
 

      

  

 

 

                                                                 

 

 

CIÊNCIA EM MINUTO: UM PROJETO INTERDISCIPLINAR DE 
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RESUMO 

A divulgação científica no Brasil tem sua fragilidade apontada há no mínimo dois séculos, quer 
seja pela falta de comunicação precisa e acessível por parte dos cientistas, quer seja pela 
precária educação científica formal com desempenho em geral muito baixo dos estudantes 
brasileiros¹. A inclusão social se faz necessária ao cidadão para que ele adquira conhecimento 
básico sobre a ciência e seu funcionamento dando-lhe uma melhor qualidade de vida¹. Além 
disso, é obrigação do pesquisador retornar à população devido ao seu compromisso ético 
visto que os investimentos são originados dos impostos², bem como, submeter seus 
resultados a análise de outros estudiosos para estabelecer associações entre linguagem, 
valores sócios-culturais implícitos, informações sobre ciência e tecnologia3,4. Sabe-se que 
desde o advento da internet a criatividade publicitária tem experimentado a formação de um 
novo ecossistema midiático os quais contém meios de comunicação analógicos e digitais 
conectados5. Vislumbrando esta oportunidade para atender a demanda e baseando-se nas 
orientações para um ensino Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA)6, o projeto 
Ciência em Minuto foi criado nas redes sociais: Instagram e Youtube; onde estudantes, 
especialistas e pesquisadores aliaram-se para discutir temas como: O uso da fitoterapia para 
aumentar a imunidade; desmistificando as fake news e apontando os desafios educacionais 
enfrentados durante a quarentena instalada pela Covid19; as epidemias ao longo da história 
e seus conflitos político-econômicos; entre outros tópicos abordados no âmbito 
interdisciplinar, constituindo uma proposta integradora e globalizante da organização e da 
aquisição dos saberes científicos7. O objetivo deste projeto é a popularização da educação 
científica utilizando a internet, a qual é caracterizada como ferramenta de fácil difusão, de 
modo a minimizar as notícias falsas, fomentar debates, divulgar pesquisas e estimular a 
valorização da ciência no país. Como metodologia abordada, no primeiro momento aconteceu 
a criação de um canal profissional da autora no Youtube e no Instagram, e posteriormente a 
formulação em parceria com outros profissionais de videoaulas com temas diversos no 
Youtube e as lives no Instagram. No segundo momento, a divulgação foi feita pelas duas 
plataformas. No Youtube, o material confeccionado teve um caráter mais didático abrangendo 
um público alvo de estudantes de ensino fundamental II, médio e superior; já no Instagram, 
as lives com linguagem menos técnica abrangeram um público maior, abordando temas 
pertinentes a área de conhecimento dos profissionais e com embasamento teórico. O projeto 
está em vigor há um pouco mais de dois meses e possui resultados bem promissores: Com 
40 e 1.500 seguidores no Youtube e Instagram, respectivamente. Observa-se em média vinte 
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e sete visualizações no Youtube e oitenta e quatro no Instagram de forma assíncrona; 
enquanto que de forma síncrona no Instagram, em média vinte pessoas assistem e debatem 
durante a live que ocorre em sessenta minutos atingindo um público variado advindo de 
diversas instituições públicas (UEZO, UFF, UFRJ, UFRRJ) e privadas de ensino superior até 
pessoas leigas. Conclui-se que os resultados do projeto apontam uma crescente inclusão 
social a fim de despertar o interesse ao conhecimento científico e conquistar cada vez mais 
espectadores e parceiros. 
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