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O sistema de revisão inter-pares (peer-review)

Assim

se tornou

Perdeu há muito o legado de 

cultura científica:

• Valor do contraditório

• Decisão baseada em factos

• Valor cultural e económico da 

C&T (soberania) 

Sem tradição de cidadania 

participativa:

• No Estado Novo – Fátima, 

Futebol e Fado / Deus, Pátria, 

Família

• Em democracia – debate 

partidário monopoliza debate 

público

Como temos então no século 

XXI uma Academia sensibilizada 

e aberta à Comunicação?



3

Faculty of Sciences – Univ. LisbonExemplo:

A Comunicação de Ciência tem um enorme 

impulso endógeno nas instituições académicas 

porque é um vetor de marketing e promoção 

institucional!

O glamour torna-se 

parte da mensagem
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A Comunicação de Ciência tem um enorme 

impulso endógeno nas instituições académicas 

porque é um vetor de marketing e promoção 

institucional!

Dentro da mesma estratégia/necessidade:

Curso de Física                 Engenharia Biomédica

Curso de Química                Bioquímica, Biotecnologia

“Explosão” de cursos Bio(…)

Enquanto na academia: Em políticas públicas:

Gabinetes de Comunicação 

ou sub-contratações de 

agências de comunicação 

que são mais Relações 

Públicas de 

investigadores que 

comunicam  do que 

unidades ativas de 

comunicadores de ciência.

A cultura científica 

desaparece do mapa de 

prioridades…



5

Eis quando, subitamente…

https://pixabay.com/pt/photos/vírus-planeta-pandemia-corona-5209059/

Os desafios inerentes 

à comunicação de um 

mundo não percetível

en.wikipedia.org
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corona



7

As fases da “comunicação de cientistas” em tempo de pandemia:

1. Informar (Vírus, máscaras, transmissão, quarentena de compras…)

2. Elucidar (desenvolvimento de vacinas, testes, riscos, estudos publicados…)

3. Comentar (Medidas de des/confinamento, parâmetros epidemiológicos, OMS…)

4. “Assegurar”/”Certificar” (Segurança das vacinas? Quando acaba? Viajar?)

Exposição crescente do processo de investigação científica e da interação entre 

cientistas. 

A Ciência em direto, na sua intimidade, como um reality show ou uma ficção.

La Nature se dévoilant à la Science

by Louis-Ernest Barrias (1899)

Musée d’Orsay
commons.wikimedia.org
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La Nature se dévoilant à la Science

by Louis-Ernest Barrias

Musée d’Orsay
commons.wikimedia.org

A oitava virtude: conhecimento/ciência

(Paço Ducal de Vila Viçosa)

www.cadernobymiguel.com/2019/03/palacio-ducal-de-vila-vicosa-o.html 

A oitava virtude: conhecimento/ciência

(Paço Ducal de Vila Viçosa)
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A pandemia desnudou igualmente o que é mais 

característico e enraizado na comunicação de 

ciência em Portugal.

Reflexões sobre o que veio à superfície, que se 

podem condensar em meia dúzia de capítulos:

pixabay.com

#1 – O monopólio da política partidária, até em 

tempo de pandemia

 Plano de vacinação anunciado por Marques Mendes

 Características do 2º confinamento anunciadas em debate de 

campanha eleitoral

 Demorou um ano para se identificarem os parâmetros que guiam 

decisões (Rt, incidência)

 Nenhum partido tem uma estratégia assente na lógica científica, um 

partido com representação parlamentar emana ideias cientificamente 

erradas.
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#2 – Os cientistas como sacerdotes, a ciência 

como religião

 Cientistas pedem fé nas vacinas

 Cientistas pedem fé nas instituições

 Cientistas pedem fé na ciência

 Cientistas pedem fé… nos cientistas.

#3 – O vício do glamour e das boas notícias

 «O vírus é inofensivo»

 «As vacinas serão eficazes»

 «As vacinas serão sempre eficazes»

 «Houve um erro mas o erro faz parte do processo científico»

 «O vírus não mudará»

 «O vírus muda mas isso não tem qualquer importância»

 «A nova variante é mais transmissível mas não é mais perigosa»

 «É muito fácil adaptar as vacinas»

 «Problemas detetados não estão relacionados com a vacina»
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#4 – Paternalismo 

 «É preciso tranquilizar as pessoas»

 Falar simplificado não implica um interlocutor infantilizado. Informar não 

é tutorar!

(“Tudo deve ser simplificado, tanto quanto possível, mas não mais do 

que isso.” – Albert Einstein)

#5 – Um ano depois, a bússola dos cientistas 

perdeu o norte 

 Há que distinguir segurança de vacinas (problema aparente) de 

perceção de segurança de vacinas (problema real)

 Questões individualizadas não se respondem com afirmações 

massificadas (estatísticas racionais vs indivíduos e decisões afetivas)

 Não existe evidência científica de X só 

é um bom argumento se existir evidência

de não-X

 Quebra de um pacto de escrutínio?
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#5 – Um ano depois, a bússola dos cientistas 

perdeu o norte 

 Revisitemos a evolução dos acontecimentos aos olhos do público:

• Ia ser a vacina mais rápida… mas não foi

• Suspeitas de mielite transversa durante os testes

• Erros de dosagem nos ensaios clínicos

• Dosagem não prevista tem eficácia superior

• Fornecimentos não cumpridos

• Eficaz nos mais idosos?

• Tromboembolias

• FDA continua sem aprovar

#6 – Onde param o MCTES, a FCT e a Agência 

CV?

 Os grandes ausentes das conferências de imprensa

 Sem figuras relevantes na área da Saúde

 Ausentes da Comissão interministerial

 Quando o mundo cria uma oportunidade de impulsionar a promoção da 

cultura científica, perdemos por falta de comparência

 Na falta de políticas públicas, restam as iniciativas das organizações de 

I&D e as iniciativas individuais dos investigadores

 Sem políticas públicas bem estruturadas e direcionadas, 

dificilmente se dará o salto qualitativo necessário: mais do que 

uma ciência comunicadora deveríamos ter uma ciência-

mensagem. Chegaremos a outro patamar quando for alvo de 

comunicação o que se faz em Portugal, mais do que comentar o 

que outros fazem.
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 E.g. porque discutimos tanto os méritos e deméritos das vacinas 

“russa” e “chinesa”?

Deveríamos antes refletir sobre o porquê de estarmos tão longe 

uma vacina portuguesa. 


