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A divulgação científica 
nas mãos do pesquisador

Isaltina Maria de Azevedo Gomes
Natália Martins Flores

Antecedentes

O fato de os avanços científi cos e tecnológicos se fazerem cada vez mais 
rapidamente talvez tenha levado a sociedade contemporânea a depositar nas ci-
ências a esperança de uma vida melhor. O homem espera que os cientistas pos-
sibilitem a melhoria da qualidade de vida no planeta. Para tanto, torna-se neces-
sário não apenas  investigar, explorar, experimentar, compreender, descobrir, mas 
também utilizar o saber científi co como instrumento para alcançar o bem-estar 
social. Nesse contexto, também é essencial que as informações sobre ciência e tec-
nologia sejam divulgadas, o que possibilita transformar esse saber especializado 
em bem comum. A divulgação científi ca desempenha, então, uma importante 
função social, pois contribui para diminuir o fosso existente entre o homem co-
mum e a elite científi ca e tecnológica.

Em sua origem, na Europa, no século XVI, com as atividades relacionadas 
à ciência censuradas pela Igreja e pelo Estado, a divulgação da ciência era feita em 
reuniões secretas, com informações trocadas entre os pares. Só mais tarde, com 
o surgimento das primeiras sociedades científi cas é que essa divulgação passou a 
ser feita por meio de cartas, monografi as e livros em latim. Passaram-se séculos 
até que a imprensa não especializada começasse a divulgar assuntos sobre ciência. 
No início, limitava-se a publicar na íntegra, ou reescrever artigos dos periódicos 
científi cos. A cobertura em si era insignifi cante. 
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Mesmo no século XIX, época de grandes inovações científi cas como 
o barco a vapor, a locomotiva a vapor, o telégrafo, o telefone, a tração 
mecânica, a eletroquímica e o eletromagnetismo, a cobertura sobre a 
maioria das descobertas foi inexpressiva. (GOMES, 1995, p. 2)

Dando um salto no tempo e no espaço e chegando ao Brasil, a divulgação 
da ciência tomou impulso na mídia, principalmente no fi nal do século XX, quan-
do vários jornais tentaram criar uma seção dedicada a esse assunto. Na década de 
1980, o mercado editorial deu um grande espaço ao jornalismo científi co. Grandes 
jornais do país, como a Folha de S. Paulo, o Jornal do Brasil, o Estado de S. Paulo e O 
Globo, criaram seções específi cas e até mesmo cadernos sobre o assunto. (GOMES, 
2000) Essa tendência de abrir espaço para a divulgação da ciência pode ser verifi ca-
da não apenas no âmbito dos grandes jornais diários, mas também no campo das 
revistas especializadas, com o lançamento de Ciência Hoje (CH), Globo Ciência – 
mais tarde nomeada como Galileu –, Superinteressante, entre outras.

Ciência Hoje (CH), publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), inaugurou a era das revistas especializadas em ciência no Brasil. 
Era tida como um excelente instrumento de debate de política científi ca, por es-
timular a refl exão nacional sobre a responsabilidade social da ciência. Criada, em 
1982, para divulgar e explicar a ciência à sociedade, a revista teve dias memoráveis.

A tiragem da revista alcançou, em 1985, 55 mil exemplares. Em 
1987 atingiu a marca de 80 mil exemplares/mês, mas, atualmen-
te circula com tiragens mensais que oscilam em torno de tímidos 
15 mil exemplares, conforme informação da editora de CH, Alicia 
Ivanissevich. Apesar de não ser exemplo de sucesso editorial, essa 
revista abriu espaço no mercado brasileiro para outras publicações 
do gênero. (GOMES, 2000, p. 16)

No entanto, pouco mais de 30 anos após seus dias de glória, a CH foi 
descontinuada. O Instituto Ciência Hoje (ICH), organização privada, sem fi ns 
lucrativos, voltada à divulgação científi ca no Brasil, mantenedora da revista CH, 
foi obrigada a interromper a CH impressa em abril de 2016 e a versão digital 
em dezembro do mesmo ano. O mesmo ocorreu com a Ciência Hoje para Crian-
ças (CHC), criada em 1986. Segundo Alberto Passos Guimarães, presidente do 
ICH, a razão central foi a falta de recursos que proporcionassem a manutenção 
das revistas. A receita gerada pelas vendas não fazia frente à crise fi nanceira que 
se apresentava. E os contratos de assinaturas ao Estado, ao Governo Federal ou às 
prefeituras não foram renovados.

A CH é um dos casos do recrudescimento do mercado das revistas em 
geral. Mas a imprensa diária também vem defi nhando em termos de anúncios 
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publicitários e exemplares vendidos. Só para dar uma ideia da situação, vale men-
cionar um levantamento realizado pelo site Poder 360 (2018) sobre a circulação 
de 11 jornais brasileiros (Quadro 1).

QUADRO 1 – Circulação de jornais (2014-2017) – Circulação impressa e assi-
naturas digital

Média de exemplares (auditado pelo IVC)

Veículo Impresso Digital Total Impresso Digital Total

Folha (SP) 211.933 159.117 371.050 121.007 164.327 285.334

Globo (RJ) 204.780 148.472 353.252 130.417 112.987 243.404

Super Notícia (MG) 284.082 39.117 323.199 156.572 48.143 204.715

Estado (SP) 163.314 74.111 237.425 114.527 88.745 203.272

Zero Hora (RS) 164.352 37.705 202.057 100.979 80.150 181.129

Estado de Minas (MG) 55.743 52.968 108.711 26.366 25.356 51.722

Correio Braziliense (DF) 40.882 9.841 50.723 26.493 18.427 44.920

Valor Econômico (SP) 43.177 15.795 58.972 29.382 28.985 58.367

Gazeta do Povo (PR) 38.397 1.894 40.291 * n.d. n.d.

A Tarde (BA) 30.389 9.680 40.069 16.759 13.348 30.107

O Povo (CE) 19.273 .n.d. 19.273 13.844 n.d. 13.844

TOTAL 1.256.322 548.700 1.805.022 736.346 580.468 1.316.814

Fonte: Poder 360 (TIRAGEM..., 2018).

Esse levantamento mostra que entre 2014 e 2017 houve uma redução de 
519.976 na circulação média impressa desses jornais. Em dezembro de 2014, 
eles venderam juntos 1.256.322 exemplares. Em dezembro de 2017, a tiragem 
total caiu para 736.346 cópias. Signifi ca dizer que, em quatro anos, esses jornais 
sofreram uma queda de meio milhão de cópias impressas, o que corresponde a 
41,4% de sua capacidade de produção. 

O fato é que, ao longo dos anos, essa redução de tiragem também implicou 
no escasseamento dos espaços editoriais dedicados à ciência, conquistados até os 
anos 1980, na mídia impressa. Por outro lado, as novas mídias fi zeram uma série 
de modifi cações no modo como a ciência é divulgada. Esse quadro se refl ete na 
última pesquisa sobre a percepção pública da C&T no Brasil.1 No estudo, havia 
três perguntas que questionavam os entrevistados sobre o meio de comunica-
ção – TV, internet ou redes sociais, jornais impressos – que noticiasse de forma 
satisfatória as descobertas científi cas e tecnológica. 55% dos entrevistados apon-
taram as redes sociais e a internet como meios de comunicação satisfatórios, em 
detrimento dos jornais, apontados por 40% e da televisão, com 49%, conforme 
mostra o gráfi co a seguir, retirado da pesquisa (CGEE, 2017, p. 54): 

1 Ver CGEE (2017).
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FIGURA 1 – Recorte de questões da pesquisa sobre a percepção pública da 
C&T no Brasil

Fonte: CGEE (2015 apud CGEE, 2017).

De acordo com a pesquisa, entre 2010 e 2015, os brasileiros mostraram 
redução da satisfação com a qualidade da informação nos jornais impressos. 

Os percentuais são coerentes com a baixa do número de leitores 
desses veículos ocorrida no mesmo período. As razões apontadas 
pelos entrevistados para os meios de comunicação (TV, internet 
e jornais impressos) não apresentarem as descobertas científi cas e 
tecnológicas de maneira satisfatória são: 1) O número de matérias 
é insufi ciente (36%, 23%, 37%, respectivamente); (2) as fontes 
geralmente não são confi áveis (23%, 32%, 24%); (3) o conteúdo é 
de má qualidade (21%, 18%, 21%); (4) as matérias são tendencio-
sas (21%, 18%, 17%); (5) são ignorados os riscos e os problemas 
que a aplicação da C&T pode causar (19%, 12%, 12%); (6) em 
geral, é difícil entender as matérias (13%, 11%, 11%). Note-se 
que, no caso da internet, a ordem das duas primeiras razões se in-
verte, indicando que as pessoas têm uma preocupação maior com a 
confi abilidade das fontes da informação neste meio. (CGEE, 2017, 
p. 54-55)

As novas mídias fi zeram surgir outras formas de divulgar ciência. A infor-
mação científi ca passa a circular em outros espaços, o que acaba agregando outras 
formas de comunicar ciência. Divulga-se ciência em sites, nas mais diversas redes 
sociais e também em blogs produzidos por cientistas.

Da mídia aos blogs: as práticas de ativismo midiático científi co

A cibercultura proporcionou a migração de uma divulgação científi ca feita 
predominantemente em meios de comunicação massivos para uma divulgação 
científi ca em rede. Além das mudanças de plataformas, de linguagem e público 



111

A divulgação científica nas mãos do pesquisador

– passando de uma comunicação um-todos da TV, rádio e impresso, para uma 
comunicação todos-todos da internet –, esse novo formato de divulgação cien-
tífi ca (DC) passa a ser feito por outros atores sociais além dos jornalistas. Nesse 
cenário, destaca-se a atuação do cientista-divulgador, que se utiliza de blogs e 
outras mídias sociais para divulgar e comunicar ciência. 

A fi gura do cientista divulgador não é recente. No Brasil, desde o início 
do século, muitos cientistas desenvolveram atividades de divulgação científi ca, 
transformando o universo hermético da ciência acessível a um público leigo no 
assunto. Como exemplos, temos a atuação de Edgard Roquette-Pinto e um gru-
po de cientistas e profi ssionais liberais que fundaram a Rádio Sociedade do Rio 
de Janeiro, em 1923, desenvolvendo programas de rádio de divulgação de ciên-
cia; do biofísico Carlos Chagas Filho, nos anos 1930, que desenvolveu atividades 
de divulgação científi cas voltadas para o cinema e, já nos anos 1940, a fi gura de 
José Reis, médico, microbiologista, economista e divulgador de ciência que escre-
veu artigos para o jornal Folha da Manhã, a revista Anhembi, entre 1955-1962, e, 
mais tarde, a Folha de S. Paulo.

O que ocorre no cenário contemporâneo é uma intensifi cação das ativida-
des de divulgação de ciência, assumidas agora por uma quantidade expressiva de 
pesquisadores e estudantes de pós-graduação. Essa dinâmica, de inclusão de ama-
dores nos processos de produção de conteúdo, é tratada por Clay Shirky (2011) 
como a principal revolução das novas tecnologias. A facilidade e baixo custo 
de ferramentas de publicação oportuniza a criação de espaços de participação e 
compartilhamento de conteúdo entre os usuários da internet. Nesse contexto, 
os membros da comunidade científi ca começaram a se apropriar dos espaços na 
rede para conectar-se entre seus pares, em plataformas específi cas para cientistas, 
como o ResearchGate e o Academia.edu, e também para produzir conteúdo para 
um público mais amplo em blogs individuais e coletivos e outras mídias sociais 
como Youtube, Instagram, Facebook e Twitter.

Diversas são as motivações que levam pesquisadores a criar perfi s em mí-
dias sociais digitais e a blogar, dentre elas, a vontade de compartilhar informações 
e expressar opiniões, de gerenciar um espaço para a criatividade – de escrita, 
atualização e memória – e de sentir-se conectado, por meio da criação de relacio-
namentos com seus pares e outras pessoas. (KJELLBERG, 2010) De fato, vemos 
surgir o perfi l de um sujeito preocupado com a construção da sua imagem na 
rede. De acordo com Vanessa Fagundes (2013), os blogs escritos por cientistas re-
tratam um contexto de mudanças no ambiente acadêmico e no próprio ethos do 
cientista, cada vez mais impactado pelo estreitamento das relações entre merca-
do, ciência e tecnologia. As normas do mercado de competitividade, performance 
e sucesso passam a reger as práticas sociais dos cientistas. O papel estratégico de 
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comunicador de ciência aparece como uma das novas preocupações e cobranças 
impostas a esses atores. 

Esses elementos nos mostram que o campo científi co e seus atores co-
meçam a se apropriar cada vez mais de lógicas midiáticas. Segundo descreve 
Antônio Fausto Neto (2008), esse processo é característico do cenário da mi-
diatização, em que a lógica de funcionamento da instância midiática passa a 
reger outros campos sociais. Antes de serem meros modos de representação de 
realidades de campos sociais externos, os meios passam a pertencer a uma nova 
racionalidade chamada de cultura midiática. Nesse contexto, apropriar-se das ló-
gicas midiáticas torna-se condição para que as práticas sociais sejam reconhecidas 
e legitimadas socialmente. (FAUSTO NETO, 2008) Nos blogs, vemos que essa 
lógica midiática é assumida ao extremo, fazendo com que os cientistas se tornem 
agentes responsáveis pela produção de sua própria enunciação, diferente do que 
ocorria na mídia tradicional, em que os espaços eram mediados pelos jornalistas. 
(FLORES, 2016)

Podemos conceber os blogs escritos por pesquisadores como espaços de 
emergência de práticas de ativismo científi co midiático. O conceito defi ne as ações 
de comunicação e divulgação de ciência praticadas por atores sociais pertencentes 
ao campo científi co – pesquisadores veteranos, que já possuem um determinado 
status social na comunidade científi ca, mas também pesquisadores iniciantes – 
nas mídias sociais. Optamos por usar o termo ativismo pelo fato de haver um 
engajamento ativo desses agentes – pois os pesquisadores não são obrigados pelas 
instituições científi cas a manterem blogs ou perfi s em redes sociais. Outro fator 
que nos leva a entender esse conceito como o mais adequado remete ao fato dos 
blogs escritos por pesquisadores focados por nós serem iniciativas independentes, 
não estando diretamente vinculados a instituições de pesquisa ou universidades.

Um dos exemplos desse cenário são os blogs do condomínio Science Blogs 
Brasil, que aglomera cerca de 49 blogs de divulgação científi ca escritos por jorna-
listas, pesquisadores e outras pessoas interessadas em ciência. Vinculado à rede 
Science Blogs, que também possui condomínios de blogs de língua inglesa e ale-
mã, o Science Blogs Brasil foi fundado em 2008 por dois pesquisadores e con-
centra blogs de diversas áreas científi cas, como biologia, psicologia, paleontologia, 
geografi a, entre outros. Em meados de 2013, ele passou a ser gerenciado pela Nu-
minaLabs, uma empresa especializada em gerenciamento de conteúdo de divul-
gação científi ca. (SCIENCEBLOGS BRASIL, 2015) O modo de apresentação 
do condomínio como “A maior rede de blogs de ciências em português”, na sua 
página principal além da disponibilização de espaços de anúncios mostram uma 
crescente profi ssionalização desse espaço a partir de 2015. (SCIENCEBLOGS 
BRASIL apud FLORES, 2016, p. 77)
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Os blogs são utilizados pelos pesquisadores com diversos propósitos além 
da divulgação científi ca. Uma análise quantitativa com 1.329 posts de 43 blogs 
de ciência empreendida em Gomes e Flores (2016) nos permitiu verifi car que o 
conteúdo de divulgação de ciência (nomeado de matéria de DC) confi gura ape-
nas 18% dos posts. Além dessa, temos as categorias pessoal (34%), crítica (18%), 
diário (15%), agenda/vitrine (8%) e agenda/mural (8%). Outro dado interes-
sante relaciona-se ao fato de 75% dos posts servirem como espaços de expressão 
do self do pesquisador, trazendo registros opinativos e subjetivos do enunciador. 
Nesses posts, o Cientista blogueiro atua como protagonista do discurso, o que 
nos leva a inferir que os blogs são espaços destinados à construção de imagem e 
de refl exividade para esse sujeito. Os registros informativos e o afastamento do 
enunciador do seu enunciado são explorados em apenas 25% dos posts, o que 
mostra que a divulgação científi ca tradicional parece perder espaço nessas plata-
formas.

De fato, temos a emergência de um outro discurso de divulgação científi -
ca, carregado de elementos informais da blogosfera. Nos blogs, os pesquisadores 
atuam como comentadores de suas áreas científi cas, mostrando a ciência e seus 
temas a partir do seu ponto de vista. Usam-se adjetivos, gírias e outros registros 
opinativos e expressões informais para se referir ao objeto científi co. Esse deslo-
camento para o universo da informalidade reitera o caráter ativista das práticas 
blogueiras, já que elas podem atuar como agentes de transformação do discurso 
de divulgação científi ca. A divulgação de informações científi cas a partir do ator 
social que faz ciência traz legitimidade para o enunciado divulgado, já que esse 
sujeito entende dos processos de produção do sistema científi co. Além disso, o 
conteúdo dos blogs também traz legitimidade social para o blogueiro, fi rmando-o 
como um expert autorizado para fazer comentários sobre ciência.

Podemos pensar as transformações trazidas pelos blogs também em termos 
de visibilidade, já que esses canais ampliam os regimes de se fazer visível. Antes 
de ser um espaço de visibilidade restrito e desigual, em que poucos cientistas 
têm acesso – como acontecia com a lógica midiática – vemos que os blogs abrem 
espaço para que muitos sujeitos da comunidade científi ca se tornem visíveis, 
independente do seu status no campo científi co. (FLORES, 2016) De certa for-
ma, podemos falar de uma democratização dos regimes de visibilidade e de uma 
descentralização do papel de expert, já que pesquisadores iniciantes e pouco re-
nomados no seu campo de pesquisa também podem se tornar blogueiros. Outras 
posições de enunciação além daquelas conformadas pela instância midiática e 
pelo campo científi co são produzidas. Ainda falta medir o impacto que esses 
dispositivos têm na reputação e/ou legitimação dos pesquisadores em suas res-
pectivas comunidades científi cas.
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Com o passar dos anos, o nosso olhar sobre essas práticas de ativismo 
científi co midiático em rede nos leva a incluir outros canais nesse espectro. Além 
dos blogs de ciência, que apresentaram uma saturação e decrescimento a partir de 
2014 (FAUSTO et al. 2016), vemos a emergência de canais de vlogs – blogs de ví-
deo – e podcasts sobre ciência. A migração de divulgadores de ciência para outras 
plataformas como o Twitter, o Facebook e o Youtube, segundo sugerem Fausto 
e colaboradores (2016), pode estar associada à queda de produção de conteúdo 
em blogs. Ainda assim, esses espaços acabam formando uma rede de divulgação 
científi ca, já que muitos se conectam entre si. O próprio Science Blogs Brasil, por 
exemplo, disponibiliza em sua página inicial vlogs produzidos por seus bloguei-
ros, como o Nerdologia, Minutos Psíquicos, Boteco Behaviorista.

Refl exões fi nais

Após esse ligeiro panorama, que aborda a divulgação científi ca feita no 
Brasil do século XX ao início do século XXI, muito mais do que trazer conclu-
sões fechadas, achamos pertinente refl etir sobre as mudanças ocorridas na for-
ma como a ciência é divulgada. De uma divulgação de ciência focada na mídia 
impressa e televisiva, passamos para um cenário em que a divulgação de ciência 
migra para as mídias sociais, tendo os blogs como seu espaço privilegiado. Até que 
ponto o recrudescimento dos espaços para divulgação científi ca na imprensa es-
crita é irreversível? Será que retomadas, como a perspectiva da CH, não traria um 
fi o de esperança para os profi ssionais de jornalismo que trabalham com ciência? 

Por outro lado, a divulgação científi ca feita por pesquisadores é mais le-
gítima do que a que é feita por jornalistas? O que pensar de pesquisadores que 
quando se propõem a divulgar ciência o façam para ter visibilidade, assumindo o 
protagonismo no lugar de sua pesquisa? Estamos diante de um outro modelo de 
divulgação científi ca, que traz elementos informais para dialogar com o universo 
“objetivo” das ciências? Qual o impacto dessas transformações na construção do 
imaginário sobre ciência? Bem, essas são questões para as quais ainda não temos 
respostas, por enquanto. No momento elas apenas nos instigam a refl exões e 
discussões. Esperamos que as certezas cheguem em breve.
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