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Prefácio 

Jornalismo e cultura científica no Brasil

Wilson da Costa Bueno

A análise da experiência brasileira de divulgação científica e do 
jornalismo científico em particular, evidencia de imediato uma série de 
desafios que precisam ser superados a curto, médio e longo prazos.

Muitos destes desafios podem ser facilmente identificados, como 
a relação nem sempre harmoniosa entre divulgadores da ciência e 
pesquisadores, o analfabetismo científico, a falta de sensibilidade dos 
empresários de comunicação e editores para a importância da circulação 
de informações em Ciência, Tecnologia e Inovação (C&T&I) e mesmo 
as dificuldades intrínsecas ao processo de decodificação do discurso 
científico. 

Há, no entanto, um outro não menos importante e praticamente 
ignorado pela literatura na área e que consiste na ausência, quase 
sempre, de uma cultura de comunicação nos centros produtores de 
conhecimento ou pesquisa (universidades, institutos e empresas de 
pesquisa etc) no Brasil.

Esta questão merece uma série de considerações e nos remete 
obrigatoriamente para o exame detalhado da relação entre a divulgação 
científica e a cultura das instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(C&T&I).  Esta relação se caracteriza por lacunas e obstáculos que tornam 
pouco eficazes ou mesmo inviabilizam a interação destas instituições 
com seus vários públicos de interesse, em especial os jornalistas e, por 
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extensão, os cidadãos de maneira geral. Podemos, em princípio, apontar 
alguns motivos que explicitam estas dificuldades. 

Em primeiro lugar, os centros produtores de ciência e tecnologia 
em nosso País, com raras exceções, não estão dispostos ou capacitados a 
desempenhar com agilidade e competência o processo de divulgação de 
seus projetos e resultados de pesquisa. Isso ocorre porque seus dirigentes 
não contemplam a divulgação científica como estratégica e relegam a 
um segundo plano o diálogo com o chamado público leigo. Quase 
sempre limitam o seu esforço de comunicação ao relacionamento com 
pesquisadores de sua área específica de interesse a partir de publicações 
ditas científicas, com um discurso e formas de acesso estranhas ao 
cidadão comum.

Esse distanciamento contribui para reforçar o desconhecimento 
da opinião pública em relação à maioria destes centros produtores  
C & T e também para comprometer a sua legitimação junto a amplos 
setores da sociedade. Por este motivo, é fácil constatar, na história de 
muitas instituições científicas brasileiras, a falta de mobilização e apoio 
popular que garanta o seu funcionamento normal ou seu crescimento, 
porque não está clara a contribuição que elas podem dar (e têm dado) 
ao País. Esta falta de legitimação e de reconhecimento acaba também 
sendo observada junto ao Congresso brasileiro que, sobretudo para 
instituições públicas, tem um papel importante na alocação de recursos 
para o desenvolvimento de projetos ou mesmo para a remuneração 
adequada dos seus pesquisadores.

A não definição da divulgação científica como prioritária reforça 
ainda a postura de uma parcela significativa da comunidade científica que 
a vê com preconceito, imaginando que o diálogo com o cidadão comum, 
sobretudo quando mediado pelos meios de comunicação, representa 
mais uma ameaça do que uma oportunidade ou uma obrigação.

É fácil perceber que a maioria dos nossos pesquisadores não se sente 
comprometida com a divulgação científica em suas várias possibilidades 
(o jornalismo científico em especial, mas também a produção de 



 Difusão e cultura científica: alguns recortes 15

materiais voltados para jovens e crianças, por exemplo). Essa interação 
com o público leigo, para ser bem sucedida, pressupõe conscientização 
e ainda capacitação das fontes especializadas porque a tarefa de divulgar 
implica adequação de discurso, simplificação de temas complexos e 
inclusive a disposição para se colocar no lugar de pessoas que exibem 
perfis sócio-culturais e econômicos distintos.

Muitos dos dirigentes destes centros produtores de conhecimento 
acabam também, por uma característica muito singular, adotando uma 
postura equivocada em termos de relacionamento com o mercado e a 
sociedade, sobrepondo suas ambições e seu desejo de promoção pessoal 
ao interesse das entidades que comandam. 

Em segundo lugar, as instituições de C&T&I não dispõem de 
uma estrutura profissionalizada de comunicação para dar suporte ao 
trabalho de divulgação. Muitos institutos ou empresas de pesquisa 
ou até mesmo universidades não contemplam a comunicação em seu 
organograma funcional, recorrendo a improvisações quando necessitam 
produzir material ou ainda acessar os meios de comunicação de massa 
para divulgar os seus projetos. Esta falta de profissionalização aumenta 
o hiato entre os produtores de conhecimento e a sociedade e obstaculiza 
o processo de inclusão social e de redução do analfabetismo científico.

O universo da comunicação tem sofrido mudanças profundas nas 
duas últimas décadas, sobretudo com o advento da web e a convergência 
das mídias. Com isso, o processo de interação especialmente com as 
novas gerações exige qualificação das estruturas de comunicação para dar 
conta das novas demandas oriundas da explosão das novas tecnologias 
e da emergência de formas múltiplas e criativas de circulação de dados 
e informações.

Uma rápida olhada nos sites e portais dos centros produtores 
de pesquisa indica que, diferentemente de outros segmentos, eles, 
em geral, ainda se caracterizam por uma comunicação estática, não 
sintonizada com recursos que possibilitam e potencializam a interação 
com os internautas. Essa perspectiva ultrapassada de relacionamento 
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com os públicos via web reflete, portanto uma cultura que se mantém 
conservadora porque ainda presa a velhos paradigmas como os presentes 
nas publicações científicas tradicionais.

É fundamental reconhecer que estamos atravessando um momento 
de transição e que já é possível perceber iniciativas isoladas de alteração 
desse panorama, com o surgimento, por exemplo, nos programas 
de pós-graduação de projetos de incentivo à edição de publicações 
eletrônicas e de disponibilização de dissertações e teses para download, 
o que contribui não apenas para democratizar o acesso ao conhecimento 
produzido nas universidades mas, para o aumento exponencial da 
circulação de informações especializadas.

Finalmente, a burocracia que vigora nas instituições de C&T&I, em 
sua maioria publicassem, a hierarquização excessiva, a centralização do 
poder, dificulta o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada 
ou mesmo com setores da sociedade. Sem recursos para bancar projetos 
de divulgação, especialmente lentas em seu processo de decisão, elas 
encontram dificuldades para atrair parceiros e, com isso, potencializar a 
divulgação dos seus resultados de pesquisa.

O relacionamento com a mídia

Merece atenção especial o relacionamento dos centros produ tores 
de conhecimento com os meios de comunicação e os jornalistas de 
maneira geral.  Em função dos motivos anteriormente expostos, esta 
interação tem sido prejudicada em boa parte dos casos.

É forçoso reconhecer que os problemas derivam de uma série 
de fatores estruturais ou circunstanciais que não estão vinculados, 
necessariamente, à cultura ou sistema de produção científica, como 
a não qualificação dos divulgadores e as características singulares do 
processo de produção jornalística, mas as instituições de C&T&I têm 
contribuído para que eles se aprofundem.
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A qualificação dos divulgadores ou jornalistas depende basica-
mente do seu processo básico de formação, particularmente do 
respaldo teórico e prático que a Academia (em particular os cursos 
de Jornalismo) lhes tem dado. Como sabemos, a grade curricular dos 
cursos de Jornalismo apenas excepcionalmente contempla o chamado 
jornalismo especializado, que inclui o jornalismo científico e outras 
áreas de cobertura (Economia, Política, Agronegócio, Saúde/Medicina, 
Meio ambiente etc). Pesquisa apresentada pela profa. Graça Caldas, do 
Labjor/Unicamp e da UMESP, no 8º Congresso Brasileiro de Jornalismo 
Científico, realizado em Salvador/BA, em 2004, demonstrou que apenas 
10% dos cursos de Jornalismo inclui disciplina obrigatória ou eletiva 
que contempla a divulgação científica. Isso significa que ainda estamos 
formando profissionais de imprensa que não estão sensibilizados para o 
processo de produção científica, o método científico e a cultura científica 
em particular.

Além disso, muitos dos cursos que dão espaço para o Jornalismo 
Científico não complementam esta formação com disciplinas básicas 
voltadas para a história, a sociologia ou a filosofia da ciência e não 
estimulam a perspectiva crítica, restringindo-se aos aspectos meramente 
técnicos da produção de notícias/reportagens. Com isso, não sensibilizam 
os futuros jornalistas para os interesses que rondam a produção e a 
divulgação da ciência, não alertam para ação dos lobbys políticos, 
comerciais, militares etc e para a necessidade de estabelecimento de 
políticas públicas para o setor.

O próprio processo de produção jornalística costuma gerar 
dificuldades à aproximação com as fontes especializadas porque ocorre 
de maneira cada vez mais acelerada, penalizando o confronto das 
informações e, portanto, a qualidade da divulgação. Na prática, muitas 
vezes, jornalistas e pesquisadores contemplam a ciência e a tecnologia 
de maneira diversa, o que é compreensível porque, enquanto para os 
profissionais de imprensa elas representam apenas mais uma área de 
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cobertura, para os cientistas/pesquisadores elas podem significar um 
comprometimento para toda a vida.

A imprensa fragmenta quase sempre o processo de construção e 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, descontextualizando-o de 
seu momento histórico, despolitizando-o, o que contribui para que as 
pautas sobre C & T & I sobrevivam, quase sempre, em função de notícias 
espetaculares e eventuais. A cobertura invariavelmente apresenta uma 
perspectiva elitista, pouco identificada com as demandas e expectativas 
da sociedade, que desta forma a rejeita, apenas reforçando a tese, a nosso 
ver equivocada, advogada por editores e empresários de comunicação 
de que o cidadão comum não se interessa por ciência e tecnologia.

As instituições de C & T contribuem para tornar menos democrático 
o processo de interação com os jornalistas porque nem sempre estão 
dispostas a este diálogo que pode ser profícuo, seja recusando-se a 
estabelecer parcerias para o incremento da divulgação científica, seja não 
buscando compreender o seu “ethos” específico, sua forma de atuar.

Elas não se dão conta, por exemplo, de que os jornalistas trabalham 
sobre o estresse formidável do seu período reduzido de produção, estão 
à mercê do assédio de grandes interesses e da concorrência interna nos 
seus veículos que, muitas vezes, privilegiam outras áreas de cobertura 
no momento de abrir manchetes ou mesmo dedicar espaço em suas 
páginas ou programas. Não são complacentes também com a dificuldade 
intrínseca dos jornalistas que transitam, simultaneamente, por várias 
áreas do conhecimento (as redações não têm especialistas para reportar 
as matérias de C & T e eles são generalistas), num ritmo que tende a se 
acelerar pelo enxugamento das estruturas nos meios de comunicação.

As salas de imprensa na web, que deveriam constituir-se em espaços 
mais ágeis e eficazes de relacionamento, costumam ser, quando existem, 
para os centros produtores de ciência e tecnologia, apenas depósitos de 
informações nem sempre atualizadas e ambientes com reduzido nível de 
interação. Com isso, os profissionais de imprensa não conseguem obter 
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informações com a agilidade de que necessitam, o que compromete, 
sobretudo a divulgação de temas complexos.

As instituições de C&T não têm tomado a iniciativa no sentido de 
contribuir para a formação, qualificação dos jornalistas e divulgadores, 
situando-se à margem deste processo como se a democratização do 
conhecimento não devesse ser incorporada aos seus principais objetivos. 
Ao assumir esta postura elitista, dá as costas à sociedade, criando, a médio 
prazo, condições adversas para a sua sustentabilidade. Um país que não 
consegue reconhecer o papel da ciência, da tecnologia e da inovação 
como promotores do desenvolvimento estará fadado a permanecer 
refém de tecnologias importadas e de projetos e propostas que não 
estão identificados com as suas demandas reais. Este reconhecimento 
passa, obrigatoriamente, pela maior visibilidade dos centros produtores 
de conhecimento, viabilizada também por um trabalho sistemático, 
planejado e competente de divulgação científica. 

Uma contribuição importante

Esta obra, organizada pela professora Cristiane de Magalhães 
Porto, que também a ela agrega uma série de contribuições pessoais, 
em termos de estudo e de investigação, reúne um conjunto significa ti vo 
de pesquisadores e profissionais na área do jornalismo e da divulga-
ção científica, resgatando visões múltiplas da relação entre o processo 
de divulgar e de fazer ciência, dando particular destaque à cultura 
científica.

Ela destaca alguns temas que são fundamentais em termos da 
teoria e da prática da divulgação científica, como a disseminação 
da produção das nossas universidades, a formação do jornalista de 
ciência e o jornalismo científico on-line, muitas vezes, focando áreas de 
conhecimento particulares como a saúde e o meio ambiente.

O trabalho concilia as vertentes teórica e prática, debruçando-se 
portanto, sobre a contribuição do mercado profissional e da Academia 
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e especialmente, propondo uma ponte permanente entre eles. Com 
isso, busca identificar, descrever e analisar novas iniciativas como as que 
caracterizam os blogs de ciência e outros processos de divulgação da 
ciência e da tecnologia na web.

Sua proposta básica é ressaltar a importância da divulgação 
científica para a criação de uma cultura científica em nosso País, com 
a valorização da pesquisa, dos pesquisadores brasileiros e dos centros 
consolidados ou emergentes de produção do conhecimento. Ela se 
respalda na constatação de que boa parte da pesquisa nacional é financiada 
pelo Estado e, portanto, pela sociedade, e que a contrapartida deste 
investimento é a democratização do saber e um vínculo cada vez mais 
permanente entre a produção científica e as demandas da população.

A obra destaca ainda a necessidade de políticas nacionais, regionais, 
setoriais ou institucionais de divulgação científica que tenham como 
objetivo o planejamento e a conjugação de esforços para o incremento 
da circulação de informações especializadas. Sem diretrizes comuns, 
debatidas e assumidas amplamente pela comunidade científica, pela 
comunidade jornalística e por setores da sociedade civil, será difícil 
alinhar as prioridades de produção e divulgação científica às necessidades 
de um país que precisa reduzir as desigualdades sociais, promover a 
qualidade de vida e, efetivamente, definir um modelo sustentável de 
desenvolvimento.

Ela não ignora os desafios aqui apontados como, por exemplo, o 
olhar distinto de divulgadores e cientistas, mas reacende a esperança 
de que, em nome do fortalecimento da cidadania, esta parceria 
definitivamente se consolide.

O trabalho, se atentarmos para a formação dos seus autores, deve 
ser saudado pelo seu caráter multidisciplinar, agrupando pesquisadores 
e docentes com formação em áreas múltiplas, como a Comunicação, a 
Sociologia, a Filosofia, a Física e a Adminstração, dentre outras.

Cumpre ressaltar, finalmente, o vínculo da quase totalidade dos 
autores que assinam esta obra com o ensino e a pesquisa desenvolvidos 
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na Bahia e o apoio recebido por muitos deles, para a realização de seus 
projetos, da Fapesb – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia.

Certamente, ela será referência, a partir de agora, para os profissionais 
e estudiosos em Jornalismo e Divulgação Científica e estimulará novos 
debates, reflexões e pesquisas, contribuindo sobremaneira para aumentar 
a massa crítica na área.
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