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JORNALISMO CIENTÍFICO EM TEMPO DE 
CONTROVÉRSIA

Antonio Marcos Pereira Brotas

Cultura científica: fuga mais radical do modelo de déficit

As experiências e debates acerca da popularização, da divulgação 
e da compreensão pública da ciência caminham no mesmo sentido em 
que cresce a dependência e o entrelaçamento entre ciência e tecnologia 
e sociedade. Na tentativa de abandonar a simples defesa da exposição 
de conteúdos científicos nos meios de comunicação e outros espaços 
de divulgação, o conceito de cultura científica, ainda em construção, 
busca apontar uma visão mais geral e adensada da presença da ciência 
e tecnologia em nossa sociedade. 

Um relatório da Unesco, denominado Project 2000 +, fruto de sim-
pósio realizado em Paris em 1993, já desenhava uma perspectiva de 
scientific literacy, que indicaria a perspectiva mais contemporânea de 
cultura científica. O documento definia cultura científica como um 
conjunto de competências, conhecimentos e habilidades específi-
cas, acompanhado de um olhar crítico sobre a ciência e a sua relação 
com os demais campos da atividade humana, incluindo a tecnologia. 
Arsenault (1994), ao avaliar esta definição, aponta que existem sete 
implicações em relação ao indivíduo de modo a melhorar a sua quali-
dade de vida e “viabilizar” o futuro: 1) ultrapassar o limite mínimo de 
conhecimento científico; 2) para que possa aplicá-lo em uma dada si-
tuação; 3) associar a cultura científica ao contexto cultural mais amplo, 
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envolvendo valores éticos, implicações econômicas e humanísticas;  
4) acrescentar valores que ultrapassam os níveis cognitivos e sensório-
motor; 5) escapar da prisão dos conteúdos e buscar a ação; 6) compre-
ender os interesses do processo científico; 7) adaptação para as mu-
danças. A defesa do autor é de que a ciência, além da sua importância 
no âmbito econômico e no desenvolvimento social, também deve ser 
instrumento de socialização dos indivíduos.

Vogt (2003, p. 2), na tentativa de apontar a dinâmica da cultura 
científica, defende que a melhor maneira de pensá-la seria na forma 
do espiral. Inicialmente, o autor apresenta o conceito como um bom 
substituto para as demais tentativas de estudar todos os esforços de 
divulgação da ciência, como o modelo europeu, principalmente o 
britânico, de entendimento público da ciência, que percebe a cultura 
científica como ambiente sensível de interação entre ciência e socieda-
de, que promove e valoriza a ciência e a tecnologia como atividades 
importantes. Ele defende que a cultura científica tem a vantagem de: 

Englobar tudo isso e conter ainda, em seu campo de sig-
nificações, a idéia de que o processo que envolve o desen-
volvimento científico é um processo cultural, quer seja ele 
considerado do ponto de vista de sua produção, de sua 
difusão entre pares ou na dinâmica social do ensino e da 
educação, ou ainda do ponto de vista de sua divulgação 
na sociedade, como um todo, para o estabelecimento das 
relações críticas necessárias entre o cidadão e os valores 
culturais, de seu tempo e de sua história.

Vogt, na realidade, rompe por completo a noção de cultura cientí-
fica ligada a simples aquisição de conteúdos científicos por parte dos 
indivíduos1. Reforçando, retira a discussão do plano individual e a 
coloca no plano sociocultural. Entretanto, o termo cultura científica, 
também está associado ao conjunto de valores, práticas e ética atribuí-
do à ciência, conforme defendidos por Merton (1979). Seria a cultura 
interna da ciência, dos cientistas e acadêmicos, diferindo do que se 
chama de cultura para a ciência, em prol da ciência ou gerada pela 
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ciência. Essa forma de enquadrar a cultura científica não atende às 
perspectivas dos estudos contemporâneos sobre a Cultura Científica, 
visto que isola os cientistas das outras dimensões socioculturais e 
aponta um protagonismo extremamente exagerado dos cientistas na 
produção da cultura científica, desconsiderando a compreensão sobre 
o funcionamento da ciência na contemporaneidade. (LATOUR, 2000; 
BOURDIEU, 2008; SANTOS, 2006)

Charles Percy Snow (1905-1980) foi um dos primeiros a debater o 
tema cultura científica. Físico e romancista, Snow (1995) no seu livro 
As duas culturas, de 1959, põe em discussão a divisão entre as ciências 
naturais e as humanidades, de modo a debater tentativas de reconci-
liação para um problema que se coloca para o pensamento científico 
desde o século XIX. Snow defendera que as ciências e os seus segui-
dores, assim como os literatos, as humanidades, tinham se constituído 
como culturas, que não se comunicavam, não interagiam, produzindo 
perdas para o desenvolvimento das sociedades. 

Num pólo os literatos; no outro os cientistas e, como mais 
representativos, os físicos. Entre os dois, um abismo de 
incompreensão mútua – algumas vezes (particularmente 
entre os jovens) hostilidade e aversão... Cada um tem uma 
imagem curiosamente distorcida do outro. [...] Os não-
cientistas tendem a achar que os cientistas são impetuosos 
e orgulhosos. [...] [e] têm a impressão arraigada de que su-
perficialmente os cientistas são otimistas, inconscientes da 
condição humana. Por outro lado, os cientistas acreditam 
que os literatos são totalmente desprovidos de previsão, 
[...], num sentido profundo antiintelectuais... As razões 
para a existência das duas culturas são muitas, profundas 
e complexas, umas arraigadas em histórias sociais, umas 
em histórias pessoais, e umas na dinâmica interna dos di-
ferentes tipos de atividade mental. (p. 35)

Snow, apontado também por ser um dos primeiros a estabelecer 
uma cisão entre cultura e ciência, explica que tanto os cientistas quan-
to os literatos constituem grupos que, por estabelecerem relações de 
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reconhecimento e identificação que ultrapassam a intencionalidade, 
promovem, por isso, diferenças de hábitos em relação a outros gru-
pos. Nesse sentido, ele defende que a cultura científica é uma cultura 
mesmo, tanto no sentido de culto, de cultura como formação moral e 
intelectual, quanto no sentido antropológico, como modo de vida. Na 
tentativa de tipificar a cultura científica, aqui como cultura dos cien-
tistas, o autor afirma que “essa cultura contém uma grande dose de 
argumentação, usualmente muito mais rigorosa, e quase sempre num 
nível conceitual mais elevado do que as argumentações dos literatos”. 
(p. 30) Os literatos, por sua vez, não estão nada interessados em apre-
ender algo da cultura científica, porque a cultura tradicional já lhes 
basta. “Eles ainda gostam de afirmar que cultura tradicional é toda a 
‘cultura’, como se a ordem natural não existisse”. (p. 32) 

Uma, a científica, apoia-se em hipóteses, deduções, indu-
ções, índices, variáveis e freqüências, empenhada na cons-
trução de conceitos e categorias, explicações e leis, testes e 
previsões. Outra, a humanística, apoia-se em ações e situa-
ções sociais, relações e processos, formas de sociabilidade e 
experiências, subjetividades e objetividades, modo de ser, 
sentir, agir, pensar e fabular, elaborando figuras e figura-
ções de linguagens, metáforas e alegorias. São, portanto, 
estilos diversos de pensamento. (IANNI, 2003, p. 5)

Para Snow, esta desconfiança, desinteresse mútuo, impede cone-
xões necessárias ao desenvolvimento do conhecimento. Na realidade, 
Snow fala da separação entre cultura científica e a humanística para, 
em destaque, propor uma reconciliação, uma convergência em prol do 
desenvolvimento do homem ocidental, visto que considera a divisão 
uma perda de tempo para ambas as partes, perda para a prática, para 
a intelectualidade e para a arte. Por isso, defende que o ponto de inter-
cessão entre as duas culturas é a maior oportunidade para criação do 
homem. “Fechar o fosso entre nossas duas culturas é uma necessidade 
tanto no sentido intelectual mais abstrato, quanto no sentido mais prá-
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tico. Quando esses dois sentidos se desenvolvem separados, nenhuma 
sociedade é capaz de pensar com sabedoria”. (SNOW, p. 72, 1995) 

As críticas à separação entre cultura científica e cultura humanís-
tica foram avaliadas por Snow em 1963, quando admite ser possível 
o surgimento de uma “terceira cultura”, a das ciências sociais, que 
estaria mais preparada para fazer a associação entre as duas anterio-
res. Snow percebera desde cedo que a proposta binária entre as duas 
culturas era complicada e extremamente frágil. Sua noção de cultura 
como modo de vida de cunho funcionalista também reduziu a possi-
bilidade de enxergar a complexidade que associa os atores na constru-
ção dos significados culturais. As transformações socioculturais, inte-
lectuais e das instituições que marcam a contemporaneidade transfor-
maram por completo o cenário traçado por Snow, que, na realidade, 
buscava alertar sobre a necessidade de se modificar a educação nos 
países ocidentais. Como a perspectiva da união trazia em si a separa-
ção, para alcançar seus objetivos, os seguidores de Snow, por sua vez, 
programaram ações para levar informações sobre ciência à sociedade, 
ao leigo, reduzindo o déficit de conhecimento. Cientistas, jornalistas, 
professores e escritores foram convocados para combater o “analfabe-
tismo científico” e deveriam, nesta lógica, agir como uma espécie de 
tradutor.

Baiardi e Santos (2007) se opõem a esta visão de Snow por acredi-
tarem que o autor deprecia a cultura literária modernista, ao consi-
derá-la trágica e repugnante. A defesa dos autores é de que cultura 
científica é:

[...] abrangente também no que se refere às várias visões so-
bre o processo de cognição humana, reconhecendo a dife-
rença existente entre crença, que tem um valor individual e 
particular, e conhecimento, aquilo que é coletivamente san-
cionado. E, nesse aspecto, está na esfera conceitual da cultu-
ra científica o interesse em investigar como aspectos cultu-
rais não-científicos influenciam enormemente a criação e a 
valorização das teorias e das descobertas científicas. (p. 2)
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Somente após as contribuições que Copérnico, Galileu e Newton 
propiciaram, a ciência se torna intrínseca à cultura ocidental. Uma ci-
ência – como ainda defendem Baiardi e Santos – que foi fundada na 
observação descrita com base em princípios mecânicos e associada às 
exigências do mundo produtivo. Assim, a assimilação da ciência ul-
trapassa o grau de racionalidade da elite européia, e dos personagens 
que a história da ciência apresenta numa evolução linear. Pensar a cul-
tura científica é pensar, portanto, fatores de ordem histórica, religiosa 
e econômica. Também se deve levar em consideração que a difusão 
desta cultura científica na Europa não foi homogênea, dependendo 
ainda das instituições, do engajamento cívico e das experiências cole-
tivas das populações. 

A inserção da ciência no modo de vida ocidental tem inú-
meros determinantes, nos quais se destaca um progressivo 
interesse das camadas letradas da sociedade por um cor-
po de conhecimento que, ao mesmo tempo, sinalizasse na 
direção da explicação e do controle da natureza, mas que 
tivesse também uma dimensão prática. (p. 3) 

Van Dijck (2003) também discorda que o modelo das “Duas Cul-
turas” ainda possa servir de base para interação entre cientistas e não-
cientistas, uma vez que desconsidera a diversidade da própria comu-
nidade científica, que praticamente anulou a divisão em ciência pura 
e aplicada, os inúmeros atores (humanos e não humanos) e profissões 
que integram a produção do conhecimento científico, assim como a 
presença constante da ciência e tecnologia no cotidiano e na política. 
Destaque também para os novos campos interdisciplinares e multi-
disciplinares que advogam, na sua origem, a eliminação das barreiras, 
nem sempre alcançada, entre as “duas culturas”. O embate com Snow 
e seus seguidores prossegue ao condenar a ideia de que a audiência 
seja homogênea e passiva. Prefere pensá-la como um negociador ativo 
do processo, em que a ciência é parte da cultura. Assim, a ciência não 
pode ser entendida como um produto pronto para ser divulgado, mas 
uma arena de negociação e construção de sentidos.

projeto_dialogos_ciencias.indd   128 2/5/2011   14:33:00



Jornalismo científico em tempo de controvérsia  // 129 

Preocupados em definir e apontar indicadores de medição da cul-
tura científica e tecnológica, Godin e Gingras (2000) também avançam 
no debate. Mesmo admitindo que um conceito ainda esteja distante 
de ser cunhado, eles definem que cultura científica e tecnológica é a 
expressão de todos os modos através dos quais os indivíduos e a so-
ciedade se apropriam da ciência e da tecnologia. Desta forma, pro-
põem um modelo multidimensional que considera duas dimensões, a 
individual e a social, e a interação entre elas. Rejeitando a perspectiva 
que exclui os cientistas e engenheiros da cultura científica e tecnoló-
gica, considera que a cultura científica dos não cientistas não pode 
ser mensurada tomando como base a cultura (conhecimentos) cientí-
fica dos cientistas. O caminho correto seria levar em consideração os 
papéis sociais (funcionários do governo, professores, executivos, tra-
balhador, professores) que os indivíduos desempenham. Nesse bojo 
– defendem os autores – para o cidadão comum, a cultura científica 
implicaria em estar atualizado para poder participar ativamente dos 
debates que envolvem a ciência e a tecnologia, além de ser capaz de 
compreender a importância da tecnologia nas atividades cotidianas, 
na esfera da saúde, por exemplo. 

Diferente dos autores que ao versarem sobre o público entendi-
mento da ciência, principalmente nos Estados Unidos, se referiam à 
cultura científica enquanto scientific literacy2, Godin e Gingras negam 
que a soma dos atributos e das práticas dos indivíduos possam, so-
zinhos, dar conta da noção de cultura científica. Por isso, destacam 
o papel das instituições como as universidades, centro de pesquisas, 
empresas de alta tecnologia, agências de fomentos, associações cientí-
ficas, ministérios, estabelecimentos de ensino, mídias, museus, biblio-
tecas públicas, entre outras dedicadas à divulgação científica na men-
suração da cultura científica. Estariam inclusos ainda as agências de 
avaliação e regulação técnico-científica. Somadas, apontam os autores, 
podem indicar maior ou menor grau de apropriação coletiva da ciên-
cia e tecnologia. Três modos de apropriação da Ciência e Tecnologia 
(C&T) são apontados pelos autores: modo de aprendizagem; modo de 
implicação e modo sócio-organizacional. 

projeto_dialogos_ciencias.indd   129 2/5/2011   14:33:00



//  Antonio Marcos Pereira Brotas130 

Figura 1 - Modos de apropriação social da ciência. 
Extraído de Godin e Gingras. (2000, p. 50)

O primeiro diz respeito aos meios que os indivíduos têm disponí-
veis para desenvolver conhecimentos que lhes permitam contribuir 
com o sistema de C&T. Estes meios iriam desde o sistema de ensino 
até as atividades de lazer e relações interpessoais, que são capazes de 
ofertar elementos apreendidos em uma dada cultura de C&T, a exem-
plo de conhecimento (método científico), Know-how e habilidades e va-
lores, representações, atitudes e interesses. O segundo modo, o de im-
plicações, refere-se a ações que os indivíduos e grupos desempenham, 
para além do seu papel formal na sociedade, para a popularização 
da ciência. O terceiro diz respeito ao modo que as estruturas sociais 
promovem a “aculturação” dos indivíduos para a ciência. Estas insti-
tuições estariam organizadas em dois grupos. Uma reuniria aquelas 
diretamente ligadas ao sistema de C&T, como as dedicadas à pesquisa 
e desenvolvimento, e produção tecnológica; a difusão e aplicação da 
C&T e comunicação, de forma geral. As demais seriam aquelas que, 
em interação com as primeiras, proporcionam a estrutura para apro-
priação da C&T, o que inclui as instituições de formação, investigação 
e informação, apoio e regulação. Neste sentido, além de se oporem às 
perspectivas que separam C&T da cultura, assim como aquelas que 
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admitem a separação, por isso lutam para mantê-las conectadas atra-
vés da divulgação científica, eles buscam construir um modelo em 
que C&T são pensadas enquanto elemento da cultura contemporânea.  
O modelo abaixo foi pensado por eles para representar este esforço 
para conceber a C&T numa perspectiva multidimensional. 

Três modelos da ciência e da cultura. 
Extraído de Godin e Gingras. (2000, p. 53)

Vogt (2003) propõe, com o espiral da cultura científica, um modelo 
que avança em relação à proposta anterior porque não está interessa-
do somente na busca de indicadores. Sua espiral refere-se à dinâmica 
relação entre os diversos atores sociais na edificação de uma cultura 
científica. A divisão em quatro quadrantes foi a forma gráfica encon-
trada para representá-la. Em cada um deles, aglutinam-se atores, ele-
mentos, ações e instituições que compõem a multidensionalidade da 
cultura C&T, num movimento evolutivo. 

No primeiro, está o sistema de produção e circulação do conheci-
mento científico, de difusão científica, em que os cientistas são destina-
dores e destinatários da ciência. No segundo, estão abrigados o ensino 
de ciências e a formação de novos cientistas. Neste campo, professores 
e cientistas são destinadores de ciência, e os estudantes, destinatários. 
No terceiro, estão ações e predicados do ensino de ciência, que reúne, 
além de professores e cientistas, diretores de museus e animadores 
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culturais como destinadores, e jovens e estudantes como destinatá-
rios. No quarto, estão as atividades próprias da divulgação científica, 
que têm jornalistas e cientistas como destinadores, e a sociedade em 
geral, organizada em seus diferentes públicos, como destinatários.

Figura 3 - O espiral da Cultura Científica.
Extraído de Vogt. (2003, p. 6)

Importa observar que nessa forma de representação, a es-
piral da cultura científica, ao cumprir o ciclo de sua evolu-
ção, retornando ao eixo de partida, não regressa, contudo, 
ao mesmo ponto de início, mas a um ponto alargado de 
conhecimento e de participação da cidadania no processo 
dinâmico da ciência e de suas relações com a sociedade, 
abrindo-se com a sua chegada ao ponto de partida, em não 
havendo descontinuidade no processo, um novo ciclo de 
enriquecimento e de participação ativa dos atores em cada 
um dos momentos de sua evolução. (VOGT, 2003, p. 7)
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O autor indica, com sua espiral, a importância dos cientistas dei-
xarem os espaços institucionais de produção e difusão científica e se 
ocuparem também da divulgação científica, visto que eles são im-
portantes atores da formação da cultura científica. Contudo, também 
destaca como este movimento contínuo amplia as possibilidades de 
participação dos cidadãos no próprio sistema de produção da ciência. 
A saciedade influenciaria também os caminhos do campo científico.

Yurij Castelfranchi (2006 p. 2) reforça a crítica à perspectiva de pen-
sar a cultura científica apenas como falta de conteúdos, o que signifi-
ca valorizar ao extremo datas, noções, descobertas, deixando de lado 
questões importantes como “o contexto, as metáforas, as percepções, 
os mitos e símbolos que todos nós, antes e além da informação que re-
cebemos pela mídia ou na escola, anexamos para construir nossa pró-
pria imagem da ciência e do cientista”. Desse modo, desloca o debate 
para a perspectiva das apropriações que a sociedade e os indivíduos 
fazem da ciência.

O autor lembra que na pré-história do imaginário, o conhecimento 
despertava praticamente em todas as culturas, de um lado entusias-
mos, euforia e paixão pela novidade. Por outro, medo, desconfiança 
e hostilidade em relação ao resultado do processo de desenvolvimen-
to do conhecimento. Percepções que fizeram emergir alguns dilemas.  
O conhecimento como “fruto proibido”, uma violação que pode resul-
tar em castigo. As armadilhas do poder que o conhecimento promove 
seria o “aprendiz de feiticeiro”, a aventura da transformação e da cria-
ção pelo homem. 

Não é difícil perceber o quanto estes três elementos penetra-
ram profundamente no nosso imaginário: dúzias de contos (como 
Frankenstein, ou Dr. Jekyll & Mr. Hyde) e centenas de filmes (2001: uma 
odisséia no espaço, O exterminador do futuro, Jurassic Park, Matrix etc.) nos 
mostram a maravilha e o medo, as vantagens e os perigos de conhecer, 
controlar o conhecimento, utilizá-lo para transformar os vivos ou dar 
vida, inteligência e consciência aos inanimados. Castelfranchi (2006) 
aponta ainda as representações que surgem a partir do nascimento da 
ciência moderna, como novidade e progresso, método e instrumento 
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de dominação da natureza, saber democrático e libertador, ao mesmo 
tempo superior e pouco acessível, além dos efeitos técnicos modifica-
dores do modo de vida. 

Hoje, para o cidadão, ciência é um pouco de tudo isso. É ba-
sicamente positiva: na maioria das revistas de divulgação, 
é novidade e progresso, é sala das maravilhas e sinônimo 
de verdade, é instrumento de transformação da natureza 
e de libertação da superstição, é mãe generosa de novas 
terapias, máquinas, bem-estar. Mas também, no cinema e 
nos quadrinhos, a ciência é fonte do poder do ‘cientista ma-
luco’, que cria instrumentos com conseqüências ecológicas 
(ou morais) inquietantes e imprevistas e que podem ser 
utilizados para fins destrutivos. [...] 

Mas essas imagens científicas nas nossas cabeças não são 
somente na forma de conceitos mais ou menos aproxima-
tivos, de dados, leis, fatos. São também na forma ambígua, 
contraditória e interessantíssima de metáforas, símbolos, 
sonhos e medos estratificados. São, em uma palavra, cul-
tura. E a cultura transita não somente pelos canais visíveis 
da divulgação e da educação escolar, mas também, antes e 
mais, ao longo dos caminhos subterrâneos, enrolados, lon-
gínquos, da difusão cultural de mitos e símbolos. (p. 5-7)

No Brasil, um dos poucos estudos que buscou associar a cultura e 
a ciência foi desenvolvido por George Zarur, que buscou identificar 
a importância dos elementos contextuais e culturais na definição de 
objetos, processos e na produção do conhecimento científico no país. 
Zarur (1994) debate como elementos da cultura nacional estiveram 
presentes na constituição da ciência no Brasil, ao descrever a relação 
entre família e mérito na formação dos grupos de pesquisa. Sua tese é 
de que a formação destes grupos não pode ser compreendida apenas 
como sintonia entre indivíduos. A resposta encontra, sim, indicações 
na cultura nacional e nos vínculos proporcionados pelo ambiente so-
ciocultural externo à ciência. O autor avança na discussão ao defender 
que a formação destes grupos obedece aos mesmos moldes da forma-
ção de outros grupos. 
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Outra leitura que assume o conceito ampliado de cultura científica 
para além de cultura enquanto civilização é a proposta pelo pesqui-
sador mexicano Leon Olivé (2005), que avalia o conceito de cultura 
científica e tecnológica numa sociedade do conhecimento em um con-
texto de um país culturalmente diverso como o México, a partir da 
perspectiva de que os sistemas tecnocientíficos:

Son sistemas de acciones intecionales que se guían por cre-
encias, normas valores y reglas, que están vinculados a sis-
temas de información, que cuentam com una base científi-
ca y tecnológica, y están ligados a sistemas e instituiciones 
de investigaciones, pero también a otras organizaciones 
políticas, econômicas, empresariales y muchas vezes mi-
litares. (p. 58)

Olivé propõe a mesma definição para a cultura científica e tecno-
científica:

[...] como los conjunto de representaciones (creencias, co-
nocimientos, teorias, modelos), de normas, reglas, valores 
y pautas de conducta que tienen los agentes de los sistemas 
técnicos, científicos o tecnocientificos, y que son indispen-
sables para que funciones el sistema, por um lado, y los 
conjuntos de esos mismos elementos que son relevantes 
para a compreensión, la evaluci[on, u lãs posibilidades de 
aprovechamiento de la técnica, de la tecnologia, de la cien-
cia y de la tecnociencia por parte de uma sociedad, de um 
pueblo o de ciertos grupos sociales. Es decir, se trata del 
conjunto de elementos que conforman lãs actitutdes sobre 
la ciência y la tecnologia. (p. 59)

O autor, ao colocar em intercâmbio as representações que influen-
ciam e são influenciadas pelas ações dos agentes do campo científico 
com as representações que a sociedade ou grupos sociais têm da ci-
ência e da tecnologia, acentua o caráter multifacetado e a diversidade 
de elementos que compõem a cultura científica. Defende ainda que os 
valores de determinada cultura científica e tecnológica são determina-
das pelas ações, pelas práticas que os agentes realizam. Estas práticas 
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poderiam fazer com que uma cultura tecnológica, por exemplo, possa 
ser incorporada ou não pela sociedade ou grupos.

Assumir que a apropriação dos conhecimentos científicos ocorre 
num processo ativo, marcado pelos contextos específicos e com parti-
cipação diferente de cada público, leva-nos a admissão de que a forma-
ção da cultura científica está associada às condições históricas, sociais 
e culturais da produção científica e tecnológica. Logo, este trabalho 
assume a perspectiva de que a noção de cultura científica deve, sim, 
ultrapassar os conteúdos. A sua principal função seria associar estes 
conteúdos ao desenvolvimento da capacidade crítica e da participação 
dos cidadãos nas definições, principalmente quando há controvérsia, 
relativas ao destino da ciência e da tecnologia, bem como seus impac-
tos sociais, econômicos e nas associações humanas. (GOMES, 2005)

Jornalismo científico em tempo de controvérsia

Ao ser inserido no debate sobre a cultura científica, o jornalismo 
que cobre ciência e tecnologia estará obrigado a pensar estas questões 
sob a perspectiva que ultrapassa a simples disponibilidade de con-
teúdos sobre pesquisas e conceitos para um público leigo, em que o 
jornalista seria um simples tradutor. Pensar o jornalismo como ele-
mento importante para edificar uma cultura científica democrática e 
participativa não o retira do esforço coletivo da divulgação científica. 
Entretanto, recoloca de forma mais enfática seu papel em relação à di-
vulgação científica. O jornalismo moderno também é fruto de uma he-
rança positivista, que teve sua justificativa dentro de uma perspectiva 
iluminista, de esclarecimento e da objetividade dos fatos. (MEDINA, 
2008) A mesma herança que pode levar os jornalistas a “endeusarem” 
ciência e seus produtos tecnológicos, ratificando uma pretensa racio-
nalidade imutável e uma verdade inquestionável, também impulsio-
nar debates sobre o tema, retirando-o do mero papel de divulgador, 
que leva o conhecimento dos círculos acadêmicos para um público 
ampliado, não especializado. 
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O esforço inicial de aproximação entre a comunidade científica e a 
sociedade fez emergir, como destacado, um campo de ações e estudos, 
que no Brasil ganhou a denominação de divulgação científica. Por ser 
eminentemente multidisciplinar, esta área agrega pesquisadores, pro-
fissionais das mais variadas matizes, apesar dos cientistas, jornalistas 
e demais profissionais da comunicação, professores e musicólogos se-
rem os mais presentes e atuantes. O jornalismo científico por muito 
tempo foi apresentado de forma praticamente indistinta em relação 
a outras formas de comunicação científica, como os museus, revistas 
acadêmicas, feiras e exposições científicas. 

Wilson Bueno (1984) busca elucidar esta questão ao defender uma 
separação desta perspectiva. Para ele, o jornalismo e a divulgação 
científica são campos complementares e estão subordinados à difusão 
científica. O conceito de difusão científica, portanto, é mais amplo e 
englobando todos os periódicos especializados, os bancos de dados, 
os sistemas de informação, as reuniões científicas, os centros de pes-
quisa, as páginas de ciência e tecnologia dos jornais e revistas e os pro-
gramas de rádio e TV. A difusão será então todo e qualquer processo 
que implique a veiculação de informações científicas e tecnológicas, 
ou seja, engloba a divulgação científica, a disseminação científica e o 
próprio jornalismo científico.

Como o conceito de difusão não elimina as sobreposições, Bueno 
classifica a difusão de acordo com a audiência que estará destinada 
às informações sobre ciência. Quando a difusão é para especialistas, 
tem-se a disseminação ou comunicação da ciência e da tecnologia, que 
adota um discurso especializado. Este tipo de comunicação poderá 
ocorrer intrapares (periódicos especializados e reuniões científicas 
para públicos limitados) ou extrapares (revistas inter ou multidisci-
plinares e reuniões científicas para especialistas de diversas áreas). 
Enquanto a disseminação intrapares se caracteriza por conteúdo espe-
cífico e código fechado, a extrapares possui conteúdo mais abrangente 
e código, embora específico, mais abrangente, que permite acesso a 
pesquisadores de outra especialidade.
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Quando a difusão faz-se mediante a “utilização de recursos, técni-
cas, processos e produtos (veículos ou canais) para a veiculação de 
informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovação ao lei-
go” (BUENO, 2009, p. 162), tem-se a divulgação científica. O autor ex-
plica que a divulgação é caracterizada pelo processo de recodificação 
de uma linguagem especializada para outra não especializada. Por 
isso, é comum ser denominada de vulgarizacion scientifique (entre os 
franceses) ou Scientific popularization (entre os ingleses) ou mesmo ser 
confundido com o jornalismo científico. Perspectiva equivocada, visto 
que a divulgação não está circunscrita ao jornalismo, nem mesmo aos 
meios de comunicação. Os livros didáticos, as palestras para públicos 
amplos, história em quadrinhos, panfletos, espetáculos, games, expo-
sições, folders, cartazes e toda a sorte de material de publicidade e 
marketing estão inclusos como elementos de divulgação.

É justamente no intuito de pontuar as diferenças que caracterizam 
o jornalismo científico que Bueno defende que o mesmo está subordi-
nado às regras, códigos e valores da prática e da teoria do jornalismo 
em geral, a exemplo da atualidade, universalidade, periodicidade e 
difusão coletiva. Bueno (2009) refuta definições que caracterizam o 
jornalismo científico apenas como veiculação de informações do cam-
po da ciência e tecnologia, desconsiderando os espaços de interação 
propiciados principalmente pela internet. Também não acredita que 
o jornalismo científico seja caracterizado pela dimensão do seu pú-
blico, uma vez que os leitores das revistas, programas de ciência não 
perfazem um número extenso, composto por vastas camadas da po-
pulação. 

O que interessa é o nível do discurso utilizado, o perfil da 
audiência (que deve ser integrada por não especialistas) e o 
sistema de produção que deve estar sintonizada com a pro-
dução jornalística de maneira geral, que tem estrutura de 
organização de mensagens, formas de expressão e rotinas 
bastante singulares. (p. 167)
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Outra perspectiva apontada por Bueno, que encontra eco neste tra-
balho, é a de não associar o jornalismo científico a mera exaltação do 
progresso científico e tecnológico, por defender que esta associação 
elimina a capacidade de crítica do jornalismo, simplifica-o e conver-
te os jornalistas em meros divulgadores de uma ciência e tecnologia 
como salvadoras da humanidade. Ao jornalismo científico estariam 
delegadas funções que ultrapassam a informativa, que seria a divul-
gação de fatos e informações sobre a ciência, tecnologia e inovação, 
que oferecesse ao cidadão conhecer as novas descobertas, assim como 
as suas implicações políticas, econômicas e culturais. O autor propõe, 
a partir da leitura de Calvo Hernando (2006) e José Reis, mais cinco 
funções: educativa, social, cultural, econômica e político-ideológica. 
Ambas só podendo ser exercidas se eliminada a associação direta en-
tre jornalismo científico e divulgação de informações sobre ciência e 
tecnologia, que configura o jornalismo científico a uma espécie de tra-
dutor dos conteúdos da ciência e da tecnologia.

Assim como Bueno, Zamboni (2001) discorda da perspectiva da 
tradução. Utilizando a análise do discurso, a autora defende que a 
atividade da divulgação científica, neste caso o jornalismo científico, 
ultrapassa a simples reformulação discursiva. Apesar da maioria dos 
autores (REIS, 1972) acreditarem que o problema central da divulgação 
científica reside na linguagem, por isso o seu trabalho seria focado na 
tradução do discurso científico, Zamboni avalia que, nesta perspecti-
va, a única dificuldade a ser vencida na divulgação seria “transformar 
em inteligível para muitos a linguagem hermética e difícil da ciência, 
entendida por apenas uns poucos”. (p. 49) Na perspectiva tradicional, 
o discurso da divulgação, explica a autora, é uma reformulação de 
um discurso fonte, num discurso segundo, em função da mudança 
do destinatário. Esta referência no discurso fonte não seria uma ex-
clusividade do discurso da divulgação. Na realidade, trata-se de uma 
característica também do discurso científico, logo não é o elemento 
caracterizador da divulgação científica. 
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Zamboni, apesar de não se preocupar com a diferenciação entre di-
vulgação científica e jornalismo científico, faz uma avaliação que será 
importante para este texto: o discurso da divulgação científica não é 
do campo do discurso da ciência, não mais pertence aos cientistas. São 
discursos nos quais o próprio discurso dos cientistas, nele integrado, já 
o são discursos de divulgação. “Neste sentido, a entrevista e os depoi-
mentos tomados dos próprios cientistas pelo divulgador já vêm confi-
gurados como discurso de Divulgação Científica (DC)”. (p. 56) Além 
disso, os discursos dos cientistas são um dos elementos da produção 
do discurso da divulgação, novos constrangimentos e oportunidades 
serão apresentadas pelo campo de produção da divulgação, não o da 
ciência, já que a divulgação é percebida como um novo gênero discur-
sivo. No caso do jornalismo, surgem da própria atividade, das rotinas 
produtivas, valores notícia e perfil do produto, por exemplo. 

O artigo escrito por cientistas não costuma ser a única fonte 
em que se baseia o divulgador, seja ele cientista ou jornalis-
ta [...] Se for um jornalista, terá à disposição várias fontes: 
o noticiário oriundo de agências de notícia, revistas cien-
tíficas, encontro e associações de especialistas, escritórios 
de relações públicas, entrevistas com cientistas (face a face 
ou por outros meios) artigos e reportagens de divulgação 
científica, depoimentos de pessoas, press releases das asses-
sorias de comunicação de instituições de pesquisa e muitas 
outras. (ZAMBONI, 2001, p. 62)

A redução do jornalismo científico apenas aos problemas da lin-
guagem impulsionou uma série de trabalhos que buscaram compre-
ender e apontar soluções para a melhor “tradução”, de modo a criar 
estratégias que permitissem ao jornalista falar com maior clareza dos 
resultados das pesquisas. Jeanne Fahnestock (2005), ao avaliar o que 
ocorre com a informação científica ao ser objeto de divulgação, se-
gue esta tendência ao apontar uma mudança retórica e de gênero, que 
troca o relato pela celebração da ciência e admiração pela inovação. 
Destaca também mudanças nas informações, impulsionadas pelo de-
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sejo de aumentar a relevância do assunto, reenquadrando o tema, de 
acordo com suas necessidades, mas geralmente imputando certezas à 
pesquisa, que o artigo não apontou. 

Os adaptadores substituem os sinais ou dados de um arti-
go de pesquisa original por efeitos ou resultados, aumen-
tando mais uma vez a relevância e a certeza dos temas [...] 
Em outras palavras, os adaptadores saltam direto para os 
resultados, enquanto os autores originais permanecem do 
lado seguro do abismo. (FAHNESTOCK, 2005, p. 80) 

A busca exacerbada pela simplificação da linguagem, a crença 
cega na verdade científica, alimentada por toda a modernidade, prati-
camente excluiu as versões, os conflitos e o contraditório da cobertura 
jornalística da ciência. Regras básicas, como a multiplicidade de fo-
tos, são desconsideradas sem que ai seja percebido algum problema.  
A busca pela mais nova tecnologia, o mais novo medicamento, a re-
denção da doença, a grande prevalência de temas da biomedicina, a 
espetacularização do novo, do último resultado, e reduzem as poten-
cialidades de cobertura jornalística. Os jornalistas, por sua vez, ofe-
recem uma visão mitificada e utilitarista da ciência. Os cientistas são 
apresentados como seres desprovidos de emoção, idealizados como 
superiores e distantes dos contextos sociais. As reportagens, geral-
mente, reduzem o campo científico e suas contradições, interesses e 
atores, ao cientista, ao laboratório, além de não contribuir para o de-
bate público. (TEIXEIRA, 2002; MEDEIROS, 2003) 

Cascais (2003) classifica esta prática de representar a atividade 
científica a partir dos seus produtos de “Mitologia dos Resultados”, 
modelo que se consolidou com a redução da divulgação científica à 
diferença de linguagem entre artigo científico e texto de divulgação. 
“Divulgar a ciência só relativa e parcialmente passa por ‘trocar em 
miúdos’ o hermetismo com que a comunidade de iniciados ao mes-
mo tempo se vela e se ostenta ao olhar que sobre si convoca”. (p. 66) 
Para o autor, a mitologia dos resultados não surge primordialmente 
em função de uma necessidade do público. Ao contrário, advém da 
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representação do público e da ciência que os cientistas e divulgadores 
ostentam. Em que consiste e quais as consequências desta prática de 
divulgação? 

Três características são apontadas pelo autor: 1) representação da 
ciência e do campo científico pelos resultados; 2) reduzir os proces-
sos científicos ao modelo linear finalista de cumulativo de resultados;  
3) os resultados são somente aqueles que são avaliados, a posteriori, 
como êxito de aplicação. 

Três também são as consequências da mitologia dos resultados:  
1) ignora a atividade científica enquanto processo, enquanto prática 
social, contextual, marcada historicamente, não cumulativa, não line-
ar; 2) atribui todo o sucesso dos resultados ao rigor metodológico, des-
considerando o erro produtivo nas tomadas de decisão e nas escolhas 
científicas, assim como tudo o que excede a metodologia; 3) exclui os 
resultados fortuitos, inesperados e adversos, pois somente considera 
resultados aqueles cuja eficácia a posteriori foi apontada. 

A mitologia dos resultados não se refere apenas a cada um 
destes aspectos tomados por si só, mas à súmula deles; com 
efeito, e por um lado nenhum bastaria para definir em toda 
a sua extensão, e por outro lado, cada um deles é correla-
to dos outros, pelo que nunca aparece sozinho, ainda que 
por vezes algum deles, em casos concretos, possa surgir 
somente de maneira informulada.(CASCAIS, 2003, p. 68)

Sem desconsiderar a capacidade da tecnociência em produzir re-
sultados, Cascais avalia que os resultados, neste caso, aparecem re-
vestidos de um caráter autoritário e prescritivo, por proclamar o que 
deve ser feito, colocando na condição de ignorante outras dimensões 
da vida como a ética, a política, a estética. Assim, a imagem do cientis-
ta é construída. O cientista aparece como providenciador e seu resul-
tado como prodígio. Os resultados inesperados, por sua vez, ganham 
conotação de “engano provisório” a ser solucionado pela progressão 
linear e cumulativa do conhecimento científico. A sua persistência, 
entretanto, mostra-se como um fracasso, quando na verdade deveria 
ser percebido como processo de incerteza inerente à própria ciência.  
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A mitologia do resultado cria ainda uma positivação, um fechamento 
da ciência, e ainda contribui para criar uma representação da racio-
nalidade científica enquanto algo exterior ao “polemos”, à discussão 
e à argumentação. A ciência aparece como autossuficiente e a comu-
nidade científica como passível apenas de autorregulação, já que eles 
sugerem oferecer garantias de bondade e de rigor. 

Em última análise, a mitologia dos resultados não infor-
ma, nem forma. Faz do público uma audiência de curiosos: 
lá onde a curiosidade científica desdobra o desconhecido 
na procura infinita que mais genuinamente caracteriza a 
ciência, a mitologia dos resultados devolve o fechamento 
de um produto fungível que ensimesma o consumidor no 
labiríntico horizonte da satisfação das suas necessidades 
incessantemente realimentadas. (CASCAIS, 2003, p. 73) 

A Mitologia dos resultados, desta forma, não consegue atender a 
uma das funções básicas do jornalismo científico, conforme apontara 
Calvo Hernando (1997), quais sejam: divulgador, informar e tornar 
mais compreensível o conteúdo da ciência; intérprete, contextualiza 
a descobertas e explica as relações do presente e as perspectivas fu-
turas da atividade científica e da tecnologia; controlador, observa as 
decisões políticas para que não deixem escapar as contribuições da 
ciência, ou sejam utilizadas de forma indevida, sem relação com as 
necessidades dos indivíduos e da sociedade. 

Para que o jornalismo científico possa contribuir para que o saber 
não seja fator de desigualdades sociais, evitando “que as comunida-
des, como os indivíduos, permaneçam à margem dos progressos do 
conhecimento e de seus efeitos e conseqüências na vida cotidiana” 
(CALVO HERNANDO, 1997, p. 42), o desafio será em trabalhar para 
a emancipação social, política, econômica e tecnologia. Atuando, além 
de divulgador, como um interprete que constrói um novo discurso, 
a partir da combinação do discurso da ciência, combinado as experi-
ências do mundo da vida. (CALDAS, 2003) Certamente, as tensões e 
diferenças na interação entre jornalistas e cientistas expressam estru-
turas simbólicas e práticas que caracterizam o modo de vida de cada 
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um dos atores. Diferenças na linguagem, percepções diferentes sobre 
o objeto da reportagem e métodos e valores de produção não parti-
lhados conflitam os interesses nas situações comunicativas. Situação 
que permite a transformação de argumentos em narração e que, em 
última instância, socializa o conhecimento que foi produzido a partir 
da própria sociedade. (CHAPARRO, 2003)

O novo cenário contemporâneo de ampliação da importância da 
ciência e a capilaridade que a tecnologia tem nas sociedades ociden-
tais, bem como a emergência de novas ameaças à saúde, à segurança, 
à ética, além das críticas à autodeterminação, a necessidade de avaliar 
o custo benefício das novas tecnologias, tornam completamente obso-
leta a mitologia dos resultados e exigem uma nova postura do jorna-
lismo científico. Hans Peter Peters (2005) defende que o crescimento 
da cobertura da ciência e tecnologia deve-se, sobretudo, ao aumento 
da cobertura dos problemas e conflitos sociais nos quais estão envol-
vidas, associadas. Três razões impulsionam a cobertura de conflitos e 
controvérsias. Admite-se que a ciência e tecnologia: 

a) podem ser objeto de problema ou conflito; 

b) podem ser usadas para manobras políticas; 

c) encontrem solução para um problema ou resolvam conflitos, como 
um árbitro ou juiz que profere a palavra final, colocando os especia-
listas na arena pública. 

Como se processa a interação entre os cientistas e jornalistas, neste 
novo contexto, já que os primeiros, em sua maioria, sentem-se estimu-
lados a apresentar suas descobertas ao público, reconhecem o valor 
instrumental da publicidade e estão atentos em relação aos retornos 
(financiamentos) que esta visibilidade proporciona? A resposta do au-
tor é a de que, na realidade, existem diferenças culturais que se apre-
sentam na interação de ambos, na comunicação que envolva situações 
de risco. Teríamos, assim, a cultura dos especialistas, dos jornalistas e 
do cotidiano, e do público. Ambas se relacionam e estão inseridas no 
jornalismo científico. Entretanto, os cientistas precisam, neste contexto 
de risco, explicar a todo tempo a relevância e as implicações de sua 
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pesquisa, seus métodos e descobertas para um público amplo, sem 
que haja ainda um consenso na comunidade e parâmetros estáveis de 
avaliação do custo-benefício da pesquisa científica.

É em relação às expectativas relativas ao contato entre especialistas 
e jornalistas que as diferenças culturais se expressam de forma mais 
acentuada. Os cientistas insistem em ler as reportagens dos jornalis-
tas. Estes, por sua vez, lutam para manter o controle do processo co-
municativo, não cedendo às pressões, considerando-as descabidas.  
Os especialistas, demonstra o estudo, também rejeitam o papel de me-
ros tradutores de fatos e conceitos para os jornalistas. Em situação de 
maior controvérsia, no entanto, os jornalistas são mais agressivos na 
tentativa de manter o controle, não permitindo papel muito ativo aos 
especialistas. Outro foco de tensão é que, geralmente, o especialista 
age para colocar o jornalista na condição de aluno. O jornalista, por 
sua vez, considera o pesquisador uma fonte da reportagem, não seu 
autor. “Os jornalistas estão menos interessados nos detalhes técnicos 
de um problema e mais preocupados com a análise e a solução de pro-
blemas práticos”. (PETERS, 2005, p. 156) 

Abandonar uma postura passiva na cobertura da ciência e da tec-
nologia é condição para que o jornalismo possa exercer uma função de 
mediador na cultura científica contemporânea, marcada pelas contro-
vérsias e pela necessidade de participação pública na ciência e tecno-
logia, já que admitimos que as controvérsias não são apenas resolvi-
das internamente pela comunidade científica.

Pensada como uma prática científica revolucionária (MASCA-
RENHAS, 2006), as pesquisas com as células-tronco podem ser enqua-
dradas no que Latour (2001) caracteriza de controvérsias e incertezas, 
no bojo dos conhecimentos técnicos ainda não assegurados, ou seja, 
aqueles em que “as incertezas usuais do social, da política, da moral 
complicam-se – e não se simplificam – com o aporte de conhecimen-
tos científicos ou técnicos”. Abramovay (2007), a partir da leitura de 
Latour, defende que o debate público, em razão das controvérsias, na 
realidade não é consequência do acréscimo cívico às atividades de la-
boratório, mas é algo constitutivo da ciência contemporânea que acio-
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na, mobiliza audiências, negocia com poderes políticos e econômicos 
e busca adesões na opinião pública. Por isso, o estudo das controvér-
sias põe em análise os saberes especializados e técnicos em conflito e 
não se restringe às diferenças de conteúdos. A avaliação percorre as 
revistas científicas, mas também os materiais divulgados na impren-
sa, em boletins das organizações da sociedade civil, em relatórios do 
governo, ou seja, não estão circunscritas nos laboratórios. Passam, em 
síntese, em diferentes domínios da vida social.

Borram-se as fronteiras entre ciência e opinião: não que a 
pesquisa científica produza resultados semelhantes àque-
les que se obtêm fora dos laboratórios. São as próprias 
fronteiras do laboratório que se encontram misturadas, 
imersas em um conjunto de laços sem os quais elas não são 
compreensíveis. [...] Os cientistas sabem que sem a capa-
cidade de negociar para que a legitimidade do que fazem 
seja aceita pela opinião pública, suas pesquisas estarão 
ameaçadas. (ABRAMOVAY, 2007)

Considerações finais

Os jornalistas que cobrem ciência lidam com as controvérsias, cada 
vez mais presentes, e que denunciam, com veemência, a insuficiência 
da mitologia dos resultados para a cobertura jornalística da ciência e 
da tecnologia. Poucos são os estudos que buscam abordar esta ques-
tão. Stocking (2005) desenha um cenário complicado, visto que, por 
um lado, os jornalistas geralmente são acusados de ofertarem mais 
certezas do que os próprios cientistas, tornado as afirmações dos pes-
quisadores mais consistentes e seguras do que realmente são, por ou-
tro, são acusados de tornarem a ciência mais incerta, imprecisa do que 
ela de fato pode ser. Em relação às maneiras de imputar mais certezas, 
as maiores acusações são de: reduzir drasticamente as advertências; 
apresentar menos conteúdo do que os outros tipos de informações; 
apontar certezas prematuras, transformando resultados preliminares 
em descobertas conclusivas. O uso de apenas uma fonte nas reporta-
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gens, mesmo em casos de controvérsia, cria barreiras de compreensão 
sobre as implicações das descobertas científicas. A falta de informa-
ções sobre o contexto da pesquisa praticamente elimina o elemento 
processual da ciência, levando a ciência a parecer um caminho certo 
em direção ao triunfo.

O autor destaca que entre as ações que os jornalistas são acusados 
de praticar, que implicam numa representação da ciência como incerta 
e desconcertante, estão: a organização dos relatos de certeza, de forma 
aleatória e contraditória, que levam a uma representação de incerteza; 
justaposição entre cientistas de diferentes posições no campo cientí-
fico; tratamento semelhante a cientistas e não cientistas, visto pelos 
primeiros como não dotados de conhecimento válido para participar 
do debate, ou seja, não autorizados. 

Questões de ordem individual e organizacional e os próprios va-
lores da profissão afetam a cobertura das controvérsias. Stocking, en-
tretanto, ressalta que o debate em relação à ignorância, ou seja, aquilo 
que “os cientistas ainda não têm respostas”, pode ocultar o fato de que 
existem diversos temas, assuntos não abordados. Substâncias quími-
cas em uso que não foram testadas, tratamentos médicos e cirúrgicos 
não submetidos a ensaios clínicos, poluentes que por estarem tão pre-
sentes na atmosfera já não permitem mais pesquisas com grupo de 
controle podem não apenas ser incertezas, mas a plena ausência de 
conhecimento. 

Se partirmos do pressuposto de que a divulgação científica e o jor-
nalismo científico devem conduzir seu trabalho de modo que o co-
nhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico não se trans-
formem em meios de dominação, nem que o trabalho dos seus atores 
seja pensado no modelo do déficit de conhecimento, nem na mitologia 
dos resultados. Pensar a divulgação e o jornalismo científico como ele-
mentos de uma complexa rede de produção e consolidação de conhe-
cimentos é pensá-los enquanto instituições sociais que estão inseridas 
no processo, no jogo que perpassa a atividade científica e que por ela 
é alimentado, segundo negociações, translações de interesse. Os jor-
nalistas, por exemplo, atuam, como é o caso das células-tronco, num 
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debate em que os objetos, pelo menos em parte, têm conhecimentos 
científicos e técnicos incertos (Latour) e estão presentes no cotidiano 
das sociedades. 

Os próprios cientistas, como apontara Latour (2001), parecem ter 
abandonado o “modelo de difusão” e trabalham na perspectiva do 
“modelo de translação de interesse”, em que o jornalismo científico 
é ator importante na busca dos cientistas por cooperação de outros 
atores e instituições. Nesta nova realidade de controvérsias e incer-
tezas, de debate público da ciência, da participação dos cidadãos nas 
polêmicas acerca da ciência e da tecnologia e do investimento cada 
vez mais maciço dos cientistas na publicidade, ao jornalista científico 
impõe-se uma atuação que abandone a cobertura entusiasmada da ci-
ência e da tecnologia e se coloque como ator deste processo, fazendo 
valer suas funções de informante, intérprete, além de estimular a par-
ticipação pública na ciência.

Notas

1 Ao questionar a própria expressão “percepção pública da ciência”, 
Lévy-Leblond (2006) redefine a questão da relação comunicativa entre 
cientistas e não-cientistas, rechaçando tratar-se apenas de problema 
de compreensão do conhecimento, de entendimento do conteúdo e 
sim, de poder, visto que o que está em debate com a divulgação é a 
própria democratização da ciência, do compartilhamento de poder.  
A expressão também traria a falsa idéia, herdada do século XIX, de 
que existiria um “público leigo” de um lado e os “sábios cientistas” de 
outro, na medida em que os especialistas tendem a serem “ignorantes” 
quando estão fora dos seus campos de especialização.

2 Entre os americanos e ingleses, muitos são os que defendem que 
alfabetização científica deva ter por finalidade transmitir conhecimento 
científico para toda a sociedade. (HIRSH, 1988) A vertente do “déficit 
cognitivo”, conforme evidenciara John Durant (2005), por quase 
um século guiou as políticas públicas de divulgação e alfabetização 
científica, ao pensar a comunicação entre cientistas e não cientistas 
como um processo de mão única, linear, de poder entre cientistas e 
leigos, um processo guiado pelo modelo de transmissão de informação 
(emissor-receptor), que parte do pressuposto que os cientistas têm 
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as informações e os cidadãos, incapazes de compreendê-las, teriam 
de ser bombardeados pelas informações. A não compreensão seria 
computada a uma incapacidade da audiência, à sua ignorância, que 
dificultaria a transmissão dos conteúdos. Por isso, as estratégias 
de divulgação e popularização eram baseadas simplesmente na 
simplificação da linguagem.
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