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INTRODUÇÃO: 

O progresso da sociedade é favorecido pelos conhecimentos técnicos que o homem 

adquire a partir da ciência (MORIN, 2005). Segundo Chassot (2003), ciência pode ser 

entendida como uma linguagem específica com terminologias próprias, que foi desenvolvida 

para descrever os fenômenos do mundo, possibilitando que a comunidade científica faça a 

sua leitura. Por muito tempo, a complexidade do discurso científico tornou os seus 

conhecimentos restritos às elites intelectuais, que compartilhavam informações internamente, 

objetivando favorecer o desenvolvimento de seus trabalhos, sendo esse processo conhecido 

como disseminação científica (BUENO, 1985, MEADOWS, 1999; MUELLER; CARIBE, 2010).  

A simplificação do discurso científico tornou a comunicação científica acessível para o 

público não-especialista, sendo tal prática denominada divulgação científica (ALBAGLI, 1996; 

BUENO, 2010). A realização de ações de divulgação científica é uma forma de democratizar o 

conhecimento, uma vez que, o público geral passa a ter acesso à informações e pode 

apropriar-se delas e aplica-las em seu cotidiano (BUENO, 2010; FURIÓ et al. 2001). Para 

além dos fins educacionais, o conhecimento também possui finalidade cívica, uma vez que, 

essas informações podem influenciar a consciência do público a respeito de problemas 

sociais, possibilitando o desenvolvimento do pensamento crítico cientificamente embasado 

(ALBAGLI, 1996). Aproximar a população da ciência é uma forma de promover o bem-estar 

coletivo, afastando as pessoas da desinformação e discutindo pautas que são de interesse 

público. 

Na área da saúde, a importância de estar conectado ao público transcende os muros 

acadêmicos, visto que, em suas atividades práticas, os profissionais têm a necessidade de 
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compartilhar informações de forma acessível com os pacientes, visando a compreensão plena 

do assunto. Dentre as áreas da saúde, a fonoaudiologia se dedica ao estudo dos assuntos 

que tangem à comunicação humana (CREFONO, 2013). O profissional fonoaudiólogo deve 

compreender as nuances da linguagem tanto como forma de expressão, quanto como 

ferramenta para a construção da cidadania, envolvendo a esfera individual e a coletiva 

(BERBERIAN, 2001). É válido destacar também que, o compromisso de disponibilizar os 

resultados de pesquisas para a comunidade científica e a sociedade em geral, é citado como 

dever do fonoaudiólogo no Art. 33 do Código de Ética da profissão (BRASIL, 2016). 

A divulgação científica é uma atividade nobre que possibilita a democratização do 

conhecimento, tornando-o mais acessível para a população. As Universidades, enquanto 

importantes pólos de produção científica nacional, detêm conhecimento que pode ser 

compartilhado. A difusão de conhecimento pode ser realizada de diversas formas, variando de 

acordo com o público para o qual ela é direcionada, por consequência, pode gerar diversas 

experiências que irão agregar na formação do discente e no conhecimento da população. 

Refletir sobre as formas de popularização da ciência que se realizam no âmbito acadêmico é 

uma maneira de contribuir com as discussões recentes sobre o papel da divulgação científica 

na formação universitária e, particularmente, no curso de Fonoaudiologia. 

METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa, que utilizou um questionário na 

modalidade virtual como instrumento de coleta de dados. O questionário teve como finalidade 

promover a reflexão de um grupo de docentes do curso de Fonoaudiologia da Unicamp sobre 

as experiências de divulgação científica (já realizadas ou em andamento), assim como 

conhecer as suas percepções sobre o papel da divulgação científica no curso.  Os docentes 

foram convidados a participar por e-mail, e, aqueles que aceitaram, receberam o TCLE para 

assinatura e, na sequência, um questionário virtual com perguntas abertas a respeito de atos 

de divulgação científica realizados ao longo de sua carreira na Universidade. Após a coleta de 

informações, foi realizada a análise dos dados objetivando conhecer as formas de 

popularização científica utilizadas pelos docentes. Para tratar os resultados da pesquisa foi 

utilizada a técnica de Análise de Conteúdo (MINAYO, 2012). 

Os procedimentos de pesquisa seguiram todos os aspectos éticos estabelecidos pela 

Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012). A pesquisa aprovada pelo 

Comitê de Ética do Campus UNICAMP, parecer CAAE 50634121.0.0000.5404. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Com base nas informações obtidas através das respostas ao formulário, que teve por 

objetivo levantar concepções acerca da prática de divulgação científica na fonoaudiologia, 

foram identificadas 3 categorias:  

(1) Contraponto entre disseminação científica e divulgação científica: Os docentes 

apresentaram as suas ideias acerca das práticas de divulgação científica, que abrangem tanto 

a comunidade acadêmica quanto o público geral;  

(2) Divulgação da fonoaudiologia: O aumento da visibilidade da profissão foi 

pontuado pelos docentes como uma necessidade a ser satisfeita, também, pela divulgação 

científica na fonoaudiologia; 

(3) Formação profissional e científica: As práticas de produção e divulgação 

científica durante a graduação foram citadas como fatores importantes para uma formação 

integral do estudante e para o avanço da ciência. 

A análise dos resultados evidencia as percepções singulares que os docentes têm 

acerca das práticas de divulgação científica no curso de fonoaudiologia e outros assuntos que 

tangem a esta pauta. 

Nota-se que os docentes não utilizam o termo “disseminação”, mas o conceito está 

presente na noção ampla de divulgação científica, que incorpora a divulgação entre pares e 

para o público geral, diferenciando-se pelo formato, modalidade, tipo de linguagem e meio de 

comunicação utilizado.  

Em relação aos impactos que a divulgação científica tem na fonoaudiologia 

propriamente dita, ressalta-se a necessidade de que a profissão seja mais divulgada, a fim de 

obter mais reconhecimento. Não somente a população geral, muitas vezes, desconhece a 

atuação fonoaudiológica, como outros profissionais da área da saúde ou da educação 

também desconhecem, o que faz com que pessoas que se beneficiariam da ação 

fonoaudiológica demorem mais tempo para procurar o serviço. 

Sobre a formação dos alunos, houve professores que apontaram para a prática de 

divulgação científica como tão importante para os alunos quanto o conhecimento técnico 

científico que eles adquirem ao longo do curso de graduação, visto que a combinação desses 

fatores possibilita uma formação integral do estudante como profissional da área da saúde. 

Além disso, também os docentes também discorreram sobre a importância da Iniciação 

Científica ao longo da graduação, possibilitando o envolvimento do aluno com a produção da 

ciência e com a sua divulgação, o que expandiria os horizontes para o início de uma carreira 

acadêmica. 
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CONCLUSÕES: 

Para os participantes da pesquisa, o conceito de divulgação científica engloba tanto as 

ações de comunicação típicas do ambiente acadêmico como aquelas dirigidas ao público mais 

amplo. Eles sugerem diferentes formas de realizar essas ações e se referem às implicações 

que cada prática terá de acordo com o público-alvo, evidenciando a sua compreensão acerca 

das formas de comunicação da ciência. 

O impacto que a prática de divulgação científica pode ter para o estudante durante o 

curso é de caráter formativo e informativo, criando vias que possibilitam o crescimento do 

aluno e beneficiam a sociedade, que passa a ter acesso aos conhecimentos da ciência. A 

formação integral de um profissional da área da saúde, em especial, deve contemplar não 

somente os saberes técnico científicos, como também um olhar humanitário sobre a 

comunidade que o cerca, possibilitando seu desenvolvimento enquanto profissional, 

acadêmico e cidadão. 

A divulgação da profissão pode permitir o acesso de mais pessoas ao conhecimento 

acerca da fonoaudiologia e das suas áreas de atuação, favorecendo a participação da área 

em diversos tipos de ações, de promoção, prevenção e intervenção clínica e no âmbito da 

pesquisa científica. Esse conhecimento poderia colaborar, também, para a compreensão, por 

parte de gestores e tomadores de decisão do sistema de saúde, da importância do 

fonoaudiólogo nas equipes de saúde com atuação nas Unidades Básicas de Saúde, hospitais 

e outros equipamentos públicos e privados. 
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