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RESUMO

O trabalho apresenta considerações sobre a realização da atividade do

Grupo formado por alunos da Especialização em Divulgação e Popularização da

Ciência e do Mestrado em Divulgação Científica da Ciência, Tecnologia e Saúde,

ambos da Casa Oswaldo Cruz (COC), Fiocruz, durante a Semana Nacional de

Ciência e Tecnologia – SNCT no ano de 2020 que tinha como tema geral

“Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira”. A atividade

audiovisual gravada, “Covidiário da Vacina”, buscou refletir o cotidiano da pandemia

de Covid-19 e da polarização da vacina por influência das redes sociais.

Palavras-chave: Covid-19, vacina, Bolhas Sociais, Algoritmos de Recomendação,

Fake News.

INTRODUÇÃO

Este trabalho relata a produção de uma atividade audiovisual roteirizada e

produzida por alunos da Especialização em Divulgação e Popularização da Ciência

e do Mestrado em Divulgação Científica da Ciência, Tecnologia e Saúde, ambos

cursos da Casa Oswaldo Cruz (COC), como forma de avaliação das Disciplinas

Práticas de Divulgação e Popularização da Ciência e Tópicos Especiais: Semana

Nacional de Nacional de Ciência e Tecnologia  (SNCT), respectivamente.

5 Discente do Mestrado em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde/COC.
4 Discente da Especialização em Divulgação e Popularização da Ciência/COC.
3 Discente da Especialização em Divulgação e Popularização da Ciência/COC.
2 Discente da Especialização em Divulgação e Popularização da Ciência/COC.
1 Discente do Mestrado em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde/COC.



O produto final foi exibido na programação da Fundação Oswaldo Cruz

(Fiocruz), para a XVII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que teve

como tema central: “Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira”,

no ano de 2020.

Ressaltamos que a SNCT é o maior evento de Divulgação da Ciência (DC)

no Brasil e é organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)

desde 2004, por decreto do Presidente Lula e reúne escolas, universidades,

instituições de pesquisas, empresas privadas, museus, órgãos governamentais e a

sociedade civil que em suas dependências ou em espaços públicos, desenvolvem

atividades diversas que debatem, comunicam e fomentam a ciência e a tecnologia,

sempre gratuitamente à população (MOREIRA, 2007).

Neste ano, em razão do distanciamento social, a SNCT foi realizada

integralmente no formato online, devido à doença causada pelo novo coronavírus

(COVID-19), caracterizado como uma emergência de saúde pública internacional,

desde 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS)6.

Por conta da pandemia de Covid-19, as referidas disciplinas foram ofertadas

de forma conjunta para alunos dos cursos de Especialização Lato Sensu e Stricto

Sensu, isso remotamente, de acordo com as orientações da Casa Oswaldo Cruz

(COC) da Fiocruz.

O uso de mídias na DC no Brasil já tem uma história centenária se

considerarmos que nas primeiras três décadas do século passado surgiram as

primeiras colunas em jornais escritas por cientistas, a edição de livros e revistas e o

uso do rádio, com o lançamento da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro por um

grupo de cientistas tendo à frente Roquete Pinto (FERREIRA, 2014; MASSARANI e

MOREIRA, 2012).

Desde então a DC tem se apropriado de diversas mídias como o livro, os

jornais, o cinema, a TV e mais recentemente a internet, num processo em que,

conforme Levy (1999) não há substituição, mas o acréscimo de formas diferentes de

se fazer a mesma coisa, comunicar, nesse caso, valendo-se de um meio, a internet.

6 Disponível em:<https://news.un.org/pt/story/2020/03/1706881>. Acesso em: 22 de nov. 2010.



Para o mesmo autor, a internet tem uma velocidade de apropriação social

superior a todos os meios que a antecederam e está a cada dia ao alcance de mais

pessoas, em 2019, o MCTI publicou uma pesquisa de percepção pública da ciência

encomendada ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos apontou que em 2018

pela primeira vez a internet superou a TV como fonte de consulta para assuntos

ligados à ciência7.

Boechat (2019) chama a atenção para as facilidades representadas pelas

diversas plataformas para vídeos da internet e que permitem que a DC seja

produzida, divulgada e consumida por qualquer pessoa o que amplia e transforma a

DC, em especial no que se refere à novas linguagens e formatos que

potencialmente podem aumentar o público ou os públicos interessados por temas

científicos.

[...] geralmente esses vídeos abordam temas relacionados à ciência
utilizando uma narrativa dinâmica, misturando elementos da atualidade e da
cultura pop, como quadrinhos, anime, livros, filmes e séries de ficção
científica, seguindo um roteiro simples e sem formalismos e produzindo
vídeos curtos, de no máximo cinco minutos. (BOECHAT, p. 45, 2019).

Optamos pela produção de um vídeo por pensarmos que esse tipo de mídia

pode influenciar a percepção do público sobre a ciência, a tecnologia e a saúde

(BREWER e LAY, 2010) e que esse impacto seria maior ainda se considerarmos

que o produto final poderia ficar hospedado no YouTube ou Instagram facilitando o

acesso do público, tanto pela popularidade de plataformas como o YouTube8.

A presença do humor foi estratégica, pois concordamos com Almeida (2019, p. 185)

quando afirma que ele “envolve positivamente o público” chamando-o para reflexões

e debates sem cansá-lo e permitindo que o tema, em seu contexto carregado de

tensões sociais e políticas, fosse abordado de forma leve e cativante.

Este trabalho teve como objetivo a produção de um vídeo com o título

“Covidiário da Vacina”9 com a intenção de explorar o humor na divulgação científica

e provocar uma reflexão acerca da polarização sobre a vacina no mundo

9 Disponível em:<https://youtu.be/hjNUqVKsAJw >.
.

8 No Brasil, em 2018, 86,1% das pessoas que acessaram a internet o fizeram para assistir vídeos no
YouTube (IBGE, 2018). Disponível em:
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/17270-pnad-continua.html?edicao=27138&t=s
obre>. Acesso em: 02 dez. 2020.

7 Disponível em: <https://www.cgee.org.br/web/percepcao/home>. Acesso em:  02 dez. 2020.

https://youtu.be/hjNUqVKsAJw


hiperconectado e no contexto atual de pandemia de Covid-19, consequência das

Bolhas Sociais, dos Algoritmos de recomendação e da disseminação das fake news

nas redes sociais correlacionando estes fenômenos sociais com o olhar da ciência.

Figura 1: Imagem da capa do vídeo. Fonte: Autores.

MATERIAIS E MÉTODOS

O pré-projeto foi estruturado pensando numa abordagem de divulgação mais

viável capaz de atingir um público atuante das redes de comunicação.

A atividade foi estruturada em blocos, no qual cada componente do grupo

produziu seu vídeo, em casa, utilizando o aparelho celular, dentro do contexto da

Covid-19 a fim de representar personagens comuns da população que de formas

variadas expressam seu desconhecimento e suas dúvidas com relação à

transmissibilidade do vírus e sua correta prevenção; pois, assim como Sousa

Santos (2018) salienta, o conhecimento comum tende a ser um conhecimento

mistificado e mistificador que em sua dimensão utópica pode ser ampliado através

do diálogo com o conhecimento científico.

Os métodos e os materiais resultaram da expertise prática de cada integrante

em lidar com mediações virtuais, dessa forma, o vídeo final trouxe pequenas críticas

bem humoradas a estereótipos influenciados por inteligência artificial no âmbito das

encruzilhadas científicas vivenciadas na atual pandemia de 2020 que a seguir

descrevemos.

VÍDEOS PERSONAGEM CONTEÚDO

1 O hipocondríaco O excesso de precauções e a
ansiedade pela chegada da

vacina.



2 Vem nimim vacina Ansiedade pela chegada da
vacina para a retomada da
vida em seu “novo normal”

3 Saradão da academia A compreensão equivocada de
que ter boa saúde e preparo
atlético imunizam contra a

Covid19 dispensando a vacina.

4 Tia Corona A ansiedade por viver a vida
em suas aglomerações como o

carnaval.

5 O playboy carioca
“solimunizado”

A crença de que a atividade ao
ar livre e a exposição ao sol
por si só imunizam contra a

Covid-19 dispensando a
vacina.

6 O novo coronavírus Animação trazendo as
expectativas do vírus quanto

às atitudes da população
expondo-a a sua ação

7 A especialista A palavra da ciência quanto à
conduta da população diante
dos riscos de contaminação e

das perspectivas
representadas pela vacinação.

Quadro 1: Descrição dos personagens.

Destacamos aqui que a personagem da especialista é a única vivida por um

representante real, por tratar-se de uma pesquisadora da Fiocruz convidada para

trazer a perspectiva científica para as questões suscitadas pelo vídeo e dialogar

sobre o tema que gera tantas controvérsias e negacionismo.

Numa segunda etapa os vídeos foram enviados via plataforma de nuvem

para preservar a qualidade original, reunidos e editados utilizando-se do software

iMovie em um iPad versão 7, transformados num único volume que foi submetido à

crítica pelos demais grupos das disciplinas envolvidas na atividade e pelos

professores. Essa etapa resultou em ajustes de texto e de atuação dos personagens

para que os estereótipos não ferissem a ética ou pudessem se traduzir em algum

preconceito de qualquer natureza. Ao vídeo final foi adicionada uma abertura

produzida com videoclipes e música de uso livre, para evitar questões de direito

autoral. Para contornar as bordas escuras que os vídeos verticais apresentam,

adicionamos uma foto de uma mão segurando um celular, para inserir os vídeos

verticais na tela, evitando assim quebrar a unidade do foco visual do vídeo.



Objetivando manter a unidade desejada, as legendas foram criadas usando chroma

key, incluindo os créditos finais do vídeo.

Posteriormente, foram fornecidos os textos dos personagens para a produção

e edição dos recursos de acessibilidade (áudio descrição e libras), após o que foi

encaminhado para a programação da SNCT 2020 Pólo Fiocruz.

Figura 2: Imagens dos personagens do vídeo. Fonte: Autores.

REFERENCIAL TEÓRICO

A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA PANDEMIA: MODERNOS DILEMAS

Diversos enunciados envolvendo argumentos científicos foram (e ainda são)

vistos nesses tempos pandêmicos em que a ciência serve como a última tábua da

salvação no regime das verdades sociais (SACRAMENTO, 2018). As

recomendações básicas de especialistas sobre o distanciamento social,

higienização, uso de máscara tornaram o comportamento social menos maléfico.

Conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), dos

ministros da saúde brasileiros e as demais autoridades no assunto, adentrou-se

numa espécie de novo normal e dilemas da divulgação científica ficaram

sobrepostos.

Nesse sentido, esses assuntos enveredam nas controvérsias científicas

(MARANDINO, 2016) aturdidas sem quaisquer evidências plausíveis na relação

CTSA. Muitas argumentações apresentando falhas de consistência lógica ou



metodológica estiveram nas praças públicas e nos becos do ciberespaço

contemporâneo. E como nos lembra Knobel (2008, p.31), elas devem ser

combatidas direta e rigorosamente. Então, o formato em vídeo foi a escolha mais

próxima de um público contingente dos impactos da Covid-19 atravessados por

inteligência artificial.

Em março o Brasil começa sua saga oficial contra o novo coronavírus. E tal

qual antes, fervilhavam informações e desinformações mediadas pelas novas

técnicas, pelas diversas redes sociais neste período técnico-científico-informacional

(SANTOS, 2006). Interligam lugares, pesquisas para o enfrentamento global da

pandemia, e, ao mesmo tempo, assombram novas dissonâncias interpretativas.

Essas redes vêm executando seu papel de conectar distantes sem igual na história

e, ao mesmo tempo, repetem quadros ou acrescentam distorções à política nacional

de imunizações. Eis outros dilemas sociais no admirável mundo novo tecnológico.

Contraditória por sua natureza técnica, por meio dessa linguagem, o grupo

buscou sensibilizar o público nesta ação de divulgação científica por diversas

contextualizações. Sobretudo buscando falar com os jovens durante este período

tenso, uma vez que verificou-se uma repetição, um certo descuido social em relação

à saúde. Por exemplo, os bailes, os bares, as festas e as praias aglomeradas

refletiram certo sentimento egoísta. Passível à fase de amadurecimento da

juventude (PIAGET, 1999), principalmente, dessa geração mais umbilical ao advento

da internet, enfrentamos francamente as necessárias informações científicas.

A problemática, portanto, incidiu com os grupos de maiores riscos do novo

patógeno. Com menor gravidade em jovens, a situação difere nos pais, mães e

parentes, normalmente, com comorbidades. Elas podem ser acometidas por meio

dos jovens - os mensageiros; e viriam a sofrer as piores consequências, uma vez

que os quadros mais graves da COVID-19 estão entre os possuidores de doenças

cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes e câncer (OPAS, 2020).

Levar maior conscientização desses atos foi o que levou a especificar tal cinismo.

Isto é: chamar atenção para a lógica e hábitos comuns (GAVROGLU, 2007)

injustificados no intuito de adaptá-los às velozes configurações sociais modernas.



Assim verificando pesquisas sobre as vacinas10, depreendeu-se que o medo

da dor, a imaginação do que pode vir da vacina, são apontados como os principais

desvios da conduta, especialmente nos jovens. A partir disso, foram formulados

personagens com roteiro cômico nessas situações.11 Todavia, na prática em

pandemia, o tempo curto, o figurino incipiente, a edição limitada por aplicativos

gratuitos de smartphone sem grandes capacidades, culminaram em adaptações

mais práticas e caseiras. Ainda assim o grupo produziu um guia simples12

objetivando nivelar as produções individuais, visando a homogeneidade da edição

final.

REDES SOCIAIS:  FILTRO BOLHA E POLARIZAÇÃO DE IDEIAS

É notório que o advento da internet trouxe diversas mudanças e possibilitou o

nascimento da Sociedade da Informação (CASTELLS, 1999), transformando

rapidamente a Web numa fonte inesgotável de conhecimento e numa ferramenta

poderosa de pesquisa.

Almeida (2010) destaca que a internet é um dos inventos mais importantes

do século XX, que a World Wide Web13 em poucos anos e exponencialmente

promoveu um avanço significativo no trabalho científico, nas condições de

comunicação, pesquisa, acesso às informações, refletindo na forma como a

sociedade em geral interage, consulta questões científicas.

Por sua vez, a evolução para a Web 2.014 configurou uma nova geração de

recursos na web e desencadeou nas redes e mídias sociais modificando totalmente

a forma de se comunicar e de se relacionar na sociedade. Nessa conjuntura, os

dispositivos tecnológicos além de influenciarem a forma de produzir e transmitir

informações possibilitam um modo de praticar e manter as redes sociais.

14Termo criado por O’Reilly, em 2005, para designar uma segunda geração de recursos na web
(O’REILLY, 2006).

13Rede mundial, tradução nossa. Também conhecida como WWW.

12Disponível para consulta em:
<https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALQzdodfkRpqskA&cid=CFCE88CA751CB278&id=CFCE88
CA751CB278%213456&parId=CFCE88CA751CB278%212999&o=OneUp>.

11Disponível para consulta em:
<https://docs.google.com/document/d/1v2ZZ-nDFLhBbmRds0cSkPLMGQjDAFClS-nFMj4Aj2KA/edit?
usp=sharing>.

10Cf. VIEGAS et al. Preciso mesmo tomar vacina? Informação e conhecimento de adolescentes sobre
a vacina. av. enferm. vol. 37, n.2, pp.217-226. 2019.



A rede social é definida por Recuero (2009, p.24) como um conjunto de dois

elementos: o primeiro, atores sociais, que são pessoas instituições ou grupos que

conseguem moldar (ou tentam) as estruturas da rede; e o segundo, conexões,

entendida por interações ou laços sociais nessa rede, sendo viabilizada por

dispositivos tecnológicos, por exemplo, computador.

A revolução do cenário midiático do século XXI confere a mudança de status

de telespectadores passivos a usuários ativos, segundo Jenkins (2012) há a criação

de “uma cultura participativa” na qual o público assume uma postura colaborativa,

interativa, ao comentar, curtir, compartilhar.

De fato, as redes sociais permitem um fluxo diferenciado de comunicação,

destacam-se a disseminação da informação, o engajamento e mobilização de

pessoas e ideias, a interação de diferentes usuários, entre outros, no entanto,

considerando a crescente apropriação e utilização desta tecnologia, seu uso deve

ser visto com cautela, visto que seus atributos podem ser utilizados para o bem e

para o mal (MATTOS, 2016) e interferir diretamente em nosso cotidiano e na

tomada de decisões, dentre elas, políticas (CESAR, 2019).

Nesse sentido, as redes sociais causam uma falsa impressão de que as

interações estabelecidas propiciariam um contexto mais democrático, entretanto,

têm-se demonstrado um local de amplificação de interpretações simplificadoras e

polarizadas da realidade:

O uso de plataformas de comunicação online introduziu o usuário em um
contexto altamente individualizado em que as relações mesmo sendo
diretas ganham impessoalidade. Comportamentos e opiniões que não
seriam tolerados em relações face a face passam a se expressar gerando
apoios e rejeições para se tornar consensos polarizados. No que se refere
à plataforma em questão, seu algoritmo que cria relações, indica “amigos” e
oferece “experiências personalizadas”, acrescenta condições para que o
usuário passe a viver dentro de uma “bolha de opinião” que reforça suas
convicções e amplia suas divergências em relação a outras não apenas no
que se refere a temas macropolíticos, mas sobretudo comportamentais
(MACHADO e MISKOLCI,  2019, p.10).

Barsotti (2019) destaca que, atualmente, os brasileiros se valem das redes

sociais como sua principal fonte de notícias. A autora reflete sobre o fortalecimento

desses espaços, e a contribuição para o fenômeno do “conteúdo distribuído”.

Assinala ainda que nas redes sociais, os regimes de visibilidade das notícias são

norteados, em última instância, pelos algoritmos, e não pelos critérios jornalísticos:



Os algoritmos dessas redes selecionam o que será exibido para cada
usuário de acordo com suas preferências individuais. Notícias são
mostradas ou ocultadas dos leitores, principalmente no Facebook, em
consonância com seu histórico de navegação e localização geográfica.
Outro critério que determina os regimes de visibilidade da notícia naquela
rede social é o número de curtidas e compartilhamentos que os posts
alcançam (BARSOTTI, 2019, p.2).

PAPEL EDUCATIVO DAS PRÁTICAS EM DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DA
CIÊNCIA EM TEMPO DE FAKE NEWS

As tecnologias de informação e comunicação (TICs), já fazem parte do

cotidiano da população, isso é inegável e irretratável. Nessa dinâmica de circulação

de conteúdos é fundamental que os divulgadores da ciência levem em conta as

diferentes fontes que esses sujeitos entram em contato para que, assim, possam

agir efetivamente e conseguir atingir seu objetivo que é propagar o conhecimento

científico.

Nesse caso, dialogar em tempos de Fake News é uma realidade presente

nos meios de comunicação e um desafio, que nos faz repensar as práticas da

divulgação, porque os influenciadores digitais, muitos sem nenhum conhecimento

científico, propagam seu ponto de vista em determinado assunto sem

fundamentação e são disseminados por seus seguidores, causando um verdadeiro

conflito na sociedade.

Além disso, o enfrentamento é ainda maior quando informações falsas sem

fundamentação científica são veiculadas por autoridades governamentais de cunho

político que violentam a democratização do conhecimento. Nesse contexto, pensar

em estratégias de divulgação que provoquem o engajamento da sociedade a fim de

construir um pensamento crítico e reflexivo para que livremente possam tomar

decisões mais conscientes como cidadãos.

Dentro dessa perspectiva, é essencial refletir as relações de poder que estão

envolvidas na comunicação da ciência (CALDAS, 2011), para que as informações

não cheguem fragmentadas ao público, pois, como salienta Caldas (apud Sagan,

1996), o analfabetismo científico são muito mais perigosas em nossa época do que

em qualquer outro período anterior. Sabe-se que em tempo de controvérsias

científicas mais intensas, é preocupante que o cidadão continue negando fatos



comprováveis, assim como, por exemplo, na atualidade com a pandemia de

COVID-19 que mesmo depois de tantas mortes, ainda causa descrédito.

Contudo, o papel do divulgador deve ser esclarecedor e não acusador, até

mesmo porque cada sujeito desempenha seu papel na sociedade de acordo com o

contexto ao qual vive. E dentro da perspectiva freiriana, educação e comunicação

estão interligadas, muito embora sejam distintas uma complementa a outra. Além

disso, “o conhecimento não se estende do que se julga sabedor até aqueles que se

julga não saberem; o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo,

relações de transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica dessas

relações.” (FREIRE, 1985, p.22)

Segundo Morin (2005) não existem soluções, mas, sim caminhos, pois

devemos assumir um politeísmos de valores, o que pode ser feito é levantar

problemas, formular contradições a fim de encontrar respostas por meio de

reflexões conscientes. Podemos compreender que a base educacional de uma

sociedade implica na real compreensão dos fatos:

Portanto, devemos ir do físico ao social e também ao antropológico, porque
todo conhecimento depende das condições, possibilidades e limites de
nosso entendimento, isto é, de nosso espírito-cérebro de homo sapiens. É,
portanto, necessário enraizar o conhecimento físico, e igualmente biológico,
numa cultura, numa sociedade, numa história, numa humanidade. A partir
daí, cria-se a possibilidade de comunicação entre as ciências, e a ciência
transdisciplinar é a que poderá desenvolver-se a partir dessas
comunicações, dado que o antropossocial remete ao biológico, que remete
ao físico, que remete ao antropossocial. (MORIN, 2005, p.139)

Percebe-se, dessa forma, que comunicar ciência em tempo de fake News

exige mais investigação no campo da educação para aplicar ferramentas eficazes a

fim de provocar o envolvimento com a sociedade e não apenas ser um distribuidor

de conteúdos maciços de acúmulo de verdades inquestionáveis.

Para Sousa Santos (2008) o saber científico tem como objetivo o senso

comum, no entanto a ciência moderna produz conhecimentos e desconhecimentos

aprisionados em paradigmas que vão de encontro com o senso comum do cotidiano

das pessoas, já a ciência pós moderna busca partir de baixo para cima em suas

pesquisas sem desconsiderar o social.

Percebe-se, portanto, que o fio condutor entre divulgação científica e

sociedade está na comunicação, mas se o contexto dessa sociedade não estiver



dentro daquilo que se pretende comunicar, são abertas fissuras das quais permitem

que as informações falsas penetrem e contaminem todo ambiente.

Figura 3: Especialista convidada. Participação especial de Maria Lourdes de Sousa Maia15 . Fonte:
Autores

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A opção por usar vídeos curtos, com equipamentos simples e de manuseio

fácil como os celulares, bem como softwares acessíveis se mostrou uma boa

solução já que o resultado final agradou a crítica dos demais alunos das duas

turmas e professores. Mesmo com uma regular adesão de views, comentários e

engajamentos finais observados, o vídeo segue disponível no canal da Fiocruz na

plataforma YouTube e suas capilaridades compartilhadas.

A escolha de um formato flexível que pudesse ser exibido em plataformas de

redes sociais diversas foi outra escolha que se mostrou acertada, considerando o

pouco tempo para edição por parte do grupo de trabalho como também pela equipe

técnica da Fiocruz, além disso, o produto final pode facilmente circular pelo grupo de

Whatsapp dos alunos o que era uma das metas do trabalho, tendo em vista que

redes sociais cada vez mais se consolidam como vias para divulgação científica.

A decisão por apresentar personagens com traços populares e pelo discurso

humorístico conferiu leveza a um assunto que se apresenta carregado de dramas e

controvérsias acaloradas o que sugere que vídeos com estas características podem

ser considerados potentes para divulgar a ciência sem enveredar pelos caminhos da

15 Graduada em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba (1976); Especialista em Saúde
Pública, Medicina Tropical (1978), entre outras; e Mestra em Pesquisa Clínica pelo Instituto Evandro
Chagas (2013). Possui vasta experiência na área de Imunizações e diversas premiações neste
âmbito. Atualmente é Coordenadora de Pesquisas Clínicas do Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos Bio-Manguinhos/FIOCRUZ.



desumanidade diante das dores dos atingidos ou da polarização exacerbada, que

afasta mais do que atrai a população para o debate científico.

Não obstante a importância da edição final para os acréscimos que

garantissem a acessibilidade do produto final, como a áudio descrição e a tradução

para Libras, a impressão foi que um pouco do efeito do humor se perdeu pela

superposição dos efeitos.

Por fim, o tom criado pelo contraponto entre os vídeos com personagens

estereotipados, com falas humorísticas e as informações trazidas pela especialista

ao fim deram conta de missão de apresentar a ciência como fonte de consultas e

referência para a conduta da população sem o discurso de autoridade e

salvacionista, “mitos propagandistas” (AULER e DELIZOICOV, 2006) de uma ciência

que antes concentra o conhecimento, do que participa da sua produção de forma

democrática e humanizada.
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