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CAPÍTULO I – CIÊNCIA, COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE  
 

Nos últimos anos, o progresso científico e tecnológico se fez presente na vida 

das pessoas, por meio de aparelhos eletrônicos, telefones móveis que agregam diversas 

outras funções além de realizarem chamadas, o microcomputador, e outros utensílios 

indispensáveis e acessíveis para a grande parte da população. Enfim, o acesso a bens 

materiais e à informação se tornou comum. Diante do desenvolvimento tecnológico 

atual, a informação circula “em tempo real”.  

Nesse sentido, o questionamento sobre a validade e a necessidade da realização 

da divulgação da ciência para o público não especializado é muito presente no dia a dia 

daqueles que trabalham com este tipo de informação. É fato que os objetivos de 

informar são diferentes para jornalistas e cientistas. O jornalista possui objetivos que 

estão atrelados à linha editorial do veículo no qual trabalha, o que interfere diretamente 

no enfoque dado à informação. Já o pesquisador possui interesse de apresentar os 

avanços e as respostas alcançadas com a pesquisa que realiza, e que nem sempre possui 

aplicações imediatas no dia a dia das pessoas. Entretanto, mesmo possuindo objetivos 

diferentes, jornalistas estão se especializando para informarem o público leigo sobre 

ciência e os cientistas estão se aperfeiçoando nas formas de comunicar seus trabalhos ao 

público em geral, não se restringindo a publicações científicas especializadas.  

 

1. Por que fazer divulgação científica?  
 

Existem muitas justificativas para se investir na divulgação científica. A 

necessidade de socialização do conhecimento é apontada como uma das mais 

relevantes. Quando o conhecimento é socializado e fica ao alcance de quem por ele se 

interessar, o domínio exercido por especialistas é diminuído (ou deixa de existir), as 

decisões tomadas em sociedade são discutidas e compreendidas por todos, e assim, os 

avanços são maiores. Boaventura de Souza Santos (2006, p.203) defende que “uma 

sociedade de pessoas informadas e críticas é uma sociedade mais livre e justa. A 

ignorância, como uma longa noite medieval, apenas favorece a dominação”. A Ciência 

tem o objetivo de tornar a sociedade mais justa, onde todas as pessoas tenham o direito 

de conhecer e optar por uma vida melhor. O divulgador científico tem um papel 

fundamental na construção dessa sociedade, uma vez que é por meio dele, 
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principalmente, que os avanços científicos se tornam conhecidos do grande público e 

podem ser incorporados ao dia a dia das pessoas.  

Roald Hoffmann, prêmio Nobel de Química de 1981 afirma que  

Os cientistas têm a responsabilidade de ensinar ciência às pessoas. A 
razão principal para fazer isso não é atrair mais pessoas para a 
química, por exemplo, mas informar o público geral. Quando as 
pessoas adquirem algum conhecimento científico, podem 
compreender melhor as decisões, o que é fundamental numa sociedade 
democrática (HOFFMANN, apud LEITE, 2006, p.8). 

 

As mudanças provocadas pelos avanços da ciência não devem ficar restritas à 

comunidade científica, elas devem transformar também a sociedade e a vida das 

pessoas, inclusive aquelas que não estão diretamente relacionadas às pesquisas.   

O conhecimento científico dá às pessoas possibilidades de entendimento e de 

crítica sobre o que ocorre na sociedade. É possível também usufruir da democracia por 

meio do acesso às descobertas científicas e tecnológicas. O acesso à informação e à 

educação é muito maior nos dias de hoje, graças à tecnologia. “O controle da 

informação e do conhecimento é um instrumento de dominação, mas pode ser também 

um elemento libertador se se atuar com engenho e criatividade” (COCHO; 

GUTIÉRREZ; MIRAMONTES, 2006, p.201). A defesa do direito à informação (que 

também está garantida pela Constituição Brasileira de 1988) numa sociedade 

democrática é fruto da preocupação de pessoas comprometidas com a construção, 

desenvolvimento e consolidação de uma vida justa e digna para uma população que nem 

mesmo conhece seus direitos. 

As pesquisas científicas são, em grande parte, financiadas com verbas públicas. 

Torna-se justo, assim, que a sociedade saiba o que tem sido feito com essas verbas.  

Cientistas e tecnólogos têm especial responsabilidade em contribuir 
para o esclarecimento do público. Devemos comunicar o resultado de 
seus estudos sobre as conseqüências reais e potenciais da tecnologia 
ao público mais vasto possível e em termos facilmente entendidos 
pelo cidadão comum. As descobertas importantes devem ser 
analisadas e discutidas em termos críticos através de todos os meios 
disponíveis de comunicação. Se quisermos que a tecnologia seja usada 
criativamente para o benefício da humanidade como um todo, 
precisaremos de um público esclarecido e apto a avaliá-la 
imparcialmente (Kneller apud VIEIRA, 2006, p.8). 

 

É preciso que essas informações não cheguem apenas de forma rebuscada e 

numa linguagem especializada confundindo as pessoas leigas, e até mesmo cientistas e 

pesquisadores de áreas diferentes. O papel dos cientistas e dos divulgadores científicos, 



18 
 

portanto, é o de socializar e tornar acessível o conhecimento a todas as pessoas, além de 

estimular o contato e o interesse público pelo desenvolvimento científico e tecnológico. 

A necessidade de divulgar a Ciência e os seus avanços motiva o interesse de 

entendimento das linguagens dos diferentes campos do conhecimento. Sem o 

conhecimento do ‘alfabeto’ do outro, as informações se tornarão incompreensíveis.  

Em entrevista concedida a Luisa Massarani e Ildeu de Castro Moreira, publicada 

no livro Ciência e Público – Caminhos da Divulgação Científica no Brasil, Ângelo 

Machado justifica a importância da divulgação científica para o público infantil  

Estou convencido de que divulgar ciência para criança é mais 
importante do que para adulto. Para o adulto, você apenas divulga 
conhecimento. Para a criança, você também faz isso, mas contribui 
para formar cidadãos com mentalidade indagativa ou até mesmo 
novos cientistas (Machado apud MASSARANI e MOREIRA, 2002, 
p.152). 

 

Uma das tarefas da escola é divulgar ciência para as crianças, incentivando nelas 

a curiosidade pela descoberta do mundo que as cerca.  O imaginário infantil está repleto 

de imagens da ciência e da tecnologia como algo mágico, espetacular, sendo o cientista 

o personagem louco que vive em laboratórios ou rodeado de livros, se veste com um 

jaleco branco e tem os cabelos desgrenhados. O elemento lúdico não pode ser 

desprezado, mas a imagem estereotipada veiculada pelas mídias pode dificultar o 

envolvimento da criança (e do adulto) com assuntos relacionados à ciência e tecnologia, 

pois nem sempre essas imagens representam algo próximo da realidade vivida pelas 

pessoas. Mostrar que o cientista é uma pessoa normal e como ele conduz seus trabalhos, 

como as descobertas são feitas pode despertar crianças e jovens para o trabalho 

científico, surgindo assim, uma nova geração de cientistas. Ademais, quanto mais 

pessoas alfabetizadas cientificamente, maiores são as possibilidades de termos uma 

sociedade formada por cidadãos conscientes de seus papeis, capazes de entender e 

questionar a realidade em que vivem.  

No decorrer do seu desenvolvimento, as crianças apresentam curiosidades acerca 

da realidade que a cerca. No entanto, nem sempre essa característica é explorada de 

modo adequado pelos divulgadores científicos. Existe uma tendência de tratar as 

crianças de modo inadequado, com exageros ou infantilidade, usando uma linguagem 

que pode ser considerada preconceituosa. Conforme aponta Massarani (1999, on-line), 

geralmente é questionado se o conteúdo científico é realmente compreendido pelas 

crianças. Mas a autora destaca que a dúvida quanto a compreensão do conteúdo é um 
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questionamento levantado em divulgação científica para todos os públicos e que 

desenvolver o interesse das crianças pela ciência é uma forma de aumentar a educação 

científica de uma sociedade. 

Shamo Morris (apud MASSARANI, 1999, on-line), afirma que “quando a 

curiosidade natural das crianças sobre o mundo em torno deles está no seu apogeu, e 

suas mentes são tão receptivas a novas ideias, se imagina que seria possível desenvolver 

uma base científica seria uma parte permanente da sua vida intelectual individual (...) 

talvez até mais tarde, como responsáveis membros adultos da sociedade”. Dessa 

maneira, a importância dada à linguagem dos textos científicos para crianças deve 

contemplar a expectativa desse público, considerando-o capaz de entender o que 

acontece ao seu redor, desde que receba estímulos para isso. 

Para que os textos se tornem atraentes, alguns recursos devem ser utilizados. Os 

textos científicos que mais atraem os leitores e que informam melhor apresentam os 

seguintes recursos, de acordo com Sanchéz (apud MASSARANI, 1999, on-line): 

“vínculo com a vida cotidiana; referência com a cultura popular; apoio na história e na 

tradição; vínculo entre arte e ciência; utilização de analogias e metáforas; 

dessacralização da ciência; utilização de ironia e humor; e reconhecimento dos erros 

humanos”. Como os demais textos, quanto mais se aproximar da realidade do leitor, 

maiores são as possibilidades de criação de vínculos entre o emissor e o público, e isso 

contribui para a compreensão do conteúdo da mensagem. 

A Ciência tem, comprovadamente, importante papel nas transformações que 

ocorrem na sociedade, quer sejam boas ou ruins. É crescente o interesse do grande 

público (que está para além dos laboratórios ou envolvido em pesquisa) pela Ciência, 

seus estudos, suas descobertas, as novas tecnologias desenvolvidas e incorporadas no 

cotidiano.  

O público em geral tem a mídia de massa como principal fonte de informação 

sobre Ciência. Para Ivanissevich (2005, p.13-14) “os meios de comunicação são o 

caminho mais imediato e abrangente de intensificar a divulgação científica para o 

grande público”. A autora defende que cientistas e educadores devem considerar a 

mídia como uma aliada, uma vez que o alcance das informações veiculadas é muito 

grande (milhões de pessoas num só dia). As pessoas dão credibilidade ao que veem e 

leem, e assim o processo de informação (e formação) e o progresso podem se tornar 

mais próximos das pessoas que não estão envolvidas diretamente com as pesquisas 

científicas.  
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2. Em busca de definições 
 

Fala-se de divulgação científica, alfabetização científica, vulgarização científica 

e cultura científica. Mas qual o termo mais apropriado para ser usado? Por que escolher 

um em detrimento de outro?   

Jornalismo científico, periodismo científico, divulgação científica têm sido 

utilizados como sinônimos de veiculação de informações científicas em veículos e 

massa, para um público leigo em relação à ciência e tecnologia. Mais confusões surgem 

quando são apresentados outros termos como difusão científica, disseminação científica, 

alfabetização científica, cultura científica... Bueno (2009, p.58) indica que estes termos 

possuem uma relação de complementaridade entre si, se articulando em torno de um 

mesmo assunto, mas que têm suas especificidades, como a linguagem, mecanismos de 

veiculação, processo de produção e etc. Neste capítulo serão apresentados os conceitos 

que definem esses termos. 

 

2.1. Jornalismo Científico 

 

O conceito de Jornalismo Científico inclui o conceito de Jornalismo, suas 

características e práticas. O que o torna um nicho dentro da área é a temática da qual se 

ocupa – ciência, tecnologia e inovação – e o perfil do público para o qual se destina. 

Jornalismo Científico, para Marques de Melo (1985, p.10) é o 

Processo social que se articula a partir da relação (periódica/oportuna) 
entre organizações formais (editoras/emissoras) e a coletividade 
(públicos/receptores) por meio de canais de difusão (jornal/ revista/ 
rádio/ televisão/ cinema) que asseguram a transmissão de informações 
(atuais) de natureza científica e tecnológica em função de interesses e 
expectativas (universos culturais ou ideológicos).  

 

Apesar de estar muito próximo da rotina do jornalismo geral, existe uma 

diferença significativa em relação ao discurso elaborado no jornalismo científico, que 

possui especificidades em relação às estruturas de elaboração das mensagens e 

expressões singulares. Vera Lucia Sales (apud BUENO, 2009, p. 165) define jornalismo 

científico como “a informação persistente de fatos, personalidades e acontecimentos 

relacionados ao campo da ciência, veiculada pelos meios de comunicação de massa e 

transmitida em linguagem acessível ao grande público”.  
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Wilson Bueno apresenta ressalvas em relação a esta definição: primeiro ele 

questiona a ideia de unilateralidade da informação científica que está implícita nesta 

definição. Um dos processos básicos da comunicação é a troca entre autor e leitor. O 

pesquisador questiona também a expressão “linguagem acessível ao grande público”, 

uma vez que, ainda que publicada em veículos de grande circulação, com altas tiragens, 

não significa que a reportagem sobre ciência e tecnologia será lida ou que os textos 

serão compreensíveis a todos que tiverem contato com o veículo. Um público muito 

grande poderia ser alcançado pelo rádio, TV e internet. Entretanto, é necessário 

considerar que programas que tratam deste tema não seduzem uma audiência tão vasta, 

e o fato de existir o espaço disponível nos veículos que possuem grandes audiências não 

garante que toda esta audiência será alcançada.   

Existe outro elemento que deve ser lembrado na prática do jornalismo científico 

que é a necessidade de existência de uma postura crítica, principalmente entre os 

jornalistas, para não atribuir à ciência, tecnologia e inovação o papel de “instrumento de 

salvação da humanidade e a serviço do aumento da qualidade de vida” (BUENO, 2009, 

p.168).  

Existe uma tendência grande em considerar “notícias científicas” aquelas 

relacionadas às áreas das Ciências Físicas e Biológicas, excluindo-se as Ciências 

Humanas. Trata-se de um equívoco essa consideração, pois o jornalismo científico 

 inclui desde o conjunto de informações úteis sobre práticas agrícolas 
ou sobre as vantagens do aleitamento materno ou da higiene pessoal 
até a descrição de complexos processos ou técnicas utilizadas nas 
chamadas fronteiras da ciência (clonagem, nanotecnologia e 
biotecnologia, medicina nuclear, etc) (BUENO, 2009, p.169). 
 

Estudiosos do jornalismo consideram que o jornalismo científico, como conduta, 

pode contribuir muito com a sociedade. Wilson Bueno (2009, p.170) completa que esta 

forma de jornalismo cumpre pelo menos seis funções básicas: informativa, educativa, 

social, cultural, econômica e político-ideológica. 

Jornalismo científico pode ser entendido como uma área do jornalismo que se 

dedica a temas de ciência, tecnologia e inovação. A definição dos termos divulgação 

científica, vulgarização científica, comunicação da ciência, entre outros que podem ser 

entendidos como processos e técnicas de produção do discurso, a forma de veiculação, 

ou ainda o público ao qual se destina a mensagem.  
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2.2. Divulgação Científica  

 

Conforme BUENO (2009, p.162) “divulgação científica compreende a utilização 

de recursos, técnicas, processos e produtos (veículos ou canais) para veiculação de 

informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao leigo”.  

Mas a divulgação científica não se restringe aos meios de comunicação de 

massa, podendo ser realizada por meio de livros didáticos, revistas, palestras abertas ao 

público (como as conferências públicas promovidas pelas sociedades científicas para o 

público não especializado), história em quadrinhos, folhetos contendo informações 

científicas (muito comuns na área da saúde; José Reis iniciou seu trabalho de divulgador 

científico produzindo folhetos explicativos para pequenos sitiantes paulistas sobre a 

forma de prevenir algumas doenças nos animais) ou campanhas publicitárias 

governamentais e de entidades sobre saúde e educação (combate ao câncer de mama, 

AIDS, prevenção de doenças). 

É importante evidenciar que “divulgação científica pressupõe um processo de 

recodificação, isto é, a transposição de uma linguagem especializada para uma 

linguagem não especializada”, (BUENO, 2009:162). Assim como o discurso 

jornalístico ou televisivo possuem suas características, o discurso científico também 

apresenta suas particularidades, utiliza termos e processos de produção das mensagens 

próprios, sendo elaborado para um público que já conhece esses códigos específicos. Na 

visão de Bueno (2009), o jornalismo científico compreende uma área dentro da 

divulgação cientifica. 

Desse modo, este trabalho adota como conceito de divulgação científica, a 

utilização de meios de comunicação, recursos, técnicas e processos de construção da 

informação para torná-la conhecida e acessível ao público leigo ou não especializado 

em ciência (ou na área específica da qual trata o discurso) os conhecimentos científicos 

ou avanços e descobertas da área da ciência e tecnologia. Assim, a divulgação científica 

pode utilizar os mais diferentes meios de comunicação (revistas, jornais, sites, blogs, 

exposições, palestras, seminários, feiras de ciências etc.) para cumprir seu objetivo.  

 

2.3. Disseminação Científica 

 

Disseminação Científica corresponde, para Calvo Hernando (apud 

ALBERGUINI, 2007, p.58),“ a transmissão, por parte do pesquisador, de informações 
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científicas e tecnológicas para seus pares, o especialista da mesma área da ciência, em 

linguagem” especializada e até mesmo técnica. 

Entretanto, Wilson Bueno acrescenta que a disseminação científica pode 

acontecer em pelo menos dois níveis:  

1) difusão para especialistas e 2) difusão para o leigo, o cidadão 
comum. No primeiro caso, a difusão confunde-se com a comunicação 
(ou disseminação científica); no segundo, refere-se exatamente à 
divulgação científica e ao jornalismo científico em particular BUENO 
(2009, p.160).  

 

Existe, mesmo entre os pesquisadores da comunicação da ciência, discordância 

acerca da definição dos conceitos de difusão, disseminação e divulgação científica.  

EPSTEIN (2002, p. 98) classifica a disseminação da ciência como comunicação 

primária, que acontece entre os próprios cientistas, em congressos, seminários e 

publicação de artigos em revistas especializadas, sendo conhecida como comunicação 

primária.  Já a comunicação secundária é realizada por meio da divulgação científica, 

entre os cientistas e o público leigo (podendo ou não ser mediada pelo divulgador 

científico). O autor considera estas atividades diferentes, mas interligadas e 

complementares. Ele explica estas classificações em termos de audiência, apresentando 

mais uma classificação da comunicação:  

além da comunicação primária e secundária, existe ainda uma terceira 
modalidade, a didática. A primária é a dos que conhecem os códigos 
específicos das respectivas linguagens científicas para os que também 
conhecem; a secundária, dos que conhecem para os que não conhecem 
e (presumivelmente) não virão a conhecer, e a didática, dos que 
conhecem para os que não conhecem, porém virão a conhecer. 
(EPSTEIN, 2002, p.98).  

 

A principal diferença existente entre essas três formas de comunicação científica 

está diretamente relacionada ao receptor da mensagem e às especificidades da 

linguagem adotada para cada um deles. O autor acrescenta que o receptor da 

comunicação primária e da didática “admitem um receptor cativo, isto é, aquele que por 

razões profissionais ou de ascensão de carreira não pode ou não quer se esquivar à 

recepção da mensagem. O receptor da comunicação secundária, ao contrário, não é 

cativo. Pode a qualquer momento se esquivar à mensagem sem sofrer qualquer sansão” 

(EPSTEIN, 2002, p.98).  

No processo de elaboração das mensagens da comunicação primária (ou 

disseminação científica), a linguagem especializada, carregada de termos técnicos pode 
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ser utilizada, pois presume-se que os pares reconhecem os códigos. Já na comunicação 

secundária (divulgação científica), a mensagem precisa ser atraente e gerar o interesse 

do leitor, sendo indicado o uso de linguagem simples, sem a utilização de termos 

desconhecidos do público alvo. Torna-se necessário a utilização de diferentes recursos 

de linguagem e estilísticos nos textos de divulgação científica para o público leigo.  

 

2.4. Alfabetização Científica 

 

Alfabetização científica corresponde ao conjunto de saberes necessários ao 

indivíduo para que se desenvolva no mundo atual, repleto de tecnologia e engenhos da 

ciência. 

Alfabetizar cientificamente significa também passar a ideia de como 
funciona o mundo da natureza e da sociedade, pensar critica e 
independentemente, reconhecer e comparar explicações alternativas 
dos eventos, lidar com sensibilidade com problemas que envolvem 
evidência, números, padrões, argumentos lógicos e incertezas. 
Sobretudo, distinguir com nitidez a ciência da pseudociência. 
(EPSTEIN, 2002, p.230) 

 

Entretanto, Strack, Loguércio e Del Pino (2009, p.427) afirmam que 

O conceito de alfabetização científica traz em seu escopo não apenas 
uma vontade de distribuir o conhecimento e divulgar a ciência como 
algo libertador, mas também como algo econômico, político e 
importante como ferramenta de manutenção de uma sociedade 
industrializada e tecnológica. 

 

Afirmar que a ciência é libertadora, que pode aumentar a qualidade de vida, que 

os cientistas estão todos preocupados em desenvolver suas pesquisas para o bem da 

humanidade... é ter uma ideia ingênua e pouco crítica a respeito da ciência, dos 

cientistas e do fazer científico. As pessoas envolvidas no processo de “fazer” ciência 

possuem suas emoções, crenças pessoais, religiosas e também não estão imunes às 

interferências das questões políticas, econômicas e sociais. A ciência, por si só, não é 

capaz de tornar a sociedade mais justa e igualitária, uma vez que a própria ciência está 

inserida no processo e dependente das condições do meio para ser desenvolvida.  

Shamos (apud STRACK; LOGUÉRCIO; DEL PINO, 2009, p.427) afirma que 

grande parte das pessoas pode se utilizar de todos os recursos que a ciência produz sem 

que precisem saber ou compreender os avanços que permitiram produzir tais recursos.   
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2.5. Cultura Científica 

 

A expressão cultura científica foi elaborada por E.D Hirsch Jr em 1987 para 

englobar todos os conceitos, práticas, métodos e utilizações da ciência que o público 

precisa conhecer e saber (EPSTEIN, 2002, p.111).  

As pessoas vivem hoje numa sociedade tecnológica, dependente dos engenhos 

desenvolvidos pela ciência. Muitas pessoas sabem utilizar os equipamentos, mas 

desconhecem como são concebidos ou como é o seu funcionamento. Quando alguma 

parte do equipamento é danificada, logo é buscada a ajuda de um técnico, e a 

dependência aumenta. Prova disto é que, mesmo utilizando constantemente o carro, a 

maioria das pessoas desconhece como é o seu funcionamento. Se for necessário resolver 

algum problema, a ajuda de um técnico especializado em mecânica será indispensável.  

A dependência de técnicos para resolver os problemas é uma justificativa para se 

tornar os conceitos científicos mais conhecidos das pessoas não especializadas. 

Infelizmente, a educação nos países em desenvolvimento não tem dado conta de suprir 

esta necessidade. Por isso, faz-se ainda mais necessário concentrar esforços no sentido 

de aumentar a cultura científica da população (em geral) para que desenvolva opiniões 

sobre assuntos científicos presentes no dia a dia e também para que possa diminuir sua 

dependência de técnicos “detentores” do conhecimento.  

 

A expressão cultura científica engloba a ideia de que o processo que 
envolve o desenvolvimento científico é um processo cultural, quer 
seja considerado do ponto de vista de sua produção, de sua difusão 
entre pares ou na dinâmica social do ensino e da educação ou, ainda, 
do ponto de vista de uma divulgação na sociedade como um todo, para 
o estabelecimento das relações críticas necessárias entre o cidadão e 
os valores culturais, de seu tempo e de sua época (SABBATINI, 
2003). 

 

No processo de criação de uma cultura científica, torna-se necessário conectar os 

avanços científicos e o cotidiano das pessoas comuns.  

Seus objetivos principais são aumentar a consciência sobre o papel e a 
importância da ciência na sociedade, proporcionando experiências 
educativas para que os usuários compreendam princípios científicos e 
tecnológicos e despertando um interesse pela ciência e pela 
tecnologia, que sirva de estímulo para aproximações posteriores. 
(SABATINNI, 2003, on-line) 
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A formação básica da educação formal apresenta defasagens e lacunas que 

levam ao distanciamento da sociedade em geral da ciência e das questões científicas, 

principalmente em países em desenvolvimento. A colaboração do divulgador científico 

na criação de uma cultura científica pode despertar para a curiosidade e maior 

conhecimento sobre a ciência e os seus avanços. Neste caso, é importante ressaltar que a 

atuação do divulgador científico não se restringe à elaboração de mensagens para meios 

impressos, mas também de outras maneiras, como a criação espaços para a experiência 

da interação em exposições científicas, museus e centros de ciência1.  

O processo de geração de uma cultura científica, de acordo com Carlos Vogt 

(2003, on-line) é precedido pelo processo de alfabetização científica. Ele propõe o 

esquema que chamou de Espiral da Cultura Científica para explicar o processo ideal 

para a criação da cultura científica no seio da sociedade:  

 

Figura 1: Espiral da Cultura Científica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.comciencia.br 
 

 

                                                 
1 Alguns exemplos de interatividade entre o público e um espaço preparado para a atuação do divulgador 
científico é a Estação Ciência, em São Paulo/SP –www.eciencia.usp.br; Museu da Vida, no Rio de 
Janeiro/RJ- http://www.museudavida.fiocruz.br, ente outros. A revista Ciência Hoje das Crianças nº204, 
de agosto de 2009 trouxe a matéria “Um passeio pelos museus de ciências do Brasil”, e apresenta 
algumas destas instituições no Brasil que buscam interatividade com o público. Uma lista completa com 
todos os museus e centros de ciências do Brasil pode ser encontrada no site da Associação Brasileira de 
Centros e Museus de Ciências – www.abcmc.org.br 
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Seguindo este esquema, quatro passos seriam necessários para levar o 

conhecimento científico a fazer parte da vida das pessoas:  

Tomando-se como ponto de partida a dinâmica da produção e da 
circulação do conhecimento científico entre pares, isto é, da difusão 
científica, a espiral desenha, em sua evolução, um segundo quadrante, 
o do ensino da ciência e da formação de cientistas; caminha, então, 
para o terceiro quadrante e configura o conjunto de ações e predicados 
do ensino para a ciência e volta, no quarto quadrante, completando o 
ciclo, ao eixo de partida, para identificar aí as atividades próprias da 
divulgação científica (VOGT, 2003, on-line). 
 

Outras interpretações para este esquema são admitidas e apresentadas por Carlos 

Vogt, tendo em vista a audiência visada na produção da comunicação: no primeiro 

quadrante, produtor e destinatário são os próprios cientistas, ou seja, comunicação 

intrapares; no segundo quadrante, como produtores, cientistas e professores e como 

destinatários, os estudantes; no terceiro quadrante, como produtores teremos cientistas, 

professores, animadores culturais da ciência, entre outros e como destinatários, 

estudantes e o público jovem; e por último, no quarto quadrante, jornalistas e cientistas 

são os produtores e a sociedade os destinatários, de modo geral, com suas instituições e 

organizações, incluindo a sociedade civil. 

Ainda podemos ter três possibilidades em relação à cultura científica, tendo em 

vista a estrutura linguística da expressão, conforme apresenta VOGT (2003, on-line): 

1.Cultura da ciência  
Aqui é possível vislumbrar ainda duas alternativas semânticas:  
a)cultura gerada pela ciência   
b)cultura própria da ciência 
 
2.Cultura pela ciência  
Duas alternativas também são possíveis:  
a)cultura por meio da ciência   
b)cultura a favor da ciência 
 
3.Cultura para a ciência  
Cabem, da mesma forma, duas possibilidades:  
a)cultura voltada para a produção da ciência  
b)cultura voltada para a socialização da ciência.  

 

Estas três possibilidades de entendimento da cultura científica se baseiam no 

esquema acima apresentado, sendo que o item 1. Cultura da ciência corresponde aos 1º 

e 3º quadrantes; o item 2. Cultura pela ciência corresponde ao 2º quadrante; e o item 3,  

Cultura para a ciência, corresponderia ao 2º e 4º quadrantes, onde se insere a divulgação 

científica para o público não especializado, tendo como um dos objetivos promover o 
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contato com a ciência visando a formação de novos cientistas e a socialização do 

conhecimento e dos avanços alcançados. 

Segundo Vogt (2003, on-line), a expressão cultura científica contém  

Em seu campo de significações, a ideia de que o processo que envolve 
o desenvolvimento científico é um processo cultural, quer seja ele 
considerado do ponto de vista de sua produção, de sua difusão entre 
pares ou na dinâmica social do ensino e da educação, ou ainda do 
ponto de vista de sua divulgação na sociedade, como um todo, para o 
estabelecimento das relações críticas necessárias entre o cidadão e os 
valores culturais, de seu tempo e de sua história. 
  

Incentivar o interesse pela Ciência e pelo desenvolvimento do conhecimento 

científico está relacionado à criação de uma nova cultura na sociedade. Gerar um novo 

comportamento cultural não acontece de modo instantâneo. Se esse interesse for 

cultivado desde a infância, teremos mais possibilidades de vivermos numa sociedade 

formada por pessoas conscientes de seus direitos e deveres, que vivem de modo mais 

digno e justo.  

Cada uma das formas de comunicar a ciência possui seus objetivos e finalidades, 

definidos de acordo com o público-alvo desta comunicação. Se os esforços do 

divulgador científico para informar toda sociedade sobre o processo de produção 

científica e os avanços científicos e tecnológicos não alcança seus objetivos, esta é uma 

deficiência que atinge comunicadores que atuam em outras áreas, pois mesmo outros 

tipos de informação (economia, negócios, política, entretenimento...) não alcançam a 

toda população. As pessoas selecionam o que mais lhes interessa ou o que mais tem 

relação com sua realidade para conhecerem. Assim, o trabalho dos divulgadores 

científicos torna-se muito importante na socialização do conhecimento científico e 

tecnológico para que a sociedade tenha acesso a estas informações, ainda que sejam 

utilizadas parcialmente ou não se faça uso delas. 

 

3. Divulgadores da ciência: jornalistas e cientistas  
 

A divulgação científica pode ser feita por diversos atores, como o cientista, o 

jornalista, o animador cultural de ciências... e  tem como principal objetivo informar a 

sociedade sobre os processos evolutivos das ciências e do conhecimento a partir das 

pesquisas, de modo a buscar a geração da melhoria nas condições de vida das pessoas. 
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A tarefa de divulgação científica não é tão simples como parece. Não basta o 

jornalista ouvir as informações do cientista e publicar uma matéria. Ele precisa tornar 

esse conteúdo compreensível para o público, mas de modo responsável.  

São realizados muitos trabalhos de pesquisa sobre a cobertura da grande mídia, 

incluindo jornais, revistas e programas de TV destinados ao grande público. Boa parte 

deles chega à conclusão de que se fala mais sobre as aplicações imediatas dos resultados 

das pesquisas, tratando de modo superficial os assuntos abordados e se detendo mais às 

questões factuais dos processos científicos do que no processo de construção de um 

pensamento científico acessível às camadas mais populares ou à contextualização de 

tais progressos científicos à realidade social. Quanto à cobertura de ciência e tecnologia 

feita pelos principais telejornais brasileiros, percebe-se que “as emissoras, mesmo 

reconhecendo a importância de CT&I, ainda oscilam entre uma abordagem 

contextualizada e a simples descrição do fato principal” (ALBERGUINI, 2007, p.10).  

 Na maioria das vezes em que a ciência é pauta nos jornais, os aspectos culturais 

também não são levados em consideração. Os profissionais especializados em 

jornalismo científico nem sempre possuem espaço em suas editorias para dar conta de 

tantos “detalhes”.  

Nas atividades de divulgação ainda é hegemônica uma abordagem, 
denominada “modelo 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. [...] Com raras exceções, pouco se tem feito para uma 
atuação divulgativa consistente e permanente para as camadas 
populares (MASSARANI, 2002, p.62) 

 
Quando uma descoberta científica aparece na grande mídia para se tornar 

conhecida, ela é noticiada com muitos termos técnicos que, de tanto serem ouvidos, se 

tornaram conhecidos, mas nem sempre compreendidos. 

Um dos empecilhos encontrados para tornar esse pressuposto realidade é a 

dificuldade encontrada por cientistas para comunicar esses conhecimentos de modo 

compreensível para todos aqueles que não fazem parte da comunidade científica ou que 

pertencem a áreas distintas daquela na qual a pesquisa foi realizada. Ruivo (2006, 

p.588) afirma que 

Um dos grandes obstáculos à compreensão mútua é, freqüentemente, 
um desconhecimento da linguagem do outro e a pretensão de que, 
sendo inteligentes e dominando eximiamente as ferramentas do nosso 
campo – difícil por excelência -, somos capazes de rumar no campo 
dos outros, sem precisarmos de aprender o seu alfabeto. Mas a 
verdade é que em cada domínio existem conceitos e modos de fazer 
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tão específicos que tornam difícil a comunicação para além de certo 
limite.  

 
 

Conhecer o assunto pesquisado, os trabalhos até então realizados e as correntes 

de pensamento que orientam cada estudo é de suma importância e relevância para o 

resultado final da pesquisa. Assim, podem ser elaboradas novas questões em busca de 

novas ideias, interpretações e conhecimentos.  

Orlandi (2001, p.115), explica que os enunciados podem ser inteligíveis, 

interpretáveis e compreensíveis, ocorrendo uma grande diferença no processo de 

produção de sentido para cada um desses entendimentos. O inteligível está relacionado 

à codificação; o interpretável atribui sentido por meio da coesão, que está relacionada ao 

contexto lingüístico; e o compreensível, que atribui sentidos por meio do processo de 

significação no contexto da situação de enunciação, ou seja, numa situação diferente, 

podem surgir sentidos diferentes.   

A desinformação sobre Ciência e os seus avanços está relacionada ao pouco 

entendimento da linguagem utilizada na divulgação dos avanços científicos. Um estudo 

elaborado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)2 em 2007 apontou que a 

população brasileira possui interesse em assuntos científicos, mas esse interesse não se 

transforma concretamente em conhecimento. Uma das possíveis explicações para isso é 

que esse conhecimento nem sempre é publicizado de modo compreensível para o 

cidadão que não domina a linguagem técnica. “O brasileiro não subestima a sua 

capacidade de entender a ciência e a tecnologia e reconhece (esta é a opinião de 81% 

das pessoas) que é capaz de compreendê-las se ‘o conhecimento científico for bem 

explicado’” (BUENO, 2007, on-line).  

A tarefa de divulgação científica não se resume apenas em divulgar, publicizar 

um estudo que está sendo realizado. Essa tarefa é mais ampla e exige muita 

responsabilidade. Para o Dr. José Reis divulgação científica  

É a veiculação em termos simples da ciência como processo, dos 
princípios nela estabelecidos, das metodologias que emprega. Durante 
muito tempo, a divulgação se limitou a contar ao público os encantos 
e os aspectos interessantes e revolucionários da ciência. Aos poucos, 
passou a refletir também a intensidade dos problemas sociais 
implícitos nessa atividade. Para muitos divulgadores, a popularização 
da ciência perdeu sentido como relato dos progressos científicos, 

                                                 
2 Conforme apresentado por BUENO (2007, on-line) no artigo Pesquisa do MCT revela como o brasileiro 
percebe a ciência e a tecnologia.  
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porque o cidadão se acha hoje cercado desse tipo de informação. 
(ABREU, 2002, p.73) 

 
A Ciência não deve ficar restrita aos cientistas. Todas as pessoas têm direito de 

conhecer os avanços e progressos conseguidos por meio dela. A divulgação não consiste 

apenas em informar o assunto, a área ou quem são as pessoas envolvidas na pesquisa, é 

preciso e importante mostrar quais são os resultados buscados com tal pesquisa, quais 

serão suas possíveis aplicações, de que maneira essa pesquisa influenciará a área em que 

se desenvolve. O papel do divulgador científico é tornar acessível ao maior número de 

pessoas o conhecimento adquirido com o desenvolvimento da pesquisa. Um erro muito 

comum cometido por especialistas é a utilização de termos técnicos para explicar algo. 

Muitos desses termos são tão específicos da área que se tornam irreconhecíveis por 

pares de outras áreas do conhecimento. A função de um divulgador científico é explicar 

aos ‘leigos’ de modo claro e compreensível o que o especialista (ou cientista) está 

dizendo.  

A responsabilidade maior que temos, acadêmicos e cientistas, é a de 
educar. Para entender e transformar o mundo. Para torná-lo mais justo 
e igualitário. Se procuramos o novo, é para contá-lo aos nossos alunos, 
próximos ou distantes, e ensinar aos jovens como conservar viva a 
chama da curiosidade. Construir com eles imagens do que nunca antes 
se tinha visto ou pensado. (CANDOTTI, 2002, p.21-22) 

 

A função do divulgador científico vai além de oferecer a informação, a área da 

ciência em que uma pesquisa é desenvolvida ou quem são as pessoas envolvidas no 

processo. Ele deve mostrar quais são os resultados que são buscados com tal pesquisa, 

quais serão suas possíveis aplicações, de que maneira essa pesquisa influenciará a área 

em que se desenvolve.  

O papel do divulgador científico é tornar acessível ao maior número de pessoas 

o conhecimento adquirido com o desenvolvimento da pesquisa. Um erro cometido por 

especialistas é a utilização de termos técnicos compreendidos apenas entre os pares, e as 

pessoas que são de outras áreas ou o público em geral, para entender o que é dito, 

necessitam do auxílio de um dicionário específico da área do conhecimento.  

Assim, a tarefa de divulgar a ciência pode e deve ser cumprida por jornalistas e 

também por cientistas, com o objetivo em comum de tornar o conhecimento científico 

conhecido e familiar às pessoas da sociedade em geral. 


