comunicação de ciência 

cresceu muito nos últimos dez 

anos. 

Existe hoje uma verdadeira 

comunidade, viva, activa, diversa e 

cada vez mais interventiva, que 

tenta difundir informação sobre a 

investigação e o processo 

cientí co, colocar a ciência que se 

faz e as suas aplicações no centro 

do debate público e promover 

sobre tudo isto uma visão crítica, 

que se alargue das questões 

estritamente cientí cas às suas 

entre esta e o sector empresarial ou 

a esfera política. A comunicação de 

ciência deve promover um debate, 

necessariamente multidireccional, 

que envolva a comunidade 

cientí ca e os diferentes públicos. 

Mas tem também de conseguir 

promover a comunicação entre os 

diferentes sectores da comunidade 

cientí ca. 

Por m, falta uma política clara, 

transparente e regular de 

nanciamento das actividades de 

comunicação cientí ca, acessível a 

todos os intervenientes nesta área. 

Ninguém nega a importância 

central da ciência e da tecnologia 

nas sociedades modernas. 

Precisamente por isso, a ciência e a 

tecnologia precisam de interfaces 

e cazes com a sociedade, que 

permitam difundir informação 

clara, actualizada, rigorosa e ável 

e que permitam realizar o debate 

sobre as opções disponíveis para a 

sociedade, quer se trate de saúde, 

da emergência climática ou dos 

desa os da inteligência arti cial. 

Estas actividades de informação, 

promoção do debate e produção 

de consensos exigem competências 

especí cas. A comunicação de 

ciência é uma delas. 

A ciência não deve ser apenas 

um espectáculo que é posto à 

disposição do público. A ciência 

pode ser e deve ser também feita 

com o envolvimento do público. 

No Artigo 27 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, 

lê-se que todos os seres humanos 

têm o direito “de participar no 

progresso cientí co e nos 

benefícios que deste resultam”. A 

comunicação de ciência deve ser 

também o instrumento que 

permite essa participação cidadã 

na ciência. Não como um hobby, 

mas participando na construção de 

políticas cientí cas e na discussão 

das aplicações e dos seus 

benefícios. Como um verdadeiro 

exercício de cidadania. 
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implicações éticas e sociais. 

Existem oportunidades de 

formação nesta área a diferentes 

níveis, com realização regular de 

workshops, cursos, mestrados e 

estágios e uma prática de re exão 

interna sobre a sua actividade e 

sobre as condições do exercício da 

pro ssão. 

Existe entre a comunidade 

cientí ca um conhecimento do que 

é a comunicação de ciência e 

começa a haver um 

reconhecimento daquilo para que 

serve e da necessidade de 

aquisição de competências nesta 

área. 

No entanto, apesar de se ter 

conseguido pôr um pé na porta, há 

ainda um longo caminho a 

percorrer. 

O que falta? Antes de mais, 

reconhecer esta actividade como 

área imprescindível ao ecossistema 

da ciência, tecnologia e inovação e 

para além dele. Reconhecê-la como 

o tecido conjuntivo que é, 

permitindo ultrapassar todas as 

fronteiras do conhecimento, 

permeabilizar e pôr em contacto 

saberes, valores e formas de 

interagir com o mundo. Em 

seguida, um reconhecimento da 

comunicação de ciência como uma 

carreira, com lugares nos quadros 

das instituições cientí cas e 

académicas — em vez dos precários 

lugares quase-clandestinos que 

ainda são reservados a estes 

pro ssionais. Falta criar esses 

lugares e alargar de forma 

expressiva o número de 

pro ssionais que trabalham nas 
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instituições, para que estes possam 

levar a cabo as muitas tarefas que 

cabem à comunicação de ciência. 

Depois, um verdadeiro 

reconhecimento da importância da 

comunicação de ciência não só 

como instrumento de cidadania, 

mas também como factor de 

progresso da própria ciência. De 

facto, a comunicação de ciência é 

ainda entendida em muitas 

instâncias apenas como um 

instrumento de validação social da 

investigação e como meio de 

promoção da educação cientí ca 

do público e muito menos como 

uma forma de enriquecimento da 

própria ciência. 

Falta ainda, nomeadamente, 

reconhecer a importância das 

competências de comunicação de 

ciência no diálogo interno da 

própria comunidade cientí ca, 

aquartelada nas suas 

superespecialidades, e no diálogo 
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