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Resumo 

 
 

A proposta deste trabalho é de criar uma plataforma com vídeos gravados pelos 

próprios pesquisadores sobre obras e artigos científicos. O objetivo, num contexto 

de uma cultura cada vez mais visual e com recursos tecnológicos cada vez mais 

potentes, é de alargar as formas clássicas de divulgação e de socialização do 

conhecimento científico. Trata-se da utilização, pelos próprios pesquisadores, sem 

narradores intermediários, de uma ferramenta que viabiliza, com uma linguagem 

própria de outro suporte tecnológico da utilizada no texto escrito, atingir um amplo 

público e com a possibilidade de interação.  Assim,  esse texto trata, inicialmente, 

do surgimento da atividade especifica de produção do conhecimento científico que 

o difere do senso comum e do bom senso. Discutem-se, em seguida, análises sobre 

as implicações e as distorções que podem advir da divulgação dos trabalhos 

científicos por mediadores ou narradores e não pelos próprios pesquisadores. 

Distorções que podem advir pelo não domínio daquele conhecimento e  dos 

métodos de sua produção pelo narrador ou por interesses de outra natureza. Por fim, 

o trabalho trata da ferramenta do audiovisual e da internet como novos e 

importantes meios de divulgação pelo próprio pesquisador de sua produção 

científica. Como considerações finais salientam-se os benefícios desta ferramenta 

para a socialização e apropriação do conhecimento tanto para intercâmbio em 

âmbito global, quanto para processos educativos clássicos, incluindo ensino à 

distância. Destacam-se nesses benefícios os processos interativos, capazes de 

agregar novos sentidos ao conteúdo publicado. 
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Introdução 

 
O presente trabalho de conclusão do curso de Pós-Graduação em 

Educação Empreendedora origina-se da confluência de minha formação 

acadêmica em Cinema, dos desafios da atividade profissional que exerci como 

produtora audiovisual e dos desafios atuais que tem como foco o 

empreendedorismo, a inovação, a economia criativa e o público a que se destina. 

A linguagem cinematográfica, em sua origem remota, utiliza-se  da 

imagem e do movimento, o som e a legenda aparecem posteriormente. As 

primeiras imagens cinematográficas registraram a chegada de um trem na estação 

e a saída de operários de uma fábrica. Porém, o cinema prosperou muito mais com 

a ficção e o documentário, deixando de ser apenas utilizado como registro e 

telejornal, para ganhar o seu status que conhecemos até hoje. De outra parte há 

documentários cinematográficos que tratam de temas científicos e tem um valor 

de informação ampla sobre os mais diversos temas, inclusive no campo da 

cidadania. 

Outro elemento que motiva este trabalho é a atividade que exerço no 

âmbito da Educação Empreendedora e que busca a formação de educadores, 

professores e técnicos ligados à educação profissional para atuar na área de 

empreendedorismo, inovação e economia criativa. Estes formadores, em grande 

medida, utilizam-se dominantemente do texto escrito e nem sempre na fonte 

original produzida pelo pesquisador. 

Por fim, a terceira razão se constitui no fato de que as novas gerações, que 

nasceram no mundo da internet, são predominantemente visuais e procuram 

informações através de vídeos, reforçando uma cultura de imagem, mais do que 

textos verbais escritos. 

Com base nesta breve justificativa a proposta de intervenção tem como 

objetivo alargar as formas clássicas de divulgação de artigos científicos que em  

sua maioria se dão através da publicação de revistas impressas, revistas digitais, 

sites especializados e conferências, seminários, congressos e colóquios científicos. 

A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho compôs-se de 

consulta bibliográfica específica em livros, artigos e textos de internet. No capítulo 

três, além de consultar bibliografias específicas referente às plataformas e de 

analisar produtos similares, especialmente o Youtube, será desenvolvida a proposta 
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da plataforma de vídeos que será apresentada para o uso de pesquisadores. 

O trabalho estrutura-se em três breves capítulos. No primeiro capítulo, 

contextualizo o início e o desenvolvimento da produção científica em contraste 

com o conhecimento do senso comum; no segundo, destaco, a partir de análises 

especializadas, as implicações da divulgação científica feita por mediadores e 

narradores e, finalmente, no terceiro sinalizo as idéias básicas de como estou 

concebendo a plataforma. Nas considerações finais indico alguns aspectos que o 

que estudei até aqui me sinaliza: a procedência da proposta de intervenção 

empreendedora que pretendo desenvolver. 
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Capítulo 1 – O conhecimento científico e o artigo científico 

 
Faz parte do ser humano a necessidade de explorar e conhecer através dos 

sentidos, da inteligência e da vontade. Em relatos antigos da medicina, já era 

possível observar a experimentação e o relato, nas tentativas e erros na manufatura 

de remédios a partir de plantas. O conhecimento já era elaborado e divulgado. 

Durante séculos os seres humanos foram respondendo às mais diversas 

necessidades e desafios que a própria natureza, da qual eles são parte, lhes 

colocava no processo de sua sobrevivência mediante os conhecimentos 

acumulados pela experiência e transmitidos pela oralidade. O surgimento da 

escrita é que possibilitou o acúmulo e a transmissão do conhecimento na forma 

dominante que temos ainda hoje. 

A atividade específica de investigação com procedimentos e métodos 

específicos resulta, também, de um longo processo histórico o qual envolve a 

divisão dos campos científicos. Esta especificidade inicia-se com a atividade dos 

filósofos. Por isso a filosofia é tida como a matriz das ciências. 

Entretanto, é com os pensadores gregos, no século VI AC, segundo Gallian 

(s/d), que se criou um método de análise, a partir da crítica, e, assim, a ciência 

humana ganha um novo status fruto da investigação e da pesquisa. 

A importância desse povo se destaca não apenas na Filosofia, na Arte, mas 

fundamentalmente na forma de investigar e produzir conhecimentos. Gallian (s/d) 

nos apresenta um pouco da gênese do conhecimento, com base na crítica, quando 

afirma: 

 
“Nascidos num contexto histórico muito peculiar, no entrecruzamento de diversas 

etnias, culturas e sociedades, os pensadores gregos foram talvez os primeiros 

homens a empreenderem uma confrontação sistemática de saberes e tradições 

cosmogônicas que acabou por gerar, um método de análise e, ao mesmo tempo - 

com consequências mais revolucionárias - uma perspectiva fundamentalmente 

nova de olhar o universo: a crítica. Diante de tantas versões e explicações, mitos e 

histórias sobre a origem e o desenvolvimento do cosmos, qual delas encerrava 

efetivamente a verdade? Estando todas elas devidamente avalizadas por 

divindades e autoridades míticas, como podiam divergir e até contradizer umas às 

outras? A conclusão, pelo menos a princípio, é que, por detrás desta aparente 

contradição, a verdade subjazia latente, a espera de ser descoberta, desvelada. E 

neste sentido, esta nova condição da verdade exige sem dúvida uma mudança de 

atitude por parte do espírito humano: não mais passiva, de quem acolhe, recebe, 

mas ativa, de quem busca, descobre, desvela. A inquirição, a dúvida cinde, rompe 
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o véu que envolve os fenômenos e daí esta nova atitude receber o nome de crítica, 

palavra etimologicamente relacionada com crise, quer dizer quebra, cisão.” 

(GALLIAN, S/D, S/P.) 

 

De acordo com Gallian esse novo status abriu campo para o surgimento da 

ciência como essencialmente conhecemos hoje. Entretanto, é a partir do século 

XVII, com as mudanças históricas e grandes transformações ocorridas na Europa, 

que o homem se tornou o centro da natureza e rompeu com as concepções 

filosóficas. 

 
“O homem passou, então, a ver a natureza como objeto de sua ação e de seu 

conhecimento, podendo nela interferir. Portanto, podia formular hipóteses e 

experimentá-las para verificar a sua veracidade, superando assim as explicações 

metafísicas e teológicas que até então predominavam. O mundo imóvel foi 

substituído por um universo aberto e infinito, ligado a uma unidade de leis. Era o 

nascimento da ciência enquanto um objeto específico de investigação, com um 

método próprio para o controle da produção do conhecimento. Assim sendo, 

ciência e filosofia se separam.” (D´ESPÍNDOLA,2009, p 3.) 

 

Por outro lado, vale à pena ressaltar a diferença entre o senso comum e o 

conhecimento científico para que se esclareça qual conhecimento este trabalho de 

conclusão de curso está se propondo a tratar. 

 
“Senso comum é a primeira compreensão do mundo resultante da herança 

fecunda de um grupo social e das experiências actuais que continuam sendo 

efectuadas. Pelo senso comum, fazemos julgamentos, estabelecemos projetos de 

vida, adquirimos convicções e confiança para agir. É baseado em fontes de 

conhecimento entre as quais o bom-senso, a tradição, a intuição e a autoridade de 

um conhecimento específico.” (D´ESPÍNDOLA,2009, p 1.) 

 

O conhecimento científico, diferente do senso comum e do bom senso, foi 

se definindo como uma atividade específica que envolve técnicas e métodos 

próprios, confrontação de concepções e teorias e, portanto, um processo de 

acumulação. 

 

No artigo de Silva (2008), ela nos explica que, segundo Garcia (1997, 

p.45), o conhecimento científico torna-se uma realidade após sua comprovação ser 

efetivada, demonstrada e experimentada, assim passa a ser entendida com mais 

eficácia e tem um maior comprometimento crítico-científico. E Bjis (2006) nos 

coloca que a importância do conhecimento científico está na transformação social 

e tecnológica, na consolidação do saber de uma sociedade. 



9 
 

 

 

O conhecimento científico é produzido predominantemente nas 

Universidades, Centros Especializados de Pesquisa, mas também em Fundações 

Científicas e Culturais e Laboratórios de Pesquisas do mundo empresarial. A 

produção deste conhecimento é em sua maioria divulgado através de artigos, que 

segundo a ABN/NBR 6062, parte de uma publicação com autoria declarada, que 

apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas 

áreas do conhecimento. Essa divulgação é, em sua maioria, feita para o público 

interno que geralmente se constitui naqueles que pertencem às comunidades 

técnicas, acadêmicas e científicas, composto por pessoas que também fazem 

pesquisa, portanto não levando em consideração o público externo, composto, não 

necessariamente, mas inclusive, por leigos, que podem ter interesse ou 

necessidade de leituras do gênero, mas que não dominam ou nem precisam 

dominar a linguagem técnica, acadêmica e científica. 

 

Segundo os autores Luisa Massarani e Ildeu de Castro (2005), existem três 

linhas na comunicação científica: os discursos científicos primários (escritos por 

pesquisadores para pesquisadores), os discursos didáticos (como os manuais 

científicos para ensino) e os da divulgação científica (escritos para o público 

externo) Apesar de cada um ter a sua linguagem específica, todos eles têm como 

objetivo um público final. 

 

Os artigos científicos, atualmente, têm um formato padrão, mas 

antigamente os artigos publicados nas revistas científicas eram mais descritivos e 

pouco detalhados quanto aos procedimentos e técnicas, ou seja, as questões 

metodológicas não eram necessariamente explicitadas. Segundo os autores, as 

citações eram raramente encontradas e também não havia a atribuição precisa dos 

resultados a seus autores. O tom era geralmente mais pessoal do que nos artigos 

atuais, em que a despersonalização é uma característica generalizada. De acordo 

com alguns estudos, a despersonalização visa conferir certa neutralidade aos 

resultados. Os artigos eram, na época, dirigidos a um público restrito, mas 

diversificado, de pessoas que tinham interesse pelos estudos da natureza. Hoje em 

dia, os artigos são especializados e buscam atingir o seu público específico, o 

público interno, indicando que a produção científica cada vez mais se dirige a um 

universo bem delimitado. 
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O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é o de alargar as formas 

clássicas de divulgação de artigos científicos, que em sua maioria se dá através da 

publicação de revistas impressas, revistas digitais, sites especializados e 

conferências, congressos, seminários, colóquios científicos. Levamos em 

consideração o que afirmam os autores abaixo: 

 
“Um aspecto muito destacado em estudos de comunicação científica é que o 

vocabulário seria a principal causa de complexidade dos textos científicos 

primários. As diferenças lexicais entre os textos originais e os divulgativos 

apresentariam várias formas: cada conceito científico teria um significado único 

(e vice-versa); a construção de expressões se daria segundo regras de afixos 

permanentes; a organização do léxico basear-se-ia em terminologias estáveis e 

hierarquizadas, etc. Mas essa abordagem, que aponta aspectos corretos do 

processo, privilegia os aspectos léxicos e falha em dois pontos principais: os 

vocabulários científicos especializados têm um significado mais diversificado e 

complexo do que esse modelo pretende (a biunivocidade entre conceito e o termo 

que o descreve é raramente atingida) e outros componentes semânticos 

importantes estão também presentes nos processos de transposição de textos 

especializados.”(MASSARANI E CASTRO, 2005, p.3 e 4) 

 

Os artigos científicos muitas vezes são divulgados a partir de outras 

mídias, como jornal e televisão, e passam a ter um narrador, que não é o autor, e 

nem especialista naquele tema e por muitas vezes o estudo é passado de forma 

afirmativa, enquanto que no artigo acadêmico o autor se preocupa em ser 

impessoal e não fazer conclusões assertivas ou definitivas. 

 

A proposta deste trabalho de conclusão de curso é criar uma plataforma 

com vídeos sobre artigos acadêmicos, mas sem narrador externo. Os vídeos serão 

gravados com os próprios autores dos artigos, que terão uma ferramenta 

diferenciada de divulgação do seu conhecimento e com uma linguagem bastante 

diferente da utilizada nos artigos científicos, buscando atingir um público maior, e 

em sua maioria, leigo sobre os temas, mas que lhes podem ser muito úteis para a 

sua vida. Esse pressuposto leva também em consideração a distinção entre 

oralidade e escrita, pois essas duas modalidades da linguagem produzem 

aproximações distintas entre os interlocutores. 

 

Buscamos, a seguir, a partir de uma literatura especializada, sinalizar as 

implicações científicas e éticas do fato de a divulgação dos resultados das 

pesquisas científicas para o público em geral ser feita por mediadores ou 

narradores e não pelo próprio pesquisador. 
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Capítulo 2 – Os meios de divulgação do conhecimento 

Científico 

 

Um aspecto central da divulgação do conhecimento científico por um 

terceiro que não o autor, e, principalmente, quando é direcionado a um público 

externo, é a mudança no discurso e as distorções que daí podem advir. 

 

Quando o conhecimento científico é divulgado por um terceiro que não o 

autor, e, principalmente, quando é direcionado a um público externo, acontece 

uma mudança no discurso. Massarani e Castro explicam a partir de Fahnestock 

(1993) a acomodação na linguagem que se dá nessas duas vertentes. 

 
“Fahnestock analisou as alterações que acontecem com a informação científica 

no curso de sua adaptação para a linguagem orientada a audiências não 

especializadas. Ela procurou mostrar que esse processo de acomodação da 

linguagem não é simplesmente uma transformação do jargão técnico para 

equivalentes não-técnicos; trata-se de uma verdadeira mudança de discurso. Os 

textos científicos originais seriam prioritariamente judiciários, pois estão 

essencialmente relacionados ao estabelecimento da validade das observações que 

registram. Um dos objetivos perseguidos é a persuasão do leitor sobre a correção 

e relevância dos novos conhecimentos anunciados. Já os textos de divulgação 

científica seriam prioritariamente epidícticos: sua finalidade principal seria 

celebrar, em vez de validar, as informações.” (MASSARANI E CASTRO, 2005, 

pg 2) 

 

Daniel Jacobi (1999), a partir de estudos de caso, também estudou a 

mudança do discurso na divulgação de conhecimento científico. 

 
“Podem ser discernidas várias estratégias de alteração de linguagem utilizadas 

nos processos acomodativos: substituições (um termo especializado é substituído 

por outro, de uso mais comum); paráfrases (um termo especializado desconhecido 

recebe uma expansão explicativa, como um sinônimo ou uma definição); dentro 

de um eixo metafórico, o uso amplo de comparações, analogias e metáforas de 

vários tipos; e, utilização de ilustrações de cunho específico.” (Massarani e de 

Castro, 2005, p.3) 

 

As mudanças de linguagem e as distorções no discurso científico 

convergem com a importância da divulgação do conhecimento científico e o 

interesse de políticas públicas de acesso amplo a esse conhecimento. 

 

Existe um interesse muito grande de organizações de pesquisa em 

aumentar a divulgação e dar acesso ao conhecimento científico para a sociedade, 

como é o caso da fundação indiana Kalinga e da Unesco entre outros importantes 

setores da comunidade científica. 
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“O desafio não é simples; em cinqüenta anos avançamos pouco. Talvez mais do 

que nos anos 50, saibamos hoje, com maior clareza, qual a importância de contar  

a todos o que fazemos e pensamos, para a democracia e para o próprio 

reconhecimento social do valor da pesquisa científica. Nas sociedades 

democráticas, educar e prestar contas do que se estuda e investiga constituem 

imperativo categórico fundamental.” (CANDOTTI, 2002, p15) 

 

O autor Ennio Candotti (2002) coloca que a divulgação do conhecimento 

científico para o público deveria ser de responsabilidade do pesquisador, da 

mesma forma como ele divulga para as revistas especializadas. Para ele, a 

divulgação científica está voltada para o interesse dos meios de comunicação 

globais e seus mercadores e não coincidem com os interesses da educação e da 

ciência. 

 
“Há uma dimensão ética da divulgação científica na qual eu gostaria de me deter: 

a circulação das ideias e dos resultados de pesquisas é fundamental para avaliar o 

seu impacto social e cultural, como também para recuperar, por meio do livre 

debate e confronto de ideias, os vínculos e valores culturais que a descoberta do 

novo, muitas vezes, rompe ou fere. Nesse sentido, a divulgação não é apenas 

página de literatura, na qual as imagens encontram as palavras (quando as 

encontram), mas exercício de reflexão sobre os impactos sociais e culturais de 

nossas descobertas”. (CANDOTTI, 2002, p.17) 

 

Um movimento neste sentido é o lançamento de uma série chamada Terra 

Icógnita criada pela Casa da Ciência – Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - que tem como objetivo disponibilizar 

textos que façam análises das atividades de divulgação e fornecer um 

embasamento teórico que ajude a abertura de novos caminhos. Logo na 

apresentação, os organizadores do primeiro livro lançado pela Casa da Ciência, 

intitulado “Ciência e Público, caminhos da divulgação científica no Brasil”, 

produzido por Luisa Massarani, Ildeu de Castro e Fátima Brito, demonstram qual 

o objetivo, atualmente, da divulgação científica. 

 
“Frequentemente, a divulgação científica é vista e praticada ou como uma 

atividade voltada, sobretudo, para o marketing científico de instituições, grupos e 

indivíduos ou como uma empreitada missionária de “alfabetização” de um 

público encarado como um receptáculo desprovido de conteúdo. Entre os desafios 

permanentes, estão a análise do papel, dos rumos, das estratégias e das práticas da 

divulgação científica e o entendimento das relações entre ciência e público e da 

inserção cultural da ciência.” (MASSARANI, DE CASTRO, BRITTO, 2002, p.9) 

 

Além disso, atualmente, o uso da divulgação científica pelos meios de 

comunicação está sem barreiras e sem critérios, mantendo a informação para uma 
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classe social específica. No caso brasileiro isto é, sobretudo, problemático pela 

precária escolarização da maioria da população e por uma tradição de 

comunicação dominantemente oral. 

 
“No campo da socialização do conhecimento, a necessidade de se expandirem os 

horizontes das camadas cultas da sociedade levou ao surgimento de novos meios 

de difusão do conhecimento, de maior alcance e mais amplo acesso por parte da 

sociedade. Como Canguilhem frisa: “Na Antigüidade até a Idade Média, divulga- 

se; nos séculos XVII e XVIII, propaga-se; no século XIX, vulgariza-se”. 

Poderíamos dizer que o século XX, nessa mesma linha de raciocínio,  irá 

substituir a idéia de vulgarização do saber, idéia essa tão cheia de atributos 

negativos, pela de difusão do conhecimento. De fato, a vulgarização verificada no 

século passado foi praticamente monopolizada pelos escritores e jornalistas e 

pelos diferentes periódicos que tiveram uma grande aceitação e iniciavam a 

utilização de imagens (desenhos, litografias, xilogravuras e rotogravuras, no 

início, e fotografias, mais recentemente). Além disso, essa vulgarização estava 

limitada a uma estreita camada da sociedade alfabetizada, com posses e tempo 

para investir no crescimento de seu patrimônio cultural. Em contraposição, a forte 

corrente de difusão da ciência que surgiu a partir, talvez, dos anos 20 de nosso 

século, tem como objetivo atingir não só um público alfabetizado ou já detentor 

de algum conhecimento prévio, mas também a todos, sem distinção de gênero, 

idade ou poder aquisitivo.” (BARROS, 2002, p.28 e 29) 

 

A fim de fazer um recorte neste trabalho de conclusão de curso, farei um 

breve resumo sobre os meios de divulgação científica, especificamente no Brasil, 

especialmente nas últimas décadas. O intuito é demonstrar quais meios de 

divulgação já foram utilizados e de que forma atingiram o público externo. 

 

Segundo o artigo “Aspectos Históricos da divulgação científica no Brasil, 

na década de 70”, a divulgação cientifica voltou a ter importância para os 

cientistas que a consideravam importante para a superação do 

subdesenvolvimento. Após a criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência foram feitas reuniões anuais que possibilitaram a divulgação de pesquisas 

científicas, atraindo um grande público que chegou a atingir 15.000 pessoas. 

 

Na década de 80 as pesquisas científicas começaram a aparecer nos jornais 

diários e foram criados os primeiros programas de televisão, tais como Nossa 

Ciência, do Governo Federal e Globo Ciência da Rede Globo. O primeiro só teve 

10 transmissões e o segundo existe até hoje, apesar de já ter mudado muito o 

formato e de não ter atingido grande audiência. Nesta mesma década foi criada a 

revista Ciência Hoje, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que 

chegou a ter 70.000 exemplares e hoje tem uma versão na internet com grande 
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repercussão no meio científico. O informativo quinzenal, com o nome “Informe”, 

também foi criado, com o intuito de noticiar e discutir sobre a realidade e as 

políticas científicas, educacionais e tecnológicas do país. 

 

Hoje, conhecemos revistas que seguiram a mesma trilha, tais como a 

Galileu, a Superinteressante e a versão brasileira da Scientific American. Apesar 

de serem acessíveis, pois são vendidas em bancas de jornal, não tem muita 

preocupação com a qualidade e caráter crítico da ciência. 

 

Outro movimento que cresceu na década de 90 foi a criação de Museus e 

Centros de Ciência, além das Conferências Científicas, com o objetivo de dar 

acesso ao grande público ao conhecimento científico. 

 
“Nas atividades de divulgação ainda é hegemônica uma abordagem, denominada 

“modelo do déficit”, que, de uma forma simplista, vê na população um conjunto 

de analfabetos em ciência que devem receber o conteúdo redentor de um 

conhecimento descontextualizado e encapsulado. Aspectos culturais importantes 

em qualquer processo divulgativo raramente são considerados, e as interfaces 

entre a ciência e a cultura são frequentemente ignoradas. Com raras exceções, 

pouco se tem feito para uma atuação divulgativa consistente e permanente para as 

camadas populares. ” (DE CASTRO E MASSARINI, 2002, p 63.) 

 

É possível perceber um movimento para a melhoria da divulgação do 

conhecimento científico e a inclusão da necessidade de acesso ao público externo, 

entretanto esses movimentos são geralmente feitos por terceiros, como jornais, 

revistas, programas de TV e Instituições e que, em sua maioria, não agregam todo 

o valor de uma pesquisa e acabam por vulgarizar o conhecimento. 



15 
 

 

 

Capítulo 3 – A Internet e o audiovisual como veículo de 

comunicação do conhecimento científico 
 

O advento da internet modificou a forma como o homem não só recebe 

informação, mas como ele a procura e a produz. A velocidade com que a 

informação chega até as pessoas globalizou o mundo e permitiu a democratização 

da informação. A passagem da web 1.0 em que os sites eram depósitos de 

informação para a web 2.0 em que as redes sociais tornaram o internauta gerador, 

influenciador de informação e de opinião e interlocutor dos conteúdos produzidos, 

traz uma nova configuração aos meios de comunicação. 

 

O site Sambatech.com, traz o levantamento da Cisco Systems, empresas 

especializadas em redes digitais, que fez um levantamento e, de acordo com os 

dados, até 2019 o consumo de vídeo online será responsável por 85% de todo o 

uso da internet no mundo. Hoje em dia existem muitas plataformas de vídeo com 

uma larga escala de conteúdo e em sua minoria, sem nenhuma especificidade. 

 

As plataformas mais conhecidas são o Youtube, Vimeo, Google Vídeo e 

Metacafe, entre outros, com uma variedade enorme de vídeos. Nestas plataformas, 

o internauta cria uma conta e pode postar vídeos caseiros, feitos em qualquer 

formato. Além disso, algumas dessas plataformas, como é o caso do Youtube, 

permitem uma interação com os internautas, a criação de um canal, de fóruns de 

discussão e até mesmo transmissões ao vivo. Algumas plataformas estão focando 

em educação, como é o caso do Youtube EDU com vídeos voltados para 

educação, mas também com canais específicos de faculdades e universidades 

como MIT, Berkeley, Yale, Princeton e Stanford, dentre outras. 

 

Em minha pesquisa, não encontrei nenhuma plataforma específica com 

vídeos categorizados, feitos por pesquisadores. Encontrei a Scivee.TV, com vídeo 

de congressos científicos, mas fora do ar. 
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3.1 A Proposta de Intervenção Empreendedora 

 

A minha proposta de intervenção empreendedora é a de criar uma 

plataforma de vídeos na internet chamada “Conhecimento para você”, com vídeos 

categorizados por assunto e por autor. A produção dos vídeos será feita por uma 

equipe profissional, que irá ao encontro do pesquisador interessado em divulgar 

sua pesquisa através de vídeos em nossa plataforma. Como os critérios de 

avaliação para a publicação de artigos científicos é bastante rígida, a plataforma só 

irá produzir vídeos de pesquisas já publicadas em textos. O intuito é que a 

plataforma tenha alto padrão. 

 

Além disso, a plataforma terá a possibilidade de interação com fóruns e  

um local para que o internauta possa enviar vídeos com perguntas ou novas 

informações. A plataforma terá uma comunicação direta com o pesquisador para 

manter a interação sempre funcionando. 

 

Como planejamento estratégico, a plataforma pretende, após dois anos, 

criar um estúdio próprio para que os pesquisadores tenham um espaço de 

encontros e discussões que possam ser transmitidos ao vivo, com a interação 

imediata do público. 

 

Esta plataforma será a maior biblioteca de vídeos sobre conhecimentos 

específicos, dando a possibilidade de o público externo ter acesso a um 

conhecimento pouco difundido e com uma linguagem de mais fácil acesso, além 

da confiança na legitimidade do conhecimento divulgado, posto que será feito  

pelo próprio autor. 

 
3.2 A Estrutura da Plataforma 

 

Os vídeos que aparecerão na página principal serão sempre os mais 

acessados. Na barra de cima estarão os botões “Sobre o Site”, “Autores”, 

“Assuntos”, “Fóruns”, “Vídeos dos Internautas”. 

 

A pesquisa pelos vídeos pode ser feita pelo autor ou pelo assunto. A barra 

com o nome dos autores, ou do assunto sempre aparecerá quando for clicado nos 

botões. Existirá também um espaço para que o internauta possa escrever sua 

busca. 



17 
 

 

 

Os vídeos não terão um tempo determinado, entretanto hoje as pesquisas 

sobre consumo de conteúdo na internet apontam que os internautas não passam 

mais de 3 minutos assistindo a um vídeo. 

 

Em todos os vídeos produzidos, o resumo do Currículo Lattes e a 

instituição de ensino a que o pesquisador está vinculado aparecerão abaixo do 

vídeo. Também será possível fazer o download do artigo científico a que o vídeo 

se refere, além de permitir o acesso a outros conteúdos sobre o tema. A plataforma 

sempre indicará ao internauta vídeos relacionados ao tema que ele buscou. 

 

Entretanto, o download de artigos científicos estará em conformidade com 

os direitos autorais da obra publicitária, segundo a Lei 9.610, de 19 de fevereiro  

de 1998, que protege a expressão de idéias, reservando para seus autores o direito 

exclusivo sobre a reprodução de seus trabalhos. 

 

Para o acesso aos vídeos o internauta não precisará ter uma conta 

vinculada, e o acesso será gratuito. Entretanto, para ter acesso aos fóruns e para ter 

o direito de enviar vídeos, será preciso criar uma conta e pagar uma mensalidade. 

 

Os fóruns poderão ser abertos pelos internautas e eles poderão convidar os 

pesquisadores para a discussão. Entretanto ficará a critério dos pesquisadores 

aceitarem os convites ou não. A plataforma sempre será a mediadora para que os 

níveis das discussões sejam sempre elevados e dentro das regras estabelecidas 

pelo site. Nos fóruns, serão permitidos envio de podcast – áudios – para que a 

interação fique mais dinâmica. 

 

Os vídeos produzidos pelos internautas têm o objetivo de criar um canal de 

dúvida, discussão e inclusão de informações a partir da troca de experiências. O 

vídeo, a partir de uma mediação da plataforma, estará sempre vinculado ao vídeo 

que foi comentado, possibilitando uma nova forma de comunicação entre o 

público externo e os pesquisadores 
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Considerações Finais 

 

 

Atualmente, discutimos as possibilidades de democratização da 

informação e do conhecimento através da internet. Discutimos também o uso de 

Tecnologias da Informação nas escolas e, sobretudo ,no ensino a distância. O uso 

de filmes de ficção e documentários já é comum na educação, possibilitando ao 

educador uma gama de discussões sobre variados assuntos e temas. 

Entretanto, pouco se discute o uso do audiovisual como ferramenta de 

divulgação do conhecimento científico, seja para utilização na escola tradicional, 

para o uso em ensino a distância ou mesmo para o público em geral que tem 

interesse em adquirir o conhecimento gerado nos grandes centros de pesquisa. 

A democratização e a socialização do conhecimento deveriam atravessar 

as barreiras e muros das faculdades, universidades, centros de pesquisa e 

laboratórios de pesquisa, para dar acesso à sociedade às inovações geradas. 

A plataforma de vídeos com divulgação de pesquisa científica a partir dos 

próprios pesquisadores torna essa possibilidade em uma possível realidade, visto 

que o conhecimento está disponível para o acesso de forma organizada e 

categorizada. A plataforma poderá ser usada nas escolas, na universidades, no 

ensino a distância, mas também por qualquer cidadão que tem interessante em 

saber quais conhecimentos estão sendo gerados em nosso país em benefício de 

nossa sociedade. 

O aspecto central desta ferramenta, como foi realçado, é de que os 

pesquisadores poderão veicular suas pesquisas, artigos, comunicações diretamente 

sem interpretes, no mais das vezes não especializados e que, por diferentes razões, 

podem distorcer os resultados. 

Por fim, é importante destacar que este trabalho é o ponto  de partida de 

um projeto a ser melhor desenvolvido no plano de sua concepção e,  

especialmente, na produção da plataforma. Trata-se, pois do desafio para dar 

continuidade no plano acadêmico e no âmbito da minha atividade profissional. 
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