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UM OLHAR SOBRE A DEFINIÇÃO  
DE CULTURA E DE CULTURA CIENTÍFICA

Cristiane de Magalhães Porto

Por uma definição de cultura

Ao buscar uma definição operacional de cultura para esta parte do 
texto, descobre-se como o termo cultura desdobra-se e redimensiona-
se, formando uma urdidura de significados e significantes. Dessa ma-
neira, tem-se observado que a cultura tem materialidade institucional 
e enfrenta problemas comparáveis a outras áreas de políticas públicas. 
Sofre com demandas relativas à carência de recursos financeiros e de 
gestão. De outra maneira, enfrenta problemas que exigem um trata-
mento conceitual e político diferenciado.

Assim, a cultura não funciona como imperativo categórico, 
mas é carregada pela historicidade das instituições que a 
delimitam e que configuram as políticas publicas culturais. 
As decisões conceituais por um ou outro conjunto de sig-
nificados são tácitas ou explícitas e impõem traduções ins-
titucionais e estilos de governo, embora esses derivem não 
apenas dos conceitos, mas do conjunto de forças sociais e 
políticas, concepções e interpretações sobre o objeto e as 
estratégias de intervenção. (SILVA, 2007, p. 4)

Ao considerar que a definição do termo cultura vem redimensio-
nando-se através da história, é importante estampar no texto algumas 
das definições que também serviram de base para que a cultura tenha 
obtido essa mobilidade de conceitos. Para Durkheim, a cultura é uma 
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dimensão da personalidade social dos indivíduos que se constituí por 
meio da interiorização e dos modelos e valores funcionais para a ma-
nutenção da ordem social. Assim, considera os indivíduos como um 
produto da vida comum do que das forças da determinação da vida, 
isto é, tudo é devido, sobremaneira, a ação da sociedade. Durkheim 
atribui maior importância aos valores morais e as dimensões do tipo 
religioso para a manutenção da coesão social quando se baseia a soli-
dariedade social nos próprios vínculos sociais que se estabelecem no 
interior da organização produtiva. (CRESPI, 1997)

É importante considerar também que: 

A cultura é a própria identidade nascida na história, que ao 
mesmo tempo nos singulariza e nos torna eternos. É índi-
ce e reconhecimento da diversidade. É o terreno privile-
giado da criação, da transgressão, do diálogo, da crítica, do 
con flito, da diferença e do entendimento. (CAMPOMORI, 
2008, p. 78-79)

Dentro da perspectiva contemporânea, assiste-se a um alargamen-
to acerca do conceito de cultura. A cultura passa a ser concebida como 
algo multidisciplinar com sua transversalidade inerente, dando ori-
gem a recortes temáticos dentro da própria definição do termo cultu-
ra. Uma das definições para cultura considerada no percurso do texto 
assume a seguinte explicação: 

Conjuntos de rasgos distintivos materiais e espirituais, in-
telectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou 
grupo social. Ela engloba artes e letras, modos de vida, di-
reitos fundamentais ao ser humano, sistemas de valores, 
tradições e crenças. (MONDIACULT; MÉXICO, 1982) 

Ainda trabalhando o conceito de cultura, faz-se a apropriação da 
definição proposta por Max Weber e relida por Geertz (1989, p. 4), 
quando afirma que 

[...] o homem é um animal amarrado a teias de significados 
que ele mesmo teceu, assumindo a cultura como sendo es-
sas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 
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experimental em busca de leis, como uma ciência interpre-
tativa, à procura de significados.

Geertz (1989, p. 30-31), propõe ainda uma

[...] análise cultural é (ou deveria ser) uma adivinhação dos 
significados, uma avaliação das conjeturas, um traçar de 
conclusões explanatórias a partir das melhores conjeturas 
e não a descoberta de um Continente dos Significados e o 
mapeamento da sua paisagem incorpórea.

Geertz defende ainda, que os seres humanos são incompletos por-
que são históricos; a cultura é entendida enquanto um componente 
interno essencial da natureza humana, estando, portanto, atrelada 
tanto ao contexto biológico como ao contexto evolutivo. Detecta-se 
na cultura uma diferença tênue, pois os autores defendem a cultura 
também como uma ciência, como um documento de afirmação con-
figurado por expressões sociais. Essas expressões, por vezes, se mos-
tram superficialmente de maneira enigmática. Ainda na acepção de 
Geertz (1989), não concorda com a possibilidade de ir ao encontro de 
um universal (natureza humana, germes originais do pensamento, in-
consciente) além ou aquém da cultura.

De acordo com Malinowski (2009), numa perspectiva funcionalista 
onde ele buscava explicar a variedade e diferenciação como um máxi-
mo divisor comum na diversidade, explica,

[...] a cultura consiste no conjunto integral dos instrumentos 
e bens de consumo, nos códigos constitucionais dos vários 
grupos da sociedade, nas ideias e artes, nas crenças e costu-
mes humanos. Quer consideremos uma cultura muito sim-
ples ou primitiva, quer uma cultura extremamente comple-
xa e desenvolvida, confrontamo-nos com um vasto disposi-
tivo, em parte material e em parte espiritual, que possibilita 
ao homem fazer face aos problemas concretos e específicos 
que se lhe deparam. (MALINOWSKI, 2009, p. 45) 

Para Certeau (1996), a cultura é julgada devido às operações e não 
pela possessão dos produtos culturais. Dá-se relevância a questão 
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da cultura que não se configura apenas como informação, mas como 
uma série de operações em função das relações sociais estabelecidas. 
Apodera-se de um saber e com isso mudar a direção e a força imposta, 
redimensionando a informação e seu modo.

Importante evidenciar que, existe uma convergência silenciosa das 
diversas concepções de cultura. A ideia que norteia parte dos estudos 
sobre cultura, considera que a partir de sua dupla função de orien-
tadora e tradutora de processos comunicativos, materializados em 
múltiplos sistemas simbólicos, convicções e valores, ela porta-se em 
constante transformação. As interlocuções teóricas sobre cultura de-
marcam, transparentemente, uma propensão a entendê-la como uma 
construção de um saber coletivo produzido por processos cognitivos 
e comunicativos diferenciados, em função dos quais os indivíduos de-
finem as esferas que são denominadas de realidade.

No século XX a cultura passa a ser tratada como um sis-
tema ou sistemas de significação, mediante os quais, uma 
dada ordem social é comunicada, vivida, reproduzida, 
transformada e estudada. Cultura torna-se então um vo-
cábulo polissêmico e, mais que isso, em transformação, em 
um contínuo processo de ampliação e desdobramento de 
significados. Configura-se como palavra que a priori reme-
te à nossa relação com o mundo, à civilização, ao conjunto 
de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, 
costumes etc. (CAMPOMORI, 2008, p. 75)

Dessa maneira, entende-se também, cultura como objeto de um 
interesse disciplinar, referindo-se a comportamentos de ordem secun-
dária a partir dos quais observa-se, analisa-se, compara-se e circuns-
tancializa-se práticas culturais de primeira ordem que surgem eti-
quetadas com múltiplas interferências de ordem inter e transcultural. 
(OLINTO, 2008)

Na verdade trata-se de um conceito, algumas vezes, de um concei-
to difuso e contraditório. Mesmo reconhecendo que existem diversas 
acepções sobre cultura é certo afirmar que há uma grande represen-
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tatividade de estudiosos que afirmam que as concepções de cultura 
convergem, ainda que silenciosamente, na ideia de ela exercer a dupla 
função de orientadora e de tradutora de processos comunicativos que 
se materializam em diversos sistemas simbólicos, em convicções e va-
lores, responsáveis tanto pela manutenção e reprodução de sistemas 
sociais quanto pela sua constante transformação. (OLINTO, 2008)

Ainda em meio à urdidura acerca das acepções sobre cultura é im-
portante salientar que na formação da Sociedade da Informação surge 
mais um desdobramento para o termo cultura, a denominada cultura 
midiática nesta cultura a mídia representa tanto os produtos quanto 
os condicionamentos desse próprio processo cultural.

Meios de comunicação não interessam apenas na qualida-
de de meios técnicos, mas, do ponto de vista histórico e 
sistemático, eles correspondem às formas e representações 
características do pensamento, da percepção e da sensação. 
Se neste sentido as formas da mediação ocupam espaços 
privilegiados nos questionamentos de uma ciência da cul-
tura, inversamente, todas as análises da mídia deveriam 
refletir-se nos campos culturais e/ou nos contextos estéti-
cos. Isso poderia significar, em outras palavras, o estabele-
cimento de conexões recíprocas em todos os níveis de in-
vestigação dos processos estéticos, culturais e midiáticos. 
(OLINTO, 2008, p. 79)

Reconhece-se que a cultura configura-se como uma teia de signi-
ficações, e na sociedade atual, este aspecto desdobra-se no momento 
em que surge uma hibridez de culturas caracterizada por uma mescla 
ou convivência de várias culturas. Dessa maneira, a cultura midiática 
localiza-se em meio a esse misto de culturas que viabiliza a dissemi-
nação veloz de informações e o ingresso às tecnologias a quantidade 
considerável de pessoas nas mais diversas partes do Planeta. 

É importante considerar que a cultura midiática pode ser consi-
derada como uma consequência da globalização, esta pode ser ca-
racterizada 
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[...] pela tendência à padronização dos produtos e à massi-
ficação do consumo, agora verificado em escala planetária, 
e pela propensão a uniformizar os comportamentos, tendo 
as grandes empresas de mídia como disseminadoras dessa 
estandardização dos valores e hábitos da população mun-
dial. (SANTOS et al., 2009, p. 20)

Ao inserir o processo de globalização para demarcar melhor a cul-
tura midiática, não intenciona-se discutir mais detalhadamente o ter-
mo. Todavia, lança-se mão de uma maneira de localizar, mais objeti-
vamente, como a cultura midiática caracteriza-se ao perceber que seu 
surgimento, em parte, é consequência do processo de globalização.

Isso posto compreende-se que:

[...] a globalização da comunicação viabiliza a dissemina-
ção rápida de informações e o acesso às tecnologias a quan-
tidade crescente de pessoas em qualquer parte do planeta. 
[...] a apropriação da tecnologia software que possibilitam 
criação de sites ou blogs, aparelhos de gravação e edição 
audiovisual, suportes (como o CD-ROM e o play multimí-
dia) e equipamentos, a exemplo da câmera digital e telefo-
ne celular – por indivíduos ou grupos organizados, que se 
tornam produtores e disseminadores de informação e da 
cultura. (SANTOS, et al, 2009, p. 21)

A cultura midiática está no núcleo da globalização e também no 
centro das transformações sociais. Consequentemente, ela propicia 
mudanças nos diversos segmentos da sociedade e na vida cotidiana 
dos indivíduos. Isso resulta em um movimento onde essa cultura so-
fre ações que geram mudanças em ambientes díspares de veiculação 
da informação. E, ainda, nos mais variados suportes que propiciam a 
interação com o receptor, construindo e localizando o indivíduo neste 
novo momento cultural da sociedade.

Percebe-se que, é importante não deter-se em apenas uma defini-
ção de cultura, mas atentar para os mais diversos deslocamentos que o 
termo assume e, ainda como ele se apresenta diversos e múltiplos nas 
definições que lhes são propostas. Em seu caráter trans e interdiscipli-
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nar a cultura estabelece uma ampliação de fronteiras, delineando uma 
nova maneira de se pensar a cultura, isto é, além dos textos e imagens, 
estendendo-se todas as demais formas midiáticas possíveis, revelando 
um interesse crescente pelos novos processos eletrônicos digitais.

Portanto, os novos mundos das realidades virtuais, dos ciberes-
paços e da hipermídia motivaram debates sobre a própria definição 
do que vem a ser realidade. Isso que interfere diretamente no que se 
entende ou concebe-se como cultura no tempo atual. Considerando 
todos os pontos aqui delineados, verifica-se que no lastro das discus-
sões e diálogos acerca da cultura e seus desdobramentos, visualiza-se 
o surgimento de mais uma linha nesta urdidura, trata-se da cultura 
científica. Uma interlocução sobre esse veio da cultura irá compor o 
ponto seguinte deste texto, objetivando não apenas expor definições, 
mas evidenciar a importância da formação de uma cultura científica 
no Brasil.

Cultura científica: uma releitura

No momento que o homem exerce seu poder de nomear é como se 
a cada nome por ele criado, fossem abertos diversos veios, ou seja, se-
ria o instante do “Jardim dos caminhos que se bifurcam”. (BORGES, 2003) 
Esses caminhos se entrelaçam e desdobram-se, dando origem as mais 
diversas leituras em uma rede de diálogos onde a todo o momento, 
originam-se termos e a necessidade de definir, margear e discutir os 
mais variados olhares. O proposto nesta parte do texto é um recorte 
e uma discussão sobre cultura científica. Com base nas definições e 
caracterizações adotadas por alguns estudiosos, instaurando uma dis-
cussão de como é possível sedimentar uma cultura científica no Brasil. 
Importa salientar que a exposição acerca de cultura científica estará 
balizada no uso da Internet como possível fomentadora dessa cultura 
no País. 

É redundante afirmar que a sociedade contemporânea, com o ad-
vento das tecnologias da informação assiste a uma transformação no 
qual muitos dos conceitos e definições estão em mutação e, mesmo 
assim, dialogam entre si. A cultura, de modo geral, redimensiona sua 
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maneira de se colocar na sociedade e assiste-se a uma nova maneira de 
pensar e fazer cultura. De acordo com Rubim (2008, p. 23),

A digitalização da cultura, a veloz expansão das redes e a 
proliferação viral do mundo digital realizam mutações cul-
turais nada desprezíveis e desafiam, em profundidade, as 
políticas culturais na contemporaneidade. A aceleração do 
trabalho intelectual; a radicalização da autoria; as poten-
cialidades do trabalho colaborativo; a interferência do digi-
tal em procedimentos tradicionais (copyleat, por exemplo); 
a inauguração de modalidades de artes; a gestação de ma-
nifestações da cultura digital; a configuração de circuitos 
culturais alternativos; a intensificação dos fluxos culturais, 
possibilitando mais diálogos e, também, mais imposições; 
enfim, os novos horizontes culturais possíveis, com o ad-
vento da cultura digital, colocam desafios de grande enver-
gadura para as políticas culturais. Acompanhar e propor 
políticas culturais para este expansivo e veloz mundo di-
gital é, sem dúvida, um dos maiores desafios presentes na 
contemporaneidade.

Dessa maneira, iniciar uma parte de um texto, visando descrever 
alguns dados importantes acerca da ciência e do que é cultura cientí-
fica não deixa de ser um risco e um desafio. Risco porque, em torno 
dos conceitos, muito tem que ser construído, em especial no Brasil. 
Portanto, antes de adentrar-se mais diretamente no tema cultura cien-
tífica, observou-se a necessidade de, ainda que horizontalmente, fazer 
um desvio e abordar alguns pontos sobre conhecimento científico e 
ciência. Em seguida, tratar-se-á da cultura científica, visando estabe-
lecer interlocuções entre alguns autores e o que está sendo feito no 
Brasil para a promoção desta.

Todas as ações humanas são motivadas por conhecimentos que 
têm origens diversas. O conhecimento oriundo do senso comum, o 
conhecimento religioso e o conhecimento científico norteiam a vida 
humana e proporcionam uma concepção de mundo. Contudo, essas 
formas de conhecimento apresentam naturezas diversas e visões dife-
rentes sobre o mundo.
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A ciência distingue-se do senso comum porque este é uma 
opinião baseada em hábitos, preconceitos, tradições cris-
talizadas, enquanto a primeira baseia-se em pesquisas, in-
vestigações metódicas e sistemáticas e na exigência de que 
as teorias sejam internamente coerentes e digam a verdade 
sobre a realidade. (CHAUÍ, 2000, p. 319)

A ciência, uma das maiores atividades humanas, passou por pro-
fundas transformações ao longo dos séculos. Historicamente, Chauí 
(2000) identifica três principais concepções de Ciência e de ideal de 
cientificidade: a Racionalista, a Empirista e a Construtivista. Diferente 
das concepções racionalista e empirista que consideravam as teorias 
científicas como verdades absolutas, a concepção construtivista con-
sidera que a ciência procura estabelecer modelos explicativos para a 
realidade a fim de produzir verdades aproximadas, que podem ser 
corrigidas, modificadas e até substituídas por outras que possam ex-
plicar melhor os fenômenos.

Isabelle Stengers (2002) afirma que os cientistas tratam os fenô-
menos segundo um modelo paradigmático prático e teórico do seu 
tempo, imposto a ele por força das evidências. O paradigma define os 
modelos e critérios que servirão de suporte para se chegar a respostas 
aceitáveis. Fora de um paradigma não há como construir uma opinião. 
Mas como se encontra o paradigma atual diante da crise epistemoló-
gica vigente? Segundo Santos (2006), o paradigma dominante está em 
profunda crise, e se traduz a partir de uma pluralidade de condições 
sociais e teóricas. Avanços do conhecimento em muitas áreas contribu-
íram para a crise do paradigma moderno, culminando na emergência 
de um novo paradigma que vislumbra não só um paradigma científi-
co, como também um paradigma social. (SANTOS, 2006) 

A ciência pós-moderna caminha na trajetória inversa da do século 
XVI, baseada no modelo cartesiano. Ela abandona o estado privilegia-
do de racionalidade, que pouco tem contribuído para a compreensão 
do mundo, para formar indivíduos voltados a um paradigma social. 
(SARMENTO; PEREIRA, 2007) O paradigma a emergir na ciência pós-
moderna “não pode ser apenas um paradigma científico (o paradigma 
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de um conhecimento prudente), tem que ser também um paradigma 
social (o paradigma de uma vida decente)”. (SANTOS, 2006, p. 60) 
Santos (2006) afirma que a ciência pós-moderna surge a partir de uma 
ruptura epistemológica que simboliza um salto qualitativo do conhe-
cimento científico para o conhecimento do senso comum, não despre-
zando o conhecimento que produz tecnologias, mas entendendo que 
esse conhecimento deve traduzir-se em sabedoria de vida.

O conhecimento científico tem trazido muitos benefícios para a 
humanidade, desde o aumento da qualidade de vida às possibilida-
des de compreensão dos fenômenos naturais. É certo que o impacto 
negativo da ciência e do progresso tecnológico reflete a sua natureza 
ambígua. O Movimento Ambiental em reação aos danos provocados à 
natureza pelo progresso tecnológico é um exemplo do paradoxo cien-
tífico: ao mesmo tempo em que traz benefícios para a humanidade, 
tem gerado sérios problemas como o efeito estufa, a degradação da ca-
mada de ozônio, a diminuição da biodiversidade, entre outros. Muito 
se tem discutido sobre importância do conhecimento científico para a 
formação do indivíduo e não há como negar os seus efeitos positivos 
para o ser humano. Morin (2008) afirma que a ciência é elucidativa, en-
riquecedora, conquistadora e triunfante, contudo ela apresenta, “cada 
vez mais, problemas graves que se referem ao conhecimento que pro-
duz, à ação que determina, à sociedade que transforma”. (MORIN, 
2008, p.16) Dessa forma, ainda segundo Morin (2008, p.16), é necessá-
rio “dispor de pensamento capaz de conceber e de compreender a am-
bivalência, isto é, a complexidade intrínseca que se encontra no cerne 
da ciência”.

É fato que a ciência, que diante da variedade de conceitos e pers-
pectivas acerca do que é ciência é basilar entender que um caráter 
científico é tão antigo quanto a cultura e, além disso, que a definição 
mínima da ciência deriva da execução pragmática. Portanto, tanto a 
cultura quanto a ciência possui seu aspecto prático, evidenciando os 
moldes do pensamento humano e sua prática por meio da observação 
e experiência diante do fato ou dado.

De acordo com Malinowski (2009, p. 21):
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A ciência só começa quando os princípios gerais são sub-
metidos à prova dos factos e quando os problemas práticos 
e as relações teóricas dos factores pertinentes são utiliza-
dos para manipular a realidade através da acção humana. 
Portanto, a definição mínima de ciência implica invariavel-
mente a existência de leis gerais, um campo de experiência 
e de observação e, por último mas não menos importante, 
que o discurso acadêmico seja supervisionado pela aplica-
ção prática.

Uma das revoluções conceituais registradas veio, paradoxalmente, 
da ciência, mais particularmente da física quântica, que fez com que 
a antiga visão da realidade, com seus conceitos clássicos de continui-
dade, de localidade e de determinismo, que ainda predominam no 
pensamento político e econômico fosse explodida. Ela deu à luz a uma 
nova lógica, correspondente, em muitos aspectos, a antigas lógicas es-
quecidas. Um diálogo capital, cada vez mais rigoroso e profundo, en-
tre a ciência e a tradição pode então ser estabelecido a fim de construir 
uma nova abordagem científica e cultural: a transdisciplinaridade.

Lévy-Leblond (2006) reforça o argumento de que a clássica cren-
ça de que a ciência se desenvolve de forma linear, seguindo um pro-
gresso cumulativo e natural dos conhecimentos, é hoje radicalmente 
questionada. Não raro, em diferentes disciplinas, torna-se necessário 
redescobrir desenvolvimentos científicos totalmente esquecidos e re-
ler autores que haviam sido relegados ao esquecimento por serem 
considerados ultrapassados.

Evidentemente, o fim do modelo linear do progresso da 
pesquisa suscita sérios problemas para a comunidade cien-
tífica, pois torna obsoletos todos os outros modelos de for-
mação dos pesquisadores, baseados apenas no estudo da 
ciência contemporânea. (LÉVY-LEBLOND, 2006, p. 35)

Assim, Wortmann e Veiga-Neto (2001) chamam atenção de que 
os estudos sobre cultura têm a ver com práticas sociais, tradições lin-
guísticas, processos de constituição de identidades e comunidades, 
solidariedades e, ainda, com estruturas e campos de produção e de 
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intercâmbio de significados entre os membros de uma sociedade ou 
grupo. (WORTMANN; VEIGA-NETO, 2001)

É possível afirmar que a elaboração científica é concebida, nes-
se campo, como consequência de elaborações socioculturais e, nesse 
sentido, tais estudos retiram a prática e o conhecimento científicos do 
âmbito exclusivo da epistemologia, trazendo-os para contemporanei-
dade e divulgando ciência e seus resultados. (WORTMANN; VEIGA-
NETO, 2001)

A ciência tornou-se – já não é necessário hoje argumentar nesse 
sentido – um elemento fundamental de constituição da sociedade. 
Nela se assentam, em grande medida, as capacidades de inovação 
tecnológica, atualmente tão decisivas. A influência social da ciência 
propagou-se às maneiras de pensar, às disposições cognitivas e as 
orientações da ação.

Cada vez mais a ciência e a tecnologia invadem os lares dos cida-
dãos, ultrapassando os limites da sua torre de marfim e indo cair di-
reto na vida cotidiana de homens, mulheres, jovens e crianças de todo 
o mundo. O mundo contemporâneo, globalizado, fala a linguagem da 
ciência em aspectos diversos, que vão desde o manipular de um sim-
ples eletrodoméstico, passando pelos múltipolos recursos proporcio-
nados pela informática, até demais questões importantes como saúde, 
qualidade de vida, preservação do meio ambiente etc. Contudo, nem 
só de maravilhas vive a ciência. Há que se fazer então uma leitura 
crítica e racional do seu uso, uma vez que a ciência também é o mes-
mo conhecimento vivo “que produziu a ameaça do aniquilamento da 
humanidade”. (MORIN, 2008, p. 16)

Questões importantes surgem da análise da ambivalência do co-
nhecimento científico. Como o conhecimento científico sai dos seus 
domínios de produção e chega à população? Cabe à divulgação cien-
tífica o papel de tornar a ciência um conhecimento acessível a todos 
os indivíduos. “A divulgação da ciência é hoje instrumento necessário 
para consolidar a democracia e evitar que o conhecimento seja sinôni-
mo de poder e dominação”. (CANDOTTI, 1990, p. 5 apud PACHECO, 
2008, p.1) Como tornar o cidadão capaz de abstrair da ciência o conhe-
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cimento necessário para atuar de forma crítica no mundo em que vive 
transformando-o num mundo melhor? Parece utopia, mas é possível 
construir uma cultura científica a partir de uma alfabetização científi-
ca que deve começar nas escolas, ainda nas fases iniciais de vida, isto 
é, na infância. Aliar a divulgação científica formal com a divulgação 
informal dos meios de comunicação de massa parece excelente receita 
para alfabetizar cientificamente o indivíduo, produzindo uma cultura 
científica transformadora no mundo contemporâneo. 

As bases da cultura científica contemporânea, em muitos casos, 
continuam emolduradas por tradições do Iluminismo de um contí-
nuo progresso em direção a um estágio superior de caráter a-histórico, 
em um mero desenrolar linear de verdades. Entretanto, argumenta-se 
como o fazer científico constituiu-se, crescentemente, amalgamado à 
política e à economia à medida que a sociedade ocidental lançou mão 
da ciência e da tecnologia como a pedra fundamental de sua existên-
cia. Em tais circunstâncias, os lugares de comunicação científica são 
também locais de comunicação política. (CONDÉ; DUARTE, 2007)

Com base nessas constatações, é possível deslocar o olhar e abrir 
caminho para abordar que a rapidez e a mutação do conhecimento 
têm caracterizado esse momento da história denominado Socieda-
de da Informação, Sociedade do Conhecimento, Pós-modernidade.  
Ou ainda, apenas para ilustrar essa reflexão em torno da cultura, mar-
gea-se a conexão entre comunicação e as políticas culturais em meio a 
essa sociedade midiática. 

A conexão entre políticas culturais e políticas de comunica-
ções parece ser outro importante desafio colocado pela atu-
alidade. Ela guarda íntima associação com o tema da glo-
balização do mundo, com a relevância contemporânea das 
comunicações e com a percepção da hegemonia da cultura 
midiática no mundo contemporâneo. (RUBIM, 2008, p. 22)

Independentemente de definições ou adoção de alguma das tipo-
logias citadas, o relevante é delinear alguns dos aspectos significativos 
para a formação de uma cultura científica no Brasil. O conhecimento 
científico, em conjunto com os novos meios comunicacionais, dina-
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miza as atividades para gerar o diálogo entre a pesquisa, as diversas 
instituições de fomento e o público.

Ações de popularização e divulgação da ciência têm sido a tônica 
de estudiosos das mais diversas áreas do conhecimento, enfatizando 
a importância da formação de uma cultura científica. Isto é, além de 
divulgar a ciência, necessário se faz que essa divulgação propicie a 
reflexão da sociedade sobre ciência e tecnologia. 

A partir de definições que servem de fios para a tessitura mais se-
gura do texto, verifica-se que as denominações para cultura científi-
ca pouco se diferenciam. Uma primeira definição é uma usada por 
Caraça (2001, p. 74), ele afirma que: 

A cultura da ciência vai-se [...] articulando até se tornar par-
te integrante da cultura das sociedades industrializadas. 
Seguindo de início um percurso [...] de natureza cogni tiva 
[...] a actividade científica só surge ligada de uma forma 
forte e motivadora à vida económica e social em finais do 
século XIX, desempenhando a partir de então um papel 
nas sociedades modernas.

O teórico português baseia-se na própria evolução da sociedade 
e como esta vai se articulando com seus valores cognitivos. A ciência 
tem, pois, de procurar o diálogo, de promover a interação, de articular 
com todos os saberes válidos no âmbito da comunicação alargada que 
dá coerência e sentido ao cotidiano. Tem igualmente de conseguir es-
timular os processos de circulação entre as disciplinas científicas e os 
saberes de caráter mais técnico, isto é, tem de valorizar a sua “tradu-
ção” em linguagens sucessivas até ao domínio do saber comum. 

Portanto, é preciso esclarecer que a cultura científica visa contribuir 
de forma dual. Primeiro, para um melhor conhecimento não só dos con-
teúdos como também das condições históricas, sociais e culturais da 
produção do conhecimento científico. E, também, dá ênfase à integra-
ção do conhecimento científico e tecnológico e das competências a eles 
associados nos repertórios de recursos cognitivos e críticos necessários 
à participação na sociedade e ao exercício ativo da cidadania.
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No entanto, sabe-se que a cultura científica teve um desenvolvi-
mento exponencial do século XIX à atualidade. “Caracteriza-se por 
um conhecimento fortemente estruturado, que tem como exigência a 
necessidade de uma especialização cada vez maior e uma diferencia-
ção de comunidades específicas no seio da sociedade. Esta especiali-
zação foi dando lugar a um esbatimento das questões-tipo da cultura 
humanista”. (SANTOS, 2006, p.112-114) Ainda para Santos (2009) a 
cultura científica foi evoluindo de um saber de natureza abstrato para 
um saber operatório, reaproximou-se da cultura humanística, mas as 
tradicionais dificuldades de comunicação entre as duas culturas con-
tinuam profundas e complexas.

Todavia, no século XX, a cultura científica avançava, ganhando 
forma uma “nova” matriz social e tecnológica da ciência. Por meio 
desse ganho, o conhecimento científico foi perdendo sua áurea dog-
mática, dando impulso à operacionalização de uma perda da sua pre-
tensa autonomia. Evidenciam-se, no seguimento do século XX, as liga-
ções ciência à técnica, à sociedade, a questões éticas, a valores sociais; 
estruturas de comunicação e de poder cingiram-se e dão origem ao 
surgimento de artifícios de investigação conectados a uma planifica-
ção antecedente estruturada e com um forte enfoque nas aplicações 
− “investigação estratégica”. 

A ciência contemporânea rompeu radicalmente com os seus 
principais padrões, como fez a arte contemporânea. Os valo-
res da ciência mudaram muito pouco de Descartes, Bacon e 
Galileu até nós. Os métodos, conceitos, recursos, formas de 
organização da pesquisa, produção e circulação, tudo isso 
foi enormemente sofisticado e desenvolvido. Mas foram 
mantidos praticamente os mesmos pressupostos e objetivos 
desde a época em que a ciência despontou como galho fron-
doso saído do tronco do pensamento racional. (OLIVEIRA, 
2008, p. 173) 

Portanto, amplia-se o argumento em que a ciência atua em 
contextos técnicos, sociais, culturais, políticos, militares. 
“Um novo ethos da ciência passou a desafiar o imperia-
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lismo do modelo geral com que habituámos a identificar 
a actividade da ciência processo tradicional que se desen-
volve, essencialmente, em função dinâmicas internas a 
contextos académicos e disciplinares […]”. (SANTOS, E. 
R. dos, 2009, p. 532)

Versar a ciência sob a trajetória da cultura envolve pensar o conhe-
cimento para além dos seus conteúdos. Nesse ínterim, a produção do 
conhecimento científico está associado às condições históricas, sociais 
e culturais de uma determinada sociedade. Ao concordarem com esse 
ponto de vista, alguns teóricos defendem que a cultura científica está 
inserida em uma dinâmica cultural, seja do ponto de vista da sua pro-
dução, da sua difusão entre pares ou na dinâmica social do ensino e 
da educação e também do ponto de vista de sua divulgação para a 
sociedade. (LEVY-LÉBLOND, 2006)

A crescente mobilização pela chamada popularização da ciência 
pode subentender uma noção, há muito, ultrapassada: a divisão da 
sociedade em público leigo, ou ignorante, numa extremidade, e os 
cientistas, detentores do saber, na outra. Na verdade, uma das mais 
significativas características do mundo contemporâneo, em especial 
com o processo cada vez mais intenso de especialização das discipli-
nas científicas, é o fato de que essa dicotomia deixou de existir. 

Como defende Lévy-Leblond (2006), deve-se abandonar essa re-
presentação equivocada da realidade, legado da divisão que se fazia, 
no século XIX, entre os cientistas, detentores de um conhecimento ge-
ral e universal, e o público ignorante e indiferenciado ao qual era pre-
ciso transmitir o conhecimento. 

Nós, cientistas, não somos basicamente diferentes do pú-
blico, salvo no campo bem delimitado da nossa especiali-
zação. Diante de problemas como a manipulação genética 
ou a clonagem, por exemplo, sinto-me exatamente – ou 
quase exatamente – na mesma posição do leigo. Mesmo no 
campo da energia nuclear, se por um lado minha compe-
tência, na condição de físico, me permite obviamente ava-
liar os perigos da radioatividade, por outro, ela não lança 
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nenhuma luz sobre os riscos que as usinas nucleares acar-
retam – que têm mais a ver com um sistema de tubulações 
e de concreto do que com a estrutura do núcleo atômico. 
(LÉVY-LEBLOND, 2006, p. 32)

Em função de sua experiência na vida em sociedade, cada um dos 
indivíduos incorpora, de maneira peculiar e subjetiva, uma imensidão 
de saberes que não podem ser mensurados. Dessa forma, os públicos 
da ciência e da tecnologia não representam folhas em branco. São, na 
verdade, dotados de um repertório cultural, que influenciam todo e 
qualquer processo de aprendizagem.

Segundo João Arriscado Nunes (2008), a apropriação dos conheci-
mentos científicos é sempre um processo de integração ou articulação 
com outras modalidades de conhecimentos e experiências. Momento 
em que novos saberes podem substituir, modificar ou passar a coe-
xistir com os anteriores, resultando em novas configurações mais ou 
menos coerentes ou mais ou menos contraditórias. 

Sendo a apropriação dos conhecimentos científicos e tecno-
lógicos um processo activo, que ocorre em contextos especí-
ficos e é protagonizado por públicos diferenciados, a educa-
ção científica e a promoção da cultura científica devem [...] 
contribuir, por um lado, para um melhor conhecimento não 
só dos conteúdos como também das condições históricas, 
sociais e culturais da produção do conhecimento científico 
e da inovação tecnológica e, por outro, para a integração do 
conhecimento científico e tecnológico e das competências a 
eles associados nos repertórios de recursos cognitivos e crí-
ticos necessários à participação na sociedade e ao exercício 
activo da cidadania. (NUNES, 2008, p. 2-3)

Entre todas as análises expostas até aqui sobre esse intrincado e 
dinâmico fenômeno da cultura científica, entre os mais diferentes es-
tudiosos da comunicação é praticamente unânime a conexão entre o 
conhecimento, e em especial o conhecimento científico, e a atuação 
política. Quem muito bem ilustra essa tendência é a jornalista Fabíola 
de Oliveira, no artigo Comunicação Pública e Cultura Científica.

projeto_dialogos_ciencias.indd   109 2/5/2011   14:32:58



//  Cristiane de Magalhães Porto110 

Ayala, um dos mais bem conceituados cientistas da atualidade, 
geneticista e professor da Universidade da Califórnia, Oliveira (2001 
apud AYALA, 1996) sustenta a necessidade de uma cultura científi-
ca, com base em duas demandas crescentes na contemporaneidade. 
A primeira é a premência por uma força de trabalho treinada tecnica-
mente. E a segunda, requer que cidadãos sejam juízes das promessas 
e ações de seus governantes. Ou seja, a cultura científica também é ne-
cessária para o envolvimento da sociedade informada na vida política 
e pública de uma nação.

Os desafios para a cultura científica algo mais tangível e presente no 
cotidiano do brasileiro é algo que ultrapassa apenas o desejo de divul-
gar ciência. É preciso que se estabeleçam melhores condições educacio-
nais para as camadas menos favorecidas. Não se pode pensar em “alfa-
betização para ciência” se a educação formal e conhecida como básica 
não funciona devidamente no País em especial no Nordeste. Contudo, 
se faz importante que a concepção ingênua da natureza do conheci-
mento científico, como verdade universal e absoluta, seja minimizada 
a partir de uma divulgação científica que permita ao indivíduo ter co-
nhecimento suficiente para diferenciar ciência de pseudo ciência e con-
ceber a ciência como um processo socialmente construído. (DURANT, 
2005) É importante que o público saiba que o conhecimento produzido 
pela ciência é “fruto das circunstâncias e condições de um determinado 
estágio do saber, em determinada época e lugar”. (ZAMBONI, 2001, 
p. 32) É preciso formar espíritos críticos que reflitam sobre ciência, en-
tendendo melhor o que está em meio a sua complexidade e propondo 
uma nova maneira de estar e ver o mundo.

A partir de políticas que visem não apenas o incentivo para finan-
ciamento de pesquisas nas diversas áreas, mas, que, também visem à 
divulgação dos resultados dessas pesquisas não exclusivamente in-
tra e extrapares, mas também para a sociedade de um modo geral.  
Ou seja, não adianta, com ou sem polêmica o Brasil ser o décimo ter-
ceiro país no mundo em volume de publicação (REZENDE, 2009), 
torna-se também essencial que no projeto dessas pesquisas esteja in-
cluído o pesquisador que se comprometa a divulgar seu trabalho para 
a sociedade de um modo geral. 
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A classificação acima mencionada é medida pelo número de ar-
tigos indexados na base internacional de dados Thomson Reuters-ISI. 
Essa base indica que houve um crescimento de 56% em 2008, se com-
parada com o ano de 2007. Para Sérgio Machado Rezende ministro 
do crescimento, deve-se às iniciativas e aos investimentos não só dos 
ministérios envolvidos, mas também das agências federais e estaduais 
de fomento ao setor de C&T. (REZENDE, 2009)

A pesquisadora Jaqueline Leta – Univeridade Federal do Rio de 
Janeiro – especialista em cienciomentria afirma que: “Se quisermos 
dar mais visibilidade à ciência brasileira, um bom caminho – fora to-
das as iniciativas já consolidadas pelas agências – é fortalecer cada vez 
mais periódicos nacionais”. (LETA, 2009) Tal afirmação direciona para 
a observação de que a cultura científica começa a se caracterizar den-
tro das instituições de pesquisa, no entanto o mais importante é que 
ela deixe de ser intramuros e se torne de fato uma cultura científica.

Ainda mencionando o crescimento exponencial da produção de 
ciência no Brasil, o presidente da Capes Jorge A. Guimarães afirma que:

Muitos fatores levam a uma promoção da nossa produ-
ção científica: a crescente presença do Brasil neste ranking 
mundial: da 22ª posição em 1998 para 13ª em 2008; o apor-
te de recursos de fomento das agências federais, especial-
mente nos últimos anos, e a adesão de muitos estados, que 
passaram a financiar substancialmente as atividades de 
pesquisa; o crescimento do número e do valor das bolsas 
federais, corrigido em 2004 e 2008 em 67% (variação nomi-
nal); o crescimento de titulados na pós-graduação, sobre-
tudo no doutorado, onde se dá a maior parte da produção 
científica brasileira; a cobrança de melhor desempenho in-
dividual dos pesquisadores na avaliação por todas as agên-
cias de fomento; as exigências de desempenho dos cursos 
nas avaliações da pós-graduação pela Capes; a criação do 
Programa Qualis da Capes, que classifica as revistas es-
trangeiras e brasileiras para orientar a avaliação da Capes; 
desde 2003, uma detalhada e exigente revisão dos critérios 
de classificação de todos os periódicos que compõem o 
Programa Qualis. (GUIMARÃES, 2009) 

projeto_dialogos_ciencias.indd   111 2/5/2011   14:32:58



//  Cristiane de Magalhães Porto112 

Assim, é viável atribuir este crescimento a um conjunto de fatores 
que convergem para o crescimento da publicação científica no País. 
Dentre eles, estão o investimento em ciência e tecnologia e as políticas 
publicas para promoção da ciência.

É correto afirmar que por meio da divulgação científica é possí-
vel proporcionar ao cidadão brasileiro uma funcional participação no 
processo cultural da ciência e da tecnologia para que esses itens se 
tornem parte do seu cotidiano. Por meio de ações de divulgação de 
ciência e estímulo à percepção pública de ciência, a visão de realidade 
da população pode ser potencializada e direcionada para não apenas 
mais objetividade sobre assuntos científicos, mas também para a sen-
sibilidade de entender melhor qual a função da ciência para vida hu-
mana e o bem estar social.

Vogt (2006), a partir da Figura da espiral científica, ver Figura 1 
abaixo, que representa a dinâmica da produção de ciência. Quando o 
autor faz referência à espiral ele mostra a dinâmica da produção de ci-
ência, a proposta neste texto mostrar que por meio da espiral, a ciência 
pode disseminar-se e tornar-se cultura científica.

Figura 1 – Adaptação feita pela autora  
de acordo às ideias de Vogt (2006)
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O autor discute o primeiro processo da comunicação científica, 
buscando explicar a dinâmica da produção e divulgação da ciência. 
Tomando-se como ponto de partida a dinâmica da produção e da 
circulação do conhecimento científico entre pares, isto é, da difusão 
científica, a espiral desenha, em sua evolução, passando para o segun-
do momento que é o ensino da ciência e da formação de cientistas. 
Desloca-se depois para o terceiro conjunto de ações e predicados do 
ensino para a ciência e volta, no quarto movimento da espiral, com-
pleta-se o ciclo, ao eixo de partida, para identificar aí as atividades 
próprias da divulgação científica. (VOGT, 2006)

Assim, o que compõe a base da espiral são as universidades, os 
centros de pesquisa, as agências de fomento, os congressos, as revistas 
científicas intra e extrapares. No segundo componente da espiral, sem-
pre observando de baixo para cima, acumulando funções, outra vez as 
universidades, o sistema de ensino fundamental e médio e o sistema 
de pós-graduação. O terceiro ponto da espiral é composto pelos mu-
seus e as feiras de ciência. No quarto, que se encontra no topo da espi-
ral, têm-se as revistas de divulgação científica, as páginas e editorias 
dos jornais voltadas para o tema, os programas de televisão etc.

Por meio da explicação sugerida por Vogt (2006) é possível visu-
alizar melhor o processo gerador da cultura científica, composto por 
quatro movimentos que sugerem um diálogo e um movimento que 
leva à divulgação e a sociedade. É possível ainda afirmar que a cultura 
científica deve ser mais bem construída no Brasil, enfatizando as ca-
racterísticas defendidas pelos teóricos que tratam da cultura científica. 
Dessa maneira, é importante abordar um dos elementos que se julga 
por essencial para a formação melhor fundamentada no Brasil de uma 
cultura de ciência, trata-se da divulgação científica, de maneira mais 
direcionada, o jornalismo científico.

Entender a dinâmica da cultura científica, em especial da divulgação 
torna-se uma tarefa mais elementar quando se toma por base as ações 
de divulgadores de ciência ao debruçarem sobre o texto científico intra 
e extrapares, direcionando seu olhar para reescrever esse texto em uma 
linguagem mais simples e acessível para o grande público. É relevante 
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informar que um dos nomes que impulsionou muito o crescimento do 
jornalismo científico no País foi José Reis, considerado o grande respon-
sável 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 pro-
gressos que a pesquisa vai realizando, as observações que 
procuram familiarizar esse público com a natureza do tra-
balho 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 refinadamen-
te, em outros meios de comunicação de massa. (NÚCLEO 
JOSÉ REIS, 2008)

Observa-se, acima, que o autor defendia que as notícias sobre ci-
ências deveriam estar disponíveis não apenas no meio científico, mas 
para toda sociedade. 

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 de-
sonra, mas faz parte da sua obrigação. (VOGT, 2006, p. 19)

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: “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, 2004, p. 2) 

Outro dado importante, que contribui, significativamente, para a 
formação de uma cultura científica no Brasil, foram as revistas eletrôni-
cas que divulgam a ciência de maneira séria e comprometida. A título 
de exemplo, cita-se a criação da Revista Eletrônica de Jornalismo Científico 
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ComCiência. Esse periódico on-line criado e mantido por uma equipe 
do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo / Universidade 
Estadual de Campinas (Labjor / Unicamp), chefiada pelo profes-
sor Carlos Vogt, traz consigo o apoio da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência. Em julho de 2008, ela colocou no ar seu septuagé-
simo número composto por uma diversidade e riqueza de reportagens 
que demonstram o compromisso não apenas em divulgar a ciência, 
mas contribuir significativamente para a cultura científica no País.

No que trata da função cultural do jornalismo científico, Bueno 
(1984) ressalta a importância da valorização da ciência como tam-
bém um bem nacional, de valorização da cultura nacional e que se 
deve “[...] repelir qualquer tentativa de agressão aos nossos valores”.  
A ideo logia dominante de modernização, a qualquer custo e em al-
guns momentos de adoção de inovações tecnológicas, de impacto 
nem sempre positivos, deve ser evitada. Como exemplos, ele cita a 
robotização da sociedade, o uso indiscriminado de agentes químicos 
na agricultura, a difusão da energia nuclear, a expansão do comércio 
bélico etc.

O caráter eminentemente multidisciplinar da divulgação 
científica, onde está situado o campo do jornalismo cientí-
fico, vem reunindo um conjunto de profissionais e acadê-
micos de distintas áreas do conhecimento. São pessoas que 
comungam da ideia de que a divulgação pode contribuir 
com a democratização do conhecimento científico, facilitada 
pelo uso de uma linguagem acessível à maioria, levando-se 
em consideração não o nível de escolaridade, mas o entendi-
mento de que o acesso às informações científicas e tecnoló-
gicas pode contribuir com a melhoria da qualidade de vida e 
com a tomada de decisões. (BORTOLIERO, 2009, p. 10)

É fundamental entender que dominar conhecimentos científicos é 
sempre um processo de integração ou articulação desses conhecimen-
tos em modalidades de conhecimentos e de experiências. Momento 
em que novos conhecimentos podem substituir, modificar ou passar a 
coexistir com os anteriores, resultando em novas configurações mais 
ou menos coerentes ou mais ou menos contraditórias. 
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Necessário se faz uma reflexão que demonstre a necessidade de in-
vestimento em pesquisas que façam investigações de como os saberes 
científicos são construídos, beneficiando a pesquisa de cunho qualita-
tivo no campo da recepção de mídia, que aproxime a universidade da 
realidade dos professores de ciências do ensino médio, inclusive para 
conhecermos o cotidiano dos futuros leitores, ouvintes ou telespecta-
dores. (BORTOLIERO, 2009)

Portanto, a cultura e o contexto da ciência e do conhecimento cien-
tífico 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 à 
cultura proveniente do ambiente científico. (LEITE, 2006)

Daí a importância da informação e discussão sobre ciência, pois 
esta deve estar para a sociedade como algo que pode mais ser pensado 
não apenas em termos de transmissão do conhecimento científico dos 
especialistas para os leigos; ao contrário, seu objetivo deve ser traba-
lhar para que todos os membros da sociedade passem a ter uma me-
lhor compreensão, não só dos resultados de pesquisa científica, mas 
da própria natureza da atividade científica. (LÉVY-LEBLOND, 2006)

ESPAÇO DAS INCLUSÕES

A apropriação do conhecimento científico deve ser um processo 
ativo e constante, que deve acontecer em momentos e por públicos 
diferenciados. Não se deve esquecer que educar para ciência é uma 
forma de promover a cultura científica, objetivando fazer da ciência 
algo pertinente e ligado à cultura de um povo. Por meio disso, pode-se 
contribuir para um conhecimento melhor, dando maior solidez à me-
lhoria das condições sociais e culturais da produção do conhecimento 
e, ainda, promover a inovação tecnológica.
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A ciência como cultura é uma ciência em contexto; tem em 
conta os contextos sociais e tecnológicos em que opera e 
requer uma educação científica atenta a uma cognição si-
tuada – compreensão da ciência através de contextos espe-
cíficos, de situações do dia a dia com dimensão científica 
que estruturam conhecimentos científicos e actividades. 
(SANTOS, 2009, p. 532)

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 necessida-
de”. (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 onde 
estes estão sedimentados para investigação do fato e para a produção 
do conhecimento acerca deste.

Para que o conhecimento científico chegue ao público em geral é 
necessário que haja a transposição de uma linguagem extremamente 
específica para uma linguagem acessível. Trata-se de modificar a lin-
guagem hermética da ciência quando esta “ultrapassa os muros da co-
munidade científica e chega aos olhos e ouvidos do homem comum”. 
(ZAMBONI, 2001) É também importante que haja um recorte do que 
se deseja informar uma vez que o universo científico é muito amplo. 
(CORNELIS, 1998)

Os aspectos mencionados até aqui são apenas os mais relevantes e 
significativos para a formação da cultura científica no Brasil. Todavia, 
é certo afirmar que, por meio do que foi aqui brevemente descrito, será 
viável direcionar o olhar e buscar estabelecer um diálogo com o que 
propõe a divulgação científica, a importância da formação da cultura 
científica no País. Isto é, ao quebrar a barreira entre os limites entre as 
ciências, enfatizando a teoria ator-rede (LATOUR, 2001), acredita-se 
que esteja também se conectando com a ideia de tornar a ciência algo 
tão cultural e social quanto a arte.
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É necessário ir além, buscar as tramas e as redes interdisciplina-
res e transdisciplinares que constituem a(s) ciência(s), reconhecendo 
o valor das instituições no mundo contemporâneo e o seu poder de 
guiar quase todos os aspectos da produção e da reformulação dos 
paradigmas nos quais estão pautadas as vidas humanas. Não obstan-
te, é fundamental considerar o campo científico sob outra tendência, 
caracterizando a ciência como uma Instituição culturalmente consti-
tuída no contexto social, político, econômico, isso não significa ver a 
ciência como política feita por outros meios, mas reconhecer o papel 
constitutivo das condições objetivas para o surgimento e sustentação, 
incluindo os interesses aí envolvidos, mesmo dos campos mais abs-
tratos de investigação.
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