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MÍDIA E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 
COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA

Graça Caldas

Os cidadãos civilizados não são produtos do 
acaso, mas de um processo educativo 

(Karl Popper)

Introdução

Alimentos transgênicos, clonagem, células tronco, aquecimento 
global, energia nuclear, são temas que povoam o imaginário popular 
sem que exista uma clareza da população brasileira sobre os riscos e 
os benefícios dos avanços da ciência para esses e outros assuntos de 
natureza polêmica. Na esteira das conquistas científicas e tecnológi-
cas, aumenta o interesse público e, não por acaso, multiplicam-se as 
inserções de notícias sobre Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) em 
veículos especializados e em seus diferentes suportes (rádio, TV, jor-
nal, revista, Internet). 

O interesse público pela CT&I fica cada vez mais evidente a par-
tir dos resultados das diferentes pesquisas de opinião e de percep-
ção pública realizadas no Brasil tais como: Gallup, 1987; Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesp), 2001, Organiza-
ção dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (OEI), Red de Indicadores de Ciência y Tecnologia (Ricyt) 
e Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo/Universidade 
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Estadual de Campinas (Labjor/Unicamp), 2002 e 2003; Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT), 2006 e Fundação de Desenvolvimento da 
Pesquisa/ Universidade Federal de Minas Gerais/Agência de Notícias 
dos Direitos da Infância (Fundep/ UFMG)/ANDI, 2009. Paralelamente, 
cresce o espaço em diferentes segmentos da mídia para a populari-
zação da produção científica nacional. A divulgação científica entrou 
definitivamente na agenda do governo, o que pode ser atestado nas 
políticas públicas de comunicação da ciência registradas em docu-
mentos oficiais e nas Conferências Nacionais de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (2001, 2005 e 2010).

Ao mesmo tempo, a preocupação governamental e de pesquisa-
dores de diferentes áreas do conhecimento com a continuidade das 
dificuldades de compreensão pública dos conteúdos científicos e da 
política de CT&I tem levado a esforços múltiplos para modificar este 
panorama. Este empenho tem resultado no desenvolvimento de ações 
concretas, porém ainda inicipientes, para a melhoria da divulgação 
científica e da formação de uma cultura científica no País por meio de 
criação de centros e museus de ciência, investimentos em pesquisas e 
na formação de divulgadores da ciência – jornalistas e cientistas.

Por outro lado, pesquisa realizada pela Associação Brasileira de 
Jornalismo Científico (ABJC) sobre a Formação em Recursos Humanos 
em Jornalismo Científico (CALDAS et al., 2005), em 2004 cursos de 
graduação em Jornalismo em todo País, revelou que apenas 21 deles 
ofereciam disciplinas na área, sendo que a maioria em instituições pri-
vadas, totalizando 20 cursos. O resultado é no mínimo surpreendente, 
uma vez que a concentração das pesquisas está localizada em institui-
ções públicas. Observa-se, porém, nos últimos anos, um crescimento 
acentuado de cursos de Divulgação Científica, seja de Extensão ou 
Pós-graduação Lato e Stricto Sensu. 

Comunicação pública da ciência

Para compreender a divulgação científica é preciso conhecer os 
diferentes conceitos atribuídos à Comunicação Pública da Ciência, 
que pode ser entendida a partir de quatro modelos. (LEWENSTEIN; 
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BROSSARD, 2006) O primeiro, “modelo do déficit”, emerge em metade 
do século XIX, a partir da visão da própria comunidade científica ingle-
sa. Tem por objetivo disseminar informações ao público leigo, partindo 
do pressuposto da ignorância do público em relação a temas científi-
cos. Está diretamente conectado à ideia de alfabetização científica. 

O segundo, denominado de “modelo contextual”, surge na década 
de 1980 e começa a se preocupar com a valorização de experiências 
culturais e saberes prévios. Reconhece o papel da mídia na ampliação 
dos conceitos científicos. Não considera as respostas do público que 
recebe informações unidirecionais e em situações específicas. Essas in-
formações, no entanto, não fornecem elementos suficientes para uma 
visão política e mais crítica da ciência, uma vez que considera apenas 
seus efeitos benéficos. Seria, portanto, apenas uma versão mais refina-
da do modelo do déficit.

Já o terceiro modelo, o de “experiência leiga”, que surge no iní-
cio da década de 1990, a partir das críticas dos modelos anteriores.  
Ao contrário do modelo contextual, reconhece o conhecimento, os sa-
beres e as histórias, crenças e valores de comunidades reais. Considera 
que os cientistas, com frequência, não são razoáveis, e, eventualmente, 
até arrogantes sobre o nível de conhecimento do público, falhando ao 
não fornecer elementos necessários para uma real tomada de decisão 
do público em situações políticas conflitantes. Trata-se, portanto, de 
um modelo mais dialógico e democrático. 

O modelo mais aceito após a década de 1990 e nos dias atuais é 
o de “participação pública”, que não só reconhece, como valoriza a 
opinião do público e seu direito de participar das decisões sobre as 
políticas públicas de CT&I. É considerado um modelo dialógico por 
essência, uma vez que pressupõe a existência de fóruns de debate com 
a participação de cientistas e do público. Ainda assim, é alvo de algu-
mas críticas por estar mais centrado na discussão das políticas cientí-
ficas em lugar da compreensão pública da ciência.

Esses modelos que procuram explicar as relações entre ciência e 
sociedade, partindo de abordagens distintas, são na prática estraté-
gias de divulgação científica para a educação científica dos cidadãos 
em geral. 
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Incorporam preocupações sociais, políticas econômicas e 
corporativas que ultrapassam os limites da ciência pura e 
que obrigaram as instituições de pesquisa a estender a di-
vulgação científica além do círculo de seus pares. O acesso 
às informações de ciência e tecnologia é fundamental para 
o exercício pleno da cidadania. (BRANDÃO, 2009)

Outro campo de estudos que discute a comunicação científica numa 
perspectiva analítica é o da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), que 
defende a participação pública dos cidadãos nos processos decisórios 
sobre CT&I face a sua influência e impacto dessas escolhas na socieda-
de. Como explica Bazzo (2003), as discussões em torno da área de CTS 
abordam a importância de se democratizar o conhecimento acerca das 
relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Isso porque, de acordo 
com o autor, hoje, as questões relativas à ciência e à tecnologia e sua 
importância na definição das condições da vida humana extravasam o 
âmbito acadêmico para converter-se em centro de atenção e interesse 
do conjunto da sociedade.

A comunicação da ciência pode ser vista, ainda, de forma estraté-
gica e em sua dimensão política e educacional. É essencial no processo 
de comunicação pública da ciência, considerando os riscos e implica-
ções do conhecimento aplicado e o interesse público. Essa divulgação, 
seja em sua dimensão midiática, seja nos diferentes formatos e estraté-
gias de expressão pública de C&T, deve ser elaborada com ênfase para 
análise de conteúdos e seus impactos junto à sociedade. (MAZZOCO; 
SOUZA, 2009) 

Mídia, educação e ciência

Numa sociedade em rede, em que a informação circula em dife-
rentes espaços virtuais ou presenciais, o papel da mídia no processo 
de democratização da ciência é essencial. Nas sociedades contempo-
râneas, para que a população em geral possa tornar-se sujeito de suas 
ações e participar, efetivamente, nos processos decisórios em temas 
de natureza polêmica, cujos efeitos e impactos cotidianos permeiam 

projeto_dialogos_ciencias.indd   22 2/5/2011   14:32:54



Mídia e políticas públicas para a comunicação da ciência  // 23 

a vida de todos, a educação científica e a formação de uma cultura 
científica são essenciais para o exercício crítico das políticas públicas 
de CT&I e da produção científica. 

Aprender a discernir sobre os riscos e benefícios da ciência, é exer-
cício de cidadania urgente para que reflexões sobre as diferentes for-
mas das aplicações científicas e tecnológicas façam parte do cotidiano 
das pessoas. Isto porque, quase tudo que acontece é fruto do desen-
volvimento científico e tecnológico, movido por interesses legítimos 
ou não, razão pela qual a população em geral, mais do que ser infor-
mada sobre os resultados da CT&I precisa desenvolver sua capacida-
de crítica e analítica para a tomada de decisões. 

O papel da escola na formação de uma cultura científica é desta-
cado por Zacan (2000, p. 5), quando ressalta o grande desafio do setor 
educacional. Segundo ela, 

O desafio é criar um sistema educacional que explore a 
curiosidade das crianças e mantenha a sua motivação para 
apreender através da vida. As escolas precisam se constituir 
em ambientes estimulantes, em que o ensino de matemá-
tica e da ciência signifique a capacidade de transformação. 
A educação deve habilitar o jovem a trabalhar em equipe, 
a apreender por si mesmo, a ser capaz de resolver proble-
mas, confiar em suas potencialidades, ter integridade pes-
soal, iniciativa e capacidade de inovar. Ela deve estimular 
a criatividade e dar a todos a perspectiva de sucesso. Neste 
contexto deve-se deixar claro que as políticas públicas para 
área de ciência e tecnologia devem ser amplas, envolvendo 
não só a inovação, mas, fundamentalmente, o desenvolvi-
mento das ciências, tendo ainda a educação científica, em 
todos os níveis, como prioritária. É preciso considerar que o 
analfabetismo científico aumentará as desigualdades, mar-
ginalizando do mercado de trabalho as maiorias que hoje 
já são excluídas. Para ser bem-sucedida, a reforma do sis-
tema educacional deve nascer da comunidade, envolver e 
valorizar os professores, a fim de que possamos ter alguma 
perspectiva como nação, na sociedade do conhecimento. 
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Se o papel da escola é essencial para a formação científica de crian-
ças e jovens, não menos importante é o papel da mídia, cujas repor-
tagens são cada vez mais utilizadas na própria escola, porém sem 
o necessário exercício crítico por parte do professor. Nesse sentido,  
a responsabilidade da imprensa em geral, em seus diferentes suportes 
(eletrônica, digital e impressa) é enorme. O poder da mídia na forma-
ção da opinião pública é reconhecido por todos, mesmo considerando 
outras variáveis na construção da cultura científica como escola, mu-
seus, livros, e diferentes grupos sociais. 

O fato é que, qualquer descoberta científica ou aplicação tecno-
lógica rapidamente é veiculada pela mídia, que recorre a especialis-
tas para esclarecerem sobre os diferentes fenômenos e apontarem ca-
minhos e soluções. O problema é que essa divulgação, via de regra, 
ocorre de forma descontextualizada, fragmentada, como foi detectado 
mais uma vez pela pesquisa Fundep/UFMG/Andi (2009), conforme 
dados discutidos neste texto. Como a maioria das notícias não explica 
o processo da produção científica, suas origens e consequências, bem 
como seus agentes financiadores, a informação científica é apreendida 
pela opinião pública e reproduzida nas escolas, ampliando, assim, seu 
grau de influência, de forma acrítica, como se a ciência e a tecnolo-
gia fossem neutras, atemporais. Dessa forma, são desconstituídas de 
contexto histórico, não propiciando a necessária formação da cultu-
ra científica, que exige reflexão sobre o conhecimento e não apenas a 
mera informação.

Além disso, a denominada comunicação de risco, que envolve si-
tuações de crise como a área de saúde, catástrofes, segurança nuclear, 
ciências ambientais face à complexidade inerente, exige uma divulga-
ção científica multifacetada, em que especialistas de diferentes áreas 
do conhecimento com posições diversas possam ser consultados e in-
seridos de forma comparativa e analítica nos textos jornalísticos. 

Latour e Woolgar (1997, p. 25) já chamaram a atenção para a neces-
sidade de uma reflexão ampla sobre as pessoas que falam sobre ciên-
cia, criticando os jornalistas que se orgulham de “estender o tapete 
vermelho da vulgarização sob os pés do cientista”. Lembram que: 
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[...] os próprios cientistas fazem suas ciências, seus discur-
sos sobre a ciência, sua ética da ciência, suas políticas da 
ciência e, quando são da esquerda, suas críticas e autocrí-
ticas da ciência. Os outros ouvem. O ideal político e epis-
temológico é que não haja uma palavra da metalinguagem 
da ciência que não seja tomada dos próprios cientistas.

A visão crítica de Latour e Woolgar sobre o processo de divulga-
ção científica vem sendo finalmente incorporada por alguns jornalis-
tas e divulgadores da ciência, que se recusam a continuar sendo meros 
tradutores do conteúdo da produção científica e começam a se colocar 
numa postura de intérpretes do conhecimento. Esse é, por exemplo, 
a postura de Bueno. Em artigo publicado no Portal On-line da Revista 
Imprensa, em 25 de fevereiro de 2010, intitulado “Pesquisa, inovação e 
competência brasileiras” Bueno alerta:

É forçoso reconhecer a interferência abusiva dos lobbies, 
que nas esferas governamentais e no Congresso, tentam  
(e muitas vezes conseguem), orientam o esforço de pesquisa 
no sentido de favorecer os seus interesses, desestimulando 
investigações que possam promover alternativas aos seus 
produtos ou buscando benesses para aumentar o seu mo-
nopólio. Este é o caso da indústria de biotecnologia (que se 
encastelou na CTNBio e anda ditando regras há um bom 
tempo), da indústria agroquímica, da indústria farmacêuti-
ca e de outras menos votadas que, aqui e lá fora, têm es-
tabelecido parcerias espúrias com governos e parlamentos.  
É de se lamentar que a imprensa que cobre C & T não cos-
tume entrar no mérito dessas questões e que continue sen-
do cúmplice de fontes empresariais ou oficiais, veiculando 
informações comprometidas com interesses comerciais ou 
políticos. O jornalismo científico precisa participar mais ati-
vamente do debate sobre a definição da política brasileira 
de ciência, tecnologia e inovação, ser mais investigativo, 
pluralizar mais as fontes de informação, enxergar além da 
notícia.
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A quase ausência de uma cobertura científica que discuta a polí-
tica científica do país também tem sido objeto de reflexão de Caldas: 
(2000, p. 8) 

Por desconhecimento da história da ciência, das relações 
de poder que envolvem a área, os jornalistas raramente 
discutem a política pública para a área de ciência e tecno-
logia. Quando o fazem, estão praticamente centrados na 
abordagem do volume e distribuição de recursos, além de 
programas de bolsas de estudos. Não se observa, cotidiana-
mente, uma reflexão sobre o modelo brasileiro de políticas 
públicas de C&T, quais pesquisas estão sendo financiadas, 
seus resultados, distribuição geográfica, critérios de finan-
ciamento e relevância social. 

É essencial, no processo de divulgação científica, a necessária re-
flexão sobre as relações de poder que envolvem a produção científica. 
Não se trata, obviamente, de demonizar os diferentes atores sociais 
que envolvem a política científica do país, seja a comunidade científi-
ca, o governo, o setor produtivo, mas garantir a polifonia das vozes, 
considerando o papel e o poder da mídia na formação do imaginário 
social, calcado em uma aldeia global, em que tudo se articula em teias 
multimídias, com informações fragmentadas, destituídas de contexto, 
sem uma perspectiva histórica, que permita interligar o presente ao 
passado, estabelecendo correlações para uma perspectiva futura. 

É fundamental, portanto, uma reflexão crítica sobre o papel da mí-
dia no processo de divulgação científica para o retorno de uma utopia 
social que substitua a práxis e a lógica do consenso fabricado pelo 
sujeito histórico do consenso negociado. A mídia é, sem dúvida al-
guma, um importante agente no desenvolvimento de uma cidadania 
ativa, em que a ação transformadora seja um passo natural à formação 
de uma consciência individual e coletiva. Desvelar o mundo científico 
construído pela mídia implica em ajudar as pessoas a encontrarem um 
sentido nas aparências para a formação plena da cidadania.
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Como explica Sagan (1996, p. 21-12), 

[...] sei que as consequências do analfabetismo científico 
são muito mais perigosas em nossa época do que em qual-
quer outro período anterior. É perigoso e temerário que 
o cidadão comum continue a ignorar o aquecimento glo-
bal, por exemplo, ou a diminuição da camada de ozônio, 
a poluição do ar, o lixo tóxico e radioativo, a chuva ácida,  
a erosão da camada superior do solo, o desflorestamen-
to tropical, o crescimento exponencial da população. [...] 
Como podemos executar a política nacional – ou até mes-
mo tomar decisões inteligentes sobre nossas próprias vidas 
– se não compreendemos as questões subjacentes. 

Cenário atual

Pesquisa de percepção pública da ciência intitulada “Ciência, 
Tecnologia e Inovação na Mídia Brasileira” foi realizada pela Fundep/
UFMG/ANDI no período de 2007 a 2008. O universo estudado foi de 
62 jornais e contou com uma amostra de 2.599 notícias distribuídas 
em jornais de abrangência nacional como Correio Brasiliense, Folha de S. 
Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo, 44 veículos de abrangência regio-
nal (principais veículos das capitais brasileiras), 12 veículos de abran-
gência local do Estado de Minas Gerais e dois veículos especializados 
em temas econômicos. Seus resultados são reveladores e merecem um 
exame atento. 

Se por um lado evidencia que o interesse público prioritário con-
tinua sendo em conteúdos na área de Saúde (28,4%), Biológicas em 
geral (20,7%), seguido de Exatas e da Terra (17,9%), demonstra algo 
preocupante: a área de Ciências Humanas (12%) e as Sociais Aplicadas 
(5,6%) continuam sendo as de menor presença na mídia, apesar de 
sua importância para uma maior percepção, explicação e reflexão dos 
fenômenos sociais. A mesma pesquisa indica que os temas mais divul-
gados são os que envolvem repercussão de pesquisas científicas espe-
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cíficas (31,5%) e que a realização de eventos contribui para influenciar 
a produção de notícias sobre ciências (11,8%). 

A boa notícia é que cresce significativamente a divulgação da pro-
dução científica nacional em contraposição às notícias oriundas de 
outros países, que detêm apenas 11,8% das publicações em geral, mas 
que nos veículos de abrangência nacional é de 16,3%.

O grande desafio continua sendo, porém, a divulgação da produ-
ção científica contextualizada e desenvolvida numa perspectiva ana-
lítica. Ainda de acordo com a mesma pesquisa, a maioria das notícias 
analisadas (86,4%) eram totalmente descontextualizadas, dificultando, 
assim, a formação de uma cultura científica. Em apenas 12,3% dos tex-
tos havia menção a questões éticas. Em 2007, boa parte das matérias 
discutia os impactos ambientais (29%) e em 2008, a pesquisa com célu-
las-tronco estava presente na maioria dos textos (60,7%). Esses resul-
tados, por si só, não são surpreendentes, em função do amplo debate 
que se fazia no mundo, naquele momento, sobre a questão climática 
e as células-tronco. Surpreende, no entanto, que temas de interesse 
público como energia nuclear que mobilizaram disputas internas no 
governo Lula com a retomada do Programa Nuclear Brasileiro, em 
2007, objeto de amplas discussões em meados das décadas de 1980 e 
1990, tenha aparecido de forma residual no universo pesquisado.

O descolamento da mídia sobre a importância da divulgação cientí-
fica numa perspectiva estratégica da C&TI para a formação da cultura 
científica e desenvolvimento regional ou nacional fica evidente com a 
menção do tema em apenas 4% dos textos. Ao mesmo tempo em que 
a temática do desenvolvimento está praticamente ausente, a relação 
entre ciência e o crescimento econômico registrada em apenas 3,8% das 
notícias coletadas, a ausência de correlação da C&TI como fator para 
a erradicação da pobreza (02%) e à melhoria de indicadores sociais 
(0,9%) atestam, mais uma vez, que a divulgação da produção científica 
nacional é realizada de forma burocrática, sem uma percepção da mí-
dia sobre seus efeitos sociais, o que é no mínimo inquietante. 

Igualmente, a pesquisa mostra que não existe na grande maioria 
dos textos presentes no período selecionado (2007-2008), uma cober-
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tura com relação às políticas públicas de CT&I e quando ela ocorre 
também é desprovida de reflexão. Apenas 15,8% dos textos “abordam 
de forma mais ampla a CT&I” e, assim mesmo, a partir da repercus-
são de eventos, políticas públicas específicas e divulgação de novas 
legislações da área. Outro aspecto não menos importante registrado 
pelo trabalho é que as principais fontes presentes nas notícias são em 
sua grande maioria elaboradas com fontes únicas (55%) e que a maior 
parte delas é oriunda das universidades e instituições de pesquisa 
(51,2%), o que denota a falta de exercício da pluralidade de vozes. 
Ressalta, ainda, que não há preocupação da mídia em estabelecer uma 
conexão com o setor produtivo, uma vez que as fontes do setor empre-
sarial estão presentes em apenas 8,8% das notícias. Já a sociedade civil 
organizada, aparece em apenas 3,5% dos textos. 

Outro problema importante detectado pela pesquisa é que prati-
camente inexistem registros sobre o contraditório nas notícias veicu-
ladas, em prejuízo de uma visão dinâmica da ciência. A inserção do 
debate de opiniões divergentes aparece em apenas 10,6% dos textos 
e quando isso ocorre 54,7% delas “são de ordem técnica, referentes 
a discussões acerca dos procedimentos adotados pelas pesquisas ou 
políticas públicas”. A visão dominante da mídia sobre a divulgação 
científica de forma meramente burocrática – divulgação do resultado 
de uma pesquisa ou de um evento científico – fica claro nos raros re-
gistros de opinião. Apenas 7,2% estão em artigos assinados e 1,3% em 
editoriais, revelando que o tema ainda não é considerado estratégico 
para os jornalistas ou donos de jornais.

Dessa forma, a partir desta importante e detalhada pesquisa, que 
corrobora e amplia resultados de trabalhos anteriores, lacunas impor-
tantes podem ser observadas na divulgação científica brasileira, uma 
vez que atores estratégicos em CT&I como representantes dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, do setor produtivo e da socieda-
de civil organizada, praticamente não têm voz na mídia na área de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, apesar de sua relevância para o país. 
Esse gap de múltiplas vozes incorporando as dissonâncias e não ape-
nas as convergências prejudicam a formação crítica de uma cultura 
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científica nacional e a participação efetiva da sociedade na formulação 
de políticas científicas nacionais, cujos efeitos e impactos sofrem dire-
tamente seus impactos e efeitos, sem que possam dialogar sobre o real 
interesse público das pesquisas em desenvolvimento e a distribuição 
de seus financiamentos.

Gramsci (FREITAG, 1979, p. 5) já chamava a atenção para os riscos 
de uma produção científica vinculada ao Estado, principalmente em 
sistemas capitalistas. “A Ciência criada e mutilada pela produção capi-
talista, uma Ciência sem crítica, sem reflexão, sem negação, a Ciência 
reduzida a um método de adequação dos meios e fins, permeia hoje 
as três instâncias: a infraestrutura, a sociedade política e a socieda-
de civil”. A neutralidade da Ciência é diariamente questionada pelos 
próprios detentores da produção científica, embora os mais ortodoxos 
ainda continuem a defendê-la. Freitag (1979, p. 8) lembra que a Ciência 
mostra-se “caleidoscopicamente, ora como força produtiva, ora como 
poder, ora como ideologia, ao mesmo tempo causa e efeito do proces-
so de acumulação do capital e funcionando, em todas as instâncias, 
como fato de reprodução das relações de produção”.

O comportamento social é influenciado pelo saber. É a distribuição 
do saber que determina a formação das organizações sociais, a capa-
cidade crítica do indivíduo em compreender a sociedade em que vive 
e poder assim reivindicar mudanças. O uso do saber nas relações de 
poder já foi evidenciado por Foucault. (1972 apud MACHADO, 1981, 
p. 191) Para ele, o indivíduo é uma produção do saber e do poder. 
Não há saber neutro. Todo saber é político [...] Todo saber tem sua 
gênese em relações de poder. Na perspectiva de Foucault, percebe-se 
a importância da formação da opinião pública por meio da divulga-
ção da informação científica, não no sentido técnico, mas completo do 
processo de produção do conhecimento e sua aplicação social.

Políticas públicas de comunicação em C&TI

Para a articulação nacional das políticas públicas de C&TI foram 
instituídas algumas instâncias. Uma delas é a criação da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (Secis), no MCT, em 2003;  
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a constituição Conselho Nacional de Secretarias Estaduais para 
Assuntos de Ciência e Tecnologia (Consecti), em 2005 e o Conselho 
Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), 
em 2007. 

O reconhecimento oficial da importância da formação de uma cul-
tura científica no país começa com a inserção governamental do tema 
“C&T para a inclusão Social” durante a II Conferência Nacional de 
Ciência e Tecnologia, em 2001 (governo FHC). A proposição é ratifi-
cada na linha de ação VII do Livro Branco (2002, p. 67) com o tópico 
“Educar para a sociedade do conhecimento”, em que várias ações es-
tão previstas, entre elas “divulgar a cultura científica e tecnológica na 
sociedade”. 

A proposta tem continuidade no governo Lula, com a criação 
da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em 2004 e sua manu-
tenção na III Conferência (2006) com a linha de ação IV “C&T para 
o Desenvolvimento Social” e o tópico 18 “Popularização de C&T 
e Melhoria do Ensino de Ciências”, tema também incluído na IV 
Conferência de maio de 2010, cujo tema central é “Política de Estado 
para Ciência, Tecnologia e Inovação com vista ao Desenvolvimento 
Sustentável”. Precedida por conferências regionais, tem como um dos 
tópicos de discussão n. IV “Ciência, Tecnologia para o Desenvolvimento 
Social”, no qual a construção da cultura científica (popularização e 
apropriação de C&T), C&TI e Educação, C&T, Democratização e 
Cidadania foram alguns dos temas debatidos. Por outro lado, surpre-
endentemente, a mídia e seus representantes estiveram praticamente 
ausentes dessa discussão. 

Necessário, porém, reconhecer que os investimentos na área de 
comunicação pública da ciência também têm crescido, embora ainda 
longe do desejado, principalmente na área de pesquisa sobre a di-
vulgação científica na mídia. Dados oficiais da Secretaria de Ciência 
e Tecnologia para Inclusão Social (Ceais) do MCT mostram que, de 
2003 a 2008, foram destinados cerca de 378 milhões de reais para o 
“Plano de Ação Desenvolvimento Social e Popularização de C&T”. 
(UDERMAN; ROCHA, 2009, p. 124) Os recursos provenientes das 
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Ceais, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Fundep são, po-
rém, distribuídos assimetricamente entre as regiões do país: Sudeste 
(54,7%); Nordeste (30,2%); Centro-Oeste (8,9%); Sul (5,7%) e Norte 
(0,5%). 

Com relação à distribuição de recursos o panorama não é dife-
rente, ficando os estados do Rio de Janeiro com 25,9%, seguido de 
Minas Gerais (21,1%), Pernambuco (8,4%), Distrito Federal (7,9%), 
São Paulo (7,4%), Paraíba (6,1%), Rio Grande do Norte (6,0%). Entre 
os demais estados da federação, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e 
Sergipe tiveram recursos que variaram entre (2,8% a 1,7%), enquanto 
os demais: Acre, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, Piauí, 
Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, 
Santa Catarina ficaram entre (0,0% a 0,8%), evidenciando, assim, a 
grande disparidade nas ações de governo.

No âmbito específico de financiamentos para projetos de popula-
rização da ciência (pesquisas, criação de museus e centros de ciência 
e educação científica nas escolas), as agências de fomento nacionais e 
estaduais (Finep, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico, Fundações e Entidades de Amparo à Pesquisa) têm 
ampliado o número de editais. O CNPq, ao reconhecer a importância 
da área criou um Comitê Assessor especificamente sobre Divulgação 
Científica, sem incluir a participação de pesquisadores da área de 
Comunicação. A Fapesp de São Paulo, por exemplo, criou em 1999 o 
Projeto Mídia Ciência com bolsas para estudantes de iniciação cien-
tífica e de pós-graduação (Mestrado e Doutorado). A Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), de Minas 
Gerais, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, da 
Bahia e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 
(Faperj), do Rio de Janeiro são outras das Fundações e Entidades de 
Amparo à Pesquisa (Fap’s) que têm aberto editais específicos para a 
divulgação científica. 

Embora essas iniciativas sejam fundamentais, os recursos ainda 
são incipientes e mal distribuídos como pode ser verificado nos da-
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dos oficiais do MCT. É preciso, ainda, que os agentes financiadores 
da pesquisa ampliem os recursos para as pesquisas qualitativas sobre 
a divulgação da ciência para uma melhor compreensão não apenas 
do quanto, mas, sobretudo, de como a pesquisa é divulgada, seus va-
lores, abordagens, enquadramentos. Sem negar o importante papel 
das pesquisas quantitativas, cujos resultados denotam o que e onde é 
divulgado na mídia, é essencial ampliar as pesquisas que têm por ob-
jetivo verificar como se configuram o discurso científico e o discurso 
jornalístico e como são percebidos pela opinião pública para subsidiar 
o processo de formação na área. 

Para além da divulgação científica

Fourrez (1995, p. 222) reflete sobre o papel da divulgação cientí-
fica, principalmente na área médica, observando que é preciso ofe-
recer conhecimentos científicos suficientemente práticos para que as 
pessoas possam “ponderar sobre as decisões com melhor conheci-
mento de causa, ou pelo menos saber em que ‘especialista’ eles po-
dem confiar”. Afirma ainda que “para ser um indivíduo autônomo e 
um cidadão participativo em uma sociedade altamente tecnicizada 
deve-se ser científica e tecnologicamente ‘alfabetizado’”.

O papel mobilizador da comunicação em geral e da mídia em par-
ticular para a educação ambiental é ressaltado por Caldas (2009, p. 51), 
para quem 

[...] a mobilização para a transformação social começa pela 
aquisição de conhecimento, passa pela conscientização do 
problema e se transforma em ação cotidiana pelo interes-
se público, coletivo, quando precedido pela leitura crítica 
do mundo e da mídia. Para isso, é necessário, numa pers-
pectiva transdisciplinar, a ação conjunta de educadores 
de diferentes áreas do conhecimento e de comunicadores, 
profissionais ou não, para democratizar efetivamente a in-
formação ambiental.
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Considerações finais 

Embora seja inegável a melhoria da divulgação científica e a amplia-
ção da cobertura da área, persistem problemas de descontextualizarão 
da produção científica. Além disso, observa-se pelos resultados da pes-
quisa Fundep/MG/Andi (2009), que as políticas públicas de CT&I ain-
da representam um espaço minoritário das notícias veiculadas pelos 
jornais, apesar de sua importância para a compreensão do seu papel no 
desenvolvimento do País e qualidade de vida da população. 

Considerando que a ciência é uma atividade humana e não é des-
tituída de seu contexto histórico e social, cresce a responsabilidade da 
mídia, de jornalistas e cientistas na formação de uma cultura científica 
cidadã, em que a sociedade brasileira, em suas diferentes representa-
ções sociais possa participar ativamente da formulação e nas decisões 
da política científica. Para isso é necessário a construção de uma cultu-
ra científica que leve em consideração o papel estratégico da CT&I no 
cenário nacional, bem como seus riscos e benefícios. 

Nesse sentido, a melhor estratégia é a construção coletiva do co-
nhecimento no processo de divulgação científica, em que jornalistas e 
pesquisadores de todas as áreas, inclusive de Comunicação, possam 
atuar em regime de parceira, considerando o interesse público.
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