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Introdução

A Sociedade da Informação – SI – não se trata apenas 
de um modismo, mas de um novo momento histórico com 
suas peculiaridades próprias. Uma das características mais 
marcantes deste momento é a livre circulação da informação 
e a convergência. A convergência aqui entendida como de-
sen volvimento tecnológico digital, integração de textos, 
números, imagens, sons e diversos elementos à mídia. 
(BURKE, 2004).

Neste momento contemporâneo a informação ganha 
um dinamismo e rapidez, marcando a história e descorti-
nando elementos novos para a sociedade. Dentre eles está 
a divulgação de ciência que com o advento da Internet se 
remodela e busca chegar a um maior número de pessoas. 

A maneira interativa de disponibilizar informações 
e conheci mentos on-line marca uma nova forma de comu-
nicação no mundo contemporâneo. O vasto repositório de 
informações tornou-se acessível ao grande público leitor. 
Dessa forma, a divulgação científica passa a ser também
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 visualizada em ambientes virtuais, estes se dinamizam como mais um 
caminho para popularizar a ciência.

Sustentando-se neste mote, este texto tem por objetivo central 
discutir como a divulgação cientifica por meio do jornalismo científico, 
pode agir como elemento moderador na SI entre a ciência e o público 
leitor. Para que o assunto seja melhor entendido, serão evidenciadas 
algumas definições demonstrando como essa mediação se processa. Para 
sedimentar o jornalismo científico co mo elemento moderador entre a 
ciência e a sociedade, o site da Revista Eletrônica ComCiência servirá 
de espelho, ilustrando algumas das afirmações do autor. 

Reconhece-se que uma pesquisa centralizada na Internet é sempre 
um risco, pois esta, muito mais que uma nova mídia, é um novo espaço 
cultural com seu próprio dinamismo. Portanto, discutir o jornalismo 
científico, assumindo a função política de moderador, mediador é 
lançar-se não só na Rede de intricados nós, mas também equilibrar-se 
no espaço virtual, no científico e na realidade de cimento e concreto. 

Este será um estudo desenvolvido, inicialmente, utilizará a 
pesquisa exploratória, usando-se o método descritivo. Em seguida 
assumirá o caráter qualitativo, pois será feito um estudo do assunto 
acima mencionado, com base em observação efetuada no site da Revista 
ComCiência. Salienta-se que, em uma pesquisa qualitativa, considera-se 
a leitura dos dados feita pelo pesquisador e não a quantificação destes. 
O mote que norteará a composição textual, também se baseará em uma 
pesquisa bibliográfica, dando maior visibilidade ao objetivo do texto.

Sociedade da Informação e a divulgação científica: 
proposta de releitura

Na contemporaneidade, apesar da relativização da autoridade 
epistemológica do discurso científico frente a outras formas discursivas, 
observa-se que tal interlocução continua a ser, muito mais que um 
ritual sacralizado através dos anos, um procedimento necessário para 
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uma comunicação ampla e sem fronteiras. Percebe-se o conhecimen-
to científico em conjunto com os novos meios comunicacionais, 
dinamizando as atividades para gerar o diálogo entre a pesquisa, as 
diversas instituições de fomento e o público leitor.

Antes de iniciar-se o desenvolvimento deste item do texto é fun-
damental lançar mão de definições acerca da denominada SI. É im por-
tante mencionar que este ponto do texto não tem por meta apresentar 
uma discussão extensa e aprofundada da SI no Brasil. Objetiva-se apenas 
delinear o contorno para que haja uma contextualização do momento 
mesmo em que o texto está sendo escrito.

Para Jambeiro (2005), a SI combina uma profunda mudança 
com uma fundamental continuidade. Para compreender isto é preciso 
entender como vem mudando, através dos tempos, a geração, o 
tratamento e as formas da recuperação da informação.

Pode ser entendida também como um momento onde a sociedade 
está de frente para uma nova forma de comunicação. Ou seja, as novas 
tecnologias da informação compõem um todo complexo com intricados 
nós de uma sociedade que se comunica em rede. 

É o que Castells (1999, p. 54) denomina como:

[...] novo modo de desenvolvimento de informacional, constituído pelo 
surgimento de um novo paradigma tecnológico baseado na tecnologia 
da informação [...] é a busca por conhecimentos e informação que 
caracteriza a função tecnológica do informacionalismo.

Ou ainda, 

[...] cultura virtual multifacetada, como nas experiências visuais criadas 
por computadores ao reorganizar a realidade. Não é fantasia, é uma 
força concreta porque informa e põe em prática poderosas decisões 
econômicas a todo o momento no ambiente das redes. (CASTELLS, 
1999, p. 258).
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É um momento que se observa o desenvolvimento e ampliação 
do uso de tecnologias de processamento, estocagem e transmissão de 
informação. Estas coisas possuem um crescente poder de processar 
informações em várias atividades no seio da sociedade em convergência 
entre tecnologias e telecomunicações.

No Brasil a construção da SI está fundamentada em pro gra mas 
sociais. Estes estão direcionados a uma diversidade so cial, buscando 
atender a cada um destes contextos. De acordo com o “Livro Verde” 
(2000, p. 05):

 
A inserção favorável nessa nova onda requer, entretanto, além de 
base tecnológica e de infraestrutura adequadas, um conjunto de 
condições e de inovações nas estruturas produtivas e organizacionais, 
no sistema educacional e nas instâncias reguladoras, normativas e de 
governo em geral.

A constituição da SI no Brasil tem uma dependência direta com a 
busca da construção de uma sociedade menos dispare. Procura manter 
o compromisso para com a observação e preservação da identidade 
cultural que tem por marca a diversidade.

Jambeiro e Serra (2004, p. 144) defendem que,

[...] o conceito de Sociedade da Informação como entidade 
global não anula a existência de sociedades particulares, estado-
nações, com cultura, tradições e etnia próprias. Pelo contrário, os 
indicadores de renascimento e fortalecimento do nacionalismo, 
sob comando étnico, religioso ou cultural, levam à afirmativa de 
que há e haverá tantas sociedades da informação quantas sejam as 
sociedades.

Logo, que o caminho para sedimentação da SI no Brasil é um 
desafio constante, este combina riscos e oportunidades. Um dos 
desafios é diminuir o aumento da info-exclusão neste “espaço cada vez 
menos físico, cada vez menos geográfico da universalidade da máquina, 
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da globalidade da vida, tecida e intricada do fluxo e da circulação da 
informação” (VOGT, 2001, p. 04).

Desta forma, observa-se que a formação e participação da SI tem 
relação direta com o desenvolvimento e economia de uma nação. É 
essencial neste momento ao Brasil ter os elementos essenciais para o 
comando dessa iniciativa, apostar e saber gerir.

Assim, no contexto da sociedade da informação e do conhecimento 
existe uma enorme expectativa de criação de bem-estar social, pelas 
oportunidades oferecidas pela expansão da economia digital e pelas 
novas áreas de actuação abertas pelas tecnologias de informação e das 
comunicações, na cultura, na educação, no saber, no entretenimento e 
no aumento de eficiência da administração. A Sociedade da Informação 
para a qual caminhamos é um produto da criatividade humana que 
assenta na convergência de três tecnologias digitais: As tecnologias da 
informação, das comunicações e dos media. (COELHO, 2005, p. 10).

Mesmo em meio a tantos pontos a serem construídos e definidos a 
SI está se configurando no Brasil. Percebe-se que pelo menos nos meio 
acadêmicos esta tem se desenvolvido de forma razoável.

A produção intelectual no meio acadêmico científico pode-se dizer 
que se assiste, em certo sentido, a uma aproximação mais estreita entre 
o conhecimento científico e os diversos segmentos da sociedade. Por 
meio dos processamentos informatizados, pode-se pensar num novo 
acordo de cooperação entre as universidades de maneira que o hipertexto 
informatizado venha a colaborar com as novas formas de construção e 
divulgação de conhecimento.

Por intermédio da divulgação científica on-line , é viável a criação de 
um espaço midiático para deixar disponível na Internet material que reflita 
o que está sendo descoberto e discutido nos laboratórios, nas academias 
e nas sociedades de fomento à pesquisa. Contemporaneamente, a 
divulgação de resultados ou resultados parciais de pesquisa conta com o 
uso das novas tecnologias. Esta trouxe maior velocidade e interatividade 
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aos resultados de pesquisa expostos na Internet. As modalidades que 
a divulgação de ciência apresenta no periódico digital mostram mais 
um veio para a retro-alimentação e disseminação do conhecimento 
científico.

Conforme Durant (2005, p. 25),

Para entender a ciência avançada, o público precisa de algo além 
do que o mero conhecimento dos fatos [...]. O que ele necessita, 
com certeza, é uma percepção sobre o modo pelo qual o sistema 
social a ciência realmente funciona para divulgar o que é usualmente 
conhecido e confiável a respeito do mundo natural. O público precisa 
compreender que às vezes a ciência funciona, não por causa de, mas, 
sim, apesar dos indivíduos envolvidos no processo de produção e 
disseminação do conhecimento.

Com base nesta perspectiva o autor, direciona o olhar para a 
divulgação de ciência no Brasil, buscando atribuir ao jornalismo 
científico o papel de mediador entre e a ciência e a sociedade. Acredita-
se que por meio desse desenho pode-se ajudar na construção e no 
desenvolvimento da SI no Brasil. 

Definições para divulgação científica on-line:  
o Jornalismo Científico

Em se tratando de divulgação científica, antes de definí-la faz-se 
necessário localizá-la na hierarquia das definições. Portanto, antes será 
margeado o conceito de difusão científica. Bueno (1984, p. 14) defende 
que se trata de: “[...] 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. Ou seja, Bueno (1984, p. 15) defende 
que a “difusão científica incorpora a divulgação científica e o próprio 
Jornalismo Científico, considerando-os como suas espécies”. O autor 
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continua mostrando a difusão dividindo-a em dois níveis: 1) difusão 
para especialistas e 2) difusão para o público em geral. No primeiro 
caso a difusão confunde-se com a disseminação da ciência e tecnologia; 
no segundo, refere-se, exatamente, à divulgação científica.

Ainda citando a tipologia de Bueno (1984, p.18), “[...] A di-
vulgação 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.15),

[...] vinculada à análise do discurso, a sociolinguística 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. 

A autora caracteriza a divulgação científica não só como possuidora 
de um discurso próprio e, como Bueno (1984, p. 64), 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. 

Para Bueno (1984, p. 11), 

O Jornalismo Científico se constitui em um caso particular de 
divulgação científica e refere-se a processos, estratégias, técnicas e 
mecanismos para veiculação de fatos que situam no campo da ciência 
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e tecnologia. Desempenha funções econômicas, político-ideológicas 
e sócio-culturais importantes e viabiliza-se, na prática, através de um 
conjunto diversificado de gêneros jornalísticos.

Por conseguinte, o Jornalismo Científico – JC – pode ser visualizado 
como um dos elementos usados para divulgação da ciência e tecnologia. 
Por meio do JC é viável observar as informações de fatos relacionados 
ao campo da C&T serem transmitidos de maneira mais acessível ao 
público leitor.

José Marques de Melo (2003, p. 41) define Jornalismo Científico 
como, 

[...] processo social que se articula a partir da relação (periódica/
noturna) entre organizações formais (editoras/emissoras) e coletiva-
mente (públicos/receptores) através de canais de difusão (jornal/
revista/rádio/televisão/cinema) que asseguram a transmissão de 
informações (atuais) de natureza científica e tecnológica em função 
de interesses e expectativas (universos culturais e ideológicos). 

Não é aconselhável esquecer que o JC articula-se aos meios de 
comunicação, incluindo um conjunto de informações sobre práticas 
científicas, incorporando, dialeticamente, o interesse e as necessidades 
do cidadão. O jornalismo científico, segundo Bueno (1984), deve estar 
em prol de uma coletividade, divulgando o que vai de encontro ao 
universo e expectativas do cidadão que precisa estar informado sobre 
ciência.

A função política do jornalismo científico  
na Sociedade da Informação

É importante lembrar que por meio da mediação os veículos co-
municacionais reproduzem certos valores, evidenciam outros, estrutu-
ram a informação, a partir de determinados pressupostos. Por meio 
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disso, elegem as vozes autorizadas e anunciam as falas no amplo contexto 
da discursividade. 

Ao se tratar do JC e a função política deste como mediador deve-
se observar e colocar em prática alguns dos critérios defendidos pelos 
autores aqui referendados. O JC é um agente que aproxima o público 
de modo geral, da ciência. Trata-se de um tipo de jornalismo que deve 
buscar centrar-se nos critérios verdade e credibilidade da notícia sobre 
ciência. O jornalismo sobre ciência deve nutrir-se destes aspectos e mais 
sobre o conhecimento científico e a prática de técnicas de comunicação 
aliadas a uma perspectiva histórica, social e cultural.

Na nova fase de investigação entre o jornalismo e a sociedade 
conquista uma dimensão central: o estudo do jornalismo debruça-se 
sobre as implicações políticas e sociais da atividade jornalística, o papel 
social das notícias, e a capacidade do Quarto Poder em corresponder 
às enormes expectativas em si depositadas pela teoria democrática 
(TRAQUINA, 2005, p. 161).

Nesta perspectiva o JC encaixa-se como componente responsável 
por disseminar o que está sendo estudado e pesquisado nos meios 
acadêmicos e nos laboratórios de pesquisa. Deve divulgar em um 
discurso simples e confiável notícias de como a ciência usualmente 
funciona, tentando levar o público a compreender o assunto abordado 
e, assim, a buscar interagir nas notícias sobre ciência e tecnologia.

É certo afirmar que parte da ciência e tecnologia produzidas e 
que são divulgadas podem ser um agente importante no exercício da 
cidadania. O JC deve estar sintonizado na preservação e valorização do 
desenvolvimento científico, levando ao público notícias equilibradas e 
sóbrias sobre ciência.

C&T tem conseqüências comerciais, estratégicas, burocráticas, e 
igualmente na saúde pública; não nas margens, mas no âmago desses 
componentes essenciais do processo político. Democracia participativa 
requer cultura científica do eleitorado, para que este seja capaz de 



218  Difusão e cultura científica: alguns recortes

apoiar, ou não, as propostas e decisões de seus representantes, e de 
endossar ou não sua eleição. (OLIVEIRA, 2002, p.12-13).

Logo, com essa afirmação de Oliveira, percebe-se que mesmo a 
situação sócio-econômica do brasileiro sendo frágil, é importante que o 
JC atue não só divulgando ciência, mas agindo como formador de uma 
cultura científica brasileira.

Mesmo diante deste tipo de percepção o JC no Brasil ainda não 
tem se voltado completamente para a democratização do conhecimento. 
Atualmente, conta-se com ações mais diretas para que haja a divulgação 
da ciência e, consequentemente, a busca da aproximação do cidadão 
comum dos benefícios que ele tem. Dentre eles, o direito de reivindicar 
melhorias no bem-estar social. (OLIVEIRA, 2002).

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 jornalistas e/ou cientistas e outros intelectuais 
das diversas áreas. (MOTOYA, 2004, p.443).

O quadro nacional sobre C&T 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.
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Para que o JC atue como agente político, contribuindo para o 
exercício da cidadania ele deverá estar comprometido em esclarecer 
que as atividades de C&T são essencialmente humanas. E ainda, que 
estas atuam diretamente nas atividades sócio-econômicas e políticas 
de um país. O JC tem a função de divulgar os avanços da ciência e 
da tecnologia, visando à democratização desse conhecimento e a uma 
formação cultural que permita às pessoas tomarem melhores decisões 
em suas vidas cotidianas.

Wilson Bueno (2005, p.02) assevera que:

O jornalista científico que não tem compromisso algum costuma 
fazer o jogo dos outros. Ele vende a sua pena e a sua fala sem 
se aperceber disso. Ele é um ingênuo, porque acredita que está 
contribuindo para o progresso da ciência e da sociedade, quando 
está se reduzindo a um mero porta-voz de empresas, governos e 
pessoas mesquinhas.

Cabe salientar, que o JC pode atuar ainda como instrumento de 
dominação. Ou seja, quando este é financiado por multinacionais que 
visam promover-se por meio da divulgação da sua atuação no campo da 
tecnologia. Por meio dessa divulgação há a promoção do seu produto e, 
consequentemente, a promoção da aquisição da tecnologia exógena.

O JC deve estar comprometido ainda, com a divulgação do 
compromisso político-ideológico da C&T, evitando a mera reprodução 
destes dois elementos que compõem sua base principal. Para Bueno 
(1984), a função política do JC é considerada a mais ausente nas notícias 
sobre ciência nos países subdesenvolvidos. O JC deve extrapolar os 
limites da simples divulgação de fatos e resultados de ciência, ele deve 
abarcar um posicionamento crítico de difusão da ciência e tecnologia.

Ildeu de Castro Moreira (2004), atual diretor do departamento 
de Difusão e Disseminação da Ciência do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, afirma que o papel político do jornalismo no que se refere à 
C&T é tão importante quanto em outras áreas. Tem o papel fundamental 
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do jornalismo, em geral, de informar e de fornecer elementos para a 
formação cidadã, ajudando o indivíduo a entender criticamente seu 
entorno. Este tipo de jornalismo cada vez mais está permeado pela 
C&T e tem o poder opinar politicamente com conhecimento de 
causa. É, portanto, muito importante para formação de uma sociedade 
democrática. 

De acordo com as afirmações dos autores elencados, é lícito afirmar 
que a notícia científica funciona, de certa forma, como uma tradução 
dos acontecimentos científicos, de forma a permitir o acesso do público 
leigo a essas informações. Porém, não se restringe a isso.

Defender-se o JC com o papel político de moderador é estar 
atento à polifonia de vozes. Estas vozes, juntamente com sua pro-
dução, contribuem para a divulgação científica tenha seu espaço redi-
mensionado.

A divulgação científica tem um papel importante neste contexto.  
Na formação permanente de cada pessoa, no aumento da qualificação 
geral científico-tecnológica e na criação de uma cultura científica no 
âmbito maior da sociedade. Tem, ainda, um papel complementar 
ao ensino formal de ciências, reconhecidamente deficiente em nosso 
país. Muitos países do mundo têm estabelecido, nas últimas décadas, 
políticas e programas nacionais e locais voltados para a popularização 
da C&T. O Brasil não dispõe ainda de uma política ampla com esse 
objetivo, embora já tenham surgido iniciativas localizadas ou programas 
específicos para áreas determinadas. (MOREIRA, 2004, p. 02).

Por meio de mais esta afirmativa, detecta-se, mais uma vez, a 
defesa dos autores para com a seriedade que a DC deve ter. Não basta 
apenas lançar a notícia sobre ciência ao público, é necessário sequenciar 
as informações, dando um caráter de continuidade ao tema discutido. 
Portanto, é mais seguro consultar devidamente as fontes, para que a 
notícia de ciência contribua para um maior interesse pela ciência e para 
a criação de uma cultura científica. Trata-se de uma tarefa grande que 
só ocorrerá se for transformada em um processo coletivo amplo, que 
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envolva sociedades científicas, instituições de pesquisa, universidades, 
governo, cientistas, comunicadores, educadores e estudantes. 

Surgimento, história e caracterização do site da Revista 
Eletrônica de Jornalismo Científico ComCiência

A Revista Eletrônica ComCiência é resultado das atividades e 
estudos desenvolvidos sobre JC efetuados pelo Laboratório de Estudos 
Avançados em Jornalismo – Labjor – da Unicamp fundado em 1994.

A Revista ComCiência foi criada em 1999 pela primeira turma de 
Especialização em JC da Unicamp. De acordo com Melo (2004), esta 
possui natureza temática, destinada ao estudo do impacto da ciência e da 
tecnologia. Desta forma, tem-se uma parceria formada entre jornalistas 
e cientistas. A Revista está sob a liderança do Professor Carlos Vogt. 
Segundo dados do site da própria Revista em julho de 2004, além de todo 
sucesso editorial pode-se averiguar que as reportagens publicadas,

continuam sendo acessadas até hoje, graças aos sites de busca, e com 
isso, o número de leitores da revista cresce a cada ano. No último 
levantamento, sobre os acessos no mês de maio de 2004, a revista 
contabilizou uma visitação acima de 300 mil page views em mais de 
mil documentos, entre reportagens, artigos, resenhas e entrevistas.

Atualmente a Revista entra no seu sexto ano de existência e é 
reconhecido como um dos sites mais significativos sobre divulgação 
científica no Brasil. Esta conta com o apoio da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo – Fapesp – por meio do Programa 
Mídia e Ciência. 

Bueno (2004) afirma em carta publicada na revista Pesquisa Fapesp 
nº 95, de janeiro de 2004 que: “Não tenho dúvida de que a revista 
Pesquisa Fapesp se constitui, hoje, ao lado da tradicional Ciência Hoje e 
da jovem ComCiência, nas maiores e melhores referências no campo da 



222  Difusão e cultura científica: alguns recortes

divulgação da pesquisa brasileira” carta publicada na Revista Pesquisa 
Fapesp nº 95, de janeiro de 2004. 

Por conseguinte, observa-se que a webpage da Revista tornou-se 
um espaço confiável onde são publicadas reportagens sobre ciência e 
tecnologia. Estas tornam-se referências para estudantes, pesquisadores 
e profissionais de modo geral. 

A Revista Eletrônica de Jornalismo Científico 
ComCiência: Um agente moderador  

entre ciência e público leitor

Neste ponto do texto, percebeu-se a necessidade de, mais uma 
vez, definir JC. Este será denominado como “jornalismo sobre ciência” 
que está disponível na web, no caso particular na Revista Eletrônica de 
Jornalismo Científico ComCiência. 

Faz-se necessário ainda observar que este tipo de JC é um tipo 
de jornalismo on-line , desta forma, necessita que seja feita uma breve 
caracterização do mesmo. 

O jornalismo on-line  ultrapassa os limites do texto linear e se firma 
como uma forma de jornalismo dinâmico, que começa a encontrar 
sua linguagem própria num suporte novo: as redes telemáticas. Pode-
se dizer que ele multiplica as vozes que se imbricam, buscando dar à 
notícia atualidade e ligação com o leitor.

Machado (2003, p. 12) afirma que: “Ancorado no ciberespaço, 
um lugar existente graças a mediações tecnologicamente estabelecidas, 
para se desenvolver o jornalismo digital necessita libertar-se das amarras 
do modelo convencional.”

Além das afirmações supracitadas, assiste-se a novo momento da 
criatividade humana. Conforme Souza (2005, p. 127), 
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As novas tecnologias de comunicação cada vez mais interativas, 
mais dialógicas, mais segmentadas, podem propiciar a criação de 
muitas alternativas [...] as possibilidades de caminhos e alternativas 
dialógicas crescem e progressão geométrica.

O JC on-line é uma forma também de viabilizar o contato 
mais estreito entre leitor, jornalista e cientista. Ele propicia ao leitor 
compreender a realidade, captando e expressando a dimensão de 
realidade observada por este.

Se o JC em suporte de papel encontra-se ainda em fase de 
desenvolvimento o JC on-line  se encontra em fase ainda mais lenta. 
No entanto, vislumbra-se ações, como as da Revista ComCiência, que 
podem servir como uma forma de incentivar o crescimento e discussão 
da ciência, em especial na Internet.

O centro desta discussão é buscar mostrar como o site acima grafado 
pode atuar como agente moderador entre ciência e público de modo 
geral. Moderação aqui será entendida como algo que dissipa, descortina 
e esclarece acerca de algum fato, tema ou acontecimento. Portanto, se 
o jornalismo de modo geral tem também o papel de informar, com 
o JC não é diferente. Ele possui esta característica e, além disso, visa 
contribuir para a formação cidadã do indivíduo e, objetivando levar o 
indivíduo a entender criticamente o seu entorno, dando-lhe algumas 
das ferramentas para interferir neste como agente que sabe e reflete 
acerca da ciência e tecnologia.

O site da Revista ComCiência tem proporcionado aos seus lei-
tores notícias de natureza temática, destinadas a discutir temas atuais 
emergentes, contribuindo para parcerias entre jornalistas e cientistas. 
Deste modo, pode-se contar, por meio da Revista ComCiência com 
informações sequenciadas, onde estão presentes o compromisso do 
JC com o público em geral. Existe um encadeamento da temática das 
notícias onde está inerente a educação para ciência, uma das principais 
características do JC.
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Ao visitar o site da Revista ComCiência, pode-se ter contato com 
depoimentos que demonstram como este periódico eletrônico tem 
propiciado à sociedade notícias que têm ajudado na formação dos mais 
diversos segmentos sociais.

Uma maneira de ilustrar como a Revista de Jornalismo Científico 
ComCiência tem agido como moderador de informação e atuado como 
agente que propicia ao seu leitor boas informações acerca de C&T, 
elenca-se abaixo com alguns dos depoimentos dos seus leitores.

Os temas abordados pela ComCiência são muito importantes, tanto 
pela sua relevância, como pela atualização, proporcionando-nos aquela 
visão ampla e atualizada do que acontece pelo mundo nas diferentes 
áreas de atuação! Newton Castagnolli, aposentado (14/06/2005).

Adorei o site de vocês, pois os artigos são ótimos para pessoas como eu 
que estão prestando vestibular. Parabéns e continuem assim! Taliena 
Caldeira Polastro, estudante de curso pré-vestibular (12/06/2005).

Sou professora de Ciências, Biologia e Química do ensino fun-
damental e médio da rede pública de SP e atualmente participando 
com uma turma de alunos do projeto Arte da Palavra. Neste 
projeto estamos formando uma “Linkteca colaborativa” onde 
estou incluindo este site no ítem “Componentes Curriculares” pela 
imensa gama de possibilidades de estudo e pesquisa de alunos e 
professores. Margaret de Campos Batistoni Alves, professora do 
ensino básico (10/06/2005).

São poucas as revistas que fornecem matérias ou artigos com tanta 
qualidade e seriedade como a ComCiência.Parabéns aos editores. José 
de Almeida Filho, estudante universitário (24/06/2005).

Por meio destes depoimentos é certo afirmar que o site da Revista 
é visitado e lido por um segmento misto, desde um aposentado até 
professores de ensino fundamental e universitário, como fica evidenciado 
em outros depoimentos. Acredita-se que por intermédio da divulgação 
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de C&T mais intensa, utilizando a Internet como um meio, o indivíduo 
poderá apropriar-se deste tipo de conhecimento. Destarte, o indivíduo 
poderá adaptar este conhecimento à realidade e desenvolver a capacidade, 
fazendo opções de transformar sua realidade. Com isso, pode-se esperar 
que não haja desassociação entre o tecido social e informação, fazendo 
com que aconteça a imbricação entre notícia de ciência e como esta tem 
contribuído para formação cidadã. 

Conclusão

Como foi dito na introdução deste texto, trata-se de um estudo 
exploratório, visou apenas propiciar uma breve discussão acerca do JC 
como agente moderador entre a ciência e sociedade. Ao lançar-se no 
caminho deste estudo, teve-se consciência que não seria algo fácil ou 
definitivo, mas este estudo poderia ser considerado o início de uma 
discussão acerca do tema proposto. 

A Revista de Jornalismo Científico ComCiência, considerado 
como uma referência do JC brasileiro, em quase nove anos de existência 
tem colaborado para que as informações de C&T tenham um espaço 
confiável na Web. No entanto, para que este periódico alcance uma das 
principais metas propostas pelo hipertexto informatizado, faz necessário 
que a interação seja mais alta, mais direta. Ou seja, que aconteçam chats 
entre o público leitor e os responsáveis pelas pesquisas divulgadas no site. 
Admite-se que por meio desta dinâmica a re-elaboração da informação 
disponível possa ser mais bem entendida e, ainda, melhor sequenciada, 
dando ao leitor a oportunidade de retirar as possíveis dúvidas e refinar 
a sua reflexão sobre o assunto em pauta.

Reconhece-se que muito precisa ser efetuado para que o JC on-line 
realmente assuma este papel de mediador. No entanto, é notório que 
hoje as notícias sobre ciência ganharam mais agilidade e rapidez e que o 
Estado tem buscado, por meio de programas, disseminar e popularizar 
a C&T no Brasil. Cita-se como exemplo a criação do Departamento 
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para Disseminação e Popularização da Ciência do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, desenvolvendo ações para incentivar não só a divulgação 
científica, mas também ações que aproximem a ciência das escolas e do 
público em geral. Ainda é muito pouco em um país com problemas 
sociais graves como o Brasil, todavia é o início para ajudar a consolidação 
da Sociedade de Informação no País.

Referências

BUENO, Wilson Costa. Cartas. Revista Pesquisa Fapesp. São Paulo, nº 95, de 
jan. 2004. 

BUENO, Wilson Costa. Jornalismo científico no Brasil: o compromisso de uma 
prática independente. 1984. 163f. Tese (Doutorado em Comunicação) – Escola 
de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo.

BUENO, Wilson. O que é militância em Jornalismo Científico? Disponível 
em: <http://www.comunique-se.com.br> Acesso em: 30 jul. 2005.

BURKE, Peter. A escrita da história. Trad. Magda Lopes. São Paulo: Edusp, 
2004.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Trad. Roneide Venâncio Majer.  
6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999, vol. 1. 

COELHO, José Dias. A sociedade da informação e do conhecimento: um 
desafio epistemológico nos sistemas de informação. Disponível em: <http://
portal.fe.unl.pt/FEUNL/bibliotecas/BAN/WPFEUNL/WP2000/wp396.pdf> 
Acesso em: 18 jan. 2005.

CUNHA, Rodrigo. Informações. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<crismporto@uol.com.br> em 11 nov 2003.

DURANT, John. O que é alfabetização científica? In: MASSARANI, Luisa; 
TURNEY, Jon; MOREIRA, Ildeu de Castro (Orgs). Terra incógnita: a interface 
entre ciência e público.Rio de Janeiro: Vieira & Lent: UFRJ: Casa da Ciência: 
FIOCRUZ, 2005.

JAMBEIRO, Othon. Sociedade da informação. Slides das aulas da disciplina 
Comunicação e Política. Salvador: FACOM-UFBA, 2005.



 Difusão e cultura científica: alguns recortes 227

JAMBEIRO, Othon; SERRA, Sonia. Infra-Estrutura e serviços de informação e 
comunicações: uma abordagem dos provedores de acesso e conteúdo em Salvador, 
Bahia. In. JAMBEIRO, Othon; STRAUBHAAR, Joseph (Orgs.). Informação e 
comunicação: o local e o global em Austin e Salvador. Salvador: EDUFBA, 2004 
131-154.

LEMOS, André; PALÁCIOS, Marcos. Os pioneiros da cobercultura no Brasil 
estão na Bahia. Revista Radar Interativo. n. 1, set. 2003.

MACHADO, Elias. O ciberespaço como fonte de pesquisa para os jornalistas. 
Salvador: Calandra, 2003. (Coleção Biblioteca)

MELO, José Marques de. A esfinge midiática. São Paulo: Paulus, 2004.

MELO, José Marques de. Jornalismo opinativo: gêneros opinativos no jornalismo 
brasileiro. 3. ed. Campos do Jordão: Mantiqueira, 2003.

MOREIRA, Ildeu de Castro. Ildeu de Castro Moreira assume área de di-
vulgação e popularização da Ciência no MCT. Jornal da Ciência: órgão da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Fev. 2004. Disponível  
em: <http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=16457> Acesso em:  
14 maio 2004.

MOREIRA, Ildeu. Acerca da função política do jornalismo de ciência. [mensagem 
pessoal]. Mensagem recebida por <crismporto@uol.com.br> em 08 jul 2004.

OLIVEIRA, Fabíola. Jornalismo científico. São Paulo: Contexto, 2002.

PALACIOS, M. Ruptura, continuidade e potencialização no jornalismo online: 
o Lugar da Memória, 2003 (texto inédito).

PALACIOS, Marcos. Fazendo jornalismo em redes híbridas: notas para dis cussão 
da Internet enquanto suporte mediático. Disponível em: <http://www.facom.ufba.
br/jol/doc/artigo.palacios.jorn.redes.hibridas.doc> Acesso em: 09 ago. 2002.

PALACIOS, Marcos. Ruptura, continuidade e potencialização no jornalismo on-
line: o lugar da memória. In: MACHADO, Elias; PALACIOS, Marcos (Orgs). 
Modelos de jornalismo digital. Salvador: Calandra, Edições GJOL, 2003. 
(Coleção Pixel, 1).

PORTO, Cristiane. Mapeamento pré-liminar: construção de tipologias. 2004. In: 
II ENCONTRO BRASILEIRO DE PESQUISADORES DE JORNALISMO. 
2004, Salvador. Anais. Salvador: UFBA, 2004. 1 CD-ROM.



228  Difusão e cultura científica: alguns recortes

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: LIVRO VERDE. Disponível em: 
<http://www.socinfo.org.br/livro_verde/> Acesso em: 07 abr 2005.

SOUZA, Marcio Vieira. Os meios de comunicação e o movimento pela construção 
de uma cidadania ativa no Brasil. In. TRAMONTE, Cristiana; SOUZA, Marcio 
Vieira; [et all]. A comunicação na aldeia global: cidadãos do planeta face à 
explosão dos meios de comunicação. Petrópolis-RJ: Vozes, 2005. p.120-130.

TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo: porque as notícias são como são. 
2. ed. Florianópolis-SC: Insular, 2005. Vol. I.

VOGT, Carlos. Informação e simulacro. Disponível em: <http://www.comciencia.
br/framebusca.htm> Acesso em: 14 abr. 2005.

ZAMBONI, Lilian Márcia Simões. Cientistas, jornalistas e a divulgação 
científica: subjetividade e heterogeneidade no discurso da divulgação científica. 
Campinas – SP: Autores Associados, 2001.




