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CAPÍTULO II – INSTITUIÇÕES E SUAS AÇÕES DE PESQUISA E 

DIVULGAÇÃO CIENTÍbFICA  
 
1. O início da divulgação científica 
 
1.1. Na Europa 

 
Neste capítulo pretende-se fazer um breve resgate da história da divulgação 

científica. Também abordaremos neste capítulo os principais meios de divulgação 

utilizados pelos pioneiros dessa atividade, algumas de suas dificuldades e avanços 

alcançados. Consideramos que realizar este resgate é importante para não termos uma 

visão míope acerca das atividades realizadas hoje, acreditando que este interesse está 

relacionado somente ao desenvolvimento de novos meios e mídias ou mesmo ao acesso 

a estes. Entretanto, não temos a pretensão de esgotar o tema neste trabalho, mas de fazer 

um registro histórico dos principais fatos impulsionadores da atividade de pesquisa e 

divulgação científica no Brasil. 

A origem da divulgação científica é um assunto que gera discussão e 

divergência. Alguns estudiosos apontam seu início no século XVII, juntamente com o 

surgimento da ciência moderna, e outros consideram que a divulgação é algo inerente à 

ciência, acompanhando seu desenvolvimento.  

No século VII os cientistas escreviam cartas uns para os outros relatando suas 

observações, descobertas e conclusões. Essas cartas normalmente eram enviadas para 

pesquisadores que participavam de grupos conhecidos como colégios invisíveis, que são 

“pequenas sociedades em que se encontram as pessoas mais importantes em 

determinada especialidade” (EPSTEIN, 2002, p.81). Desta maneira, o andamento dos 

trabalhos de algum colega torna-se conhecido antes que seja tornado público. Esses 

colégios normalmente eram a base para a formação das sociedades e academias 

científicas. Reuniam-se com regularidade e registravam os relatos e conclusões destes 

encontros em atas, para servirem de fonte de pesquisa ou serem copiadas e distribuídas 

entre os pares. Considera-se que essas formas de comunicação pessoal entre 

pesquisadores (cartas e atas) foram precursoras dos periódicos de divulgação científica 

(STUMPF, 1996). As primeiras revistas surgiram em 1665: o Journal de Sçavants 

(França), que publicava semanalmente informações sobre física, química, anatomia e 

meteorologia; e o Philosophical Transactions da Royal Society of London (Inglaterra), 
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que divulgava as pesquisas dos membros da sociedade, com ênfase aos relatos das 

observações e experimentos realizados pelos cientistas (STUMPF, 1996).   

Entretanto, Reis (2008) questiona que a divulgação científica tenha surgido com 

estes periódicos científicos ou então com a publicação do livro de Bernier le Bovier de 

Fontenelle, “Entretiens sur La pluralité des mondes”, em 1686. Fontenelle era 

secretário da Academia de Ciências, e ao entrar em contato com esse grupo de 

pesquisadores, buscou aprender e disseminar suas idéias.  

Poderíamos então considerar Fontenelle como popularizador da 
ciência se ele escrevia apenas para a aristocracia, que era a classe 
interessada nesse tipo de conhecimento, e manifestava até a convicção 
de que o conhecimento científico devia constituir o privilégio da elite? 
Dedicando sua obra a uma gentil marquesa, que se supõe imaginária, 
jamais escondeu que a massa ignorante não deveria ter acesso aos 
“mistérios” a cujo respeito se informava entre os filósofos naturais. 
Seu objetivo era, pois aristocratizar a ciência, em vez de massificá-la, 
como pretendem fazer os atuais divulgadores. 
Não podemos, todavia, censurar o prestativo e culto Fontenelle pelo 
raciocínio que desenvolveu. Como explicar ciência a um público 
maior, se este era praticamente analfabeto? (REIS, 2008, on-line). 

 

As formas de divulgação da ciência foram se alterando ao longo dos anos, uma 

vez que os meios para desenvolvê-la também se modificaram. Se na Europa do século 

XVII existia grande número de analfabetos, os esforços para socializar o conhecimento 

entre os pares caracteriza uma das formas de divulgação da ciência. As dificuldades 

técnicas, os altos custos e as permissões de produção de jornais, revistas, folhetos e 

livros e a população analfabeta eram um grande empecilho para a massificação do 

conhecimento.  

Durante a Revolução Industrial, no século XIX, foram feitas algumas tentativas 

no sentido de oferecer aos mecânicos e trabalhadores industriais conhecimentos 

científicos básicos acreditando-se que o desempenho de suas atividades melhoraria 

(REIS, 2008, on-line). Todavia, a grande massa trabalhadora possuía baixo ou nenhum 

nível educacional, o que manteve a ciência limitada à pequena parcela aristocrática da 

sociedade. Mas, Dra Laming (apud REIS, 2008, on-line) localiza o início da divulgação 

científica em 1830, na França, que passa a publicar muitos livros em maior escala 

devido às possibilidades técnicas desenvolvidas a partir da Revolução Industrial, e estes 

livros começaram a circular em várias partes do mundo, inclusive no Brasil.  

Este trabalho não tem como proposta refletir sobre a adoção de um marco do 

surgimento da divulgação científica, mas acreditamos que apresentar os fatos e as 
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possíveis explicações sobre o surgimento e os esforços feitos no sentido de socializar o 

conhecimento, deve levar em consideração qual é o tipo de comunicação da ciência será 

chamada divulgação científica: aquela em que o conhecimento é socializada entre os 

pares, com o objetivo de publicizar observações, experimentos e conclusões para serem 

adotadas ou refutadas; ou aquela feita para o público leigo ou não especializado. Em 

ambas as formas, é preciso considerar as possibilidades e viabilidades técnicas 

disponíveis. 

 

1.2. No Brasil  

 

Até 1808, data da chegada da Família Real Portuguesa e de seus acompanhantes 

ao Brasil - como nobres, comerciantes, religiosos, altos funcionários do governo, 

militares – prevalecia uma situação de dependência total econômica, política, 

educacional, técnica...  O Brasil ocupava a posição de colônia e de repente, assumiu a 

posição de Sede do Império Português, que mantinha muitas outras colônias em várias 

partes do mundo. A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para ser a capital do Império, 

e muitas transformações aconteceram nos primeiros anos de instalação da Corte 

portuguesa. As estruturas administrativas, política e burocrática foram transferidas para 

o Rio de Janeiro, que passou por mudanças estruturais, econômicas e culturais para 

suprir as necessidades portuguesas. O primeiro sinal de mudanças veio com a 

necessidade de criação de infra-estrutura – estradas, abastecimento de água e alimentos, 

comércio – para atender a uma população vinda da metrópole. Os brasileiros mais ricos 

logo começaram a modificar seus hábitos e viver de acordo com as referências da 

nobreza metropolitana. Para a população empobrecida, as mudanças foram percebidas, 

principalmente em relação ao custo de alimentos, moradia e impostos, que subiram 

rapidamente, e com isso, esta população foi gradativamente sendo transferida para áreas 

mais distantes do centro (CONSTRUÇÃO..., 2005, on-line). 

Logo nos primeiros anos da permanência da Corte no Brasil, em especial no Rio 

de Janeiro, muitas obras foram realizadas e muitas instituições foram criadas. O 

pesquisador Simon Schwartzman (1979) afirma que foi neste período que se criou a 

Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil, a Academia de Belas Artes, Imprensa Régia, 

colégios e instituições científicas de ensino básico e superior.  Os portugueses 

trouxeram na bagagem muitos problemas para a atrasada ex-colônia, mas trouxeram 

também a possibilidade de desenvolvimento econômico, político e estrutural.  
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Enquanto o Brasil era apenas uma colônia, Portugal proibia a produção 

manufatureira – e o Brasil se tornou fornecedor de cana de açúcar, café, minérios – o 

comércio com outros países – isso só poderia acontecer com a Metrópole -, e a produção 

e circulação de livros, jornais e outros materiais impressos. Essas atitudes eram 

mecanismos de controle praticados também nas outras colônias. Por isso, a vinda da 

Família Real é vista como um marco para o desenvolvimento do país, a começar pelo 

Rio de Janeiro.  

Dentre as iniciativas da Corte Portuguesa para o desenvolvimento da nova Sede 

do Império, daremos destaque à criação das instituições de ensino e pesquisa e à 

implantação da imprensa, por entendermos que estas estão intimamente ligadas ao 

incentivo, exercício e desenvolvimento da ciência no país.  

No Brasil, era comum as famílias mais ricas enviarem seus filhos para serem 

instruídos na Europa. Lá estudavam principalmente Engenharia, Direito e Medicina, e 

quando voltavam ao Brasil, traziam idéias, conceitos e conhecimentos adquiridos e, 

ainda que de modo tímido e pouco organizado, disseminarem alguns desses 

conhecimentos, por meio de cartas, como na Europa e também saraus e reuniões. 

Aconteceram algumas poucas ações do Governo Português na área científica, mas 

estavam diretamente ligadas a questões militares – Astronomia, Cartografia e Geografia 

– ou técnicas relativas à mineração e uso dos produtos naturais extraídos na/da colônia 

(MASSARANI, 2002, p.44). A criação das primeiras instituições de ensino básico e 

superior no país foi muito importante para o desenvolvimento até então sufocado pela 

metrópole portuguesa. Entretanto, o acesso a estas instituições não era garantido a toda 

a população, que era formada por um altíssimo número de analfabetos. Assim, o 

desenvolvimento chegou primeiro para os mais ricos.  

Antes da mudança da metrópole para o Brasil, sempre aconteceram iniciativas 

que burlaram o controle da Coroa Portuguesa. Existia o interesse pela disseminação – e 

até mesmo produção - do conhecimento científico na Colônia, uma vez que algumas 

pessoas privilegiadas eram instruídas na Europa, isto também pela inexistência de 

cursos na Colônia. Em 1772, o Marquês do Lavradio organizou juntamente com outros 

nove pesquisadores, a Academia de Ciências do Rio de Janeiro, que pretendia 

desenvolver e divulgar os conhecimentos de áreas muito presentes na cultura e para 

atender os interesses das elites locais, tais como Química, Física, Agricultura, Medicina 

e Farmácia. Em 1779 a Academia foi fechada, sendo reaberta com o nome de Sociedade 

Literária do Rio de Janeiro, sendo novamente fechada em 1794 sob acusações de 
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conspirações contra a Coroa Portuguesa e incitação de independência da Colônia. Neste 

sentido, a criação das instituições de ensino e pesquisa no Brasil favoreceu o 

desenvolvimento de iniciativas de divulgação científica para um público um pouco 

maior.    

Sabe-se que a invenção da prensa de Gutemberg tornou possível a circulação do 

conhecimento de modo popular (apesar de ainda restrito a uma pequena parcela  da 

população que era composta por aristocratas). Muitos livros escritos em latim e restritos 

às bibliotecas dos mosteiros foram traduzidos para línguas vernáculas e publicados com 

uma tiragem maior – até então, para se ter um livro, era preciso pagar a transcrição 

deste, o que o tornava um artigo bastante caro -, permitindo que mais pessoas tivessem 

acesso ao conhecimento.  Assim como a invenção da prensa impulsionou o 

desenvolvimento e o acesso ao conhecimento na Europa, a instalação da Imprensa 

Régia favoreceu enormemente o desenvolvimento do Brasil, principalmente da 

imprensa. A permissão para a entrada e publicação de livros e jornais alavancou a 

popularização do conhecimento – nas mais diversas áreas.  

Entretanto, mesmo sendo considerados significativos os avanços, eles não 

revolucionaram a questão da pesquisa no país, que ainda se encontrava atrasada e 

tímida, em relação a outros países.  

O número de instituições de nível superior continuava muito baixo, e 
elas eram quase todas voltadas para a formação profissional de 
engenheiros e médicos. O quadro geral da instrução pública e da 
educação científica era extremamente restrito e limitado a uma 
pequena elite; o analfabetismo atingia mais de 80% da população e o 
Brasil era um dos poucos países em que ainda existia escravidão 
(MASSARANI, 2002, p.46) 

 
Dom Pedro II demonstrava interesse pessoal muito grande pela ciência, o que 

incentivou o surgimento de atividades ligadas à difusão do conhecimento. Neste 

período, a Europa vivia a segunda Revolução Industrial e isso foi refletido nos 

conteúdos das atividades incentivadas pelo monarca, que estavam especialmente ligadas 

à aplicação da ciência às atividades industriais. Em pesquisa realizada no acervo da 

Biblioteca Nacional, Massarani constatou que  

Ao longo de todo o século [XIX], foram criados cerca de 7.000 
periódicos no Brasil, dos quais aproximadamente 300 relacionados de 
alguma forma à ciência. [...] Na realidade, boa parte deles, mesmo 
com o título de “científicos”, trazia muito pouco material com 
conteúdo de ciência, limitando-se a notícias curtas ou curiosidades 
científicas. Ainda assim é significativo, e um reflexo do contexto 
cultural da época, o fato de trazerem explicitamente em seus títulos a 
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referência à componente científica (real ou não) (MASSARANI, 
2002, p.46). 

 

Com o incentivo do imperador Dom Pedro II, as atividades de difusão do 

conhecimento se tornaram mais presentes no cotidiano da população brasileira, em 

especial a população do Rio de Janeiro, levando à criação de muitos veículos para dar 

conta de suprir as necessidades culturais e de informação do país.  

 

 

2. Os governos e a ciência 
 

Ao longo da história, o desenvolvimento científico e tecnológico, a produção, 

circulação e uso do conhecimento produzido estiveram em pauta nas discussões 

políticas dos governos. Principalmente após a II Guerra Mundial, os países perceberam 

que o desenvolvimento econômico e também o social são permeados pela capacidade de 

desenvolvimento (e investimento) em pesquisa e produção de conhecimento. O 

desenvolvimento tecnológico tornou-se premissa para a conquista de novos mercados 

consumidores (maior produção a menores custos, garantindo preços melhores e 

competitivos). Mais do que isto, a relação entre o poder destruidor das armas produzidas 

nos laboratórios e utilizadas nas guerras e a ciência é bastante íntima, e isto foi 

percebido principalmente a partir 1945, quando os EUA lançaram mão da bomba 

atômica para “vencer e destruir” o inimigo. O poder destruidor da ciência foi mostrado 

ao mundo e os governos se viram na necessidade de investirem sistematicamente em 

produção do conhecimento e inovação tecnológica com vistas a garantir a soberania 

nacional e o desenvolvimento do país. Além disso, garantir o aumento da produção 

agropecuária, o desenvolvimento da economia, a melhoria das condições de vida nas 

cidades e no campo, a circulação da informação, o acesso à informação, prevenção de 

doenças... e muitas outras funções que o Estado deve cumprir para promover o bem-

estar da população, são permeadas pela capacidade de produzir inovações no 

conhecimento e na tecnologia por meio da pesquisa científica. Caso contrário, o país e 

seu desenvolvimento econômico, político e social serão dependentes de outros países (o 

que aconteceu com o Brasil por muitos anos, e que ainda hoje acontece em algumas 

áreas).  
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Até a década de 1930, as pesquisas realizadas no Brasil se concentravam no 

reconhecimento do território nacional e das riquezas minerais, o combate a pragas na 

agricultura (em especial às doenças do café, produto de exportação), infra-estrutura e 

modernização das cidades, controle de endemias (peste bubônica, febre amarela, 

malária e outras “doenças tropicais”), prestigiando engenheiros, médicos, sanitaristas, 

botânicos, agrônomos, biólogos, mineralogistas em detrimento de outras formações 

(SCHWARTZMAN, 1979). Os institutos de pesquisa que foram criados e existiam 

nesse período se concentravam principalmente nestas áreas da ciência. A Física também 

recebe algum destaque no cenário, pois são desta época as teorias formuladas por 

Einstein. As motivações e interesses na divulgação científica sofrem intensamente 

influências políticas e econômicas.  As atividades de divulgação científica realizadas no 

início do século XX  

Estavam voltadas mais para a difusão de conceitos e conhecimentos 
da ciência pura e menos para exposição e disseminação dos resultados 
das aplicações técnicas dela resultantes.[...] A motivação principal 
parece ter sido a criação de condições para o desenvolvimento da 
pesquisa básica no país. Dentro desse panorama geral, a divulgação 
científica passou a ter papel significativo na difusão das idéias e de 
seus protagonistas sobre a ciência e sua importância para o país. O 
objetivo era sensibilizar direta ou indiretamente o poder público, o que 
propiciaria a criação e a manutenção de instituições ligadas à ciência, 
alem de maior valorização social da atividade de pesquisa 
(MOREIRA e MASSARANI, 2002, p.56) 

 

A crise econômica mundial deflagrada pela queda na bolsa de valores de Nova 

York afetou profundamente o Brasil, que tinha a economia quase exclusivamente 

baseada na exportação de produtos agrícolas.  

Na década de 1940 acontece a organização da comunidade científica brasileira 

com a criação da SBPC, em 1948. Outros acontecimentos tiveram impacto importante 

na conduta do governo em relação à ciência. O impacto da bomba atômica despertou 

muitas nações para a pesquisa nuclear, inclusive o Brasil. Em 1951 foram criados o 

CNPq e a CAPES com o objetivo de investir em ciência e tecnologia, e na formação de 

recursos humanos qualificados para atuação em pesquisas. “Pela primeira vez, 

formulou-se uma política científica nacional” (LOPES, 1998, p.21). Como a pesquisa na 

área da energia atômica estava em enorme evidência ao redor do mundo, é evidente que 

pesquisas relacionadas a esta área receberam maior incentivo governamental.  
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O CNPq1 criou diversos institutos de pesquisa, dentre eles, o Instituto de 

Pesquisas Radioativas, em Belo Horizonte, em 1953, o Instituto de Energia Atômica, 

em São Paulo, em 1956 – o mais importante do país -, e o Instituto de Energia Atômica, 

no Rio de Janeiro, em 1954. Neste período, o Brasil exportava para os EUA areia 

monazítia, que contém tório, importante elemento para dominar a produção de energia 

atômica. O Almirante Álvaro Alberto, então presidente do CNPq, propôs ao governo 

americano que, em vez de receber o pagamento em dólares ou trigo, recebêssemos por 

meio de informações sobre a energia atômica, aparelhos e equipamentos para 

laboratórios, o que foi chamado de compensação específica. Mas isso não foi aceito. Os 

EUA pretendiam guardar o segredo da produção da energia. Vivia-se o período da 

Guerra Fria, e a União Soviética ainda não havia conseguido produzir armas atômicas, 

mas investia nisto. Com a morte do presidente Getúlio Vargas, a política de energia 

atômica foi modificada. Criou-se o CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear -, 

agência governamental responsável pela condução das pesquisas em energia nuclear no 

Brasil, o que reduziu o orçamento do CNPq para investimento em pesquisas.  

Diante do pouco investimento do governo em investir em outras Ciências, 

organizações como a ABC e a SBPC iniciaram muitas lutas e intensificaram outras, em 

defesa da comunidade científica nacional. Uma destas lutas foi a criação de um 

ministério de ciência, pois a política científica ora estava a cargo do Ministério da 

Educação, ora do Ministério da Agricultura, ora do Ministério da Defesa.  

Na década de 1950 o país vivia um período desenvolvimentista, e foram criadas 

instituições como a Petrobrás e o BNDE (hoje BNDES, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social), que tinham como objetivo defender a 

autonomia nacional, desenvolver a indústria e diminuir as diferenças regionais no país.  

O presidente Juscelino Kubitschek (1956-1960) inicia no país uma série de ações 

em busca de um desenvolvimento nacional em curto prazo. Assumiu como slogans de 

governo “50 anos em 5” e “Novos rumos para o Brasil” (QUEIROZ; TAVARES, 2008, 

p.26). Com um aparelho estatal demasiadamente lento, criou comissões para elaborar e 

executar planos de desenvolvimento da indústria química, naval e automotora, de modo 

autônomo em relação a outras áreas científicas e tecnológicas implantadas no país.  

                                                 
1 As informações a respeito da evolução do incentivo à pesquisa no Brasil após a década de 1950 foram 
obtidas no Centro de Memória do CNPq, disponível em <http://centrodememoria.cnpq.br/cmemoria-
index.html>.  
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Com o Golpe Militar, os incentivos à pesquisa científica e aos institutos 

ganharam maior importância que na década anterior. O governo passou a estimular a 

formação de profissionais para atuarem nas indústrias. Muitos investimentos foram 

feitos e muitas arbitrariedades também foram cometidas contra os pesquisadores, que 

foram obrigados a se exilar em outros países. 

Em 1967 foi elaborado o Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED) com 

as propostas de “fortalecimento dos mecanismos financeiros de amparo ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia operados pelo CNPq e BNDE; criação do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, e formulação 

de um plano básico específico” (PRINCIPAIS..., s/d, on-line). O governo militar iniciou 

um período de nacionalismo dentro da sociedade brasileira, utilizando-se de 

propaganda, do ensino e de repressão para defender os interesses nacionais, acima de 

tudo. Por isso, ao elaborar o PED, demonstrou interesse e preocupação com a criação de 

infra-estrutura necessária para desenvolver a ciência nacional.  

Foi elaborado pelo governo militar o Plano de Desenvolvimento Nacional, que 

instituiu a criação do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

PBDCT em 1973, 1976 e 1980. Esses planos pretendiam desenvolver a formação 

científica no país (apesar de perseguir inúmeros pesquisadores contrários ao governo), 

aumentar a transferência de tecnologia, absorção da tecnologia desenvolvida no setor 

privado e diminuir as disparidades econômicas e sociais regionais. 

Em 1985 foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo Decreto nº 

91.146/1985, que estabeleceu como competências do Ministério  

Política nacional de pesquisa científica, tecnológica e inovação; 
planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da 
ciência e tecnologia; política de desenvolvimento de informática e 
automação; política nacional de biossegurança; política espacial; 
política nuclear e controle da exportação de bens e serviços sensíveis 
(HISTORIA..., s/d, on-line).    

 

Acontecia nesse momento a transição do governo militar para a democracia, e 

com a Promulgação em 1988 da nova Constituição Brasileira ficou previsto que:  

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 
científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. 
§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do 
Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. 
§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a 
solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do 
sistema produtivo nacional e regional. 
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§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de 
ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem 
meios e condições especiais de trabalho. 
§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em 
pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e 
aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas 
de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do 
salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da 
produtividade de seu trabalho. 
§ 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de 
sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à 
pesquisa científica e tecnológica. 
Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será 
incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-
econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do 
País, nos termos de lei federal. (Constituição Federal do Brasil, on-
line). 

 

Mesmo existindo um artigo que defende o incentivo governamental à pesquisa 

científica e tecnológica nacional, isto ainda não é totalmente cumprido. Os governos 

elegem suas prioridades e acabam por investir em setores que oferecem retornos em 

prazos menores, o que dificilmente acontece com a ciência. 

Na década de 90 a situação da C&T no Brasil se torna cada vez mais dependente 

de organizações internacionais como o BIRD, que orienta a política científica nacional.  

Entre os anos de 1996 e 2002, os investimentos governamentais em pesquisas e 

formação de pessoal foram reduzidos gradativamente, tanto no país como no exterior. 

Em 1998 a queda no investimento alcança seu ápice, com variação de 17% em relação 

ao ano de 1996. Também nesse ano, 90% do valor total de investimentos é distribuído 

entre bolsas de estudo no país e no exterior, e o fomento recebe apenas 10%.  

A partir de 1999 os investimentos em bolsas e fomento voltam a aumentar: 4% 

em 1999, 12% em 2000 e 18% em 2001. Em relação ao ano de 2001, os investimentos 

realizados em 2002 e 2003 tiveram pequeno aumento, 3% e 9%, respectivamente. Os 

anos de 2004 e 2007 apresentaram os maiores índices de reajuste: 22% e 32%, 

respectivamente. Em 2007, os investimentos alcançaram R$1.191.538, valor 

aproximadamente 2,2 vezes maior que o investimento contabilizado em 1996 

(R$534.590). Paralelamente ao aumento dos valores investidos, a divisão dos 

investimentos entre bolsas e fomento começou a acontecer de maneira mais equiparada 

(embora ainda seja grande a diferença), e em 2008, 65% do investimento era destinado 

ao pagamento de bolsas e 35% ao fomento à pesquisa. Frente aos índices apresentados 

em 1996 (90% para bolsa e apenas 10% para fomento) podemos inferir que ciência e 
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tecnologia passaram a ser assuntos de interesse governamental, recebendo investimentos 

maiores gradativamente. Entretanto, ainda há muito por ser feito no país em termos de 

investimentos e desenvolvimento.  

 
GRÁFICO 1 – CNPq - Total dos investimentos realizados em bolsas e no fomento à pesquisa 
- 1996-20082 
 

Ano 

Investimentos em R$ mil correntes Participação % 

Bolsas no 
país (1) 

Bolsas no 
exterior 

Subtotal 
Bolsas 

Fomento 
à 

pesquisa 
(2) 

Total 

Total Var.% Bolsas 
Fomento 

à 
pesquisa

1996 431.631 41.944 473.575 61.015 534.590 - 89 11
1997 411.825 29.839 441.664 71.451 513.115 -4 86 14
1998 354.523 26.784 381.307 44.583 425.890 -17 90 10
1999 337.747 26.849 364.596 76.457 441.053 4 83 17
2000 353.831 24.406 378.237 115.797 494.034 12 77 23
2001 367.399 43.176 410.575 170.645 581.221 18 71 29
2002 377.944 55.674 433.618 165.055 598.673 3 72 28
2003 429.657 40.275 469.932 181.258 651.190 9 72 28
2004 535.360 37.352 572.712 221.485 794.197 22 72 28
2005 576.255 30.471 606.727 242.543 849.270 7 71 29
2006 645.902 25.285 671.186 232.229 903.415 6 74 26
2007 682.551 31.609 714.159 477.379 1.191.538 32 60 40
2008 747.730 32.290 780.020 423.554 1.203.575 1 65 35

Fonte: CNPq/AEI.                
Notas: Inclui recursos dos fundos setoriais a partir de 2000; 
Os recursos referentes às bolsas de curta duração (fluxo contínuo) foram considerados no fomento à 
pesquisa; 
Não inclui os recursos do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (convênio com o 
Ministério da Saúde vigente de 2001 a 2004). 
(1) Inclui recursos referentes às bolsas dos programas de capacitação institucional do MCT (PCI) e do 
CNPq e recursos referentes às ações de gestão, acompanhamento e avaliação; 
(2) Inclui recursos referentes às ações de gestão, acompanhamento e avaliação e a concessões 
institucionais por meio de convênios. 

 

 

A ação governamental em relação à atuação do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, ao incentivo à pesquisa e à formação de profissionais, demonstra que existe 

a preocupação e o interesse no desenvolvimento científico e tecnológico do país. O 

valor das bolsas oferecidas pelas agências financiadoras foi reajustado, a economia no 

país se tornou mais equilibrada, permitindo maior acesso a bens de consumo e 

tecnológicos, resultando em maiores esforços, inclusive de empresas privadas, para 

aumentar a pesquisa e tornar o país mais independente no que diz respeito à detenção de 

conhecimento e tecnologia. 

                                                 
2 Disponível em http://www.cnpq.br/estatisticas/investimentos/totais.htm. Acesso em 20/12/2009. 
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Diante deste relato histórico do percurso da ciência no Brasil, percebemos que as 

políticas de C&T sempre foram políticas de Governo, em vez de políticas de Estado. 

Aqui é importante esclarecer que as políticas públicas de Estado visam o fortalecimento 

e a expansão sólida do desenvolvimento da ciência, diferentemente do que acontece por 

iniciativa das políticas públicas de governo, que na maioria das vezes são imediatistas e 

têm objetivos eleitoreiros. Isto compromete o desenvolvimento científico, econômico e 

social de todo o país. A situação educacional, com seus currículos defasados que não 

atendem os anseios da sociedade nem do mercado de trabalho, só aumenta as 

disparidades em relação a países que promovem políticas científicas de longo prazo, que 

ultrapassam os limites temporais dos mandatos dos governantes.  

 

 

3. Instituições de pesquisa e divulgação científica no Brasil   
 

Até o século XIX, muitos estudantes, filhos de famílias ricas brasileiras, 

voltavam da Europa para o Brasil trazendo traços da cultura científica europeia, mas 

encontravam poucas condições favoráveis para continuarem ou desenvolverem 

pesquisas, principalmente a pesquisa básica3 ou “descomprometida”, como muitos a 

chamavam. A criação das primeiras instituições relacionadas exclusivamente à pesquisa 

melhorou bastante as condições de trabalho para os cientistas, no entanto, essas 

melhorias foram acontecendo de maneira lenta e gradual. Além disso, temos períodos de 

intensas atividades de pesquisa e períodos de menor intensidade, normalmente 

coincidindo com maior efervescência de atividades no cenário internacional.  

Existem atualmente no Brasil institutos de pesquisa que se dedicam à produção e 

aprimoramento de conhecimentos em diversas áreas da ciência. Muitos têm sua história 

entrelaçada com a história do próprio país, com o qual colaboraram no desenvolvimento 

de campanhas de combate às epidemias, campanhas de melhoria da educação, 

campanhas de implantação do ensino superior e de cursos de pós-graduação de 

                                                 
3 Epstein (2002, p.55) define: Pesquisa Básica: pesquisa teórica ou experimental que procura ampliar o 
conhecimento científico em determinada área, mas sem a ‘obrigação de encontrar aplicações imediatas 
para o conhecimento produzido; Pesquisa Aplicada: pesquisa teórica ou experimental que se utiliza de 
conhecimentos produzidos em ciência básica para aplicação mais específica em busca de alcançar 
objetivos definidos. Como exemplo Epstein apresenta: estudos sobre as características comuns em todos 
os vírus constituem ciência básica; estudos de vírus que causam determinadas doenças constituem ciência 
aplicada. 
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qualidade, levando o Brasil e seus pesquisadores a se tornarem respeitados por seus 

trabalhos inclusive no exterior.  

Podemos citar o Instituto Butantã e o Instituto Vital Brasil, que desde o início do 

século XX desenvolvem pesquisas importantes na área da saúde pública e no 

desenvolvimento de soros e vacinas, Instituto Adolfo Lutz, Observatório Nacional, 

Associação Brasileira de Educação, que muito lutou, desde sua criação em 1924, pela 

reforma na educação; Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas; Institutos e departamentos 

de pesquisa ligados à universidades, como USP, Unicamp, UFMG, UFRJ, dentre muitas 

outras; museus, como o Museu Emílio Goeldi (PA), MAST (RJ), Museu da Vida (RJ), 

Museu de Ciência e Tecnologia (RS), dentre muitos outros; agências de fomento à 

pesquisa, como a FAPESP, FAPEMIG, FINEP, Fundação FORD, Fundação 

Rockefeller, e outras agências e programas governamentais e privados... Estas e 

inúmeras outras instituições (públicas, governamentais e privadas) contribuíram e 

contribuem para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil 

(SCHWARTZMAN, 1979).  

Entretanto, neste trabalho apresentaremos as instituições que consideramos 

terem contribuído de modo significativo com a divulgação da ciência no Brasil, além da 

participação efetiva na criação de políticas científicas em diferentes momentos.  

 

 

3.1. FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz 

 

Criado em maio de 1900, no Rio de Janeiro, para resolver os problemas de saúde 

pública da população brasileira, Instituto Soroterápico Municipal se desenvolveu e se 

transformou na Fundação Oswaldo Cruz4. Ao longo dos anos, mudou de nome e já em 

1902 deixou de ser administrado pela Prefeitura do Rio de Janeiro (Distrito Federal) e 

passou para a administração do Governo Federal, vinculando-se ao Ministério da 

Agricultura, depois ao Ministério da Saúde, criado em 1925 e por último ao Ministério 

da Ciência e Tecnologia, criado em 1985. 

                                                 
4 O Instituto Soroterápico Municipal é mais conhecido como Instituto Manguinhos devido à sua 
localização na Fazenda Manguinhos, cedida por Cesário Alvim, prefeito do Rio de Janeiro, para a criação 
do Instituto, responsável pela produção das vacinas contra a peste bubônica e a febre amarela, 
inicialmente. Posteriormente, o Instituto Soroterápico passou a chamar-se Instituto Oswaldo Cruz, em 
1907 e passando a chamar-se Fundação Oswaldo Cruz em 1974. 
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No final do século XIX, o mundo todo vivia novamente uma epidemia de peste 

bubônica, que chegou ao Brasil por meio do Porto de Santos, no litoral paulista, 

matando muitas pessoas naquela cidade. Diante da iminência do alastramento da doença 

pelo país, o governo Federal nomeou Oswaldo Cruz para descobrir qual era a doença 

que assolava a população santista. Após descobrir que a doença se tratava da peste 

bubônica, foi criado o Instituto Soroterápico Municipal, no Rio de Janeiro, para 

desenvolver e produzir vacinas e soros contra a doença da peste, primeiramente, e 

contra outras doenças muito comuns naquele período, como difteria, febre amarela, 

malária, varíola etc. O sanitarista Oswaldo Cruz havia feito um longo estágio em Paris, 

onde conheceu o laboratório produtor de vacinas e soros do Instituto Pasteur. Isso 

permitiu que, ao voltar para o Brasil, conseguisse colaborar com a produção das vacinas 

no país, uma vez que produção desses medicamentos fora dos laboratórios que 

desenvolviam esses medicamentos era difícil, pois a literatura sobre o assunto era 

escassa e os detalhes do processo imprecisos (CRIAÇÃO..., s/d a, on-line).  

Após o controle da peste bubônica, em 1903 surge uma epidemia de febre 

amarela que atinge muito fortemente o Rio de Janeiro. Novamente, o sanitarista 

Oswaldo Cruz é desafiado a desenvolver o tratamento para a doença, e a equipe do 

Instituto Soroterápico buscou soluções semelhantes às encontradas no combate à peste 

bubônica, adaptando às necessidades e condições brasileiras os conhecimentos 

produzidos em outros centros de pesquisa de Berlim, Estados Unidos e Paris 

(SCHWARTZMAN, 1979, p. 130).  Foi feita uma intensa campanha de vacinação com 

resultados positivos, apesar de todo descontentamento da população em relação às 

medidas e formas adotadas para a realização da campanha5.  

O Instituto Soroterápico Municipal foi dirigido inicialmente pelo Barão de Pedro 

Afonso, cirurgião renomado e também fundador do Instituto Vacinogênico de São 

Paulo, criado em 1892 devido à necessidade de criação e produção de uma vacina 

contra varíola, que constantemente assolava o país. Em 1902 Oswaldo Cruz assumiu a 

direção do Instituto, e desde que iniciou seus trabalhos se mostrou inconformado com 

idéia de uma instituição meramente produtora de vacinas e soros, e então iniciou uma 

                                                 
5 Opositores políticos do governo de Rodrigues Alves insuflaram a população contra a campanha de 
vacinação, acusando o governo de adotar medidas autoritárias e arbitrárias, que não respeitavam os 
direitos da população pobre que foi deslocada do centro da cidade do Rio de Janeiro e levados para os 
subúrbios. É que além da vacinação, o governo tinha o plano de reformular a paisagem da cidade, 
inclusive com obras de saneamento e urbanização. Essas questões levaram à conhecida Revolta da 
Vacina, que causou muita confusão no Rio de Janeiro. Entretanto, a febre amarela foi controlada.   
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reformulação da estrutura do instituto, tornando-o referência em pesquisa e formação de 

profissionais ligados às ciências biomédicas.  

Em dezembro de 1907, o Instituto Soroterápico Federal passou a chamar-se 

Instituto de Medicina Experimental de Manguinhos, passando ter atribuições de 

pesquisa científica, além de produção e venda de soros e vacinas (SCHWARTZMAN, 

1979, p.406). Muitos estudantes de Medicina passaram a procurar o instituto em busca 

de estágio e orientação para suas teses de conclusão de curso. Assim, além de pesquisa 

sobre a peste bubônica, outros temas de pesquisa foram sendo adotados pelo Instituto, o 

que transformou o cenário acadêmico do Rio de Janeiro. Diversos nomes muito 

respeitados no cenário nacional tiveram suas teses orientadas por Oswaldo Cruz no 

Instituto Soroterápico (Carlos Chagas, Ezequiel Dias, Antônio Cardoso Fontes, Eduardo 

Rabello, Paulo Parreiras Horta, Henrique de Beaurepaire Aragão, Affonso MacDowell, 

Henrique da Rocha Lima, Raul de Almeida Magalhães, Arthur Neiva, Antônio 

Gonçalves Peryassú, José Gomes de Faria, Alcides Godoy , Arthur Moses). Entre 1901 

e 1910, pelo menos 23 teses foram produzidas, alterando profundamente o cenário da 

pesquisa científica nacional com a divulgação de monografias e artigos publicados em 

periódicos nacionais e internacionais baseados nas pesquisas originais desenvolvidas no 

instituto, em vez de mera compilação e reprodução da literatura existente. Isto 

demonstra a forte influência do Instituto Manguinhos na renovação científica do país 

(FIOCRUZ, s/d b, on-line).  

A produção científica do Instituto Manguinhos era intensa e foi publicada em 

revistas científicas de diversos países, entre eles Alemanha, Estados Unidos e França, 

que eram importantes centros de pesquisa científica daquele período. A divulgação dos 

resultados das pesquisas realizadas pelo Instituto estava mais restrita ao público 

especializado, sendo feita por meio de artigos publicados em revistas científicas, 

apresentações em congressos, teses de conclusão do curso de Medicina etc. Nesse 

primeiro período do século XX, o Instituto Manguinhos publicou cerca de  

120 publicações originais em periódicos nacionais (a grande maioria 
no Brazil-Medico) e em revistas internacionais altamente seletivas, 
como Centralblatt für Bakteriologie, Biologischen Zentralblatt, Archiv 
für Protistenkunde, Archiv für Schiffs und Tropen-Hygiene, 
Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten, Münchener 
Medizinische, Annales de l’Institut Pasteur, Comptes Rendus de la 
Société de Biologie e Bulletin de la Société de Pathologie Exotique” 
(PRIMEIRAS..., s/d, on-line).  
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Também a partir de 1909 passou a ser publicado o periódico “Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz” para difundir o conhecimento desenvolvido pelos 

pesquisadores vinculados ao Instituto, que até os dias atuais é bastante respeitado pela 

comunidade científica, figurando como o mais antigo periódico científico biomédico da 

América Latina (NASCE..., s/d, on-line). 

Por suas contribuições para a ciência, o Instituto recebeu a medalha de ouro no 

Congresso Internacional de Higiene e Demografia, em Berlim. Após este evento, 

aumentou o prestígio do Instituto, que passou a receber muitos pesquisadores de renome 

internacional, que colaboraram no desenvolvimento de pesquisas sobre diversos temas. 

Após o recebimento deste prêmio, o Congresso Federal aprovou o projeto de 

transformação do Instituto Soroterápico Federal em Instituto de Patologia Experimental, 

dando ao Instituto poderes oficiais para o desenvolvimento de pesquisa científica e a 

formação de profissionais em Ciências Biomédicas, conforme sonhava Oswaldo Cruz. 

Em março de 1908 foi adotado oficialmente o nome de Instituto Oswaldo Cruz, em 

homenagem aos esforços e à atuação do sanitarista. 

 Em 1908 foi criado o Curso de Aplicação6, figurando como o primeiro curso de 

pós-graduação do país. O Instituto Oswaldo Cruz assumiu, a partir da criação do Curso 

de Aplicação, a função de um verdadeiro centro de estudos científico, agregando as 

funções de pesquisa, ensino e extensão formando especialistas para trabalharem no 

Instituto Oswaldo Cruz e também em outras instituições do país, como o Instituto 

Biológico e o Instituto Butantã em São Paulo, o Instituto Nacional de Pesquisas 

Amazônicas e o Instituto Evandro Chagas, no Pará, entre outros (ENSINO..., s/d d, on-

line).  

Desde 1901, muitos estudantes do curso de Medicina procuravam o Instituto 

para desenvolverem suas pesquisas de conclusão do curso, sendo orientados pelos mais 

renomados pesquisadores. Entretanto, ser admitido no quadro permanente da equipe de 

pesquisadores do Instituto era extremamente difícil, como explica Olympio da Fonseca 

Filho, aluno do curso em 1913 (ENSINO..., s/d, on-line): após os dois primeiros anos da 

Faculdade de Medicina, o aluno precisava ser aceito no Curso de Aplicação que tinha 

duração de dois anos ininterruptos e permitia no máximo dez faltas. Pela rigidez do 

                                                 
6 Na década de 70, aconteceu a fusão entre o Instituto Oswaldo Cruz e a Fundação de Ensino 
Especializado em Saúde Pública, o que gerou a Fundação Instituto Oswaldo Cruz. Com isso, o Curso de 
Aplicação foi extinto e surgiu, na Escola Nacional de Saúde Pública, o curso de Iniciação à pesquisa em 
Biologia. Na década de 80, o Instituto retoma a formação de pesquisadores (Stricto Sensu), especialistas 
(Lato Sensu) e técnicos de pesquisa (Nível Médio e Nível Técnico).   
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curso, apenas a metade dos alunos que ingressavam no curso conseguiam se diplomar.  

Segundo Schwartzman (1979, p.135), alguns alunos mais brilhantes eram admitidos 

como estagiários no Instituto, quase sempre sem remuneração, onde trabalhavam com 

algum pesquisador até que surgisse uma vaga no quadro permanente de pesquisadores 

contratados.  

Muitos alunos que frequentaram o Curso de Aplicação do Instituto foram 

responsáveis pela criação de importantes centros de pesquisas em toda America Latina. 

Isto demonstra o quanto atividades de pesquisa e ensino desempenhadas pelo Instituto 

Oswaldo Cruz contribuíram para o florescimento de um cenário científico bastante 

promissor, especialmente no Brasil.  

Após este período de intensa produção científica, começou um período de 

muitas dificuldades para os institutos e pesquisadores. Em 1937, foi aprovada a Lei de 

Desacumulação, que proibia os servidores públicos de ter mais de um cargo. Esta 

iniciativa do governo obrigou muitos pesquisadores a optarem por funções que lhes 

garantisse melhores condições de sobrevivência, e muitos desses pesquisadores 

passaram a se dedicar a carreira de professores nas universidades (SCHWARZMAN, 

1979, p.155).   

Após o sucesso de campanhas de saneamento nacionais que culminaram no 

controle e erradicação de várias doenças, os institutos dedicados à pesquisa básica 

começaram a sofrer falta de apoio político e econômico. Com o avanço da cultura do 

café no país, surgiram doenças nesta lavoura que precisavam ser eliminadas. Uma delas 

foi a broca do café. Os institutos de pesquisa foram mobilizados para “descobrirem” 

uma maneira de tratamento desta doença, que causava muitos prejuízos ao país, que 

despontava como um dos maiores exportadores deste produto. Por conta desta 

necessidade de encontrar soluções rápidas, práticas e eficazes, a pesquisa aplicada 

ganhou maior espaço e prestígio na sociedade, recebendo a maior parte das verbas 

destinadas ao desenvolvimento de pesquisas.  

O sucesso na ciência aplicada foi em larga medida responsável pela 
crise que atingiu a maior parte das instituições científicas e 
tecnológicas na capital brasileira nos anos 1920 e 1930, levando à 
concentração progressiva da competência nesses setores no estado de 
São Paulo, e mais tarde à criação das primeiras instituições 
educacionais com uma atividade importante de pesquisa naquele 
estado (SCHWARTZMAN, 2001, p.26). 
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Segundo Shwartzman (1979, p.155), na década de 1930, o Instituto Manguinhos 

perdeu sua autonomia financeira, adquirida com a produção e venda dos vários produtos 

de uso humano e veterinário, dentre eles a “vacina da manqueira”, que era uma doença 

que atacava o gado. A vacina havia sido descoberta em 1908 por Alcides Godoy e José 

Gomes Faria, que doaram ao Instituto a patente da vacina, para que o lucro da venda da 

vacina fosse usado no próprio instituto, em compra de aparelhos, contratação de pessoal 

e financiamento de viagens e expedições. Isto garantiu ao Instituto Manguinhos amplas 

possibilidades de definir os rumos a serem seguidos, independentemente de verbas 

públicas. Entretanto, o Instituto experimentou um período de declínio e perda de 

prestígio como instituição de científica de ponta quando o governo proibiu a 

comercialização das vacinas e incorporou à renda da União os parcos rendimentos do 

Instituto. Com a proibição da comercialização das vacinas que fabricava, o Instituto se 

tornou refém das burocracias do Estado para conseguir financiamentos para se manter. 

Como muitos pesquisadores não encontravam condições favoráveis para 

desenvolvimento de suas pesquisas, se deslocaram para o estado de São Paulo, que 

despontava como novo polo econômico do país, o que levou ao surgimento e 

investimento em centros de estudos e pesquisas científicas aplicadas (SCHWARZMAN, 

1979, p.153) ou então optaram pela carreira acadêmica nas universidades.   

A década de 40, período da 2ª Guerra Mundial, estimulou os institutos de 

pesquisa do mundo inteiro a realizarem pesquisas sobre produtos para serem utilizados 

pelos soldados, como medicamentos. Assim, os investimentos se concentraram nas 

pesquisas dedicadas ao desenvolvimento de produtos e insumos de aplicabilidade mais 

imediata (pesquisa aplicada), seguindo também a política desenvolvimentista adotada 

pelo governo (CONSTRUÇÃO..., 2005, on-line).   

Devido à falta de incentivo e investimentos financeiros, a atividade de pesquisa 

científica no Instituto continuou com menor intensidade, sem muitas produções de 

grande visibilidade, como acontecera nos primeiros anos do século XX. Muitos 

pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz e de muitos outros institutos do país estavam 

descontentes com a falta de investimentos em pesquisa básica (ou pura), o que levou à 

uma mobilização pela criação do Ministério da Ciência, que aconteceu somente em 

1985. 

Com o Golpe Militar de 1964, muitos pesquisadores começaram a ser 

perseguidos e acusados pelo governo de realizarem pesquisas subversivas em seus 

laboratórios. Muitos foram afastados de seus postos, e os que contestavam o governo, 
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tinham seus recursos e financiamentos suspensos. Em 1970, com o AI nº5, dez 

pesquisadores foram cassados e com o AI nº 10 foram impedidos de realizarem suas 

funções em instituições financiadas pelo governo (CONSTRUÇÃO..., 2005, on-line). 

Este episódio ficou conhecido como Massacre de Manguinhos.  

Novamente uma epidemia foi responsável pela vida no Instituto Oswaldo Cruz. 

Em 1972, uma epidemia de meningite atacou o país, e o Ministério da Saúde decidiu 

vacinar toda a população. Segundo dados apresentados no site da Fiocruz 

(CONSTRUÇÃO..., 2005, on-line), “em 1972, os hospitais paulistas registravam, 

diariamente, 14 óbitos por meningite e 160 novos casos da doença”. Como as 

instalações do Instituto Oswaldo Cruz estavam ultrapassadas, as doses da vacina 

precisaram ser importadas da França. Com o controle da doença, Vinícius da Fonseca, 

do Ministério do Planejamento, assumiu a presidência do Instituto entre 1975 e 1979, 

sendo o primeiro presidente não ligado diretamente à área médico-cientista. O novo 

presidente foi responsável por revigorar e modernizar o Instituto, que estava desde a 

década de 30 em fase decadente, adotando medidas que incentivavam programas 

multidisciplinares, dando fim à disputa entre cientistas que defendiam a pesquisa básica 

ou a aplicada (CONSTRUÇÃO..., 2005, on-line).  

Na década de 80, acontecem manifestações no país inteiro, em especial na 

Região Sudeste, reivindicando eleições diretas para presidente, o que aconteceu em 

1989. O contexto político do Brasil se reflete no Instituto, que a partir de 1985 também 

inaugurou um período de redemocratização da instituição quando Sergio Arouca, um 

dos líderes pela reforma na saúde, assumiu a presidência do Instituto.  

Hoje, a instituição, vinculada ao Ministério da Saúde, abriga atividades que 

incluem o desenvolvimento de pesquisas; a prestação de serviços hospitalares e 

ambulatoriais de referência em saúde; a fabricação de vacinas, medicamentos, reagentes 

e kits de diagnóstico; o ensino e a formação de recursos humanos; a informação e a 

comunicação em saúde, ciência e tecnologia; o controle da qualidade de produtos e 

serviços; e a implementação de programas sociais. 

Existem atualmente, 17 institutos vinculados à Fiocruz, onde são realizadas 

atividades de pesquisa científica, produção de insumos e medicamentos, exames, 

tratamentos de doenças, ensino e treinamento de profissionais, trabalhos de promoção 

de saúde e qualidade de vida das populações carentes, entre outras ações de inclusão 

social. A Fundação Oswaldo Cruz tem diversos programas sociais que buscam 

promover a educação em ciência para a população leiga (e na maioria das vezes carente, 
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moradora das periferias dos grandes centros urbanos ou de áreas isoladas do interior do 

país) e para o público especialista da área de Saúde e Ciências Biomédicas. Publica 

diversos periódicos voltados para o público especializado, conforme relacionados 

abaixo:  

Caderno de Saúde Pública: editado mensalmente desde 1985 pela Escola 

Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca e traz artigos originais sobre saúde pública;  

História, Ciências, Saúde – Manguinhos: editado quadrimestralmente pela Casa 

de Oswaldo Cruz, aborda temas da história das ciências e da saúde;  

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz: publicado desde 1909, é o periódico 

científico da área biomédica mais antigo da América Latina. Editado bimestralmente, 

concentra-se nas áreas de  ciências biomédicas e Medicina experimental; 

Trabalho, Educação e Saúde: editada quadrimestralmente pela Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, aborda temas relacionados à formação 

profissional em saúde;  

Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde (Reciis): 

Publicada semestralmente em português e inglês, trata da divulgação de pesquisas nos 

campos da comunicação e informação científica e tecnológica em saúde 

(COMUNICAÇÃO..., s/d, on-line). 

Além destes periódicos destinados a pesquisadores especializados nas áreas 

científicas pesquisadas, a Fundação Oswaldo Cruz promove programas sociais, cursos e 

publicações impressas e eletrônicas com o objetivo de divulgação científica para o 

público leigo e capacitação de educadores para o ensino de Ciências ao público não 

especializado ou leigo.    

A Fiocruz realiza os trabalhos de divulgação científica principalmente por meio 

do Museu da Vida, um departamento criado em 1999 com o objetivo de “informar e 

educar em ciência, saúde e tecnologia de forma lúdica e criativa, através de exposições 

permanentes, atividades interativas, multimídias, teatro, vídeo e laboratórios” (O QUE 

É..., s/d, on-line). Atualmente, possui em seu acervo cerca de 2.100 itens que incluem 

objetos pessoais de pesquisadores brasileiros do Instituto Oswaldo Cruz, documentos e 

materiais de laboratório ou relacionados à produção de medicamentos e vacinas, entre 

outros itens (ACERVO, s/d, on-line).  

 Buscando alcançar estes objetivos, o Museu da Vida promove cursos voltados 

para diferentes públicos: cursos para professores de ensino fundamental e médio com o 

objetivo de ajudar na inovação teórica e prática da educação não-formal em museus; 
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cursos de especialização (latu sensu) em Divulgação da Ciência, daTecnologia e da 

Saúde, voltado para profissionais com curso superior com o objetivo de aumentar a 

formação profissional e acadêmica nas áreas da divulgação científica, da tecnologia e da 

saúde; e cursos de formação de monitores para museus e centros de ciências para jovens 

matriculados no ensino médio em escolas públicas com o objetivo de ajudar a ampliar o 

horizonte cultural dos jovens aproximando-os de áreas profissionais ligadas à Ciência, o 

que pode contribuir com a escolha da profissão. 

Além dos cursos, o Museu da Vida promove constantemente eventos como 

seminários e palestras buscando a aproximação do público com temas relacionados às 

diversas áreas da Ciência.  

Dentre os projetos do Museu da Vida, destacamos:  

Ciência e Sociedade: informativo eletrônico gratuito publicado pelo Núcleo de 

Estudos do Museu da Vida/ Casa de Oswaldo Cruz/ Fiocruz que traz as novidades da 

área da divulgação científica, educação não-formal, compreensão pública da ciência, 

dicas de livros, sites e eventos de divulgação científica. É voltado para profissionais que 

trabalham com divulgação científica e áreas afins, além de pessoas que têm interesse no 

tema; 

Invivo: é a área virtual do Museu da Vida que visa estimular a curiosidade, a 

exploração e a transmissão do conhecimento, proporcionando acesso a informações 

sobre saúde, tecnologia e ciência, possibilitando a compreensão dos processos de 

descoberta e avanços científicos, assim como o impacto destes na vida cotidiana das 

pessoas.  

Multimídias: publicação de CD-ROM com artigos, entrevistas ou jogos que 

buscam informar de maneira lúdica o público: Biossegurança em laboratório – jogo; 

Amor e Sexo: mitos, verdades e ironias – misto de filme e jogo; e Depoimentos de 

Divulgadores da Ciência no Brasil – entrevistas.  

Publicações: publicação de livros e cartilhas (impressos e eletrônicos) e registros de 

eventos sobre os diversos assuntos relacionados à Ciência e à divulgação científica tanto 

para o público que jápossui algum conhecimento em Ciência, como para o público leigo 

e/ou infantil: Ciência em Sintonia – Guia para montar um programa de rádio sobre 

ciências; Curso On-Line de Jornalismo Científico; Centros e museus de ciência do 

Brasil - 2009; Carlos Chagas: A ciência para combater doenças tropicais; Cheiro de 

quê?; Workshop Sul-Americano e Escola de Mediação em Museus e Centros de 

Ciência; Ciência & Criança: a divulgação científica para o público infanto-juvenil; 
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Transgênicos em debate (versão para adultos e versão para crianças); Diálogos & 

Ciência: Mediação em museus e centros de ciência; Guia de centros e museus de ciência 

brasileiros; Memórias do Simpósio Ciência e Arte 2006; Cordel e ciência – A ciência 

em versos populares; O Museu e seus públicos - Negociação e Complexidade; O 

pequeno cientista amador - a divulgação científica e o público infantil e Terra Incógnita 

– a interface entre ciência e público.  

 Ciência Móvel – Vida e Saúde para todos: é um projeto de museu itinerante que 

percorre cidades da Região Sudeste do Brasil levando exposições, experimentos, jogos, 

equipamentos, vídeos, oficinas, palestras, etc. O objetivo deste projeto é levar para as 

cidades do interior e periferias dos grandes centros urbanos conhecimentos das ciências, 

principalmente as que estão ligadas à promoção da saúde, além de colaborar na 

qualidade do ensino de ciência.  

 Rádio Electron: em parceria com a Rádio MEC, o Museu da Vida promove um 

quadro de programa de rádio que engloba temas de ciências, literatura e música. O 

programa recebe esse nome em homenagem à Edgar Roquet-Pinto que, no início do 

século XX promovia a divulgação científica por meio de programas na Rádio Sociedade 

e da revista Electron. O programa é veiculado na Rádio MEC AM 800 KH e também 

pode ser ouvido pela internet http://www.radiomec.com.br/online/ .  

 Além do Museu da Vida, que possui atividades diretamente voltadas para o 
público não especializado em Ciências, a Fiocruz possui a Casa de Oswaldo Cruz, 
unidade responsável pela pesquisa, educação, preservação e divulgação da história na 
área da Saúde no Brasil por meio de documentos, publicações, exposições, etc.  
  

 

3.2. ABC – Associação Brasileira de Ciência 

 

Em 1916 foi criada a Sociedade Brasileira de Ciências, que foi transformada em 

Academia Brasileira de Ciências – ABC, em 1922. A ABC foi criada no salão da Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro por alguns professores da Escola e que se reuniam 

periodicamente com pesquisadores do Observatório Nacional, do Museu Nacional e do 

Instituto Oswaldo Cruz, recebendo adesão também do Serviço Geológico e 

Mineralógico do Brasil. O objetivo principal de fundar a Academia Brasileira de 

Ciências era a criação de um espaço de debates e discussões para os cientistas 

interessados em pesquisa básica. A missão da ABC a define como “uma entidade 

independente, não governamental e sem fins lucrativos, que atua como sociedade 
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científica honorífica e como consultora do governo, quando solicitada, para estudos 

técnicos e de política científica” (ABC, 2009, on-line). As atividades da entidade são 

mantidas por meio de seus sócios pertencentes às diversas áreas da ciência7 e pelo apoio 

financeiro de agências de fomento à pesquisa governamentais vinculadas 

principalmente ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e eventualmente, do Ministério 

da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério das Relações Exteriores.  

O objetivo da organização é “promover a qualidade científica e o avanço da 

Ciência brasileira” (ABC, 2009, on-line), e o fato de ser uma organização que congrega 

cientistas de diversas áreas da ciência favorece o cumprimento do seu objetivo, pois a 

multidisciplinaridade de seus membros a “qualificam para discutir e propor novas 

soluções para questões científicas e sócio-econômicas” (ABC, 2009, on-line).  

A história da ABC pode ser dividida em três momentos, de acordo com Paulinyi 

(apud ABC, 2009): 

O primeiro, de 1916 a 1929, como um período de intensa atividade 
visando o desenvolvimento da ciência no Brasil; o segundo, de 1929 a 
1965, como um período de consolidação da associação, quando ela 
buscou sua viabilidade financeira, renovação, o crescimento 
controlado de seu quadro, a aquisição de sede própria; e, o terceiro, de 
1965 até 1981, marcado por uma busca de redefinição e diversificação 
de suas funções”.  

 

Quando a ABC foi criada, ficou definido que as reuniões deveriam se realizar 

separando-se as áreas temáticas, que eram inicialmente: Ciências Matemáticas, Ciências 

Físico-Químicas e Ciências Biológicas. Entretanto, apenas os cientistas biológicos se 

reuniam com regularidade, e as outras seções não contavam com quorum suficiente, o 

que levou as reuniões a serem transformadas em plenárias, possibilitando maior 

entendimento entre os cientistas das diferentes áreas da ciência que participavam da 

Academia. O caráter integrador e multidisciplinar da ABC já estava presente desde sua 

fundação, o que possibilitou o desenvolvimento de uma entidade capaz de discutir 

questões de áreas distintas e propor soluções multidisciplinares.  

A ABC teve importante papel de incentivadora e articuladora na criação de 

outras instituições, tais como a Sociedade Brasileira de Química, em 1922; a 

Associação Brasileira de Educação, em 1924; a Sociedade Brasileira para o Progresso 

                                                 
7 Neste trabalho utilizaremos como referência para a definição das áreas da ciência a Tabela de áreas e 
sub-áreas da FAPESP, disponível em http://www.fapesp.br/materia/2000/tabela-de-areas/tabela-de-
areas.htm. 
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da Ciência (SBPC), em 1948; e em 1951, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq).  

 

 

3.3. SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência foi criada em 1948, mais de 

um século após a criação de sociedades semelhantes na Inglaterra e França 

(SCHWATZMAN, 1979, p.288). O Brasil vivia um momento político tumultuado, 

conhecido como Estado Novo, quando um golpe político manteve o presidente Getúlio 

Vargas no poder. Neste período, o Estado se tornou intervencionista e as instituições de 

pesquisa e os pesquisadores que dependiam do incentivo público para desenvolverem 

seus trabalhos se viram cheios de dificuldades, principalmente para o desenvolvimento 

de pesquisa básica. O mundo se via reconstruindo os escombros deixados pela Segunda 

Guerra Mundial, que deixou como saldo uma devastação imensa, principalmente pela 

utilização das duas bombas atômicas pelos EUA, que atingiram Yroshima e Nagasaki, 

no Japão.  

A comunidade científica percebeu a necessidade de se organizar em sociedade 

para discutir os rumos das políticas públicas sobre ciência e tecnologia. Em muitos 

outros países já existiam entidades que tinham como objetivo defender o progresso da 

ciência e os interesses da comunidade científica. Os primeiros registros deste tipo de 

organização constam de 1822, na Alemanha, sendo que, a partir de 1827 passou a 

receber incentivos governamentais para o desenvolvimento das atividades. Temos 

também a Sociedade Britânica, 1831, a Americana, 1849 e a Francesa, 1871, sendo que, 

posteriormente, outros países organizaram suas instituições com objetivos semelhantes: 

África do Sul, Canadá, Austrália, Índia, Argentina, Uruguai, Venezuela, Equador 

(Cadernos SBPC, nº7, 2004, p.54-55). Hoje, muitas outras instituições com o mesmo 

objetivo se formaram ao redor do mundo.  

Na época em que a SBPC foi criada, as informações e as descobertas científicas 

se tornavam rapidamente conhecidas. A criação da entidade foi motivada, segundo 

Schwartzman (1979, p.288) pela necessidade de defesa dos interesses da ciência e da 

comunidade científica nacional, que por motivos políticos via sua atuação ameaçada 

desde a década de 30. O fato que desencadeou as discussões em torno da necessidade de 

uma associação aconteceu de modo mais intenso após a intervenção do governador do 
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estado de São Paulo, Ademar de Barros, no Instituto Butantã, eliminando suas funções 

de instituto de pesquisa para transformá-lo apenas em laboratório produtor de soros.  

Em 8 de julho de 1948, na Escola Paulista de Medicina, aconteceu a reunião 

para a discussão do estatuto da SBPC, cuja construção havia sido iniciada um mês 

antes. Mais de 250 pessoas assinaram a ata de fundação, e ficou definida a diretoria 

provisória que organizaria a eleição da primeira diretoria, que aconteceu em 08 de 

novembro de 1948: Presidente: Jorge Americano; Vice-presidente: Mauricio Rocha e 

Silva; Secretário-geral: José Reis; Secretário: G. Rosenfeld; Tesoureiro: Paulo Sawaya. 

(Cadernos SBPC, 2004, p.35).  

Ficou definido, em estatuto, que os objetivos da SBPC seriam:  

a) Apoiar e estimular o trabalho científico; b) Melhor articular a 
ciência com os problemas de interesse geral, relativos à indústria, à 
agricultura, à Medicina, à economia, etc. c) Facilitar a cooperação 
entre os cientistas. d) Aumentar a compreensão do público em relação 
à ciência; e) Zelar pela manutenção de elevado padrão de ética entre 
os cientistas; f) Mobilizar os cientistas para o trabalho sistemático de 
seleção e aproveitamento de novas vocações científicas, inclusive pelo 
ensino pós-graduado, extra-universitário, etc; g) Defender os 
interesses dos cientistas, tendo em vista a obtenção do reconhecimento 
de seu trabalho, do respeito pela sua pessoa, de sua liberdade de 
pesquisa, dos direitos aos meios necessários à realização do seu 
trabalho, bem como do respeito pelo patrimônio moral e científico 
representado por seu acervo de realizações e seus projetos de 
pesquisa; h) Bater-se pela remoção de empecilhos e incompreensões 
que entravem o progresso da ciência (CADERNOS SBPC, 2004, 
p.53). 
  

José Reis, um dos fundadores da SBPC, comenta que, uma das preocupações 

fundamentais da entidade era deixar claro para cientistas e sociedade, a função social da 

ciência. 

Atualmente vejo que é comum o cientista estar conscientizado de seu 
papel social e em grande parte a SBPC teve papel muito importante 
nisto. Quando a fundamos, em 1948, o Mauricio Rocha e Silva, o 
Paulo Sawaya, o Gastão Rosenfeld e eu discutimos muito esta questão 
e decidimos incluir entre as funções da SBPC a necessidade de se criar 
ou difundir tal consciência social entre os cientistas brasileiros. O que 
não entendo é um cientista desvinculado da sociedade e da política, no 
bom sentido que esta última palavra pode ter. O cientista verdadeiro 
precisa ter a noção de que a ciência que ele faz, seja a ciência pura, 
aparentemente desvinculada de qualquer relação, ou a ciência 
aplicada, que muitas vezes nasce da ciência pura e outras vezes a 
inspira, essa ciência, em última análise, deve ser feita tendo em mente 
uma função social para atender ao bem-estar da humanidade. (José 
Reis apud OLIVEIRA, 2002:34). 

 



57 
 

A sede da SBPC está instalada em São Paulo8, mas a entidade se encontra 

organizada em secretarias regionais, presentes em todos os estados do país. A primeira 

regional criada foi a de Santa Catarina, em 1949 (CADERNOS SBPC, nº7, 2004, p.37). 

Desde sua fundação no Brasil, a SBPC promove diferentes atividades com o 

objetivo de popularizar as ciências, além de integrar a comunidade científica em torno 

de discussões importantes para o país. A partir de 1949 se iniciaram as Reuniões Anuais 

da SBPC e a publicação da Revista Ciência e Cultura. Além disso, a SBPC realizou 

muitas conferências públicas com importantes cientistas e pesquisadores nacionais e 

internacionais.  

A SBPC foi criada com a intenção de reunir as diversas sociedade e associações 

das áreas científicas9. A diretoria, o conselho e os sócios também podem pertencer a 

outras sociedades. Esta característica integradora contribui para o fortalecimento da 

entidade em suas lutas, que foram muitas ao longo desses anos. Algumas das bandeiras 

encampadas pela SBPC foram a criação de agências de fomento governamentais, como 

o CNPq e a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia.  

 

 

As Reuniões Anuais 

 

A primeira Reunião Anual da SBPC aconteceu em Campinas-SP10, entre 11 e 15 

de outubro de 1949. A reunião ficou dividida em sessões, que se realizaram no Instituto 

Agronômico, no Centro de Ciências e Letras e na Sociedade de Medicina e Cirurgia; 

também aconteceram, diariamente, filmes científicos “produzidos pelos nossos 

cientistas e outros gentilmente cedidos pelo Departamento de Divulgação da Secretaria 

da Agricultura, Difusão Cultural da Universidade de São Paulo, Consulado Americano e 

Conselho Britânico” (Cadernos SBPC nº7, 2004, p.39). A segunda Reunião Anual 

aconteceu em Curitiba, entre 6 e 11 de novembro de 1950 e a terceira em Belo 

Horizonte, entre 5 e 10 de novembro de 1951.  

                                                 
8 Rua Maria Antônia, 294 – 4º andar – São Paulo - SP  
9 Para conhecer as sociedades científicas vinculadas à SBPC, consultar o ANEXO II . 
10 Segundo M. Rocha e Silva (Cadernos SBPC, 2004, p.197), os motivos que levaram à escolha de 
Campinas para sediar a 1ª Reunião da SBPC foram: o apoio recebido do Instituto Agronômico para a 
criação da Sociedade; e que não se acreditava muito no sucesso da reunião, pois não existia incentivo 
financeiro para a participação dos pesquisadores, que deveriam custear as suas despesas na reunião, daí 
existia a insegurança de não comparecimento das pessoas para apresentação dos trabalhos. Entretanto, a 
Reunião teve resultados positivos: cerca de 104 pessoas participaram do encontro, foram 86 trabalhos 
inscritos, e apenas 5 não foram apresentados.  
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Desde o início, a SBPC defendeu a criação de órgãos de fomento à pesquisa e 

aos pesquisadores, sendo que a criação de instituições como o CNPQ, a CAPES, entre 

outras tiveram a participação de membros da instituição e de representantes da entidade. 

  A partir dos anos 60, o Brasil reformulou a forma como ensinava ciências. Uma 

busca maior pela experimentação das ciências levou ao surgimento de centro de ciências 

espalhados por todo o país e que contribuíram de forma significativa para o avanço da 

popularização da ciência. Entretanto, com o Golpe Militar de 1964, aconteceram 

profundas mudanças na vida social, política, econômica, educacional e científica. E a 

comunidade científica não foi poupada de acusações e perseguições por parte do 

governo. 

As reuniões anuais da SBPC ganharam muita repercussão pública e entre 

cientistas pelo seu posicionamento contrário à ditadura. A comunidade científica 

encontrou na divulgação científica a possibilidade de superação do subdesenvolvimento 

econômico do país e das dificuldades sociais. Além disso, na década de 70, período de 

grande desenvolvimento da SBPC, as Reuniões Anuais se tornaram um espaço aberto 

para discussões e reflexões principalmente sobre os rumos da política científica do país. 

Em 2010 será realizada a 62ª reunião anual da SBPC e terá como tema “Ciências 

do Mar: Herança para o futuro”. Essas reuniões reunem, cada vez mais um número 

maior pesquisadores e profissionais das diferentes áreas da Ciência.  

 

 

As Conferências Públicas 

 

Além da revista Ciência e Cultura e das Reuniões Anuais, a SBPC realiza 

conferências com cientistas nacionais e estrangeiros, sobre várias áreas do 

conhecimento. Entre 1948 e 1951, a SBPC realizou mais de 40 conferências públicas, 

nas quais homens de ciência como H. da Rocha Lima, A. Ozório de Almeida, Cesar 

Lattes, J. Leite Lopes, Marcelo Damy de Souza Santos, Oscar Sala, Jayme Tiomno, Oto 

Bier, F. G. Brieger, H. Rheinboldt, G. Wataghin e muitos outros têm tratado de assuntos 

tão variados como a ética do cientista, valor da ciência, produção artificial de mésons, 

partículas elementares em física, teoria da relatividade [...](CADERNOS SBPC, 2004, 

p.55). 
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Revista Ciência e Cultura 

 

A revista Ciência e Cultura foi o primeiro veículo de comunicação da SBPC com 

a sociedade. Foi criada com o objetivo de disseminar a ciência e a cultura a todos os  

associados da Sociedade, que poderiam ser “cientistas, técnicos, profissionais, amigos 

da ciência, estudantes, pessoas dos mais diversos interesses, mas que acreditam na 

importância da ciência” (Cadernos SBPC, 2004, p.52). Esta revista possui uma linha 

editorial que visa ser espaço de discussão de temas científicos atuais, para atrair a 

atenção de novos pesquisadores e intelectuais interessados em refletir sobre temas 

científicos. Possui, atualmente as editorias: Núcleo Temático, relacionado ao tema 

específico da edição; Artigos e Ensaios, que tratam de temas científicos atuais; Notícias, 

com informações sobre os principais acontecimentos do universo da ciência e cultura no 

mundo; e Expressões Culturais, com artigos e textos sobre as principais tendências do 

mundo cultural. 

A primeira edição da revista foi publicada no primeiro trimestre de 1949, antes 

mesmo da realização da primeira Reunião Anual, que só aconteceu em outubro. Os 

custos de produção foram financiados pelo industrial Francisco Pignatari, também sócio 

da SBPC (CADERNOS SBPC, 2004, p.54). Como a revista não é vendida com fins 

lucrativos, também não contém publicidade e tem periodicidade mensal, freqüentemente 

encontrava dificuldades financeiras para realização do projeto, que foram supridas com 

o apoio de agências de fomento governamentais e privadas.   

A primeira edição da revista foi publicada com as seções ‘Homens e 

Instituições’, ‘Livros e Revistas’, ‘Noticiário’, além de artigos gerais. Entretanto, a 

partir de 1962, a revista passou a publicar artigos e reflexões mais curtos, baseados nos 

modelos de publicações das suas congêneres americana (American Association for the 

Advancement of Science –AAAS-, e britânica (Britsh Association for the Advancement 

of Science – BAAS, que publicam as revistas Science e Nature, respectivamente.  

 Em 1991 o conselho aprovou a mudança da publicação dos artigos em 

português para o inglês, além de ter periodicidade bimestral.  Em 2002, voltou ao seu 

projeto inicial, sendo editada novamente trimestralmente e totalmente em português. Em 

cada edição, é escolhido um tema central para reflexão. Atualmente, a revista está 

dividida nas seguintes editorias: notícias e atualidades, núcleo temático e expressões 

culturais (Ciência e Cultura, s/d, on-line). Em fevereiro de 2010 a revista Ciência e 

Cultura já havia publicado a revista nº 1 do volume 62.  
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Revista Ciência Hoje 

 

No início da década de 80, a secretaria Regional da SBPC do Rio de Janeiro 

apresentou o projeto da Revista Ciência Hoje, uma revista que seria um canal aberto 

entre a comunidade científica brasileira e o público. O periódico oferece material de 

produção intelectual e tecnológica nacional de universidades, institutos e centros de 

pesquisa. Tem como público a comunidade acadêmica, professores e estudantes do 

ensino médio. Conforme Lima (1992, p.75), “a revista deveria apresentar: (1) material 

cientificamente sólido, (2) rejeitar a mitificação da Ciência e dos cientistas e (3) 

estimular o desenvolvimento dos canais de comunicação direta entre cientistas e 

público”. Para realizar a comunicação entre os cientistas, já existiam diversas 

publicações. Entretanto, uma revista de divulgação científica em português para o 

público leigo era uma novidade.  A revista passou a aproximar e articular a comunidade 

científica brasileira e o público leigo em torno de assuntos relativos à ciência e aos seus 

avanços e dificuldades.   

Após a definição do projeto gráfico-editorial, surgiu a dificuldade de 

financiamento para produção da revista. Buscou-se financiamento junto a algumas 

editoras particulares e agências de fomento, como a Finep, mas sem sucesso. Assim, o 

projeto ficou adormecido por pelo menos mais dois anos, até que fosse conseguido 

financiamento. 

Passados pelo menos dois anos, o CNPq criou uma linha de financiamento para 

o projeto de uma revista científica brasileira. Assim, garantiu-se a produção dos 

primeiros exemplares da revista Ciência Hoje. Pesquisadores de todo país foram 

contatados para produção de artigos para a nova revista, e durante a 32ª Reunião Anual, 

que se realizou em Campinas em julho de 1982, a revista foi lançada. Em fevereiro de 

2010, a revista contava com 267 edições publicadas.  

 

 

Jornal da Ciência 
 

Em 1985 foi criado o projeto de um boletim, chamado Informe, com o objetivo 

de ser “um jornal de política científica e tecnológica que traz notícias e artigos sobre as 

atividades da SBPC, das sociedades científicas, de órgãos do governo, universidades, 

centros de pesquisa e demais agentes do universo da ciência, tecnologia e inovação, 
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educação e cultura científica do País” (SBPC, s/d, on-line). Possui como público alvo, 

desde a sua criação, a comunidade científica, interessados em notícias e informações 

principalmente sobre a política de C&T no país. Quando o projeto começou a crescer, 

na década de 80, os custos de produção ficaram altos e a SBPC buscou como alternativa 

para continuar a produzir o jornal a venda de assinaturas, entretanto, ele continuava 

sendo enviado gratuitamente para todos os sócios da SBPC (Lima, 1992, p.81). 

O Informe tornou-se um espaço de disseminação científica11, refletindo e 

discutindo as questões da política científica e tecnológica do país.  

Em 1990, o nome do boletim Informe foi mudado para Jornal da Ciência Hoje. 

Além da comunidade científica, políticos começaram a receber o jornal, que cumpria 

seu papel de informar a comunidade científica e pressionar os políticos no que se referia 

a questões de políticas científicas e tecnológicas. Alcançou a tiragem de 22 mil 

exemplares. 

Em 1995 o jornal mudou novamente de nome. Passou a se chamar Jornal da 

Ciência. Além do jornal impresso pago, com periodicidade quinzenal, possui também o 

formato eletrônico (JC on-line), com periodicidade diária. O JC on-line traz um clipping 

das principais notícias sobre C&T do Brasil e de vários outros países, artigos, eventos e 

outros assuntos relacionados. É enviado gratuitamente para cerca de 20 mil assinantes, 

que se cadastram no site www.jornaldaciencia.org.br.  Em fevereiro de 2010, o JC e-

mail já contava com a publicação de 3957 edições.  

 

 

Revista Ciência Hoje das Crianças 
  

Com o sucesso da revista Ciência Hoje, um novo projeto de revista (além do 

Jornal da Ciência) foi criado: uma revista de divulgação científica para o público 

infantil. Surgia a revista Ciência Hoje das Crianças. 

A revista começou sendo publicada como encarte bimensal na revista Ciência 

Hoje. Eram publicados “(...) jogos, experiências e histórias escritas por pesquisadores 

de todo país, para fornecer elementos de iniciação científica (...)” (LIMA, 1982, p.83) 

para o público infantil. Foram publicados 16 encartes da Ciência Hoje das Crianças até 

                                                 
11 As definições de disseminação científica, divulgação científica, alfabetização podem ser encontradas no 
Capítulo I.  
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que, em 1990, se tornou em periódico independente da revista Ciência Hoje12.  Em 

fevereiro de 2010, a revista já contava com 209 edições publicadas, abordando assuntos 

das mais diversas áreas da Ciência. Alguns textos publicados na revista podem ser lidos 

no site www.chc.org.br.  

 

 

Revista ComCiência 

 

A publicação surgiu como laboratório de exercícios para os alunos do curso de 

especialização do LabJor da UNICAMP. Os idealizadores da publicação, Carlos Vogt e 

Monica Macedo apresentaram o projeto da ComCiência para o Conselho da SBPC em 

1999, que desde então, colabora com a produção da revista eletrônica (VOGT, 2008, 

on-line). Em cada edição, que é mensal, a revista aborda um tema específico, trazendo 

reportagens e artigos relacionados a este tema eleito. A revista trata de assuntos 

científicos de várias áreas do conhecimento. Já conta com 115 edições publicadas até 

fevereiro de 2010, que podem ser encontradas no site www.comciencia.br. 

Possui um público bastante diversificado, que é composto por estudantes dos 

ensinos médio e universitário, pesquisadores, professores e outras pessoas interessadas 

em assuntos de C&T. Apesar de não ser uma publicação dedicada ao público 

especializado em Ciência, o conteúdo da revista é denso e crítico.  

 

Outras publicações 

 Além dos periódicos e dos eventos científicos, a SBPC é responsável pela 

publicação dos Cadernos SBPC, que trazem documentos importantes da história da 

SBPC e da Ciência no Brasil, além de relatórios de grupos de estudos e de trabalho.  

 Também é responsável pela publicação do livro Cientistas do Brasil, que tem 

por objetivo registrar e divulgar a história de vida e trajetória de mais de cinquenta 

nomes de cientistas que tiveram papel fundamental no desenvolvimento científico 

nacional e de reconhecimento internacional. 

 

 

 
                                                 
12 Esta revista é o objeto de estudo desta pesquisa e sua apresentação será feita no 
Capítulo III. 
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3.4. CNPq- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

 

O CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)13 é 

uma agência de fomento à pesquisa científica e tecnológica e à formação de pessoas 

para desenvolvimento da pesquisa. Está vinculado ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia. Foi criado em 1951, mediante os esforços de instituições como a ABC, 

SBPC entre outras, e inúmeros pesquisadores de diversas áreas da ciência. Esta foi a 

primeira agência de fomento à pesquisa do Brasil. Outros países já possuíam estas 

agências há algum tempo, como os EUA (1916) e a Itália (1923) (LOPES, 1998, p21). 

A criação de uma agência governamental de fomento à pesquisa já era uma necessidade 

discutida por membros da Academia Brasileira de Ciência desde a década de 1920 e, de 

modo formal, em 1931, quando membros da ABC sugeriram ao Presidente Getúlio 

Vargas a criação do Conselho de Pesquisa (CNPq, s/d, on-line).  

A criação do CNPq não atende a interesses econômicos específicos; 
responde a uma confluência de vontades: a da comunidade científica 
excitada pelas revelações da Guerra, carente de reconhecimento e 
amparo material; a dos militares, ansiosos por um instrumento sem o 
qual estaria congelada a assimetria dos meios de defesa, o engenho 
nuclear; a de letrados urbanos de variados matizes ideológicos 
interessados na superação da economia agro-exportadora e da 
dependência externa; a de industriais necessitados de novas 
tecnologias e, finalmente, a de governantes em busca de legitimidade 
por meio de acenos ao padrão moderno (DOMINGOS NETO, s/d, on-
line). 

 

No entanto, somente a partir da Segunda Guerra é que muitos governos 

(inclusive o brasileiro) perceberam a real importância do investimento em pesquisa 

científica e tecnológica para o desenvolvimento do país. Neste período, principalmente 

os avanços da tecnologia bélica, aérea, farmacêutica e em especial, a energia nuclear, 

provaram o poder que a ciência poderia garantir aos homens e aos países.  

O Conselho [CNPq] volta-se prioritariamente para os problemas da 
pesquisa nuclear, o que, no clima da guerra fria, lhe garante o centro 
das atenções. A posição do Almirante e da maioria dos membros do 
CD reflete a tendência dita nacional-desenvolvimentista, defensora de 
empreendimentos estratégicos para o futuro do país. Nesse período, 
além das instituições de pesquisa e ensino, são criadas entidades 
voltadas para a busca da autonomia nacional, do desenvolvimento 
industrial e da redução das disparidades regionais como o BNDE, a 

                                                 
13 O CNPq foi criado em 1951 e se chamava Conselho Nacional de Pesquisas. Em 1974, o presidente 
Ernesto Geisel, por meio da Lei nº Lei Nº 6.129 - de 6 de Novembro de 1974, alterou o nome da 
instituição para Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mas a sigla CNPq foi 
mantida. 
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Petrobrás e o BNB. O CNPq surge integrando o rol das instituições 
que encarnam o sonho do Brasil autônomo e moderno. (Domingos 
Neto, s/d, on-line).  

 

O Brasil possuía pesquisadores de renome internacional, mas não promovia 

condições favoráveis ao desenvolvimento de suas pesquisas e pessoal. Além disso, o 

país possuía riquezas minerais, mas não tinha tecnologia e condições para aproveitá-las. 

Com a criação da SBPC, os ideais de criação de política de C&T foram reforçados.  

Em 1948, o Almirante Álvaro Alberto (presidente do CNPq entre 1951 a 1955) 

apresentou à Câmara dos Deputados o projeto para a criação de uma instituição 

governamental de fomento à pesquisa, mas somente em 1949 o presidente Eurico 

Gaspar Dutra nomeou uma comissão para apresentar o projeto de lei sobre a criação do 

Conselho Nacional de Pesquisa. Assim, em 15 de janeiro de 1951, nasceu a lei nº 1.310, 

que criou o CNPq. A lei foi chamada pelo Almirante Álvaro Alberto de “Lei Áurea da 

Pesquisa no Brasil” (CNPq, s/d, on-line).  

Foram definidas como finalidades da nova instituição “promover e estimular o 

desenvolvimento da investigação científica e tecnológica, mediante a concessão de 

recursos para pesquisa, formação de pesquisadores e técnicos, cooperação com as 

universidades brasileiras e intercâmbio com instituições estrangeiras” (CNPq, s/d, on-

line). 

A criação do CNPq figura como uma das primeiras ações do governo em relação 

à criação de políticas públicas de C&T. A primeira ação da agência governamental de 

fomento à pesquisa foi estimular a formação de recursos humanos qualificados para o 

trabalho em pesquisas científicas. Em seguida, iniciou-se o apoio aos projetos de 

pesquisadores de renome e com competência reconhecida.  Mais tarde foram criadas as 

bolsas de estudo de iniciação científica, especialização, aperfeiçoamento e estágio. 

Essas novas modalidades de bolsa evoluíram para as formas de apoio que hoje são 

oferecidas pela instituição: Bolsas Individuais no país e/ou no exterior (que são 

solicitadas pelos interessados diretamente ao CNPq); Bolsas por Quotas (oferecidas às 

instituições de ensino e pesquisa e cursos de pós-graduação, para as modalidades de 

mestrado, doutorado, iniciação científica ou tecnológica. Neste caso, os interessados 

solicitam a bolsa à instituição); e Bolsas de Iniciação Científica Júnior, (oferecidas aos 

alunos do ensino médio, por meio das Fundações Estaduais de Apoio à Pesquisa, que 

repassam as verbas às instituições locais que participam dos programas de pesquisa 

vinculados às agências estaduais). Além disso, o apoio do CNPq à pesquisa pode ser 
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financiando publicações, congressos, reuniões científicas e também financiando a 

formação de pesquisadores. 

A criação do CNPq foi grandemente estimulada pela necessidade de 

desenvolvimento de pesquisas nucleares no país, o que influenciou a maior parte dos 

investimentos em pesquisas ligadas à Física, principalmente à energia atômica. 

Entretanto outras áreas da ciência também receberam financiamento e estímulo para se 

desenvolverem, mas em menor quantidade nestes primeiros momentos de atuação da 

instituição. 

 Cabe destacar que estamos tratando dos avanços conseguidos na área da 

divulgação científica no período pós 2ª Guerra Mundial, período este atribulado, 

instável e de grande rivalidade velada entre os países. Foi nesse período que eclode em 

todo o mundo as pesquisas nucleares. Em 1949 foi criado o Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas (CBPF), instituição privada criada a partir da inquietação de diversas 

pessoas, dentre Cesar Lattes e José Leite Lopes. Em 1951 o CNPq passou a apoiar o 

CBPF, compreendendo a importância do desenvolvimento deste tipo de pesquisa para o 

país. Em 1955 criou-se a Comissão de Energia Atômica para incentivar e promover a 

pesquisa para a utilização pacífica da energia nuclear, do ponto de vista da sua 

utilização energética e do desenvolvimento científico tecnológico. Em São Paulo foi 

criado o Instituto de Energia Atômica, em Belo Horizonte o Instituto de Pesquisas 

Radioativas e no Rio de Janeiro o Instituto de Energia Atômica. 

Em 1952 o CNPq criou o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) para 

estimular o desenvolvimento da matemática no Brasil e também o Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (Inpa), para realização de pesquisas sobre a região rica e pouco 

conhecida dos brasileiros, mas que, desde aquela época, já existia o interesse 

internacional pela exploração e domínio da região.  

Em 1956 o governo criou a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o que levou 

a redução das verbas repassadas para o CNPq. Entre 1956 e 1961, o volume repassado 

reduziu de 0,28% do orçamento da União para 0,11% (CNPq, s/d, on-line).  

Na década de 60, o CNPq deixou de atuar no apoio à pesquisa de energia 

atômica no país, e isto possibilitou o desenvolvimento de outras atividades, como a 

formulação de políticas científicas e tecnológicas, apresentação de soluções para 

problemas relacionados à ciência, juntamente com alguns ministérios e contando com a 

assessoria da ABC, que já era um órgão consultivo do CNPq. Em 1965 a pós-graduação 

é institucionalizada, os primeiros cursos de mestrado e doutorado no Brasil são 
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regulamentados e as leis que regulamentam essa modalidade de ensino são 

estabelecidas. 

O desenvolvimento das instituições de ensino e de pesquisa aconteceu com 

enormes dificuldades, principalmente financeiras. Os institutos e os pesquisadores 

contavam com bolsas oferecidas por instituições privadas, como a Fundação Rockfeller, 

que financiou diversos pesquisadores em cursos de mestrado, doutorado e 

especialização no exterior, além de financiar diversas pesquisas, principalmente na área 

de saúde pública. Não existia até a criação do CNPq uma política capaz de auxiliar o 

desenvolvimento científico do país nas diferentes áreas do conhecimento.  

Criar uma agência governamental de fomento à pesquisa no Brasil foi resultado 

do empenho de instituições, com destaque para a ABC e a SBPC (tanto que alguns dos 

presidentes do Conselho eram membros dessas instituições), e de esforços individuais 

de pesquisadores e outras pessoas interessadas no desenvolvimento da ciência nacional.  

Na década de 80 o CNPq buscou ampliar sua atuação, abrindo diversas frentes 

de desenvolvimento, tais como: introdução e novas áreas do conhecimento nas linhas de 

fomento, contemplando as Ciências Humanas e as Sociais Aplicadas e a criação de um 

grande programa editorial para apoiar revistas científicas e edição e de livros. Foi por 

meio dessa ampliação, por exemplo, que a Revista Ciência Hoje começou a ser 

publicada, em 1982. 

Até 1985, o CNPq esteve diretamente subordinado à Presidência da República.  

Entretanto, em 15 de março de 1985 foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT), que assumiu diversas funções antes desempenhadas pelo CNPq, como 

desenvolvimento do patrimônio científico e tecnológico nacional; definição de políticas 

públicas de C&T, entre outras. Com isso, o CNPq passou a integrar o Ministério da 

Ciência e Tecnologia. 

Com a transferência de muitas atividades para o MCT, os esforços de fomento à 

pesquisa científica e tecnológica se intensificaram. Além disso, na década de 90 a 

instituição teve sua estrutura e seu papel repensados. Assim, foi estabelecida uma nova 

missão para a entidade: “Promover o desenvolvimento científico e tecnológico e 

executar pesquisas necessárias ao progresso social, econômico e cultural do País” 

(CNPq s/d, on-line). Uma nova missão precisa de novos instrumentos para ser 

alcançada. Por isso, foram criados dois instrumentos muito importantes para o 

desenvolvimento das atividades de fomento: a Plataforma Lattes e o Diretório de 

Grupos de Pesquisa. Com a Plataforma Lattes, foi estabelecido um padrão para 
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currículos, permitindo maior transparência e credibilidade das informações fornecidas, 

facilitando as atividades de fomento da própria agência. Já o Diretório de Grupos de 

Pesquisa fornece uma grande base de dados sobre a existência e atuação de grupos de 

pesquisa no Brasil. Possui três finalidades principais: “instrumento para o intercâmbio e 

a troca de informações; caráter censitário no auxílio de planejamento estratégico ao 

fomento, e por fim, constituir base de dados importante papel na preservação da 

memória da atividade científico-tecnológica no Brasil” (CNPq, s/d, on-line) 

Além de financiar diretamente pesquisadores e pesquisas no país, o CNPq criou 

institutos de pesquisa ao longo dos anos, e incorporou diversos outros, dentre eles14: 

Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA): criado em 1952. 

Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA): criado em 1952 e implementado em 

1954.  

Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG): fundado em 1866, administrado pelo 

INPA desde 1954, constitui-se unidade autônoma do CNPq em 1983. 

Instituto de Bibliografia e Documentação (IBBD): Criado em 1954 e 

transformado em Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 

em 1976. 

Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR): criado em 1957, transferido para o 

Departamento Nacional de Estradas e Rodagens (DNER) em 1972, e atualmente está 

vinculado ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT). 

Grupo da Comissão Nacional de Atividades Espaciais (GOCNAE): criado em 

1961 e transformado em Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em 1971. 

Centro de Estudos em Política Científica e Tecnológica (CPCT): criado em 1984 

e extinto em 1990.  

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), criado em 1949 e integrado ao 

CNPq em 1976. 

Observatório Nacional (ON), criado em 1827 por DOM Pedro I e incorporado ao 

CNPq em 1976. 

Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), criado em 1978 e incorporado ao CNPq 

em 1988. 

Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), criado em 1980, 

originário do CBPF. 

                                                 
14 Todos os institutos de pesquisa vinculados ao CNPq podem ser encontrados no site  
http://www.cnpq.br.  
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Museu de Astronomia e Ciência Afins (MAST), criado em 1982 no âmbito do 

Observatório Nacional, em 1985 foi incorporado ao CNPq. 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS): implantado entre 1987-1997 

pelo MIT e pelo CNPq.  

Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA): antigo Laboratório Astrofísico 

Brasileiro, criado em 1961 e incorporado ao CNPq em 1989. 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM): Projeto Mamirauá 

criado em 1990 como Estação Ecológica, foi incorporado ao CNPq em 1999 como 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

4. Os meios de comunicação e a divulgação científica 
 

Conforme estudo realizado por Massarani (2002, p.46), diversos jornais e 

revistas informativas para o público em geral foram criados entre 1850 e 1880, e muitos 

desses periódicos publicavam textos de caráter científico. De modo geral, estas 

publicações traziam artigos de pesquisadores brasileiros e a tradução de artigos 

franceses e ingleses. Uma observação importante é que, naturalmente, a maioria das 

atividades de difusão do conhecimento e das publicações, assim como as atividades 

comerciais, industriais, políticas e culturais estavam concentradas no Rio de Janeiro, 

mas essas iniciativas também aconteciam em outras regiões do país, embora em menor 

quantidade.  

Foram muitas as publicações que contribuíram para o desenvolvimento da 

divulgação científica no Brasil. Por isso, daremos ênfase àquelas que se propunham 

essencialmente à divulgação para o público não especializado15 em ciência. A 

pesquisadora Luiza Massarani (2002) aponta as publicações mais importantes até a 

década de 1920, principalmente no Rio de Janeiro. Estas revistas voltadas para a 

popularização da ciência abordavam assuntos científicos, mas também de Letras e 

Artes, o que tornava seu conteúdo mais acessível ao público que não possuía formação 

científica. 

                                                 
15 Esta parte da pesquisa que trata dos veículos de comunicação que publicavam artigos científicos para o 
público não especializado utiliza como referência a pesquisa realizada por Luisa Medeiros Massarani para 
sua dissertação de mestrado apresentada em 1999 na Escola de Comunicação da UERJ, cujo título é “A 
divulgação científica no Rio de Janeiro: Algumas reflexões sobre a década de 20”.  
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Em 1857 surgiu a Revista Brasileira – Jornal de Sciencias, Letras e Artes, que 

trazia textos elaborados pela própria equipe e artigos de outros veículos nacionais e 

estrangeiros. Era dirigida por Cândido Batista de Oliveira e contava com a colaboração 

de pesquisadores de várias áreas da ciências,  dentre eles, Guilherme Schüch de 

Capanema, Freire Alemão e Emmanuel Liais.  

Era muito comum acontecerem, ainda no século XIX, palestras sobre assuntos 

científicos e que estavam abertas ao público, que geralmente era composto por pessoas 

que possuíam algum tipo de instrução, embora nem sempre atuassem diretamente em 

pesquisas científicas. Em 1865/1866, Louis Agassiz esteve no Brasil e a convite do 

imperador, realizou várias palestras sobre a Amazônia e suas críticas à teoria da 

evolução das espécies de Darwin-Wallace.   

A partir de 1873 começaram a acontecer as Conferências Populares da Glória, 

que influenciaram a elite intelectual do Rio de Janeiro e contribuiram de modo bastante 

significativo para a história da divulgação científica brasileira.  Por diversas vezes estas 

conferências foram palco de discussões acirradas, uma vez que abordavam diversos 

assuntos sob a ótica científica, o que nem sempre estavam de acordo com as óticas 

moral e religiosa vigentes. Muitos jornais da época noticiavam essas conferências, como 

o Jornal do Commercio, a Gazeta de Notícias e o Diário do Rio de Janeiro e alguns até 

publicavam o resumo das palestras.  

A Revista do Rio de Janeiro foi lançada em 1874, e trazia artigos sobre temas 

distintos: Zoologia, doenças mais comuns na época – pneumonia, febre amarela -, entre 

outros.   

A revista Ciência para o Povo, publicação semanal que trazia artigos sobre 

assuntos pouco comuns na época saúde e comportamento – impotência, divórcio, 

esterilidade - foi criada em 1881.  

A Revista Ilustrada tinha a linha editorial mais voltada para a crítica política, 

utilizando-se de ilustrações e ironia para criticar alguns interesses e investimentos 

exagerados e excêntricos do imperador Dom Pedro II, como o financiamento de 

expedições astronômicas (o imperador possuía muito interesse por esta área da ciência). 

O Imperial Observatório do Rio de Janeiro editou a Revista do Observatório 

entre 1886 e 1891, que publicava descobertas nas áreas de Astronomia, Meteorologia e 

Física que estavam acontecendo ao redor do mundo, além dos trabalhos que aconteciam 

no Observatório. Contava com a participação de nomes importantes, como Henrique 

Morize e Luiz Cruls. Conforme observação de Luiza Massarani, esta revista trazia 
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textos mais difíceis para o público não especializado compreender, mas, no entanto, 

possuía ilustrações e a disposição dos textos em colunas, o que deixava seu layout mais 

moderno. 

Em 1917 passou a ser publicada a revista de variedades Eu sei tudo, que trazia 

uma miscelânea de notícias do mundo todo e possuía seções específicas de ciências 

cujos nomes eram A ciência ao alcance de todos e Tudo se explica (MASSARANI, 

2002, p.). Também em 1917, temos a publicação da Revista da Sociedade Brasileira de 

Ciências.  

Além das publicações de assuntos científicos em revistas e jornais, no início do 

século XX surgiram importantes iniciativas de divulgação da ciência no Brasil. Dentre 

essas iniciativa encontramos programas de rádio e a publicação de livros que ainda hoje 

são referência devido ao seu ideal de divulgação da ciência para a grande massa da 

população que não possui acesso ideal à saúde, educação e também não usufrui 

adequadamente dos avanços da Ciência.    

Ainda no início da década de 1920, Edgar Roqquette Pinto, um dos mais ativos 

defensores da radiodifusão educativa no Brasil e da utilização de novas tecnologias, 

publicou diversos livros, dentre eles: “Seixos rolados”, que trazia a reunião de muitos 

de seus artigos publicados nos mais diversos jornais e revistas sobre temas científicos e 

também defendendo a necessidade de levar a ciência até as camadas mais populares, 

“Ensaios brasilianos” e “Conceito atual de vida”. Também apontamos Miguel Osório 

de Almeida, que publicou na mesma época“A mentalidade científica no Brasil”, 

“Homens e coisas da ciência” e A vulgarização do saber”.   

Estes e tantos outros nomes tiveram participação efetiva e decisiva nos rumos 

que a ciência seguiu no país, seja ponto de vista do incentivo à pesquisa ou do ponto de 

vista da sua difusão para as camadas populares. 

Data do início do século XX a chegada dos primeiros aparelhos de rádio ao país, 

possibilitando o desenvolvimento de novos meios para a divulgação das informações. 

Se até então o acesso à informação era dificultado pela utilização da linguagem escrita 

(grande parte da população era analfabeta), a utilização da linguagem oral possibilitaria 

o acesso de mais pessoas às informações, inclusive as científicas.  

Atentos ao surgimento da tecnologia, às possibilidades de sua utilização para 

alcançar uma parcela maior da população, em 1922, um grupo de acadêmicos e 

intelectuais ligados à Associação Brasileira de Ciências fundou a Radio Sociedade do 

Rio de Janeiro, que tinha em sua programação músicas, informativos e até curso de 
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línguas. A rádio recebeu este nome porque foi cotizada e era mantida por um grande 

número de sócios. Não veiculava propaganda política ou comercial e tinha a ideologia 

de levar o conhecimento científico para o maior número de pessoas, incluindo as não 

alfabetizadas.  

O rádio não é um fim – é um meio. O nosso fim é a divulgação 
científica geral, a vulgarização dos conhecimentos modernos que o 
povo muitas vezes não aprende unicamente porque não lhe dizem. 
Para chegar a este fim, há vários meios. O melhor até agora foi o livro. 
Mas hoje veio o rádio, que é o livro falado e portanto muito mais 
agradável, muito mais simples, muito mais acessível. (Roquette Pinto 
apud MOREIRA, 2005, p.123) 

 
Após o surgimento da Radio Sociedade, outras instituições desenvolveram 

atividades e publicações/veículos voltados para a divulgação científica para o grande 

público. A Rádio Sociedade em 1923 editou a revista Rádio – Revista de divulgação 

científica geral especialmente consagrada à radiocultura, e em 1926 a Revista 

Electron, ambas com o objetivo de disseminar os conhecimentos acerca da nova 

tecnologia – o rádio. A Associação Brasileira de Educação (ABE) foi criada em 1924, e 

já em 1925, começou a publicar seus boletins, articulando reflexões entre educação e 

divulgação científica, e em 1929 surgiu a revista Sciencia e Educação.  

É evidente que muitas outras iniciativas e atividades científicas com o objetivo 

de divulgar a ciência para o público não especializado aconteceram ao longo dos anos, 

mas que não estão mencionados neste estudo.  

Na década de 1940, José Reis começou a escrever em jornais de grande 

circulação artigos dedicados à ciência. Na Folha da Manhã escrevia a coluna semanal 

Mundo da Ciência; entre 1955 e 1962, escreveu para a Revista Anhembi a seção Ciência 

em 30 dias; e na Folha de S. Paulo, escrevia uma coluna todos os domingos até 1994.   

Observa-se, portanto, que no Brasil surgiram periódicos científicos dedicados 

aos cientistas e pesquisadores, mas também periódicos dedicados ao público leigo. A 

preocupação com a divulgação para o público não especializado tornou-se importante 

no sentido de mobilização da sociedade para o tema e de articulação política para 

maiores investimentos em pesquisa científica.  

Percebendo o crescente interesse do público por assuntos científicos, empresas 

privadas também criaram suas publicações sobre o tema. Algumas das principais 

publicações encontradas são Superinteressante da Editora Abril (1987) e Globo 

Ciência, da Editora Globo (1991), atualmente conhecida como Galileu, entre outras. A 

revista Scientific American, é uma das mais antigas publicações voltadas para a 
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divulgação da Ciência para o público não especializado em ciência. A revista foi criada 

em 1845, nos Estado Unidos e desde 2001 apresenta a versão em português publicada 

no Brasil pela editora Duetto Editorial. 

Durante todo o século XX, muitos pesquisadores e divulgadores publicaram seus 

artigos e suas reflexões sobre a ciência e as vantagens da sua socialização em livros. 

Também a partir da década de 1980, muitos centros e museus de ciências foram 

criados no Brasil, mas estas instituições estão concentradas em poucas áreas do país, 

normalmente as mais próximas das capitais nos estados e centros economicamente mais 

desenvolvidos, o que reflete a desigualdade de distribuição de recursos destinados à 

ciência, tecnologia e educação, e a grande maioria dessas instituições está diretamente 

vinculada a departamentos das universidades federais ou estaduais. Entretanto, museus 

realizam atividades de divulgação científica desde o século XIX. Exemplo disso foi o 

Museu Nacional que desenvolveu os Cursos Públicos do Museu a partir de 1876, com 

palestras e cursos sobre várias áreas como Botânica, Zoologia, Agricultura, 

Mineralogia, Geologia e Antropologia (MASSARANI, 2002, p.50); e o Museu Paraense 

(hoje chamado Museu Paraense Emílio Goeldi) que também realizou conferências 

públicas a partir de 1896 sobre temas da Amazônia. A ABCMC (Associação Brasileira 

de Centros e Museus de Ciências) apresenta em seu site16 informações sistematizadas 

sobre as instituições em todo o Brasil.  

Estas instituições são grandes responsáveis pelos estímulos e atividades de 

divulgação científica que ocorreram e ocorrem no país, por meio de exposições, livros, 

periódicos, palestras, etc. 

Ao conhecer as atividades promovidas por muitos dos divulgadores científicos, 

desde o século XIX e todo século, percebe-se que eles possuíam a intenção de “libertar” 

o povo das amarras do desconhecimento. Boaventura de Souza Santos (2006, p.203) 

afirma 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”. 

Por meio da ciência e do pensamento crítico, muitos mitos, crenças e comportamentos 

são questionados e podem ser mudados, como por exemplo, as atitudes relacionadas à 

higiene, ajudando a prevenir doenças; a alimentação, aumentando a qualidade e a 

expectativa de vida; ou o acesso a tecnologias, facilitando o trabalho e aumentando o 

conforto.  

                                                 
16 www.abcmc.org.br 


