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Resumo: O fluxo da comunicação científica mudou com a chegada da internet, nas últimas
décadas do século XX. Entre os diversos tipos de canais surgidos com esse boom da rede
mundial, o blog é um advento que se destaca. O objetivo do presente trabalho foi analisar o
alcance do blog científico “Sporum”, construído em setembro de 2016 na plataforma
Blogger.com, sob o seguinte endereço: www.sporum.com.br, por nove estudantes de
graduação e um professor do curso de Ciências Biológicas - UFSC. Os assuntos mais
acessados do blog são de diversas áreas da biologia, não parece haver um padrão de
preferência pelo público. Os países que mais acessam a página são: o Brasil, seguido dos
Estados Unidos, França e Ucrânia, demonstrando o alto alcance dessa ferramenta para a
divulgação científica. A maior parte do público da página se dá por mulheres (59%), entre 18
e 24 anos, público já visto em outros estudos como as pessoas que mais leem (tanto em
relação ao gênero quanto por idade). O menor público está naqueles com mais de 55 anos, a
faixa etária que, segundo estudos do IBGE, é uma das que menos utiliza a internet. Os dados
coletados são animadores tendo em vista o curto período desse tipo de divulgação científica
dentro do projeto. Perspectivas futuras se baseiam em um maior alcance do público e uma
tentativa de se ampliar as faixas de idade e preferências ainda não contempladas.
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INTRODUÇÃO (500 PALAVRAS - tem 473)
A divulgação científica se mostra cada vez mais importante, como forma de manter a
relação entre sociedade e comunidade científica. Não apenas isso, mas a educação em ciência
é essencial, com a abordagem de práticas que auxiliem a compreensão do conhecimento
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científico por meio de experiências diversas fora do ambiente escolar (MARANDINO et al.,
2013).
O início do diálogo entre ciência e sociedade se deu a partir do rompimento do
isolamento da ciência, onde novos espaços de intercâmbio entre a ciência e o público
contribuíram para a popularização da mesma. Agora, a questão e desafio central não é mais a
quantidade de conhecimentos, mas a ação de se criar sentido e mobilizar as informações.
Afinal, divulgar a ciência se baseia na transformação da linguagem para compreensão do
público (MARANDINO, et al., 2013).
O fluxo da comunicação científica, com a participação não só da comunidade
científica, mas também de outros setores da sociedade, mudou com a chegada da internet, nas
últimas décadas do século XX (BERTI & SOUZA, 2012). A rapidez na chegada da
informação foi um dos principais fatores que fez com que esse processo de construção de
conhecimento se disseminasse, ocorrendo a possibilidade rápida de comunicação, dúvida,
resposta e ação.
Entre os diversos tipos de meios de comunicação surgidos com esse boom de rede
mundial, o blog é um advento que se destaca. Entendido como um registro eletrônico, se
diferencia de sites por sua facilidade de atualização e dinamicidade (BERTI & SOUZA,
2012),
Segundo dados de 2012, entre milhões de blogs, cerca de 2,5 mil são de conteúdo
científico na área da saúde e 20 mil abordam a ciência mas não são necessariamente mantidos
por instituições acadêmicas. Desses últimos, cerca de 1,2 mil são de responsabilidade de
estudantes de pós-graduação, professores universitários, professores de ciência e jornalistas
(BERTI & SOUZA, 2012).
Um dos principais desafios para manter-se ativo os blogs, é a falta de tempo dos
cientistas, já que estão ocupados com suas pesquisas. Contudo, a grande maioria dos
cientistas apontam melhoras na comunicação e na capacidade de olhar de forma mais ampla
os diversos tipos de problemas científicos (BONETTA, 2007).
O blog Sporum é um trabalho de divulgação científica gerenciado pelo Programa de
Educação Tutorial (PET) de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), constituindo uma das vertentes de trabalho dentro do projeto de extensão que recebe
o mesmo nome e é composto por nove estudantes de graduação e o professor tutor do PET.
Através desse blog, com posts semanais, o grupo escreve textos sobre curiosidades e assuntos
diversos relacionados a biologia, de forma dinâmica e acessível, buscando através de uma
linguagem de fácil entendimento, atingir o maior número de públicos possível. Dessa forma,
o objetivo do presente trabalho é analisar o alcance do blog “Sporum”.
METODOLOGIA (500 palavras - tem 415 aí)
O blog foi construído na plataforma Blogger.com, sob o seguinte endereço:
www.sporum.com.br. A divulgação dos textos, a fim de atingir o público alvo, é feita através
da página denominada “Sporum” na rede social de ampla utilização Facebook. As
publicações são realizadas no blog e subsequentemente são publicadas pela página do

Sporum no Facebook, preferencialmente nos momentos de pico de utilização do Facebook,
das 9 às 19 horas e normalmente às segundas feiras, sendo este o horário preferido pelo
grupo. Após a publicação no Facebook o autor do texto compartilha a publicação da página
do Sporum em grupos onde alunos, professores e ex-alunos do curso costumam trocar
informações. Além disso, os membros do grupo ajudam na divulgação seja em
compartilhamento em suas "linhas do tempo" ou em outros grupos que possam se interessar
pelo assunto.
No Facebook, além da divulgação das publicações no blog, também são
compartilhados conteúdos de divulgação científica não autorais (vídeos, imagens animadas,
fotos e textos de outras origens), e de eventos que o grupo organiza. Tanto o Blogger como o
Facebook oferecem dados estatísticos sobre as publicações, de onde foram retirados os
resultados apresentados neste trabalho. Do Blogger foram extraídos os seguintes dados do
período entre 20 de setembro de 2016 (criação do blog) e 31 de maio de 2017: Textos mais
acessados e visualizações de página por país. Do Facebook foram extraídos os dados de
gênero e idade de quem “curtiu” a página.
Os textos do blog são escritos pelos membros do grupo utilizando um sistema de
rodízio, com uma publicação semanal. Os próprios membros do grupo realizam a correção do
texto, antes de ele ser publico no blog.A partir de maio de 2017 o projeto passou a receber
textos de pessoas externas ao projeto, mantendo a metodologia de correção onde dois
membros do grupo corrigem e fazem sugestões de melhoria no texto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO (1000 PALAVRAS - tem 1006)
A partir de dados fornecidos pela plataforma do Blogger.com foi elaborada a Tabela 1
que contém uma lista dos números absolutos de acessos nas postagens mais acessadas do
blog Sporum, organizados em ordem decrescente.
Tabela 1: As 10 postagens mais acessados do blog Sporum.
10 Postagens mais acessadas

Acessos

De brutos tiranossauros a gráceis araras - a evolução das aves

919

Reprodução sem sexo: quando o macho não é mais necessário(!)?

833

Corroborando a Evolução com Criacionismo

817

Mas eu posso tocar?

548

O lixo da pesca

518

Até onde vai a Engenharia Genética? A revolução da CRISPR-Cas9

380

10 documentários para quem ama Biologia

376

Para ser cientista preciso estudar filosofia e história da ciência?

373

As plantas também aprendem, do mesmo modo que você

349

Cansamos de voar

310

De acordo com essa tabela 1, observamos que os assuntos mais acessados do blog são
de diversas áreas da biologia, desde evolução, genética até filosofia da ciência. Não parece
haver um padrão de preferência pelo público, mas é importante ressaltar que a escolha de
temas é feita pelo próprio autor do texto, de acordo com suas afinidades. Apesar do grupo de
autores ser bastante heterogêneo, é comum que tenham assuntos de preferências em comum.
Felizmente, o que se pode observar é que os posts que fazem sucesso no blog são de áreas
diversas, o que mostra que o público está sendo atendido quanto às suas diferentes
preferências temáticas. Além disso, para entendermos as diferenças nos números de acessos
às publicações, é necessário ressaltar que o modo como foram divulgadas interferiu bastante.
Apesar de usarmos uma metodologia fixa de divulgação através das ferramentas do
Facebook, cada perfil pessoal dos integrantes da rede social possui um alcance quantitativo
de pessoas bastante variado. O alcance dos posts será menor ou maior dependendo do seu
número de “amigos”, o quanto a pessoa interage com eles e se ele complementa o post
compartilhado com mais alguma informação. Portanto o alcance dos posts da página e,
consequentemente das publicações do blog, pode estar sujeito ao algoritmo do Facebook que,
resumidamente, leva em consideração os fatores de: afinidade, relevância e tempo (SPERLE,
2012). A decisão de se chamar pessoas de fora do grupo Sporum veio não só da vontade de
se dar oportunidade para todos terem voz e gostarem de escrever sobre ciência, mas também
para que os assuntos abordados pelo blog sejam das mais diferentes áreas possíveis, podendo
abranger um número ainda maior de pessoas.
Apesar do nosso grande público residir em território nacional, temos um número
considerável de pessoas que nos leem a partir de servidores internacionais, como mostra a
Tabela 2.
Tabela 2: Número de visualizações da página por país.
Visualizações de página por país

Acessos

Brasil

11156

Estados Unidos

218

França

191

Ucrânia

52

Rússia

45

Argentina

40

Portugal

21

Alemanha

19

Suíça

15

Irlanda

15

Essa Tabela 2 nos indica um panorama muito positivo sobre o alcance do blog.
Percebe-se que cada vez mais a internet cumpre um papel de aproximação de culturas. Um
mundo globalizado é essencial para o progresso da ciência e graças ao advento da tecnologia
vemos o quanto as distâncias geográficas já não são mais um empecilho para a comunicação.
Dados como esse mostram uma perspectiva bastante otimista para ações futuras que o blog
Sporum pode incluir em seus planos, como a tradução dos textos para o inglês, a fim de
tornar os textos mais acessíveis para o público de outros países (não apenas os brasileiros
residentes no exterior).
A página no Facebook do Projeto Sporum é uma ferramenta essencial para a
divulgação dos textos no blog. Portanto, analisar seus dados de acesso ajuda a entender um
pouco mais do público que o Sporum alcança. A Figura 1 apresenta de forma dinâmica
algumas informações sobre o público que “curte” a página no Facebook do Projeto.
Figura 1: Informações de gênero e idade do público que “curte” a página Sporum.

Como vemos, a maior parte do público da página se dá por mulheres, entre 18 e 24
anos. Essa faixa de idade é também onde fica a maioria dos leitores do blog do sexo
masculino. O perfil das classes de idade também é praticamente o mesmo entre os sexos em
termos proporcionais.
Segundo a “Pesquisa Retratos da leitura no Brasil”, uma realização do Instituto
Pró-Livro juntamente com o IBOPE, temos, entre outras informações, que mulheres leem
mais do que os homens. Segundo os dados coletados em 2011 (3ª edição da pesquisa), 57%
das mulheres são leitoras, contra 43% dos homens. Apesar da pesquisa se tratar de livros,
vemos que o mesmo se aplica ao blog, com números semelhantes. Além disso, a pesquisa
mostrou que a faixa de idade de 18-24 anos é uma das faixas onde se encontra um maior
número de leitores. Por fim, segundo um estudo feito pelo IBGE, através da PNAD (sigla
para Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), de 2008 a 2014, cerca de 80% da
população na faixa etária dos 20 anos utilizou a internet nos últimos 3 meses, em
contrapartida aos 20% na faixa dos 60 anos, o que pode ser um dos fatores pelos quais o
público do blog diminui nessa faixa de idade.
CONCLUSÃO

Os dados referentes ao blog são animadores tendo em vista o curto período em que o
blog do projeto esteve no ar. Com apenas 9 meses de funcionamento, um número
significativo de pessoas foi alcançado com os textos. As perspectivas futuras se baseiam no
sentido de alcançar um público maior e mais variado, tentando ampliar as faixas de idade e
preferências ainda não contempladas pelo blog. Mais pesquisas necessitam ser realizadas pelo
grupo para atingir essa finalidade, mas esse pequeno panorama nos possibilidade um norte
nos avanços. Por hora, entendemos que o blog Sporum está cumprindo com o seu objetivo de
divulgar a ciência com a ajuda dos adventos da tecnologia.
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