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Introdução
Não se pode negar que na contemporaneidade a co
municação científica obteve um destaque especial entre
os governos, pesquisadores e membros das comunidades
científicas. A forma interativa de disponibilizar informações
e conhecimentos on-line marca um novo desenho de
comunicação. O vasto repositório de informações tornouse acessível ao grande público leitor. Acredita-se que a
divulgação científica on-line poderá viabilizar uma maior
proximidade entre a ciência e o senso comum.
A Internet está estabelecida como um importante
suporte de divulgação. O crescente número de sites deste
tipo marca uma mudança importante nos processos de
produção, veiculação e consumo das notícias. Alteram-se de
forma radical todo o dinamismo e velocidade da produção
e circulação da informação. Em meio a essas mudanças, a
divulgação científica passa a ser produzida também em forma
de hipertexto informatizado, pois se reconhece que o grande
potencial da web é o de oportunizar a citação e a referência a
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múltiplas fontes de informação. Tais características demonstram-se
importantes para a legitimação de uma cultura científica nacional.
Compreende-se que por meio da promoção da educação científica nas
sociedades baseadas no conhecimento e no uso das novas tecnologias
serão incluídas iniciativas para a popularização da ciência, o que
promoverá a formação de uma cultura científica mais sólida e segura.
Portanto, este artigo tem como objetivo principal estabelecer uma
discussão inicial acerca do impacto que a Internet causou na cultura
científica no Brasil. Dessa forma, será enfatizada a difusão de ciência
como um dos agentes principais na formação de uma cultura científica
brasileira.
Em um primeiro momento, serão delimitadas as diversas rami
ficações assumidas pela difusão científica, tomando por base as
definições operacionais de Wilson Bueno (1984). Em seguida abordase-á a cultura científica, evidenciando o que tem sido escrito sobre o
assunto pelos teóricos que se dedicam ao tema. No decorrer do artigo,
a interlocução entre o uso da Internet como elemento que causou uma
mudança significativa no modo de produção e divulgação de ciência e a
difusão de ciência, será um elemento basilar para lançar mão de algumas
definições e características acerca da cultura científica no Brasil.

Difusão de Ciência e seus Desdobramentos
Bueno (1984, p. 14-17) defende difusão científica como: “[...]
todo e qualquer processo ou recurso utilizado para veiculação de
informações científicas e tecnológicas”. Trata-se de um conceito, e como
tal, é amplo abrangendo todo o tipo de texto científico ou que trate de
ciência. A definição proposta por Bueno (1984) para o processo de
disseminação da ciência e da tecnologia, é aqui transcrita como uma
forma de escrita onde prevalece o código especializado dirigido a um
público seleto composto por especialistas em uma determinada área.
Bueno, também subdivide a disseminação científica em dois níveis,
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isto é, “1) disseminação intrapares e 2) disseminação extrapares [...].
A intrapares caracteriza-se por: 1) público especializado; 2) conteúdo
específico; 3) código fechado.”
Ao contrário do que acontecia há 20 anos, a produção de ciência
ocupa também os meios eletrônicos, em especial a Internet. Mesmo sendo
dirigida a um público específico e tecnicamente especializado, ela tem
se mostrado muito importante para a sedimentação do conhecimento
científico. Quanto à disseminação extrapares, esta tem por objetivo fazer
circular as “informações científicas e tecnológicas para especialistas que
se situam fora da área-objeto da disseminação” (BUENO, 1984, p.17).
Na verdade, trata-se de um público também especializado, porém não
com o conhecimento específico sobre a área.
Depois de delineados os termos acima, define-se divulgação
científica, ainda adotando a tipologia de Bueno (1984, p. 18). Para
este autor a “[...] A divulgação científica compreende a utilização de
recursos, técnicas e processos para a veiculação de informações científicas
e tecnológicas ao público em geral”.
Observa-se que, por meio da divulgação extrapares, o diálogo
entre os diversos nichos da ciência pode ser estabelecido e enriquecido,
pondo em evidência o aspecto interdisciplinar tão defendido nos meios
educacionais da contemporaneidade.
De acordo com Zamboni (2001, p. 51),
[...] vinculada à análise do discurso, a sociolingüística e à semiótica
do texto, reconhece a atividade de divulgação científica como uma
prática de reformulação textual-discursiva em cujo conjunto se
inserem a tradução, o resumo, a resenha, a paráfrase (em sentido
amplo), bem como certas práticas pedagógicas de adaptar um
determinado conteúdo para um determinado nível de audiência, de
formular determinadas análises para um determinado grupo social,
de reescrever determinadas mensagens publicitárias em função de um
certo público alvo, além de outras.
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A autora caracteriza a divulgação científica não só como possuidora
de um discurso próprio e, como Bueno (1984), ela também a define
como campo mais amplo do que o jornalismo científico. Afirma que
esta possui uma maior variedade de textos, fazendo diferença entre as
condições de produção de cada modalidade.
Hoje, como nunca aconteceu em toda história, fala-se em comunicação
científica e tecnológica; hoje, como nunca, há governos nacionais ou
regionais que apóiam a criação e as atividades no campo da cultura
científica e tecnológica; hoje como nunca, as próprias instituições
científicas e as universidades consideram que a divulgação não é uma
desonra, mas faz parte da sua obrigação (VOGT, 2006, p.19).

No entanto, pode-se perceber que mesmo a disseminação científica
extrapares, ainda com seu caráter específico, não atende à sociedade
de modo geral. Tal fato, precisa ser refletido com mais cuidado, pois
se a disseminação científica extrapares é dirigida ainda a um público
especializado, faz necessário tipificar qual denominação seria dada a
divulgação de ciência dirigida a um público menos específico. Cita-se
como exemplo os estudantes do ensino fundamental e os estudantes
nos semestres iniciais dos cursos superiores. Ou ainda, as crianças, as
pessoas comuns que não fazem parte do ensino sistemático, mas se
interessam e devem estar bem informadas sobre ciência, em especial o
que vem sendo desenvolvido no Brasil.
[...] acredito que o objetivo da divulgação científica não pode mais
ser pensado em termos de transmissão do conhecimento científico
dos especialistas para os leigos; ao contrário, seu objetivo deve ser
trabalhar para que todos os membros da nossa sociedade passem
a ter uma melhor compreensão, não só dos resultados de pesquisa
científica, mas da própria natureza da atividade científica. (LÉVYLEBLOND, 2006, p.43).
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Por conseguinte, por meio do esquema que segue torna-se viável
descrever, resumidamente, o texto acima:

Figura 1 – Elaborada por Porto (2008) – Baseada na terminologia de Bueno (1984)

Estes e outros pontos devem ser explorados no momento mesmo
em que se estuda a difusão científica on-line como uma forma de fomento
na sociedade da “cultura da virtualidade real.” (CASTELLS, 1999,
p. 403). Ou seja,
Na atualidade, a integração de vários modos de comunicação em uma
rede interativa vem causando transformações sociais semelhantes à
da invenção do alfabeto em 700 a.C.. O surgimento de um novo
sistema eletrônico de comunicação caracterizado pelo seu alcance
global, integração de todos os meios de comunicação e interatividade
potencial está mudando e mudará para sempre nossa cultura. Implica
ainda no surgimento de uma nova cultura: a cultura da virtualidade
real. (CASTELLS, 1999, p. 353-401)

Baseado na afirmação acima, observa-se que a cultura científica
pode ser reconhecida como uma quinta camada, pois só por meio do
estabelecimento mais incisivo de uma cultura científica no País, podese pensar de forma mais pungente na ciência como um bem social.
Isto é:
[...] a expressão cultura científica tem a vantagem de englobar tudo
isso e conter ainda, em seu campo de significações, a idéia de que
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o processo que envolve o desenvolvimento científico é um processo
cultural, quer seja ele considerado do ponto de vista de sua produção,
de sua difusão entre pares ou na dinâmica social do ensino e da
educação, ou ainda, do ponto de vista de sua divulgação em sociedade,
como todo, para o estabelecimento das relações críticas necessárias
entre o cidadão e os valores culturais de seu tempo e de sua história.
(VOGT, 2006, p.25).

Portanto, cultura científica é algo que se estabelece como um
artefato e a Internet propicia uma nova forma de comunicação que
envolve a interação, interligando informações em um novo contexto
para difusão destas. Ela distingue-se como uma cultura, um artefato,
conjunto de possibilidades de novos relacionamentos e identidades
constituídas dentro da nova mídia. Esta nova mídia tem sido estudada
não apenas como prática e relações sociais, mas como um espaço que
constitui relações e práticas próprias.
A interatividade permite que se estabeleça um vínculo entre o
leitor, outros leitores, os textos e os produtores destes. Faz com que os
leitores sintam-se mais integrados ao texto e ao seu autor (PALACIOS,
2002). Desta forma, a interatividade está ligada a uma atividade
dialógica em tempo real, usando as interfaces gráficas como um meio
para a efetivação da interlocução (PORTO, 2004). Conforme pesquisa
realizada por Porto (2004) grande parte dos sites de divulgação científica
possui um baixo nível de interatividade. Tem no correio eletrônico, que
se configura como o mais utilizado, por sua simplicidade, velocidade
e difusão entre os internautas, o único meio para envio de sugestões e
comentários, textos para publicação em espaços do leitor.

Conhecimento e Cultura Científica
Entende-se que a produção do conhecimento científico constituí
um fator preponderante para o desenvolvimento da sociedade.
Este conhecimento tem suas origens mais significativas sedimentadas
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no Renascimento. Na contemporaneidade, apesar da relativização da
autoridade epistemológica do discurso científico frente a outras for
mas discursivas, observa-se que tal interlocução continua a ser, muito
mais que um ritual sacralizado através dos anos, um procedimento
necessário para uma comunicação ampla e sem fronteiras. Percebese o conhecimento científico em conjunto com os novos meios
comuncacionais, dinamizando as atividades para gerar o diálogo entre a
pesquisa, as diversas instituições de fomento e o público leitor.
Tais aspectos são reconhecidos como essenciais para a formação
de uma cultura científica, aqui entendida como uma compreensão da
ciência e da tecnologia e sua aplicação de maneira útil para todos os
que vivem numa sociedade. Ayala (2003, p.04), defende a existência de
uma cultura científica na sociedade:
Existe uma necessidade universal de uma cultura científica. Eu de
fendo esta afirmação com argumentos derivados de duas demandas
crescentes nas nações modernas. A primeira é a premência por uma
força de trabalho treinada tecnicamente. E a segunda requer que
cidadãos sejam juízes das promessas e ações de seus governantes, assim
como dos responsáveis pela publicidade de bens de consumo.[...]
A cultura científica também é necessária para o envolvimento do público
informado na vida política e pública de uma nação. As informações
sobre assuntos científicos e tecnológicos são cada vez mais solicitadas
nas tomadas de decisão dos altos escalões governamentais.

Portanto, a cultura e o contexto da ciência e do conhecimento
científico moldam as dinâmicas das interações dentro das comunidades,
sejam elas científicas ou acadêmicas, e legitimam comportamentos,
práticas e processos. Assim, tanto os processos relacionados à criação
do conhecimento científico, quanto os processos de comunicação do
conhecimento científico, por exemplo, são moldados e adequados a
cultura proveniente do ambiente científico (LEITE, 2006).
Observa-se, assim, a importância da informação e discussão sobre
ciência, pois esta deve estar para a sociedade como algo que pode mais
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ser pensado não apenas em termos de transmissão do conhecimento
científico dos especialistas para os leigos; ao contrário, seu objetivo deve
ser trabalhar para que todos os membros da sociedade passem a ter uma
melhor compreensão, não só dos resultados de pesquisa científica, mas
da própria natureza da atividade científica. (LÉVY-LEBLOND, 2006).
Bueno (1984, p.19) estabelece que:
A divulgação científica, muitas vezes denominada popularização da
ciência, tem sido reduzida à veiculação da ciência e tecnologia pela
imprensa. Isto é, faz-se coincidir o amplo conceito de divulgação
científica com um segmento representativo do chamado Jornalismo
Científico.

É importante evidenciar que: “Para que a ciência possa existir
na cultura, será necessário submetê-la às exigências reflexivas da fala.
A divulgação científica teria nascido da percepção dessa necessidade.”
(JURDANT, 2006, p.55). A divulgação científica é um meio de
democratizar o conhecimento sobre ciência. Trata-se de um meio
de levar ao público em geral fatos científicos e os pressupostos que
sedimentados na investigação do fato e na produção do conhecimento
acerca deste.
[...] o crescimento da cobertura de ciência e tecnologia deve
principalmente ao aumento de uma forma de cobertura, centrada em
problemas e conflitos sociais aos quais a ciência e a tecnologia estão,
de alguma forma, associadas: a ciência e a tecnologia podem ser o
objeto do problema ou do conflito; podem ser usadas para dar suporte
a um posicionamento político; ou esperar que a ciência e a tecnologia
encontrem uma resposta final para questão. (WAGENSBERG, 2005,
p.140).

Ao se tratar de divulgação, difusão e disseminação de ciência é
importante citar o nome de Manuel Calvo Hernando. Considerado
por Bueno (2004) como um dos mais importantes estudiosos da
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comunicação científica em todo o mundo, no Brasil, a convite de José
Reis, ele foi responsável pela formação dos primeiros profissionais de
Jornalismo Científico na década de 70.
Hernando (2002, p.12) informa que “En la mayor parte de los países
de América Latina, la penúria de periodistas especializados en ciencia
y tecnología es notoria y preocupa a las instancias más sensibilizadas
hacia la educación popular y el desarrollo integral”. Um dos nomes que
impulsionou muito o crescimento da Divulgação Científica – DC no
País foi José Reis, considerado o grande responsável pelo crescimento
do jornalismo de ciência. Para Reis:
A divulgação científica radicou-se como propósito de levar ao grande
público, além da notícia e interpretação dos progressos que a pesquisa
vai realizando, as observações que procuram familiarizar esse público
com a natureza do trabalho da ciência e a vida dos cientistas. Assim
conceituada, ela ganhou grande expansão em muitos países, não só
na imprensa, mas sob forma de livros e, mais refinadamente, em
outros meios de comunicação de massa. (citação encontrada no site
do NÚCLEO JOSÉ REIS – on-line).

Hernando (2002, p.05), assevera:
Los periodistas del área científica y tecnológica debemos estar en
vanguardia en el uso de tecnologías de información y comunicaciones
electrónicas. Es el periodista científico el que debe abrir caminos y
explorar nuevos recursos para su trabajo de divulgación informativa.

Nota-se que o autor defende o uso das novas tecnologias como
uma forma de ampliar e diversificar a divulgação de ciência. Atualmente,
no Brasil, pode-se visualizar mudanças e, para balizar o que foi
afirmado, recorre-se às palavras do Ildeu de Castro Moreira, diretor do
Departamento de Difusão e Popularização da Ciência no Ministério de
Ciência e Tecnologia - MCT, quando afirma que:
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Os museus e centros de ciência brasileiros embora tenham crescido
nos últimos anos, têm ainda pequena capacidade de difusão científica
e as universidades, apesar de esforços localizados, pouco fazem nesta
linha (MOREIRA, 2003, p. 02).

Destarte torna-se importante conhecer e entender o que está
sendo produzido sobre ciência e tecnologia, pois esses são instrumentos
essenciais para a construção de uma cultura científica em uma sociedade
que se pretende democrática.
A produção de ciência e tecnologia (C&T) tem um impacto
significativo sobre diversas dimensões sociais, como na economia,
na política, na comunidade e em domínios institucionais
especializados (educação, saúde, lei, bem-estar e seguridade
social), na cultura e nos valores (indústria cultural, crenças, normas
e comportamentos). Nesse contexto, emerge a necessidade da
construção de indicadores que estejam voltados para a produção
científica e tecnológica e que meçam e indiquem, de alguma
maneira, os impactos dessa produção nas dimensões sociais.
(VOGT, 2008, p. 01)

Reconhece-se hoje que no Brasil a divulgação científica tem
crescido, no entanto ainda não alcança um espaço que merece. Há vinte
anos Wilson Bueno vislumbrava que este tipo de jornalismo necessitava
de apoio e de profissionais preparados para fazer chegar ao público
leigo o que estava sendo feito como ciência no Brasil.
Assim, dado aos grandes impactos e implicações da ciência no cotidiano
de todas as pessoas, não basta apenas produzir pesquisas e aplicá-las. É
necessário hoje, mais do que nunca, que os resultados dessas atividades
e seus desdobramentos tecnológicos, socioeconômicos, políticos e
culturais sejam levados ao conhecimento de todas as pessoas, como
condição para o exercício cada vez mais consciente da cidadania. Nesse
sentido, a divulgação científica criteriosa ganha um papel de destaque,
devendo ressaltar contribuições importantes da parte de competentes
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jornalistas e/ou cientistas e outros intelectuais das diversas áreas
(MOTOYA, 2004, p.443).

O quadro nacional sobre ciência e tecnologia demonstra que estas
estão mais próximas das atividades produtivas e do mercado consumidor
de bens de serviço. Os ritmos de inovação e competição têm acelerado
a interação entre estas duas instâncias. Assim, passam a exigir uma
interlocução sem barreiras com comunidade de ciência e tecnologia.
A comunicação em ciência assume papel de duplicidade, além de
servir como difusora de ciência ela possibilita o diálogo entre cientistas
e sociedade, buscando criar um elo de circulação para a construção do
conhecimento. A divulgação científica on-line pode atuar como um
meio promissor para que mudanças sejam efetuadas e percebidas na
sociedade. Por meio da divulgação científica on-line pode ser vislum
brada uma nova série de textos que dialogam entre si, sedimentando
conhecimentos e criando conhecimentos novos. Enquanto ambiente de
informação, comunicação e ação múltiplo e heterogêneo, e em função
dessa multiplicidade e heterogeneidade, a Internet possibilita a coexistência, lado a lado, de ambientes informacionais Stricto senso (bancos
de dados dos mais variados tipos), jornalísticos (jornais on-line, rádios
on-line, agências de notícias etc) educacionais (cursos a distância, listas de
discussão especializadas, simulações educativas, bibliotecas), de interação
e comunicação (chats, fóruns, correio eletrônico), de lazer e cultura (jogos
on-line, museus), de serviços (bancos, sites para declaração de impostos
on-line), comerciais, de trabalho etc (PALACIOS, 2003, p. 08).
Verifica-se, portanto, que a Internet poderá ser uma forma de
mediação das informações científicas que circulam independentemente
do tempo e do espaço. Elas trazem em si uma multiplicidade de vozes,
ecoando nas formas em que os links se organizam e contextualizam o
conteúdo por meio de um discurso polifônico, no sentido Bakhtiniano
do conceito. Conforme Ayerdi e Noci (2004, p.06),
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El objetivo: dar información técnica, científica, detallada y veraz
sobre los últimos avances, las últimas cuestiones, con el fin de darles
la mayor difusión posible entre los agentes sociales, económicos y
políticos implicados.

Atualmente, já se pode contar com o interesse pelo estudo da
divulgação científica on-line, que tem levado alguns pesquisadores a
lançarem mão de investigações das mais diversas. Cita-se como exemplo
a criação de uma tipologia como forma de sistematização da divulgação
científica on-line. Destarte, Porto (2004), por meio de uma pesquisa
exploratória, elencando alguns sites com divulgação científica, faz a
sugestão de uma tipologia considerando o órgão ao qual cada site de
divulgação científica está ligado.
A primeira tipologia proposta é a do jornalismo de Divulgação
Científica Institucional – este tipo de jornalismo é encontrado em
sites mantidos por grupos de instituições de fomento à pesquisa ou
por instituições de ensino superior. Trata-se de um espaço onde são
divulgadas as pesquisas efetuadas ou fomentadas pela instituição,
resultados das pesquisas amparadas e as diversas descobertas na área
científica e tecnológica. (PORTO, 2004, p. 08)

Acredita-se que, por meio do aprofundamento do estudo das
mudanças causadas pela potencialização do uso da Internet e da discus
são e aperfeiçoamento destas tipologias, pode-se contribuir para a
sistematização da divulgação científica on-line, bem como, a interlocução
sobre a ciência e a forma utilizada para a sua divulgação e como estes
elementos têm contribuído para a formação da cultura científica no
Brasil.

Conclusão
Observa-se que a partir das afirmativas aqui delineadas buscou-se
estabelecer uma interlocução não apenas sobre o impacto causado pela

Difusão e cultura científica: alguns recortes

Internet como elemento importante para a formação de uma cultura
científica no Brasil, mas pretendeu-se mostrar a estampa feita pelos
teóricos que estudam o assunto as ações que visam difundir ciência e
tecnologia como estas podem ser percebidas pelo grande público. Por
meio das definições e reflexões fragmentadas durante o texto ousou-se
evidenciar o que tem sido feito no Brasil para a divulgação da ciência
e, consequentemente, como ela tem colaborado para que a cultura
científica no Brasil se consolide.
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