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Capítulo IV

Popularização da ciência e tecnologia: 
Limitações e  possibilidades

Introdução

“As pessoas e os grupos sociais têm o 
direito à igualdade quando a diferença 

os inferioriza, e o direito a ser diferentes 
quando a igualdade os descaracteriza” 

(Boaventura Santos).

Já se tornou consensual, pelo menos nas falas acadêmi-
cas, o fato de estarmos acelerando a passos largos na direção 
de uma sociedade cada vez mais dependente da ciência e da 
tecnologia. Um modelo social que, especialmente impulsio-
nado a partir do século XIX, passou a depositar na ciência e 
na tecnologia as suas maiores esperanças. Uma sociedade do 
conhecimento que, de acordo com Assmann (1998), deverá 
sustentar-se em uma cultura “aprendente”.

Por outro lado, não se pode desdenhar o fato de que, 
desde o simples domínio das técnicas de controlar o fogo, 
até os projetos secretos da NASA, ou os segredos da enge-
nharia genética e da farmacologia, sem falar dos mistérios 
das pesquisas armamentistas, o conhecimento encontra-se 
em paradoxal conflito entre a disponibilização e o controle, 
constituindo-se em uma antiga questão de poder que, 
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paralela ao seu crescimento, criou uma série de obstáculos 
no caminho de seu domínio e acesso. 

Esses são apenas dois dos vários argumentos e justifica-
tivas relacionados aos porquês de “popularizar a ciência”. 
Embora a maioria dos cientistas e comunicadores entre 
em acordo quanto à necessidade de tal empreendimento, 
as bases teóricas, os interesses e os objetivos, são diver-
sos e até mesmo antagônicos. Afinal, o que deve tornar-se 
conhecido? Quem decide sobre o que deve ser publicado? 
O que deve fazer-se popular? Por que estas ações são 
importantes? Quem deve assumir a responsabilidade por 
tal empreendimento? 

A luz de toda discussão desenvolvida na primeira parte 
deste trabalho, objetivamos durante este último capítulo, 
analisar alguns dos principais argumentos apresentados 
em defesa das políticas públicas de PopC&T no Brasil, 
revelando as  limitações e possibilidades envolvidas nesta 
complexa interface entre o conhecimento científico e os 
saberes populares. Começando pelo enfrentamento de uma 
reconhecida confusão conceitual que vem acompanhando 
este debate ao longo dos anos. Neste sentido, aproveitamos 
a primeira seção para desenvolver uma revisão conceitual 
em torno da problemática questão do conceito de PopC&T 
em sua relação com uma série de outros termos que em 
muitas falas e artigos aparecem como se quisessem desig-
nar uma mesma forma de intervenção: Difusão, Divulgação, 
Alfabetização e Vulgarização são os  exemplos de uso mais 
frequente no Brasil.

Assim, conforme já discutimos em um artigo recente, 
(GERMANO, 2007), partindo do pressuposto de que 
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“dentro de uma unidade estrutural lingüística se estabe-
lecem relações associativas que se vão desdobrando entre 
os campos significativos dos vários termos” (BALLY, 
apud FREIRE, 1971 p.21), procedemos a uma análise das 
palavras: difusão, vulgarização, alfabetização, divulgação e popu-
larização, todas elas relacionadas à questão do acesso ao 
conhecimento científico, fio condutor que liga todos estes 
termos à palavra ciência. Em seguida, problematizamos 
alguns daqueles que relacionamos como os mais disputa-
dos argumentos em defesa de uma suposta e necessária 
PopC&T. Começando pelo argumento mais utilizado em 
nosso país, isto é, a PopC&T como fator de inclusão social, 
recorremos inicialmente a uma digressão histórica que, à 
luz do entendimento da ciência como manifestação particu-
lar da cultura geral e utilizando o trabalho como categoria 
fundante, procura entender a contradição de uma “socie-
dade do conhecimento” em que a maioria dos cidadãos 
flagram-se excluídos dos limites mínimos de compreensão 
dos processos de produção desse conhecimento. Ainda na 
mesma seção, e a partir do discurso oficial, apresentamos 
algumas das principais justificativas para a PopC&T no 
contexto das políticas públicas desenvolvidas através do 
MCT, apontando as possibilidades e limitações envolvidas 
em algumas daquelas propostas. 

Iniciamos discutindo o principal argumento apre-
sentado pelo Departamento de Popularização e Difusão 
da Ciência que se refere a PopC&T como uma das mais 
importantes iniciativas de inclusão social. Na mesma dire-
ção e muito próximo da ideia de inclusão social, por vezes 
até confundindo-se com ela, situam-se aqueles argumen-
tos relativos ao necessário controle social da ciência e 
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tecnologia por parte da população, temática enfrentada na 
segunda seção deste capítulo. As justificativas em favor de 
uma maior qualidade da apreciação estética e do combate 
às pseudociências, a partir de visões de cunho científico, 
serão as temáticas da terceira e quarta seções. Além des-
ses, ainda enfrentamos os argumentos relacionados às 
maiores perspectivas em torno de inovações tecnológicas 
e desenvolvimento econômico que, a partir de uma maior 
PopC&T e do crescimento do número de jovens cientistas, 
conduziria a um crescente apoio da sociedade aos projetos 
científico-tecnológicos. 

A necessidade de popularizar os limites de validade do 
conhecimento científico e tecnológico será discutida nas 
últimas seções e depois da apresentação de um quadro 
resumo, o capítulo termina com algumas considerações que 
problematizam o alcance destas argumentações, apontando 
algumas evidentes limitações, mas também, as possibili-
dades que envolvem alguns desses esforços na busca de 
uma maior democratização do conhecimento científico e 
tecnológico.

Popularização da Ciência: uma revisão conceitual

Vulgarização da ciência

Conforme Massarani (1998), o termo vulgarização 
da ciência surgiu na França no início do século XIX e, já 
naquela época, no contexto da década de 60, Camille 
Flammarion apontava as dificuldades subjacentes à utiliza-
ção dessa nomenclatura, principalmente relacionadas à sua 
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conotação pejorativa. Embora essa expressão esteja rela-
cionada a tornar conhecido, pode também, ser associada à 
ideia de vulgar (do latim vulgare); relativo ao vulgo; trivial; 
usual, frequente ou comum. 

Ainda conforme Massarani, na mesma época, surge na 
França a expressão popularização que não é muito aceita 
na comunidade científica francesa e não consegue suplan-
tar a designação anterior.  A esse respeito é interessante 
destacar a fala de Pierre Rostand que, na década de 30 do 
século XIX, procura argumentar em favor do conceito de 
vulgarização.

De minha parte, duvido fortemente que 
encontremos esse sinônimo mais relevante 
que nos contentaria a todos. Aceitemos, 
portanto resolutamente e corajosamente 
essa velha palavra, consagrada pelo uso de 
vulgarização, lembremo-nos que vulgus quer 
dizer povo e não vulgar, que as línguas vulga-
res são as línguas vivas e que a própria Bíblia 
só se espalhou pelo mundo graças à tradu-
ção que se denomina Vulgata (RAICHVARG 
E JACQUES apud MASSARANI, 1998).

É sintomática e reveladora a afirmação de Rostand quando 
nos convida a assumir, corajosamente, o referido conceito. É 
inegável que em língua portuguesa ele carrega uma força 
pejorativa insuperável e mesmo em língua francesa, dado ao 
tom desafiador notadamente presente no discurso do autor, 
acreditamos que carregue a mesma força negativa. 

Alguns autores sustentam que Galileu, contrariando as 
ordens da Igreja, já no século XVII, procurou difundir entre 
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o povo o sistema copernicano, usando uma língua vulgar (o 
italiano) ao invés do tradicional latim para escrever duas de 
suas mais importantes obras: “O diálogo sobre os dois prin-
cipais sistemas do mundo” (1624) e “Duas novas ciências” 
(1636), o que seria uma das primeiras e mais importantes 
iniciativas no campo da vulgarização da ciência. 

No cenário brasileiro dos séculos XVI, XVII e XVIII, 
enquanto o país ainda era uma colônia portuguesa de 
exploração, as atividades científicas e mesmo de difusão 
das novas ideias modernas eram praticamente inexisten-
tes. Com uma baixíssima densidade de população letrada, 
o país era mantido sob rígido controle, e o ensino quase 
unicamente elementar, esteve nas mãos dos Jesuítas51 até 
meados do século XVIII.  Só a partir do final do século 
XVIII e início do século XIX, brasileiros que conheciam 
Portugal, França e outros países da Europa, começaram 
a difundir, muito timidamente, algumas ideias da ciência 
moderna no Brasil (MOREIRA 2002).

Embora envolto em uma reconhecida conotação pejo-
rativa, talvez pela forte influência francesa na cultura 
brasileira, o conceito de vulgarização vai ser bastante utili-
zado, no Brasil, durante o século XIX, início do século XX e 
ainda se encontra presente em algumas publicações como 
no artigo de Miguel Osório de Almeida, “A vulgarização do 
saber”, (ALMEIDA 2002).

Nas décadas de 60 e 70 do século passado, já se men-
cionava, com alguma frequência, o termo popularização da 
ciência, todavia, o conceito que vai prevalecer, no Brasil, 

51 A esse respeito é importante ver: Educação Jesuítica no Brasil Colonial, (PAIVA, 
2000).
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é, sem dúvida, o de divulgação científica que permanece 
como designação hegemônica até os dias atuais. Mas antes 
de investigarmos as nuances relacionadas a esse conceito, 
vamos dar uma olhada em um outro termo muito usado no 
Brasil: a difusão científica. 

Difusão científica 

Termo proveniente do latim, diffusione é o ato ou efeito 
de difundir, disseminar, espalhar, ou propagar alguma coisa. 
A difusão da científica seria, portanto, a disseminação, ou a 
propagação das ideias e feitos tecnológicos da ciência para 
um conjunto maior da sociedade. É um termo abrangente 
que, conforme os relatos históricos apresentados na seção 
anterior, nasceu ligado ao interesse pela propagação das 
primeiras conquistas da ciência na modernidade, sobre-
tudo, as primeiras inovações tecnológicas. 

Mas, a difusão da ciência também pode ser entendida de 
uma forma mais ampla. Na opinião de Albagli (1996), por 
exemplo, refere-se a “todo e qualquer processo usado para 
a comunicação da informação científica e tecnológica”, de 
modo que, pode ser orientada tanto para os próprios espe-
cialistas, no contexto da própria comunidade científica, 
como para o público leigo. No primeiro caso, assemelha-se 
a disseminação e no segundo, à divulgação científica. Aqui 
também se observa a utilização ambígua do conceito que 
ora aparece como difusão, ora se redefine como divulga-
ção. Nesse sentido, é necessário aproximar-se com maior 
cautela de cada um dos termos e evitar simplificações con-
ceituais que sempre prejudicam a compreensão mais fiel 
dos fenômenos.  
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Seja como comunicação científica entre os pares, seja 
como propagação de ideias e feitos tecnológicos da ciên-
cia, a difusão científica é um termo muito amplo que escapa 
e se redime de quaisquer outras implicações de natureza 
político-metodológica, ou seja, qualquer iniciativa por 
mais simples e mais abrangente que seja, pode ser incor-
porada ao conceito de difusão científica. Outros termos, 
como alfabetização científica, são mais específicos e menos 
abrangentes, delimitando melhor o seu campo de atuação 
e as consequentes implicações metodológicas. 

Alfabetização científica 

Como qualquer outro, o conceito de alfabetização não 
é estático e vem se modificando ao longo do tempo. A 
necessidade de alfabetização certamente está ligada ao 
nascimento da linguagem escrita, particularmente à escrita 
alfabética da qual hebreus e fenícios foram os pioneiros52.

Segundo Perdono (2001), à medida que o conceito de 
alfabetismo evoluiu a partir de uma visão das artes liberais, 
passou a designar os estudos adequados àqueles homens 
com capacidade de pensar. Esse conhecimento foi codifi-
cado no trivium (estudos em gramática, lógica e retórica) e 
no quadrivium (aritmética, geometria, astronomia e música).  
Durante a Idade Média, os escolásticos da Igreja que, em 

52 Atualmente há uma controvérsia sobre a origem da escrita, principalmente 
depois da descoberta por arqueólogos alemães de potes com inscrições hie-
roglíficas que datam de 5400 (a.C.) o que contraria a ideia de que foram os 
sumérios, na Mesopotâmia, que inventaram a escrita, cerca de 5300 (a.C.) 
(CHASSOT, 2001).
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especial, tinham o dever de serem letrados ou alfabetiza-
dos, dada a sua responsabilidade em guardar e preservar o 
conhecimento, acrescentaram ao trivium e ao quadrivium os 
estudos do Latim, do Árabe e do Grego. Mas, o interesse 
pela difusão do alfabetismo não foi prioridade da Igreja, 
pelo menos até a Reforma Protestante que, fundamentada 
na ideia do livre exame, passou a permitir e ensinar a lei-
tura das sagradas escrituras. Outro importante passo no 
caminho da alfabetização popular foi, sem dúvida, a revo-
lução de Gutemberg. 

Conforme Chartier:

Em meados da década de 1450, só era possí-
vel reproduzir um texto copiando-o à mão, 
e de repente uma nova técnica, baseada 
nos tipos móveis e na prensa, transfigu-
rou a relação com a cultura escrita. O custo 
do livro diminuiu, através da distribuição 
das despesas pela totalidade da tiragem... 
Analogamente, o tempo de reprodução do 
texto é reduzido graças ao trabalho da ofi-
cina tipográfica (1999, p.7).

Por ironia da história, o surgimento da imprensa coin-
cide com o advento da Reforma Protestante e toda essa 
efervescência vai ter uma repercussão direta no caminho 
da universalização do direito à alfabetização. Durante 
o século XIX, a Revolução Industrial e o crescimento da 
democracia burguesa aceleram o processo rumo a uma 
educação de caráter universal e, em 1870, a Inglaterra 
fixou uma lei com a Ata de Educação de Foster, garantindo 
uma educação básica para todos (PERDONO, 2001, p.5). 
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Mais tarde, o século XX vai enfrentar as maiores transfor-
mações já ocorridas na história. As duas grandes guerras, 
a revolução comunista, a revolução cultural, as novas tec-
nologias, o advento da sociedade da informação e o avanço 
das democracias liberais e neoliberais certamente condu-
ziram a grandes avanços no caminho da universalidade da 
alfabetização. 

Alfabetização, conforme atestam os lexicógrafos, é o 
ato ou efeito de alfabetizar, ou ainda de propagar a instru-
ção primária. O que nos remete a duas novas definições 
que, respeitando as anteriores, seriam as seguintes: alfabe-
tizar como ato de ensinar o alfabeto53 ou difundir o ensino 
básico. No primeiro caso, como afirma Chassot (2001, 
p.34), “há uma clara referência às duas primeiras letras do 
alfabeto hebraico ou do alfabeto grego”. Para o autor, na 
visão ocidental, há uma homenagem aos hebreus, que jun-
tamente com os seus vizinhos fenícios, foram os pioneiros 
na escrita alfabética. 

Para Sabbatini (2004, p.2), “... a alfabetização pode 
ser definida como o nível mínimo de habilidade de leitura 
e escritura que um indivíduo deve ter para participar da 
comunicação escrita”. Esse conceito apresenta-se como uma 
dicotomia, justamente porque define um limite que separa 
dois estados. Mas embora a definição desse valor limite 
seja subjetiva, há um consenso a respeito das habilidades 
e dos conhecimentos necessários para se estabelecer uma 
funcionalidade mínima. Dessa forma, a alfabetização cientí-
fica pode ser definida como o nível mínimo de compreensão 

53 do Lat, alfhabetu; Gr. Alphábetos ; álpha + bêta; do Hebr. alef e bet
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em ciência e tecnologia que as pessoas devem ter para 
poderem operar, em nível básico, como cidadãos e consu-
midores na nova sociedade científico-tecnológica.  

Conforme Lorenzetti e Delizoicov (2001, p.3), “em 
todos os textos pesquisados e utilizados como referência, 
que são traduzidos do inglês para o português, o termo 
literacy é traduzido como alfabetização, no Brasil e em 
Portugal”. Segundo os referidos autores, a tradução correta 
do termo deveria ser alfabetismo e não alfabetização. Magda 
Soares (1998), sustenta uma posição em favor do termo 
letramento54, palavra não encontrada nos dicionários moder-
nos, como uma possível aproximação do termo inglês. A 
mesma palavra é utilizada pelo casal de professores Salete 
van der Poel e Cornelis van der Poel em uma experiência 
inovadora realizada na Paraíba55. No entanto, respeitando a 
maior utilização, optamos por manter a tradução do termo 
em inglês sientific literacy como alfabetização científica.

Com efeito, se o termo alfabetizado – ser capaz de ler e 
escrever – for levado às últimas consequências, a expressão 
alfabetização científica deve ser entendida como a “capacidade 
de ler, compreender e expressar opinião sobre assuntos 
de caráter científico”. Nesse caso, deveria partir do pres-
suposto de que o indivíduo já tenha interagido com a 
educação formal e dessa forma, dominado o código escrito. 
Isso conduz a uma situação contraditória em que os analfa-
betos (literalmente falando) são imediatamente excluídos 

54 Conforme a autora, Literacy: the condicion of being literate deve ser tradu-
zido como “condição de ser letrado”. Do latim, littera + cy → littera (letra) 
+ cy (qualidade, condição, estado) (SOARES, 1998, p. 35).

55  Rede de Letramento de Jovens e Adultos da Paraíba (RELEJA). 
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do processo. Contudo, para Lorenzetti e Delizoicov (2001, 
p.4), “é possível desenvolver uma alfabetização cientí-
fica nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, mesmo 
antes do aluno dominar o código escrito”. Conforme os 
autores, essa alfabetização científica poderá auxiliar signi-
ficativamente o processo de aquisição do código escrito, 
propiciando condições para que os alunos possam ampliar 
a sua cultura. 

Em todo caso, a questão é remetida para o espaço da 
escola, isto é, para os domínios do ensino formal. Tal pro-
cedimento, revela uma sutil distinção do conceito quando 
comparado com vulgarização, divulgação e popularização 
da ciência, termos mais amplos e afeitos à educação infor-
mal. Por outro lado, a alfabetização científica também pode 
ser desenvolvida em contextos que não têm como objetivo 
principal a PopC&T. 

De acordo com Lorenzetti e Delizoicov (2001), existem 
três tipos de alfabetização científica. As diferenças entre 
elas referem-se não só aos seus objetivos, mas frequente-
mente ao público considerado, ao seu formato e aos seus 
meios de disseminação. Estas três formas são denominadas 
de alfabetização científica “prática”, “cívica” e “cultural”. 

A alfabetização científica prática é aquela que contri-
bui para a superação de problemas concretos, tornando o 
indivíduo apto a resolver, de forma imediata, dificuldades 
básicas que afetam a sua vida. A alfabetização científica 
cívica seria a que torna o cidadão mais atento para a Ciência 
e seus problemas, de modo que ele e seus representan-
tes possam tomar decisões mais bem informadas. Num 
outro nível de elaboração cognitiva e intelectual, estaria 



293

a alfabetização científica cultural procurada pela pequena 
fração da população que deseja saber sobre Ciência, como 
uma façanha da humanidade e de forma mais aprofun-
dada (LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001, p.5). Para os 
referidos autores, um dos problemas dessa modalidade de 
alfabetização científica, é que, ela está disponível para um 
número comparativamente pequeno de pessoas. Nesse 
caso, seria muito importante ampliar as ações de divulga-
ção científica permitindo um maior fluxo de informações 
relacionadas à ciência e tecnologia em todos os setores da 
sociedade. 

Conforme se observa, a divulgação científica aparece 
aqui como uma atividade auxiliar e necessária ao desen-
volvimento da alfabetização científica em sua modalidade 
cultural. Novamente, os autores estabelecem uma distin-
ção entre os conceitos que, conforme já identificamos, 
parece situar-se na fronteira entre o ensino formal e o 
ensino informal. A alfabetização, mais comprometida pelo 
peso do próprio conceito, enquanto a divulgação, que dis-
cutiremos na próxima seção, aparece como uma forma 
mais geral e ligada às intervenções informais e do campo 
da comunicação. 

Divulgação Científica

Por se tratar de um termo usado com maior fre-
quência no Brasil, em muitos casos confundindo-se 
com o conceito de popularização, debruçar-nos-emos 
mais detidamente sobre o conceito de divulgação cien-
tífica, acreditando que nos possa conduzir a um maior 



294

esclarecimento de suas implicações, numa reconhecida 
tentativa de escapar à falsa obviedade que esconde as 
sutilezas por trás de um conceito.   

A pergunta de como surgiu a divulgação científica reme-
te-nos imediatamente à problemática questão do conceito 
de divulgação, que pode ser entendido como o ato ou ação 
de divulgar; do latim, divulgare, tornar conhecido; propalar, 
difundir, publicar, transmitir ao vulgo, ou ainda, dar-se a 
conhecer; fazer-se popular. 

Luiz Estrada, prêmio Kalinga56 da UNESCO, afirma que 
a divulgação surge com a própria ciência, referindo-se à 
ciência moderna, inaugurada com a união de experimento 
e teoria, a partir de Galileu. Para José Reis (2002, p. 76), 
mais do que contar ao público os encantos e aspectos inte-
ressantes e revolucionários da ciência, a divulgação científica 
é a veiculação, em termos simples da ciência como pro-
cesso, dos princípios nela estabelecidos, das metodologias 
que emprega; revelando, sobretudo, a intensidade dos pro-
blemas sociais implícitos nessa atividade.

O professor Jurdant, da Universidade Louis Pasteur, 
acredita que a divulgação da ciência está mais preocupada 
com a construção de um mito em torno da ciência que com 
a explicação para o público de aspectos importantes da rea-
lidade que o rodeia. Para o autor, uma forma adequada de 
transmitir o conhecimento científico e tecnológico poderia 
desafiar o monopólio dos “experts” sobre a compreensão 
da realidade (apud HERNANDO 2002). 

56 Fundação indiana de apoio a divulgação da ciência, instituiu um prêmio 
para os mais destacados nomes da divulgação científica no mundo. 
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Conforme a professora Sánchez Mora (2003), importante 
divulgadora científica no campo da literatura, a divulgação 
da ciência quer tornar acessível um conhecimento superes-
pecializado, mas não se trata de uma tradução, no sentido 
de verter de uma língua para outra, e sim, de criar uma 
ponte entre o mundo da ciência e os outros mundos.

É importante notar como, na busca do conceito, a autora 
remete o problema para o campo da comunicação. De fato, 
não poderia ser diferente, considerando que qualquer ação 
educativa acaba sempre recaindo na questão da cultura e 
da comunicação. Nesse sentido, é importante a observação 
de Huergo (2001) ao analisar os significados transitivos e 
reflexivos da comunicação. 

Proveniente de uma palavra latina: communis, que sig-
nifica “por em comum”, a comunicação pode apresentar 
dois sentidos. O primeiro transitivo “comunicar”, equiva-
lente a informar e transmitir e o segundo de comunicar-se, 
em diálogo horizontal com o outro. No sentido transi-
tivo, a comunicação estaria intimamente aproximada com 
“divulgação”, e haveria que se supor que “comunicar” 
seria transmitir ao vulgo (di-vulgare), algo que um ator 
ou um setor social especializado possui e tem construído 
(HUERGO, 2001).

Admitido este significado transitivo, revelam-se duas 
formas anteriormente veladas de poder. A primeira, quando 
se constata que enquanto um é o que fala, o outro é apenas 
o que escuta; um é o que transmite e o outro é o vulgo 
destinatário da mensagem. A outra, quando reconhece que 
enquanto um dos interlocutores experimenta o processo 
de conhecimento, o outro é somente “comunicado” – no 
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sentido de receber comunicados – ignorando-se todo o 
processo de conhecimento significativo presente nele. A 
esse respeito, Paulo Freire já nos alertava quando da defi-
nição do que chamou de “educação bancária”. 

Na visão bancária da educação, o saber é 
uma doação dos que julgam-se sábios aos 
que julgam nada saber. Doação que se funda 
numa das manifestações instrumentais da 
ideologia da opressão – a absolutização da 
ignorância, que constitui o que chamamos 
de alienação da ignorância, segundo a qual 
esta se encontra sempre no outro (1981 
p.66-67).

Esse entendimento da comunicação demonstra muito 
claramente a relação de verticalidade entre o divulgador e o 
povo. Relação que é legitimada com mais força no caso da 
ciência e tecnologia que, devido às “hiperespecializações”, 
ao rápido desenvolvimento, à sofisticação dos mecanismos 
e à utilização de uma linguagem própria, vem se afastando 
crescentemente da cultura geral. 

Até o século XVII, a esfera da linguagem 
comum abrangia, quase totalmente, expe-
riência e realidade; hoje ela abrange um 
domínio reduzido. Nos processos de obser-
vação, experimentação e interpretação 
lógica, a ciência, em especial a física, foi 
abandonando a descrição e a representação 
literais da realidade ... (SÁNCHEZ MORA, 
2003 p.14).
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Essas estruturas formais simbólicas, não tendo mais 
uma ligação direta com os sentidos, tornam-se cada vez 
mais alheias à experiência comum, dificultando substan-
cialmente o diálogo horizontal no processo de construção 
da cultura57. 

Uma segunda perspectiva para o significado do con-
ceito de comunicação é a reflexiva. Conforme essa visão, 
comunicação, antes que “comunicar” é “comunicar-se” 
num processo horizontal de compartilhamento e diálogo. 
O significado reflexivo da comunicação encontra lugar em 
várias correntes de pensamento importantes como “A teo-
ria do agir comunicativo” do filósofo frankfurtiano Jurgen 
Habermas (1997) e a “Pedagogia do Oprimido” do educa-
dor Paulo Freire (1981).

 De acordo com Freitag, as peças chave da teoria haber-
masiana são: a concepção dialógica (comunicativa) da razão 
e o caráter processual da verdade.  

Seguindo a ideia piagetiana da descentraliza-
ção, Habermas afirma que a razão e a verdade 
resultam da interação do indivíduo com o 
mundo dos objetos, das pessoas e da vida 
interior. Por isso a razão e a verdade só podem 
decorrer da organização social dos atores inte-
ragindo em situações dialógicas (1986 p.112).

Isso não significa, no entanto, que a comunicação é 
sempre harmoniosa. Pelo contrário, raramente ocorre 
uma comunicação simétrica (entre iguais) e o diálogo, 

57 Para um maior aprofundamento nessa questão, é importante ver, entre 
outros, (VIEIRA PINTO 1979; MARCUSE 1982; GERMANO 2004;).
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mesmo quando possível, não inviabiliza o conflito. Nesse 
sentido, é importante compreender a comunicação dia-
lógica como um encontro entre diferentes e não como 
acordo entre iguais.

 Contrapondo-se ao modelo “bancário” e domestica-
dor da educação, Paulo Freire (1981), embora não tenha 
proposto uma teoria da educação, sugere uma concepção 
dialógica e problematizadora do ato educativo que, em 
certo sentido, se aproxima de Habermas. Fundamentada 
na crença inabalável no homem como um ser inconcluso 
e consciente de sua inconclusão, dirigindo-se permanen-
temente em busca de ser mais, a educação libertadora, 
ou como foi chamada em uma de suas obras, a “educação 
como prática da liberdade”, “ao contrário daquela que é 
prática da dominação, implica na negação do homem abs-
trato isolado, solto, desligado do mundo, assim também 
na negação do mundo como uma realidade ausente dos 
homens”, assume, portanto, um caráter autenticamente 
reflexivo da comunicação e a dialogicidade como essência 
do ato educativo.   

A partir dessas duas visões distintas ligadas ao conceito 
de comunicação, podemos identificar algumas tendências 
que referenciam algumas práticas de divulgação científica 
e prosseguir no caminho da diferenciação de conceitos e 
maior clareza do que entendemos como PopC&T. 

Uma tendência muito forte, talvez hegemônica, é 
aquela fundamentada na difusão de uma espécie de desen-
volvimentismo sem limites. Nesta perspectiva, existe uma 
preocupação em difundir, generosamente, a racionalidade 
e a cultura modernizada das nações desenvolvidas para as 
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nações subdesenvolvidas ou de setores sociais privilegiados 
àqueles considerados excluídos. Os proclames 1 e 3 – “A 
ciência a serviço do conhecimento e o conhecimento a ser-
viço do progresso” – da Conferência Mundial da UNESCO 
(1999) sobre a Ciência para o Século XXI revelam clara-
mente a força dessa tendência.

Esta concepção ingênua, ancorada em uma visão utópica 
da ciência e da tecnologia, resulta, não muito raramente, 
em intervenções apaixonadas e equivocadas de divulgação 
científica. A falsa crença, quase religiosa, de que a ciência 
é desenvolvida para o benefício de toda a humanidade e 
que certamente solucionará todos os nossos problemas, 
reforça a desarticulação entre ciência, sociedade e poder, 
apresentando os processos como despojados de todo con-
flito. Nessa perspectiva, segundo Habermas (apud Huergo, 
2001), a comunicação (divulgação) adquire o sentido de 
“profanação”, isto é, de iluminar o que está escuro ou 
comunicar o que está calado (tanto a natureza como a cul-
tura popular equiparadas a forças naturais). Por outro lado, 
também assume o sentido de disciplinamento dessas for-
ças naturais (presentes na natureza e também nas culturas 
populares). O domínio e controle dessas forças como pos-
sibilidade de controle da vida social. Daí se consagra a ideia 
de que para viver em sociedade é necessário um modo de 
comunicação determinado: racional, transparente, orde-
nado e controlado. “Como não há nada que não tenha o 
seu contrário, na medida em que os invadidos vão reconhe-
cendo-se inferiores, necessariamente irão reconhecendo a 
superioridade dos invasores” (FREIRE 1981, p.178).
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Essa perspectiva de divulgação referenciada no aspecto 
transitivo da comunicação acaba influenciando negativa-
mente a organização das políticas e programas que deveriam 
conduzir a ações mais eficazes de educação popular em 
ciências. Nesse sentido, a divulgação científica está muito 
próxima de transmissão, entrega, doação, messianismo, 
mecanicismo, invasão cultural e manipulação (FREIRE 
1971, p.22). 

Tudo o que colocamos até o presente, aponta na direção 
de reservas a um conceito tradicional de divulgação científica 
fundamentado em visões estereotipadas do conhecimento 
científico e da cultura popular. Reservas que, por este ou 
por outros motivos, também foram feitas aos conceitos 
de vulgarização, difusão e alfabetização científica, con-
forme sintetizamos no quadro conceitual apresentado logo 
a seguir. Pelos motivos expostos, preferimos optar pelo 
conceito de PopC&T, que julgamos mais abrangente e um 
pouco menos problemático.
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Quadro conceitual

Vulgarização  
da ciência

Difusão 
científica

Alfabetização 
científica

Divulgação 
científica

Presença  
do 

conceito

De origem 
francesa, tem 
forte penetra-
ção naquele 

país.

Presente, mas 
pouco utiliza-
da no Brasil. 

Mais frequen-
te nos Estados 
Unidos, país 
onde se origi-

nou.

Conceito de 
uso predo-
minante no 

Brasil.

Conceito

Transmitir 
conhecimento 
científico ao 

vulgo (trivial, 
comum ou 

frequente), ao 
povo.

Disseminação, 
ou propagação 

das ideias e 
feitos tecno-

lógicos da 
ciência para 
um conjunto 

maior da 
sociedade.

Ensinar co-
nhecimentos 
básicos ou 

primários de 
ciências.

Comuni-
car, tornar 

público, fazer 
comunicados 

de conhe-
cimentos 

científicos.

Vulgarização 
da ciência

Difusão 
científica

Alfabetização 
científica

Divulgação 
científica

Semântica
Termo com 

forte conota-
ção pejorativa

Sem proble-
mas com a 
semântica

Termo com 
pouca conota-
ção pejorativa

Termo com 
pouca conota-
ção pejorativa

Natureza 
da educa-

ção

Mais próxima 
da educação 

informal

Termo 
abrangente 
que pode 

ser aplicado 
à educação 

formal e 
informal.

Mais próxima 
da educação 

formal

Educação 
informal e 
meios de 

comunicação

Metodo-
logia de 
atuação 

Pouca ênfase 
no diálogo, 

responsabili-
dade principal 
no cientista.

Pouca ênfase 
no diálogo, e 
maior preo-
cupação com 
a propagação 
das conquis-

tas da ciência.

Maior possi-
bilidade de 

diálogo, res-
ponsabilida-

des comparti-
lhadas.

Pouca ênfase 
no diálogo, 

responsabili-
dade principal 
nos cientistas 
e comunica-

dores.
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Popularização da Ciência

Como já foi mencionado, o termo popularização da ciên-
cia – considerada a ciência como ciência moderna – surgiu 
na França do século XIX como alternativa ao conceito de 
vulgarização. O uso do termo, porém, não encontrou acei-
tação na comunidade científica francesa, onde prevaleceu 
a corrente dos comunicólogos (divulgadores) cujo maior 
interesse era a transmissão de mensagens e os processos 
que nela intervêm. O termo popularization of science, popu-
larização da ciência vai conseguir maior penetração entre 
os britânicos que, conforme Sánchez Mora (2003), mos-
travam-se mais preocupados com o produto e os aspectos 
práticos que com a forma. Argumentos que revelam esta 
tendência são destacados em Kulesza (1998).

O termo PopC&T tem atualmente uma forte penetra-
ção em países latino-americanos e caribenhos e atestando 
a sua importância, foi criada recentemente (1990) a Rede 
de Popularização da Ciência e da Tecnologia na América Latina 
e no Caribe (Rede-POP) que, conforme já referimos, tem 
como uma de suas metas principais mobilizar os potenciais 
nacionais e regionais através de diferentes mecanismos de 
cooperação, com o propósito de fortalecer a PopC&T na 
região. 

No Brasil, o termo é reafirmado a partir da criação do 
Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia, 
órgão vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que 
tem como principal atribuição formular políticas e imple-
mentar programas nesta área. 
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Popularização é o ato ou ação de popularizar: tornar 
popular, difundir algo entre o povo, o que remete a dois 
novos conceitos também problemáticos. O conceito de 
popular: agradável ao povo; próprio do povo ou destinado 
ao povo e ao conceito de povo: “vulgo, massa, plebe, mul-
tidão, turba, ralé ou escória”. 

Reconhecendo a imprecisão do termo povo, bem como 
do adjetivo popular nas Ciências Sociais, Wanderley (1980) 
utiliza o conceito através de uma estratégia dualista: povo 
e não-povo; povo e antipovo; povo e elite; povo e indivíduo, vin-
culando o conceito de povo ao de classes sociais. Semelhante 
a Wanderley, Sales define povo como “uma situação e um 
posicionamento na sociedade. Povo são os excluídos, os 
que vivem ou viverão do trabalho e os que estão dispostos 
a lutar ao seu lado” (1999, p.116). 

No artigo, “Como se Conceitua Educação Popular?”, 
Rodrigues (1999) desenvolve uma importante especula-
ção em torno do conceito de popular, mas é em Melo Neto 
(2004) que vamos encontrar um conceito construído a par-
tir do resgate de muitas falas extraídas a partir do universo 
dos movimentos populares e de suas realidades. 

Tomando como referência as contribuições da práxis 
em educação popular, podemos afirmar, com Melo Neto, 
que o popular está ligado aos esforços presentes no trabalho 
do povo, das classes populares. Daqueles que vivem e sem-
pre viverão do trabalho. Mas, isso não diria tudo. O termo 
popular também encontra-se sustentado nos movimentos 
sociais populares e na clareza política de suas  lutas em 
benefício das maiorias e minorias oprimidas que jamais 
abrem mão de suas esperanças e utopias libertadoras. 
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De um ponto de vista operacional, Mueller (2002) define 
popularização da ciência como um “processo de trans-
posição das ideias contidas em textos científicos para os 
meios de comunicação populares”, restringindo o conceito 
à esfera dos textos escritos e aos meios de comunicação. 
Numa concepção mais abrangente, Sánchez Mora (2003, 
p. 9) defende que “popularizar é recriar de alguma maneira 
o conhecimento científico”, tornando acessível um conhe-
cimento super especializado. Mais ou menos nessa mesma 
linha, Albagli apresenta o seguinte conceito:

Popularização da ciência ou divulgação cien-
tífica (termo mais frequentemente utilizado 
na literatura) pode ser definida como o uso 
de processos e recursos técnicos para a 
comunicação da informação científica e tec-
nológica ao público geral. Nesse sentido, ... 
supõe a tradução de uma linguagem espe-
cializada para uma leiga, visando a atingir 
um público mais amplo (1996, p.397). 

Como a grande maioria dos envolvidos com esse debate, 
Albagli (1996) também assemelha os conceitos de divulga-
ção e popularização da ciência. Mas, a rigor, estes conceitos 
são diferentes. 

Huergo (2001) conceitua popularização da ciência como 
uma ação cultural que, referenciada na dimensão reflexiva 
da comunicação e no diálogo entre diferentes, pauta suas 
ações respeitando a vida cotidiana e o universo simbólico 
do outro. Na opinião de Lens (2001, p. 2), entre essas duas 
concepções (divulgação e popularização) existe a mesma 
distância que existe entre a educação bancária ligada ao 
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ensino tradicional e a educação libertadora defendida pelos 
educadores populares. 

De outro modo, considerada a plasticidade dos termos, 
é fácil verificar que no contexto brasileiro, o conceito de 
divulgação científica é geralmente associado ao conceito 
de popularização da ciência, sobretudo, no que se refere à 
ideia de divulgar para popularizar. Assim, poderíamos colo-
car a seguinte questão: é possível divulgar sem popularizar, 
ou dito de outra forma, toda divulgação é necessariamente 
uma forma de popularização? 

Do nosso ponto de vista, a resposta é não. Embora algu-
mas iniciativas de divulgação científica estejam envolvidas 
em contextos e objetivos de popularização da ciência, nem 
sempre o ato de divulgar ou difundir ideias e conteúdos 
científicos estão orientados para este fim. O mesmo serve 
para as iniciativas de alfabetização científica que, como a 
vulgarização e a divulgação, também podem, ou não, orien-
tar-se por objetivos de PopC&T.

Portanto, se assumirmos o popular na acepção que foi 
colocada anteriormente, popularizar é muito mais do que 
vulgarizar ou divulgar a ciência. É colocá-la no campo da 
participação popular e sob o crivo do diálogo com os movi-
mentos sociais. É convertê-la ao serviço e às causas das 
maiorias e minorias oprimidas numa ação cultural que, 
referenciada na dimensão reflexiva da comunicação e no 
diálogo entre diferentes, oriente suas ações respeitando a 
vida cotidiana e o universo simbólico do outro. 

Diferentemente de sua concepção inglesa, acreditamos 
que o termo popularização da ciência tenha ganhado força na 
América Latina, por conta das diversas lutas populares que 
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marcam a história da região. Em um cenário aonde vimos nas-
cer uma Teologia da Libertação, uma Pedagogia do Oprimido 
e uma Educação Popular, é natural que o termo tenha uma 
presença marcadamente diferente. Por outro lado, ao assu-
mirmos a diferença e as implicações de tal conceito, somos 
imediatamente forçados a nos perguntar sobre a natureza da 
ciência que, pretensamente, desejamos popularizar. 

Se a ciência moderna se constituiu em um processo de 
ruptura com os saberes de senso comum, por que agora esse 
discurso de uma necessária popularização do conhecimento 
científico e tecnológico? Quais os principais argumentos 
apresentados em favor de tal empreendimento? O que 
pensa a comunidade científica a esse respeito? O que suge-
rem os educadores populares? 

Popularização da Ciência e Tecnologia: 
limitações e possibilidades

Popularização da Ciência e Inclusão Social

Não é custoso repetir que a negação histórica do acesso 
ao conhecimento científico e tecnológico vem se consti-
tuindo em uma das mais perigosas formas de exclusão 
social, estando presente nas relações entre indivíduos, 
grupos sociais e até entre nações. Conforme reconhece a 
agenda da UNESCO,

A maior parte dos benefícios derivados 
da ciência estão desigualmente distribuí-
dos por causa das assimetrias estruturais 
existentes entre os países, as regiões e os 
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grupos sociais, sobretudo, entre os sexos. 
Conforme o saber científico tem se tornado 
um fator decisivo na produção de bem-estar, 
sua distribuição tem se tornado mais desi-
gual (1999, p.5, tradução nossa).

De fato, enquanto o conhecimento científico-tecnoló-
gico avança em grande escala, a maioria da população vai 
se tornando cada vez mais alheia às estranhas conquistas 
de sua própria cultura.  Nesse sentido, a marcha veloz 
do desenvolvimento científico se constitui em mais um 
agravante fator de exclusão social e, com base nessa cons-
tatação, sustentam-se os argumentos de PopC&T como 
forma de inclusão social. 

Em obra recente, “Ciência e Inclusão Social”, Matos 
(2002) organiza uma série de artigos que aponta algu-
mas iniciativas importantes nessa direção. Todavia, como 
sugere Albagli (1996), se nos interessa mesmo popularizar 
a ciência, “parece também necessário ‘popularizar’, junto 
aos cientistas, alguns argumentos sociais e filosóficos” 
que, certamente, influenciarão no seu quefazer e na com-
preensão dos limites impostos ao seu universo de atuação. 
Corroborando esse ponto de vista, acreditamos que a com-
preensão do processo de divisão do trabalho também possa 
auxiliar na explicação da crescente exclusão do acesso ao 
conhecimento que, longe de uma consequência casual, tem 
suas bases no divórcio entre teoria e prática, entre as ori-
gens materiais do conhecimento e sua formulação teórica. 

Não é por acaso que a divisão do trabalho, principal 
fundamento do modo de produção capitalista, torna-se 
o eixo principal das poucas falas de Marx em torno do 
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problema da educação. De fato, conforme reconhece Vieira 
Pinto (1979), no contexto de sociedades divididas em clas-
ses, a cultura deixa de ser um bem unitário e se bifurca 
em duas metades contraditórias. Uma delas representada 
no seleto grupo dos letrados que se apropriam do aspecto 
subjetivo da cultura tornando-se dona das ideias e do 
conhecimento, enquanto a outra, afastada da esfera ideal 
da cultura, recebe as funções operativas e, no máximo, uma 
“instrução básica” condicionada ao desenvolvimento dos 
novos processos produtivos. De acordo com Adam Smith 
(apud Saviani, 2005), era importante o ensino popular pelo 
Estado, desde que fosse feito em doses prudentemente 
homeopáticas. Mas, para o Senador Garnier, mesmo essa 
pequena formação, era contrária aos princípios básicos da 
divisão do trabalho.  

Como todas as outras divisões do trabalho, 
a que existe entre o trabalho manual e o tra-
balho intelectual se torna mais acentuada e 
mais evidente à medida que a sociedade [...] 
se torna mais rica. Como qualquer outra 
divisão do trabalho esta é conseqüência de 
progressos passados e causa de progressos 
futuros [...]. Deve então o governo contrariar 
essa divisão e retardar sua marcha natural? 
Deve empregar uma parte da receita pública 
para confundir e misturar duas espécies de 
trabalho que tendem por si mesmas a se 
separar? (apud SAVIANI, p.255/256)

As respostas para as indagações do Senador Garnier 
são as mais claras possíveis e revelam, sem nenhuma 
dúvida, a arquitetura de um projeto que procura manter 
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uma cisão quase insuperável no interior da cultura. Na 
opinião de Mandeville citado por Saviani (2005, p.256), 
“em uma nação livre na qual não se permite a escravidão, 
a riqueza mais segura consiste numa multidão de pobres 
laboriosos”. Assim, “para fazer feliz a sociedade e man-
ter contentes as pessoas, ainda que nas circunstâncias 
mais humildes, é indispensável que o maior número delas 
sejam ao mesmo tempo pobres e totalmente ignorantes”. 
Todavia, contrariando as expectativas de Mandeville, o pró-
prio desenvolvimento da indústria e a necessidade de uma 
coesão mínima em torno das instituições vão exigir uma 
formação elementar para os trabalhadores, prevalecendo, 
portanto, a tese de Smith. O caso do Brasil colonial é um 
exemplo dessa tensão contraditória. Como escreve Paiva 
(2000), ao se fixarem no Brasil, os jesuítas estabeleceram 
escolas e começaram a ensinar a ler, escrever, contar e can-
tar. Apesar dos protestos dos fazendeiros e senhores de 
engenho, os missionários da Companhia de Jesus assu-
miram a tarefa de alfabetizar os índios, mesmo que em 
Portugal, o povo não fosse completamente alfabetizado. 
Na zona de confronto entre as culturas, era fundamental 
impor e preservar a cultura portuguesa através de sua lín-
gua, seus costumes e sua religião. Mas, sempre respeitadas 
as doses homeopáticas prescritas por Smith.

Se nos surpreende a contradição do analfabetismo em 
uma sociedade altamente avançada em conhecimentos 
científicos e tecnológicos, a realidade histórica do processo 
de produção capitalista nos revela, de maneira clara e dra-
mática, a arquitetura maquiavélica de construção desse 
projeto que, direta ou indiretamente, sempre contou com 
a ciência e tecnologia como uma de suas principais forças 
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propulsoras. E as forças que conduziram a tal processo 
continuam em disputa no mesmo jogo de poder que priva-
tiza os conhecimentos estratégicos e essenciais, enquanto 
prescreve, quando muito, doses homeopáticas de ensino 
para a maioria da população. 

É na contra corrente desse movimento que deveriam 
situar-se as políticas e ações de PopC&T, sobretudo con-
centrando esforços para auxiliar a escola em sua gigantesca 
tarefa na formação básica, além de buscar o público que 
se encontra à margem desse  universo. Se, como observa 
Gaspar (1993, p.3), “a distância entre o saber abrangido 
pela escola e aquele gerado e acumulado pelo homem 
cresce assustadoramente” e cada vez mais a humanidade, 
em sua imensa maioria, está alheia àquelas que são alarde-
adas como suas maiores conquistas, o aprofundamento da 
discussão em torno de uma pretensa e necessária PopC&T 
torna-se indiscutivelmente necessário. 

No contexto oficial brasileiro, o enfrentamento da 
questão está diretamente vinculado às políticas públicas 
de inclusão social.  E não é sem razão que, no espaço do 
Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) encontra-se uma 
Secretaria para Inclusão Social, no interior da qual, situa-se 
o Departamento de Popularização e Difusão da Ciência. 
Evidentemente, os argumentos principais que orientam 
os programas nacionais em Difusão e Popularização do 
conhecimento científico e tecnológico estão diretamente 
vinculados à questão da inclusão social.  Nesse sentido, 
além das atividades desenvolvidas através da educação for-
mal vinculada ao Ministério de Educação, contamos agora 
com uma Secretaria destinada a apoiar iniciativas no uni-
verso da educação não formal em ciências e tecnologia. 
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Conforme Ildeu de Castro Moreira, atual Diretor do 
DEPDIC, 

Um dos aspectos da inclusão social é 
possibilitar que cada brasileiro tenha a opor-
tunidade de adquirir conhecimento básico 
sobre a ciência e seu funcionamento que 
lhe dê condições de entender o seu entorno, 
de ampliar suas oportunidades no mercado 
de trabalho e de atuar politicamente com 
conhecimento de causa (2006, p.1).

Nesse sentido, considera fundamental para a educação 
mínima do cidadão a aquisição de alguns conhecimentos 
básicos em ciência e tecnologia. Noções que lhe permi-
tam conhecer os métodos e usos da ciência, bem como os 
riscos e incertezas de suas construções, além dos vários 
interesses e determinações de natureza econômica, polí-
tica, militar e cultural que as influenciam. Mas, o quadro 
que se apresenta não é dos mais animadores, e os desafios 
neste, como em muitos outros campos relacionados à desi-
gualdade e exclusão social, é imenso. 

De acordo com o professor Candotti (2003), presidente 
da SBPC em uma fala de 2003, apenas cinco, ou no máximo 
10 milhões de brasileiros teriam acesso a um conheci-
mento mínimo de questões científicas. Mesmo contando 
com os meios de comunicação de massa, jornais, revistas, 
Museus de Ciências e computadores ligados à Internet; 
mesmo diante de todas as novas possibilidades de comuni-
cação, ainda contamos com um déficit aproximado de 160 
milhões, o que se constitui em um enorme desafio para a 
nação brasileira. Mesmo as poucas iniciativas, consideradas 
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as desigualdades regionais na distribuição da riqueza, aca-
bam concentrando-se em algumas regiões; a maioria dos 
museus e centros de ciências brasileiros está concentrada 
nas grandes capitais e nas regiões Sul e Sudeste do país. De 
acordo com Moreira (2006), um número muito pequeno de 
brasileiros, cerca de 1% da população, visita algum centro 
ou museu de ciências a cada ano, enquanto em alguns paí-
ses europeus a média chega a ser de 25% da população. 

Nesse caso, é importante levar em consideração o 
tamanho das populações, o número de Museus e Centros 
disponíveis e a qualidade da infraestrutura econômica, bem 
como  formação básica do povo. No caso brasileiro, conta-
mos com problemas em todos esses níveis: uma grande 
população, comparada com alguns países da Europa; um 
número muito pequeno de Museus e Centros disponíveis; e 
uma população com baixos níveis de renda e escolaridade. 

Em dados de 2001, as pesquisas revelavam que o 
número de analfabetos funcionais no Brasil era de apro-
ximadamente 33,1 milhões, cerca de 27% da população 
em idade escolar. Somando-se a estes, mais 14,9 milhões 
de analfabetos universais, tínhamos naquele ano um total 
aproximado de 46 milhões de brasileiros excluídos do 
processo elementar da leitura e da escrita. No Nordeste, 
a situação é ainda mais grave com 42,8 % de analfabetos 
funcionais e um total aproximado de 22 milhões de anal-
fabetos. Na Paraíba, estado onde desenvolvemos nossa 
pesquisa, os números são ainda piores: 47,1% de analfa-
betos funcionais num total aproximado de 1,77 milhões de 
paraibanos analfabetos (INEP, 2003).
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Além disso, ainda enfrentamos uma dificuldade adicio-
nal: a qualidade da educação formal em ciências e tecnologia 
é, via de regra, bastante precária. Embora este seja um 
problema antigo que remonta aos debates contra o ensino 
tradicional vivenciados na década de sessenta do século 
passado58, o ensino de ciências continua precário, carente 
de recursos e desatualizado. O antigo modelo tradicional, 
caricaturado com algumas inovações, persistiu e as sonha-
das atividades experimentais, valorizando a criatividade e 
despertando a curiosidade e o interesse dos estudantes, 
praticamente não existem. Os baixos níveis salariais dos 
professores que, ao longo de vários anos vêm acumulando 
perdas substanciais, resultaram numa enorme carência de 
profissionais da educação, sobretudo nas áreas das ciências 
naturais. Embora a situação das escolas privadas não seja 
muito diferente, este quadro se refere fundamentalmente à 
educação pública, sobretudo, porque são as escolas públi-
cas as grandes responsáveis pela educação de mais 85% de 
toda a população brasileira. No caso do ensino fundamen-
tal esse número supera a marca dos 90% (INEP, 2003). Se 
de um ponto de vista quantitativo, podemos verificar avan-
ços na oferta da educação pública, o mesmo não se verifica 
na qualidade dos serviços oferecidos. 

58 Já na década de sessenta, através de instituições como FUNBEC (Fundação 
Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências); IBECC (Instituto 
Brasileiro de Educação Ciências e Cultura) e outros centros espalhados 
pelo pelos estados, vários projetos oriundos dos Estados Unidos foram 
implantados no Brasil com o objetivo de melhorar o ensino de ciências 
e combater o ensino tradicional. Como exemplos, podemos citar o PSSC 
(1962) e o Projeto Harvard (1970).  A esse respeito ver Fracalanza (1986); 
Caniato(1987); Delizoicov(1991).
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Embora constatando uma acelerada expansão do ensino 
médio, Moreira (2006) reconhece que uma parcela muito 
pequena de brasileiros consegue concluir esta etapa do 
ensino formal e que a média de escolaridade dos brasileiros 
é muito baixa quando comparada a dos países desenvolvi-
dos e mesmo com alguns países latino-americanos. No que 
se refere ao ensino universitário, apenas 11% alcançam 
esta etapa, e somente 1% segue carreira na área de ciências 
e tecnologia. 

Se, como pensa Candotti, para fazer divulgação cientí-
fica for necessário certo conhecimento mínimo que deveria 
ser desenvolvido ao longo do ensino médio, o problema 
torna-se ainda mais complexo. 

Para fazer divulgação científica é necessá-
rio universalizar o segundo grau. [...] Toda 
experiência científica é uma ação codificada, 
é uma ação escrita em uma língua própria, 
uma forma de comunicação que é própria 
daquela experiência. Há uma pré-teoria 
escondida atrás dessa experiência. Essa for-
mação, a chave para interpretação desses 
códigos, deveria ser dada no segundo grau. 
No nosso mundo, o segundo grau não dedica 
às ciências a infra-estrutura necessária para 
que sejam ensinadas. Elas precisam de labo-
ratórios, de um apoio experimental, que, 
em geral, as escolas não têm (CANDOTTI, 
2005, p. 44-45). 

Mas, de acordo com Moreira (2006), é justamente pelas 
dificuldades enfrentadas no âmbito da educação formal, 
com demandas gigantescas em termos de inclusão, tanto 
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no que se refere à alfabetização universal como ao novo 
conceito de inclusão digital, que o desenvolvimento de 
políticas públicas de apoio a iniciativas no campo da edu-
cação informal, sobretudo, no que se refere à PopC&T, é 
uma importante via alternativa de ação educacional inclu-
siva. Nesse sentido, ainda conforme Moreira (Idem, p.5), a 
Secretaria de Ciências e Inclusão Social estabeleceu como 
metas para 2004/2006: 

1. apoio a centros e museus de ciência (cria-
ção e fortalecimento de centros e museus de 
ciência, itinerância de exposições, Programa 
Ciência Móvel);

2. estímulo a uma presença maior e mais 
qualificada da CT na mídia; 

3. colaboração na melhoria do ensino de 
ciências nas escolas (em parceria com o 
MEC), com apoio a olimpíadas, feiras de 
ciências, concursos e outros eventos e à 
melhoria da qualificação e das condições de 
trabalho dos professores; 

4. criação e consolidação da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia; 

5. apoio a eventos importantes de divulga-
ção científica, como encontros da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) e entidades similares, as comemo-
rações do Ano Mundial da Física (2005), ou 
do centenário do voo do 14-Bis (2006); 

6. promoção de ações regionais de divulga-
ção em parceria com governos estaduais e 
municipais, universidades e instituições de 
pesquisa, Terceiro Setor e outras; 
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7. apoio à formação e qualificação de comu-
nicadores em ciência e busca de valorização 
acadêmica da área; 

8. programas dos centros vocacionais tecnológi-
cos e de inclusão digital com forte componente 
voltada para a popularização da CT; 

9. estabelecimento de cooperações com 
governos e organismos internacionais 
[Ibero - América (Cyted), Mercosul (Recyt), 
Unesco, Rede Pop e outros] na área da 
popularização da CT.

Mesmo destacando a importância de algumas iniciativas 
do atual governo, tais como: a criação de um departamento 
para difusão e popularização da ciência, abertura de edi-
tais para centros e museus de ciência e a criação de uma 
Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, o diretor do 
Departamento de Popularização e Difusão da Ciência, 
ainda, aponta para a necessidade urgente de se estabe-
lecerem políticas gerais e de se formular e executar um 
programa nacionalmente articulado nessa direção. 

Como fica evidente, o argumento principal que orienta 
as ações do governo brasileiro em matéria de PopC&T, está 
fundamentado no reconhecimento da desigualdade social 
e exclusão de grande parte da população do acesso a um 
conhecimento mínimo em ciências e tecnologia, o que 
demandaria um esforço conjunto em torno das políticas de 
inclusão social.  Isto não significa que a ciência possa, sozi-
nha, dar conta de uma série de problemas e conflitos que 
disputam interesses no conjunto da sociedade. Nesse sen-
tido, outros argumentos apoiados em interesses diferentes 
podem aliar-se a uma mesma fala no sentido de garantir 
presença na disputa de recursos e de poder.
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Por um Controle Social da Ciência

Uma das fortes razões relacionadas ao porquê de popu-
larizar a ciência é, sem dúvida, o necessário controle social 
dessa forma de conhecimento pela população. Os argu-
mentos apresentados pela comunidade científica britânica 
são bastante contundentes nesse sentido.

Primeiro, a ciência é possivelmente a maior 
realização da nossa cultura e o povo merece 
conhecê-la; segundo, a ciência afeta as nos-
sas vidas cotidianas e o povo precisa estar a 
par dela; terceiro, muitas decisões de política 
pública envolvem a ciência e estas só serão 
genuinamente democráticas se forem fruto 
de um debate público esclarecido e quarto, 
a ciência é financiada por verbas públicas e 
este apoio é (ou ao menos deveria ser) base-
ado num nível minimamente aceitável de 
conhecimento popular (DUARNT, EVANS E 
THOMAS, apud KULESZA, 1998, p. 49).

Embora reconheçamos as dificuldades envolvidas nessa 
tarefa, sobretudo, considerando que a pesquisa científica 
não é algo facilmente controlável, é possível enfrentar a 
discussão partindo do controle dos desenvolvimentos 
e aplicações da ciência, para em seguida avançarmos no 
debate sobre a necessária influência da população em um 
controle prévio dos rumos das pesquisas.

Não é novidade que encaminhamentos de questões 
relacionadas com ciência e tecnologia envolvem riscos e 
custos, além de aspectos simbólico-culturais que deveriam 
necessariamente passar pelo crivo da população. Questões 
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como: produção de alimentos transgênicos, clonagem 
humana, eutanásia, utilização de células troncos e muitas 
outras são exemplos de como um conhecimento mínimo 
de assuntos pertinentes à ciência e suas aplicações é fun-
damental para a garantia de uma democracia, pelo menos, 
representativa e de qualidade razoável. 

Em face dessa urgência, é importante refazer as pergun-
tas de Candotti (2003): “Tudo que está ao nosso alcance, 
em termos de desenvolvimento e aplicações do conheci-
mento científico, deve ser realizado? Tudo o que é possível 
fazer, deve ser feito”? Podemos clonar, devemos clonar? Se 
sabemos fabricar uma bomba atômica, devemos fabricá-la? 
Se podemos chegar até a lua, devemos desenvolver um 
projeto espacial para chegar até lá? Enfim, se dominamos o 
conhecimento necessário ao alcance de determinados obje-
tivos, estes objetivos devem ser alcançados? Quem deve 
decidir isso? Na atual conjuntura, quem tem definido essas 
questões são as classes dominantes e os interesses de mer-
cado, a quem pouco interessa as opiniões e anseios das 
maiorias e minorias excluídas. 

Para Candotti (2002, p.17), “a circulação das ideias e 
dos resultados de pesquisas é fundamental para avaliar o 
seu impacto social e cultural, como também para recuperar, 
por meio do livre debate e confronto de ideias, os vínculos 
e valores culturais que a descoberta do novo, muitas vezes 
rompe ou fere”.

Embora concordemos com o princípio da argumentação, 
que diz respeito ao controle das aplicações tecnológicas do 
conhecimento científico, verificamos a existência de um fio 
muito tênue entre o que podemos fazer e o que já fizemos 
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ou estamos fazendo. Depois de construído um determi-
nado tipo de conhecimento, é muito pouco provável que 
não seja desenvolvido e concretizado em termos de aplica-
ções tecnológicas e práticas. Na maioria dos casos, o sonho 
de materialização das hipóteses já se encontra nos objeti-
vos iniciais da pesquisa. 

Desse ponto de vista, é necessário interferir previa-
mente nos rumos que devem ser dados às investigações, 
definindo, a priori, para onde devemos dirigir os nossos 
olhares e quais as perguntas para as quais devemos con-
centrar esforços de resposta. Se devemos participar de um 
projeto conjunto para o lançamento de um satélite, que 
envolve gastos da ordem de 100 milhões de dólares, ou 
se é preferível usar esse recurso para equipar os hospitais 
públicos, em grande maioria sucateados, é uma questão de 
estabelecer prioridades, o que numa sociedade democrá-
tica exige a participação de cada vez mais interlocutores, 
com razoável soma de conhecimentos que lhes permitam 
opinar diretamente ou delegar às pessoas certas a respon-
sabilidade desse tipo de decisão59. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento ocorrida no Rio de Janeiro, em 1992, 
(Agenda 21, 1997), chama atenção para um outro aspecto 
da questão, ressaltando que a popularização não é impor-
tante apenas para o povo conhecer as criações da ciência, 

59 Recentemente (2006), enfrentamos polêmica semelhante em relação a 
inclusão do astronauta brasileiro Paulo Pontes em uma missão espacial que, 
para alguns críticos, não teria importância nem prioridade alguma para o 
país. Para o então Ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, o inves-
timento da ordem de 21 milhões de reais era pequeno diante da importância 
do projeto. REZENDE, S. O Brasil no espaço, um programa estratégico. 
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mas, principalmente, para poder influenciar nos rumos das 
pesquisas. De modo que, nos termos da referida conferên-
cia, “deve-se ajudar o público a comunicar à comunidade 
científica e tecnológica suas opiniões sobre como a ciência 
e a tecnologia podem ser melhor gerenciadas para influir 
beneficamente na vida dele”. 

Para Sagan,

... as conseqüências do analfabetismo cien-
tífico são muito mais perigosas em nossa 
época do que em qualquer outro período 
anterior. É perigoso e temerário que o 
cidadão médio continue a ignorar o aqueci-
mento global, por exemplo, ou a diminuição 
da camada de ozônio, a poluição do ar, o lixo 
tóxico e radioativo, a chuva ácida, a erosão 
da camada superior do solo, o desfloresta-
mento tropical, o crescimento exponencial 
da população (1996, p.21).

O desconhecimento das conquistas culturais humanas 
é prejudicial em qualquer momento da história. No caso 
de uma sociedade cada vez mais submetida aos domínios 
da ciência e tecnologia, esse desconhecimento assume, de 
fato, prejuízos ainda maiores. Nesse particular, a pergunta 
de Sagan (1996, p.22) referindo-se ao problema americano 
é semelhante a nossa: “como é que os norte-americanos 
decidem essas questões? Como é que instruem os seus 
representantes? Quem de fato toma suas decisões, e base-
ando-se em que fundamentos?”.

Conforme o professor Candotti (2003), quando presi-
dente da SBPC, um dos sérios problemas enfrentados pela 
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instituição era a permanente cobrança dos governos em 
busca de pareceres da comunidade científica sobre ques-
tões polêmicas60, como no conhecido caso dos transgênicos 
e da clonagem de seres humanos. Para ele, não se trata de 
questões simples, triviais e que exigiriam apenas um pare-
cer técnico. Pelo contrário, são problemas que envolvem 
outras variáveis, como por exemplo, as dimensões simbó-
lico-culturais da população e outros interesses de natureza 
econômica e política. Portanto, deveriam levar em conside-
ração o parecer da maioria da população. No entanto, para 
poder opinar, o povo precisaria dominar um conhecimento 
mínimo dos assuntos em pauta, o que não é o caso.

No Brasil, muitos esforços e iniciativas no sentido de 
aproximar a ciência do povo foram desenvolvidos princi-
palmente nas décadas de oitenta e noventa. Novos Centros 
e Museus de Ciências foram criados, livros e revistas foram 
publicados em número crescente, vários eventos de divul-
gação se espalharam pelo país e um número razoável de 
pesquisas sobre o tema foi desenvolvido, resultando em 
teses e inúmeros artigos importantes, (MARANDINO, 
2003). Contudo, na opinião de Massarani (2002), ainda 
estamos muito distante do mínimo necessário. Mesmo a 
grande possibilidade da mídia ainda é pouco aproveitada 
e, conforme lembra Sousa (2003, p. 125), o determinismo 
da audiência continua a exercer forte influência sobre o 
que deve ser veiculado. Nesse caso, considerada a natureza 

60 Outros exemplos de questões polêmicas em torno de demandas científicas 
são: os problemas de segurança de instalações nucleares; o estoque e depó-
sito do lixo atômico; os transplantes de órgãos; prolongamento artificial da 
vida através de aparelhos; a eutanásia; a engenharia genética, o aquecimento 
global e muitos outros. 
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densa e técnica dos fatos científico-tecnológicos, para 
uma mídia televisiva orientada pelo imperativo da audi-
ência, essa programação torna-se pouco atraente e não 
recomendável.    

Para a Erradicação de um Mito

Ainda hoje quando se fala de ciências, a imagem predo-
minante é aquela muito aproximada do mito. Algo muito 
além do conhecimento do cidadão comum e que tem grande 
poder de verdade. Para a maioria das pessoas, o cientista 
e a ciência habitam o mundo das coisas fantásticas e de 
compreensão inacessível. 

Embora estejamos em permanente contato com os 
produtos da ciência, tanto no que se refere aos aparatos 
tecnológicos, como às conquistas em termos de comu-
nicação, experimentamos, em um primeiro momento, a 
dolorosa sensação de que muito pouco ou nada sabemos a 
respeito de como são elaborados e como funcionam os apa-
ratos científicos. Na opinião de Barros (2002), os produtos 
da tecnologia tentam ser os mais amigáveis para o usuário, 
tornando aparentemente desnecessário conhecer os prin-
cípios fundamentais que possibilitam o funcionamento 
do artefato tecnológico, para saber utilizá-lo. Portanto, “A 
tendência, que se pode observar hoje é a de valorização da 
técnica e da tecnologia em detrimento da ciência, embora 
todo o discurso tenha na ciência sua base”. Se por um lado, 
todos reconhecem que a ciência faz parte da cultura, por 
outro, cria-se a falsa imagem de que a produção científica é 
uma tarefa alheia as outras atividades humanas.  
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Essa é uma visão da ciência e tecnologia assentada 
em bases iluministas e vinculada ao projeto de desenvol-
vimento da modernidade a partir do século XIX. Projeto 
que, seguindo as regras da produção burguesa nascente, 
vai desenvolver um tipo de razão teórica-analítica- instrumen-
tal que, conforme Marcuse (1982), ao permanecer “pura e 
neutra”, entra para o serviço da razão prática. 

A partir desse ponto de vista, cria-se uma espécie de 
benevolência em relação ao conhecimento científico e certa 
euforia quase dogmática em que toda dúvida é silenciada 
mediante o comprovado desenvolvimento tecnológico. 
Contentamo-nos, e isso é revelador, com o consumo e 
uso da tecnologia e transferimos a tarefa de pensar para 
os especialistas, isto é, os técnicos e cientistas. O poder 
da ciência nos acomoda e nos intimida. Diante de tanto 
conhecimento acumulado e em meio a tantos especialis-
tas para que serve nossa opinião? Que contribuição teria 
nosso estudo para a tão majestosa e elaborada produção 
científica atual da humanidade?  Haveria ainda alguma 
importante descoberta com a qual pudéssemos contri-
buir? Aqui, revela-se uma importante contradição para a 
qual Alves (1985) chama a nossa atenção. Se, por um lado, 
precisamos desenvolver cada vez mais a habilidade do pen-
samento e da criatividade, por outro, fortalecemos a ideia 
de que existe uma categoria especializada em criar e pensar 
de forma correta: os cientistas.

Diante do exposto, a PopC&T assume um caráter fun-
damental. Primeiro porque permite uma proximidade 
do povo com o discurso da ciência, revelando o seu cará-
ter histórico e humano, a sua proximidade com o senso 
comum, sem o qual perderia todo o sentido. Segundo, 
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porque pode enfrentar o grande desafio de “popularizar a 
ignorância”, isto é, revelar o que ignoramos e as incertezas 
do conhecimento que produzimos. Para Candotti (2003), 
“a popularização do que desconhecemos é tão ou mais 
importante do que a popularização do que conhecemos”. 
Mesmo porque, ao revelarmos os limites do conhecimento, 
estamos sendo fiéis a própria natureza do método cientí-
fico. Qualquer afirmação em bases científicas estará sempre 
limitada a certas condições relacionadas ao modelo e longe 
das proposições de natureza absoluta. 

É fundamental, então, que o povo tenha o conhe-
cimento desse fato, que as classes populares possam 
entender melhor a natureza da ciência, podendo apreciá-la 
em suas verdades construídas a partir do reconhecimento 
dos modelos e do entendimento da ciência como parceira 
e aliada do senso comum. É preferível conhecer as incer-
tezas para poder avançar no conhecimento, a omitir essas 
incertezas em benefício de um falso conhecimento abso-
luto geralmente condicionado aos interesses econômicos 
do mercado.

Esta ideia também pode ser muito útil aos afazeres do 
professor, sendo muito importante encorajar os estudantes 
a revelarem o que não sabem, a tornarem público o seu 
desconhecimento. 

Do nosso ponto de vista, essa atitude permitiria uma 
maior fluidez de perguntas e um diagnóstico mais preciso da 
real situação do aluno. Por outro lado, esse encorajamento 
exigiria uma postura amável, dialógica e profundamente 
ética da parte do professor, principalmente reconhecendo 
publicamente a verdade das limitações de seu próprio 
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conhecimento. Infelizmente, não é o que se verifica nas 
nossas escolas, ainda arraigadas a um modelo caricatu-
rado da escolástica em que os mestres se esforçam para 
enaltecer o pouco que conhecem e os discípulos procuram 
esconder o muito que desconhecem.

Assim, popularizar a ciência é importante, sobretudo, 
para tornar públicas as suas limitações e possibilidades. 
O povo deve aprender que tudo o que é cientificamente 
comprovado, o é, dentro de certas condições limitadas ao 
modelo. E que isto é, de fato, o científico. É possível, como 
afirmou Candotti (2003) viver com limitações e incertezas, 
mas é muito importante que sejam limitações e incertezas 
conhecidas. A omissão do que desconhecemos é uma ati-
tude falsa e criminosa. 

Contra as pseudociências 

Ao aproximar-se do domínio público, a ciência também 
pode ser importante para combater outras formas de mitos 
e charlatanices que, apoiados em proposituras falsas e 
dogmáticas facilmente questionáveis pelo mínimo conhe-
cimento e habilidade com o método científico, ainda são 
bastante frequentes no mundo moderno. Em “O Mundo 
Assombrado Pelos Demônios”, Sagan (1996) chama a 
nossa atenção para esse fato e, embora reconheça os limi-
tes e males produzidos pela ciência, ainda deposita grande 
esperança nessa forma de conhecimento, fazendo uma dura 
crítica a certos tipos muito populares de pseudociências. 

Para o divulgador americano, as falsas ciências ainda 
se constituem em um lado obscuro da humanidade. 
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Infelizmente, a era da exploração do espaço, dos micro-
computadores e da biotecnologia é também marcada pela 
forte presença da astrologia, cartomancia, quiromancia, 
videntes, bruxos, magos, curandeiros e diversas seitas que 
abusam desavergonhadamente da boa fé do povo em todo 
mundo. Em muitos casos, segundo afirma Hernando (2002, 
p.13), “as falsas ciências gozam de uma popularidade que 
não podemos desconhecer”. Valendo-se do prestígio da 
ciência oficial acadêmica, dispõem de meios muito efica-
zes de persuasão. Explorando o vocabulário especializado, 
encontram um excelente campo de cultivo na ignorância 
e na carência das classes populares. Geralmente a astro-
logia, confunde-se propositadamente com a Astronomia; 
a numerologia se confunde com a Matemática e muitas 
outras seitas procuram confundir as pessoas com argu-
mentações pseudofilosóficas. 

Aqui também é importante uma posição de cautela para 
não assumir uma postura absoluta e dogmática que depo-
sita na ciência, e apenas nela, as respostas para todas as 
questões humanas. O descredenciamento de outras formas 
de expressão cultural em benefício de uma única forma de 
racionalidade, a científica, é tão ou mais prejudicial que as 
charlatanices que procura combater. 

Acreditamos que a popularização da ciência seja neces-
sária, não como uma cruzada em combate às falsas crenças 
e religiões, mas como uma alternativa de explicação e com-
preensão da realidade que se expõe democraticamente a 
uma apreciação livre por parte da sociedade. Não se trata 
de uma doutrinação para a ciência, mas de uma maior capa-
cidade de apreciação da cultura humana.  
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PopC&T: Inovações Tecnológicas e Desenvolvimento Econômico

Um outro argumento, não menos utilizado em favor 
da necessidade de um maior acesso da população à ciência 
e a tecnologia, está diretamente relacionado ao desenvol-
vimento econômico das nações. Nesse caso, o atraso em 
ciência e tecnologia é considerado uma das fortes razões 
para a dependência econômica e a pobreza de alguns países 
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Na opinião de Dantas (2002), os mecanismos de desen-
volvimento socioeconômicos de uma nação são definidos 
hoje através de parâmetros bem diferentes daqueles de 
algum tempo atrás. E, dentre estes parâmetros, a questão da 
ciência e tecnologia assume um lugar fundamental. Nesse 
particular, a posição de 43o lugar nos estudos da Unesco 
que mede o Índice de Desenvolvimento Tecnológico – IDT 
dos países do mundo, não foi das mais animadoras para a 
comunidade científica brasileira, sobretudo considerando 
que outros países de menos potencial tecnológico assumi-
ram posições melhores. De acordo com Dantas (Idem, p. 
94), a questão está na forma como a ONU estabeleceu os 
índices. A classificação não foi feita somente em função da 
excelência tecnológica – o Brasil teria melhor desempenho 
– mas levando em conta parâmetros que mediam como 
estas tecnologias são apropriadas em benefício da melho-
ria da qualidade de vida da maioria do povo.   Nesse caso, 
embora possuindo polos de grande excelência e boa inser-
ção mundial em termos de novas tecnologias, tais como a 
Embraer, Petrobrás e Embrapa, só para citar três exemplos, 
o Brasil ainda convive com situações de miséria e desigual-
dade incompatíveis com seus níveis de desenvolvimento 
científico e tecnológico. 
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Um exemplo apresentado como contrário ao brasileiro 
é o caso do Japão e de outros países asiáticos a quem se 
atribui à aceleração do desenvolvimento econômico aos 
investimentos massivos em ciência e tecnologia. Nesse 
caso, a popularização serviria para despertar novo interesse 
pela ciência, atraindo um maior contingente de jovens para 
a carreira científico-tecnológica e libertando a nação da 
dependência em relação aos países desenvolvidos. O caso 
da Coréia é um exemplo. Enquanto o Brasil solicitou o 
registro de 130 patentes no ano 2000, a Coréia do Sul regis-
trou, no mesmo ano, 6000 patentes. Assim, de acordo com 
Dantas (Idem, p.96), embora ainda haja falhas no modelo 
coreano, principalmente no que se refere à distribuição dos 
benefícios tecnológicos à população, não resta dúvidas de 
que o nível de vida do povo coreano melhorou umas cinco 
vezes mais que no Brasil. 

Esse tipo de argumento fica evidente logo no primeiro 
item da Conferência Mundial sobre a Ciência para o Século 
XXI61, 

Estes novos conhecimentos, fonte de enri-
quecimento educativo, cultural e intelectual, 
geram avanços tecnológicos e benefícios 
econômicos. A promoção da investigação 
fundamental e orientada para os problemas é 
essencial para alcançar um desenvolvimento 
e um progresso endógenos (UNESCO, 1999, 
p.9, tradução nossa).

61 Evento promovido pela Organização das Nações Unidas para a Educação 
e a Cultura (UNESCO) e Conselho Internacional para a Ciência (ICSU) e 
realizado em Budapeste (Hungria) de 26 de junho a primeiro de julho do 
ano de 1999.
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Para além da inclusão social, a PopC&T também é vista 
como importante fator de crescimento econômico e desen-
volvimento endógeno, isto é, autossuficiente e independente 
do auxílio tecnológico de outras nações. Nos termos da 
referida conferência, é necessário reconhecer que a inves-
tigação científica, bem como suas aplicações tecnológicas, 
pode conduzir a importantes e consideráveis repercussões 
no crescimento econômico e no desenvolvimento humano 
sustentável. Nesse sentido, o desenvolvimento da humani-
dade dependerá mais do que nunca da produção e difusão 
equitativa do saber.  

É com base numa visão desenvolvimentista, associada a 
maior aceleração do conhecimento científico e tecnológico 
das nações que se fortalece a ideia de PopC&T no sentido 
de atrair um maior contingente de jovens para as carreiras 
científico-tecnológicas. 

Ao fazer um comentário comparando o desempenho 
do futebol brasileiro e as pesquisas científicas, Hamburger 
acredita que o maior sucesso do esporte decorre, entre 
outros fatores, do grande interesse popular. Enquanto os 
jogadores são selecionados entre dezenas de milhões de 
interessados, a pequena produção científica resulta de um 
reduzido número de jovens que consegue chegar à univer-
sidade e optar por ser cientista. 

A educação ainda é insuficiente no país: é 
muito importante ampliarmos a gama de 
ação da divulgação científica. Nosso alvo 
em longo prazo seria que as ciências fossem 
assuntos tão comuns quanto o carnaval ou 
o futebol, na rua, nos botequins e nas ocasi-
ões sociais. (HAMBURGER, 2005, p.67).
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Embora se trate de um simples comentário, interessa-
nos chamar a atenção para um tipo de argumentação em 
favor da PopC&T como tentativa de aumentar o número 
de pesquisadores de um país e, por conseguinte, a sua 
capacidade de produção de conhecimentos, direta ou indi-
retamente vinculada aos anseios de progresso econômico. 
Nesse sentido, Adalberto Fazzio, professor do Instituto de 
Física da USP e atual presidente da Sociedade Brasileira de 
Física (SBF), afirma que, mesmo com um número redu-
zido de pesquisadores:

Não há como negar o grande sucesso da 
pesquisa em Física no Brasil, responsável 
por colocar o país em posição privilegiada 
no ranking científico das nações [...] Mas 
esse sucesso torna-se modesto quando se 
avalia o impacto dessa disciplina na econo-
mia brasileira... a Física está no alicerce da 
inovação e do desenvolvimento tecnológico 
e deve ser utilizada como instrumento de 
geração de riqueza e de solução de proble-
mas da sociedade (FAZZIO, 2006, p.1).

Ao lembrar que, nos Estados Unidos, um terço do 
PIB, em 2001, foi proveniente de tecnologias derivadas da 
física quântica, Fazzio lamenta que, no Brasil, salvo pou-
cas e recentes iniciativas, não há divulgação de ciência 
visando à educação científica do cidadão. Como se per-
cebe, esse argumento, embora nem sempre tão explícito, 
é uma das motivações mais fortes para os investimentos 
em PopC&T.
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No caso da Venezuela, que também conta com uma 
Coordenação de Divulgação e Popularização da Ciência 
vinculada ao MCT, esse argumento fica explicitamente 
declarado em várias partes do documento oficial, “Ações 
de Divulgação e Popularização em Ciência e Tecnologia”. 
Por exemplo, quando reconhece que: 

O trabalho se orienta para aumentar a 
valorização da ciência e tecnologia como 
impulsores do desenvolvimento nacional 
e criar sinergia através de meios e espaços 
sociais: passar do “modelo divulgativo” ao 
“modelo de encontro” entre os conhecimen-
tos científicos e tecnológicos e os saberes 
imaginários do povo para gerar uma cultura 
da inovação (VENEZUELA, 2004, p. 3, tra-
dução nossa).

Apesar de colocar o desenvolvimento do país em pri-
meiro lugar, uma característica do discurso venezuelano 
é a clara compreensão de que é necessário ultrapassar os 
limites da simples divulgação para o que eles chamam de 
encontro do conhecimento científico com os saberes do 
imaginário popular no sentido de construir uma cultura da 
inovação. Como não conhecemos a realidade da Venezuela 
em termos de PopC&T, limitamo-nos a expor os argumen-
tos encontrados no citado documento oficial. 



332

Para a garantia do financiamento público 
e privado da ciência

Um argumento muito próximo do apresentado na seção 
anterior e talvez o mais forte junto aos cientistas brasileiros 
e de muitos outros países é a PopC&T como possibilidade  
de garantir o sempre necessário financiamento para os pro-
jetos e pesquisas científicas. Se em um regime democrático, 
em última instância, é o povo, através de seus representan-
tes, quem decide sobre a liberação, ou não, de recursos 
para a ciência, torna-se necessário esclarecer a comunidade 
sobre as vantagens das pesquisas e projetos científicos para 
que os governantes sintam-se forçosamente compelidos a 
apoiarem tais iniciativas. Um povo basicamente informado 
sobre assuntos de ciências teria maiores chances de apoiar 
os grandes empreendimentos científico-tecnológicos.  

Na maioria dos países do mundo, o Estado tem um 
grande peso no financiamento da ciência. No contexto bra-
sileiro, em que as empresas ainda investem muito pouco 
em pesquisas científicas voltadas para o desenvolvimento 
científico-tecnológico, a presença estatal no financiamento 
de projetos e pesquisas científicas é ainda maior. E mesmo 
se assim não fosse, a própria iniciativa privada trabalha 
considerando as demandas públicas.

De acordo com Freire Júnior, em entrevista concedida 
ao autor em novembro de 2006, num estado democrático, 
os cientistas não podem achar que vão conseguir um finan-
ciamento porque está escrito na Constituição, ou porque 
está escrito nos céus, ou porque está escrito nos designos 
divinos, ou porque tal governante é favorável à ciência. 
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Não é bem assim. Em um estado democrático, o financia-
mento para a ciência só se sustenta se a sociedade estiver 
convencida da importância de seus projetos. É preciso que 
a sociedade banque a decisão. Nesse caso, a divulgação e 
popularização da ciência conduziriam a um maior esclare-
cimento da população quanto à importância das pesquisas 
científicas, conquistando o apoio popular e, consequen-
temente, a liberação dos recursos financeiros pelo poder 
público e pela iniciativa privada. 

Se o financiamento da ciência necessita do apoio da 
população, é necessário esclarecê-la sobre os benefícios e 
vantagens da ciência para que, de uma forma democrática, 
os recursos estatais sejam distribuídos. Para Freire Junior 
(2006), se rejeitamos as ditaduras, se queremos um regime 
democrático, se queremos que a ciência seja apoiada dentro 
de um regime democrático, não existe outra saída, senão 
convencer o povo de maneira que a opinião pública consiga 
chegar aos governantes, interferindo, assim, na decisão 
final. Nos Estados Unidos, essa compreensão é maior que 
no Brasil e, talvez por esse motivo, a divulgação e o jorna-
lismo científico sejam tão fortes por lá. 

De fato, o jornalismo científico, a atividade de jornalista 
científico e a publicação da chamada Popular Science, ciência 
popularizada ou ciência popular, são atividades que têm o 
apoio da comunidade científica americana. Mas, por que 
esse apoio a uma atividade aparentemente irrelevante para 
os cientistas? Porque eles sabem que necessitam do aval da 
opinião pública para que o congresso continue apoiando os 
projetos da ciência e, nessa lógica, torna-se fundamental 
uma maior popularização da ciência junto à população. 
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Em muitos casos, os argumentos de inclusão e apelos 
à cidadania estão imbuídos de interesses pela própria con-
solidação da ciência junto à sociedade. Não é o povo que 
necessita da ciência, mas a ciência que precisa do apoio 
popular para dar continuidade aos seus projetos. 

Para uma maior apreciação estética da realidade

Por fim, queremos chamar a atenção para um tipo de 
argumento que quase não aparece nas discussões atuais 
em defesa da democratização do acesso ao conhecimento 
científico e tecnológico. Trata-se dos apelos estéticos que, 
em outros momentos históricos, já foram usados com 
maior frequência. 

Desse ponto de vista, a popularização da ciência pos-
sibilitaria um olhar diferente do mundo. Se a apreciação 
da beleza está muito mais no homem que nas próprias 
coisas, o desenvolvimento da faculdade de conhecer propi-
ciará uma visão mais abrangente e de maior profundidade 
estética. 

Sabemos que dadas às diferenças entre as 
realidades, as aspirações e as habilidades dos 
homens e mulheres do planeta, uns poucos 
vão se tornar cientistas. Mas, mesmo não 
sendo cientista é possível ao cidadão adqui-
rir a compreensão da ciência, apreciando 
os encantos do universo e usufruindo os 
benefícios do conhecimento e da tecnologia 
(KRIEGER, 2004). 
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Mais ou menos na mesma direção, Ribeiro (2005) acre-
dita que um conhecimento mínimo dos instrumentos e da 
lógica de sua distribuição no corpo de uma orquestra sin-
fônica, certamente possibilitará uma maior capacidade de 
apreciação e desfrute da beleza de um concerto. O mesmo 
tipo de argumento serviria para a ciência. Por exemplo, 
ao olhar o céu com um mínimo de conhecimento sobre 
estrelas, constelações, planetas e satélites, com certeza se 
desfrutará de um cenário diferente comparado àquele de 
um olhar menos qualificado.

Na verdade, conforme escreve Sánchez Mora (2003), 
existem duas vertentes argumentativas nesta disputa: a 
da necessidade e a do prazer, ambas unidas pela ideia de 
que os excluídos do acesso ao conhecimento científico e 
tecnológico estão em desvantagem em relação aos que os 
possuem. Porém, na opinião de Albagli (1996), as inicia-
tivas de natureza estética e destinadas a revelar aos não 
iniciados a beleza e os mistérios do mundo natural estão 
hoje em desvantagem em relação às motivações de ordem 
política e econômica. 

Apresentamos a seguir um quadro que resume os prin-
cipais argumentos e justificativas relacionadas à complexa 
questão da popularização do conhecimento científico e tec-
nológico e, logo em seguida, algumas considerações críticas 
que problematizam e revelam as dificuldades e contradi-
ções de algumas dessas crenças.
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Um quadro resumo das principais justificativas 

ARGUMENTOS 
RELATIVOS JUSTIFICATIVAS

À potencialidade 
estética

Um conhecimento mínimo em ciências e tecnologia possi-
bilitaria uma maior capacidade de apreciação e desfrute da 

beleza da natureza e da cultura. 

Ao 
financiamento 

da ciência

A PopC&T conduziria a uma maior compreensão pública 
da ciência, com o apoio da sociedade ao financiamento de 

projetos científicos e tecnológicos. 

Ao 
desenvolvimento 

econômico

A popularização da ciência atrairia um maior número de 
jovens pesquisadores, com a consequente inovação tecno-

lógica que resultará em riqueza para o país. 

Ao controle 
social da ciência

Um conhecimento mínimo em C&T possibilitaria ao povo 
um maior controle nas decisões de questões polêmicas 

relacionadas às pesquisas científicas e seus objetos. 

Ao combate às 
pseudociências

Ao aproximar-se do domínio público, a ciência poderia 
combater outras formas falsas de mitos e charlatanices que 

ainda persistem, principalmente nos meios populares. 

À 
desmistificação 

da ciência

A popularização da ciência poderia revelar as suas limi-
tações e precariedades, desmistificando a ideia de um 

conhecimento perfeito e infalível.  

À inclusão social 

 Considerando a desigualdade social e exclusão de grande 
parte da população do acesso a um conhecimento mínimo 

em ciências e tecnologia, as ações de popularização da 
ciência seriam fundamentais para um processo de inclusão 

social nesta área. 

PopC&T: limitações e possibilidades 

Nem todas as proposituras que se aproximam da obvie-
dade são imunes à crítica. Portanto, antes de concluir este 
capítulo, é importante problematizar alguns dos argumen-
tos apresentados como importantes justificativas para uma 
necessária e urgente democratização do acesso ao conheci-
mento científico e tecnológico. 
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A primeira questão refere-se ao conceito de inclusão 
e, por conseguinte, ao problema da exclusão social. Nesse 
caso, é necessária certa cautela para não incorporar a ideia 
da existência de um povo ávido por incluir-se nos misté-
rios de um conhecimento científico e tecnológico que lhe é 
negado. Ao que parece, o processo é mais complexo e não 
permite escolhas tão democráticas quanto pode aparentar. 
Na verdade, estamos diante de um modelo de civiliza-
ção que se impõe e exige que seu estilo seja incorporado 
por todas as culturas. Em outras palavras, não se trata de 
desejar incluir-se, mas de necessitar fazê-lo, sob pena de 
perder-se nos limites da nova cultura. Mas, seriam mesmo 
necessários conhecimentos científicos e tecnológicos bási-
cos para o cidadão comum poder transitar no interior de 
uma cultura científico-tenológica? Do ponto de vista de 
Sánchez Mora (2003), o senso comum serve muito bem na 
maioria das situações cotidianas e podemos viver satisfa-
toriamente na nossa sociedade tecnologizada mesmo sem 
saber quase nada de ciência. 

Se isso é mesmo verdade, a questão assume um outro 
patamar de complexidade, envolvendo a necessidade de 
popularizar algo que, para a maioria da população, é supér-
fluo e desnecessário.  De fato, isso tem se tornado uma 
perigosa verdade construída a partir das próprias falas e 
práticas da ciência que, ao longo de uma história de espe-
cificidades e aprofundamentos disciplinares, reservou os 
seus assuntos aos iniciados e especialistas. 

Conforme nos lembra Schwartzman (1997), ao passo 
que a ciência e a tecnologia foram atingindo altos níveis 
de complexidade, exigindo grandes somas de recursos, 
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equipamentos sofisticados, além de muito tempo de estudos 
especializados, com elaboração de linguagens esotéricas e 
cada vez mais abstratas, aumentaram proporcionalmente as 
margens de distanciamento entre os cientistas e os leigos.  

Se, há não muito tempo atrás, era comum encontrar, 
em pequenas cidades do interior, mecânicos que conse-
guiam abrir e consertar o motor de um automóvel, ou 
técnicos em eletrônica que montavam e desmontavam 
rádios e TVs, hoje é muito difícil não ter que recorrer à 
assistência especializada que trabalha com a reposição de 
peças, inviabilizando os consertos do ponto de vista eco-
nômico. Se técnicos e inventores como Thomas Edison 
e Santos Dumont já foram referências científicas no pas-
sado, Schwartzman observa que os heróis científicos de 
nosso tempo estão mais próximos de Albert Einstein e 
Stephen Hawking, admirados como homens quase supra-
naturais, conhecedores de matemáticas incompreensíveis 
e estranhas teorias que nenhuma pessoa comum tem a 
esperança de entender.  

Contudo, não se trata apenas de não poder entender o 
mundo, mas de não necessitar entendê-lo. Em sua versão 
tecnológica, parceira e aliada do mercado e da sociedade de 
consumo, a ciência alimentou e proliferou a lei do menor 
esforço. As novas tecnologias resolvem os problemas e dis-
pensam os homens até mesmo de pensarem. Um exemplo 
típico é a eliminação do elemento humano nas cobranças 
dos caixas de supermercado iniciada na década de 1990. 
De acordo com Hobsbawm (1995), a nova atividade não 
exige do operador mais que o reconhecimento da moeda 
local e o registro da quantidade entregue pelo cliente. Um 
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scanner automático traduz os códigos de barra colados nas 
mercadorias, soma todos os preços, deduz o total do valor 
entregue pelo cliente e informa ao operador quanto dar 
de troco. Embora se trate de uma atividade complexa, não 
exige dos operadores mais que um conhecimento mínimo 
dos números cardinais, um pouco de concentração e muita 
paciência. Interessa muito mais usar, usufruir e descartar 
produtos e serviços do que conhecer o funcionamento das 
coisas para poder interferir, adaptar, consertar e melhorar 
objetos e serviços, ações cada vez menos necessárias e cada 
vez mais proibidas. De acordo com Shamos:

O ponto chave da questão está no fato de 
que a maioria das pessoas pode viver na 
sociedade virtualmente ignorando a ciência 
e a técnica, ao mesmo tempo em que desfru-
tam de todo o seu conforto, de forma que a 
sociedade se isolou da necessidade de saber 
ou compreender a origem destes avanços 
(apud SABBATINE, 2004). 

Para que visitar uma exposição de ciências e tecnologia 
envidando esforços para tentar compreender um mundo 
em que não se deve interferir; uma realidade que parece 
bastar-se como mercadoria? 

De fato, como alerta Lévy-Leblond (2006), podemos 
estar próximos de um processo de esgotamento em que a 
ciência, em sua versão tecnológica de grande eficiência prá-
tica, sobreponha-se à sua dimensão intelectual. Com efeito, 
se pretendemos salvaguardar o esforço humano intelectual 
e especulativo, teremos que mudar de caminho e alimentar 
a dimensão utópica de uma nova/velha ciência. 
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Referindo-se especificamente àquelas atividades desen-
volvidas em espaços não formais de educação como Museus 
e Centros de Ciências, Loureiro (2003) acredita que tam-
bém ali estamos diante de uma realidade onde as classes 
dominantes e dominadas buscariam estabelecer valores 
de consenso e ações voltadas à construção de hegemonia.  
Portanto,

[...] os museus de ciência públicos brasilei-
ros, integrando a superestrutura (sociedade 
civil +sociedade política ou direção cultural 
ou moral + aparelho de Estado), contri-
buiriam por meio de suas representações 
expositivas, para a efetivação da hegemonia 
(LOUREIRO, 2003 p.10)

 Para o referido autor, tais reapresentações expositivas 
delimitariam o território dos monólogos, dificultando o 
espaço da dialogicidade e criando obstáculos a uma práxis 
verdadeiramente transformadora. Ao criar determinismos 
advindos da ortodoxia científica, as exposições, semelhan-
tes àquelas realizadas através de Museus e Centros de 
Ciências, buscariam um consenso quanto à concepção do 
real e à lógica capitalista e burguesa que a preside.

Embora concordemos em parte com o autor, não enten-
demos o espaço pelo controle hegemônico como um espaço 
definido unicamente pelo discurso das classes dominantes. 
Assim como a escola, o espaço da educação não formal tam-
bém se constitui em ambiente de disputa pela hegemonia, 
podendo converter-se em ambiente de fecunda discussão 
e diálogo mediatizado pela realidade. De fato, como nos 
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adverte Albagli (1996), uma das tarefas mais complicadas 
a serem realizadas no desenvolvimento de programas de 
PopC&T é alcançar um equilíbrio entre o entusiasmo pela 
ciência e a necessidade de se evitar transmitir ao público 
leigo uma visão exagerada de suas reais possibilidades. 
Mais uma vez estamos no terreno das possibilidades e os 
riscos não podem inviabilizar as importantes iniciativas de 
popularização do conhecimento científico e tecnológico. 
Tudo vai depender da concepção de ciência que orienta as 
ações nestes, como em quaisquer outros espaços de inter-
venção educativa.

No que se refere ao controle social da ciência pela popu-
lação, um outro argumento que, a primeira vista, revela-se 
bastante coerente e oportuno, não nos parece ser tão factí-
vel do ponto de vista prático. Decerto que a intromissão do 
povo em questões polêmicas envolvendo ciência e tecno-
logia, apesar de reconhecidamente necessária, reclamaria 
um conhecimento mais do que elementar e uma forma de 
organização da sociedade que garantisse mecanismos de 
participação e controle, o que ainda está muito aquém de 
nossas reais possibilidades. Conforme lamenta Candotti,

... as grandes discussões ainda não alcan-
çaram o grande público. Estamos sem 
instrumentos de massa para enfrentar os 
desafios que a ciência coloca na mesa para 
decisões. A fabricação da bomba atômica de 
hoje será novamente decidida pelos generais 
e não pela sociedade. Não será ela que vai 
controlar a clonagem, as manipulações gené-
ticas ou os novos fármacos (2005, p.47). 
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Por outro lado, reclama Sabbatini (2004), “as contro-
vérsias científico-tecnológicas possuem fortes ingredientes 
emocionais que levam à distorção de juízos independente 
do grau de alfabetização científica do indivíduo”. 

Um exemplo relevante é a controvérsia em torno das 
pesquisas envolvendo células-tronco embrionárias que, 
embora não possa ser tratada como simples conflito entre 
progresso científico e preconceitos religiosos reacionários, 
também não pode ser reduzida a argumentos puramente 
científicos.  O debate gira em torno da divergência em 
relação ao que se constitui um ser humano vivo. Mais especi-
ficamente, se embriões recém-formados e constituídos por 
um número pequeno de células já podem ser considerados 
um ser humano vivo, ou se, apenas a partir de certo pata-
mar de desenvolvimento, este conceito seria aplicável de 
fato. Na opinião de Lacey (2007a), essas divergências têm 
importância ética e não devem ser minimizadas sob a falsa 
alegação de que se reduzem apenas a sentimentos religio-
sos tradicionais que se interpõem ao desenvolvimento das 
pesquisas, nesta, como em outras áreas do conhecimento. 

Se, pelo menos em tese, os seres humanos vivos têm 
direitos, o primeiro e mais importante deles é, sem dúvida, 
o direito à vida. Nesse caso, a questão é mesmo a de esta-
belecer uma linha divisória que possa definir, com certa 
clareza, quando um novo ser humano vivo é constituído. 
Para os defensores do direito ao aborto e das pesquisas com 
células-tronco embrionárias, até que um embrião alcance 
uma determinada etapa de seu desenvolvimento, ele não 
pode ser considerado um ser humano vivo, tratando-se 
apenas de um conjunto complexo de células e moléculas 
ligadas aos tecidos de sua mãe.  Do ponto de vista de Lacey 
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(2007a), este não é um resultado comprovado cientifica-
mente. Sendo empíricas, as pesquisas científicas podem 
dizer muito sobre um embrião nas diversas etapas de seu 
desenvolvimento, mas não podem garantir que uma deter-
minada etapa específica marque o início da vida humana e 
não um novo momento no processo de maturação. “A ciên-
cia nos revela que o genoma distinto de um ser humano 
maduro está presente assim que foi formado o embrião, 
mas não que o genoma é suficiente para que esse ser se 
constitua um ser humano vivo. Um ser humano vivo tem 
direitos, e “direitos” não fazem parte da linguagem da teoria 
científica. A ciência não pode decidir sobre questões-chave 
de importância ética” (LACEY, 2007a). 

Aqueles que exigem restrições éticas às pesquisas com 
células-tronco embrionárias questionam o Princípio do pres-
suposto da legitimidade imediata das inovações técnico-científicas62 
(PLP) e sugerem como alternativa o princípio da precaução (PP). 
Conforme este último, “É obrigatório praticar a precaução a 
respeito de novas aplicações tecno-científicas, em decorrência 
de seus riscos potenciais, e permitir – previamente à implemen-
tação das aplicações – um prazo razoável para que sejam 
realizados e avaliados estudos ecológicos, sociais e outros 
ainda que se mostrem relevantes” (LACEY, p.2, 2007b). 

Os adiamentos propostos pelo princípio de precau-
ção são bastante criticados pelas instituições científicas 

62 Prima facie, a implementação de uma inovação tecno-científica é legítima, 
se ela for uma aplicação de resultados científicos corretamente aceitos de 
acordo com a objetividade; ou, normalmente, a menos que exista evidência 
científica forte de que há sérios riscos, é legítimo implementar – sem atraso 
– aplicações eficazes do conhecimento científico objetivamente comprovado 
(LACEY, 2007b).
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predominantes, sobretudo porque ferem alguns princípios 
sagrados da prática científica vigente: a autonomia, a obje-
tividade e a neutralidade. Embora o estabelecimento de 
limites éticos, de fato, coloque em dúvida alguns princí-
pios caros à ciência moderna, a resistência ao princípio de 
precaução está relacionada a outros fatores alheios a este 
debate. E como o próprio Lacey (2007b) reconhece, em um 
contexto onde as relações de produção do conhecimento 
científico mudaram radicalmente, de uma prática predo-
minantemente pública, para uma prática de interesse e 
controle privados e comerciais, é natural que a maior parte 
da pesquisa seja mesmo desenvolvida à luz do princípio da 
legitimidade técnico-científica e em detrimento do princí-
pio da precaução. 

Outro exemplo emblemático que ilustra muito bem este 
fato foi a invasão do horto florestal e dos laboratórios de 
pesquisa da empresa Aracruz Celulose63 por parte do MST 
e da Via Campesina em 2006. Conforme matéria veiculada 
na Gazeta do Povo (2006), exatamente no dia 08 de março 
(Dia Internacional da Mulher), quase mil e duzentos inte-
grantes do MST e da Via Campesina (na maioria mulheres), 
rasgaram as estufas e com as próprias mãos arrancaram 
as mudas dos viveiros, além de invadirem o laboratório, 
destruírem equipamentos e misturarem sementes sele-
cionadas de eucalipto. Para o geneticista Dario Grattaglia, 
pesquisador ligado à Embrapa e coordenador do projeto, 
tratou-se de um ato de vandalismo, apoiado em justifi-
cativas absolutamente ignorantes. Na opinião de Aurélio 

63 A Aracruz é uma das 14 empresas que participam da Rede Brasileira de 
Pesquisa do Genoma do Eucalyptuus (Genolyptus), criada em 2002 e coor-
denada pela Embrapa.  
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Mendes de Aguiar, da Aracruz, o ato da Via Campesina 
foi como “um tiro no pé” do próprio movimento agrário, 
visto que o principal objetivo do projeto era, justamente, 
o aumento da produtividade do eucalipto sem a necessi-
dade de maior expansão das áreas plantadas. Quanto mais 
produtiva for cada árvore, prossegue Aurélio, menor será o 
impacto sobre o meio ambiente. 

Na versão do MST (2006), o país não pode ficar refém 
das florestas homogêneas como a de eucalipto nem de 
monoculturas que destroem o meio ambiente. Portanto, 
a ação das mulheres camponesas teria sido muito impor-
tante, sobretudo para chamar a atenção da sociedade para 
a necessidade de um debate amplo sobre o sistema pro-
dutivo e os produtos geneticamente modificados. Para os 
líderes do movimento, que conta com o apoio de vários 
grupos ambientalistas, a monocultura do eucalipto, como 
qualquer outra monocultura, é extremamente nociva ao 
meio ambiente, causando uma drástica redução da biodi-
versidade, ressecamento do solo, erosão e desertificação 
do clima, além de transformar a paisagem e a identidade 
cultural da região.  

Como fica evidente, ainda não existem, no Brasil, espa-
ços democráticos apropriados à realização deste debate 
e, concordamos com Santos (2007) que as democracias 
representativas estão em crise, não havendo mais uma 
referência dos representantes em seus representados.  Um 
exemplo disso foi o recente episódio da liberação do plan-
tio de milho transgênico no Brasil. Embora se tratando de 
um tema polêmico e de maior relevância para o povo bra-
sileiro, passou despercebido e sem o necessário juízo da 
grande maioria da população.   
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Apesar das muitas recomendações em torno dos riscos 
que envolvem a cultura do milho transgênico, na terça feira, 
dia 12 de fevereiro de 2008, a maioria dos ministros que 
compõem o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBs), 
autorizou o plantio e a comercialização de variedades geneti-
camente modificadas da Monsanto e Bayer.  Desconsiderando 
uma farta documentação com claras evidências contra os 
milhos transgênicos produzidos por estas empresas e, sem 
levar em consideração a opinião da população, sete dos 
11 ministros que formam o CNBs  (Agricultura, Ciência e 
Tecnologia, Relações Exteriores, Desenvolvimento, Defesa, 
Justiça e Casa Civil) votaram a favor da liberação, e quatro 
votaram contra (Saúde, Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Agrário, Aquicultura e Pesca). 

O desacordo entre ministros e cientistas evidencia que 
a matéria não é trivial, exigindo um maior interesse e apre-
ciação pública por parte da comunidade. No entanto, como 
vimos questionando, esta influência da opinião pública 
em matérias científicas controversas e polêmicas, além de 
uma crescente PopC&T, envolve uma nova consolidação 
democrática, pois, como se percebe, as questões de ciência 
e tecnologia não estão confinadas a uma neutralidade das 
pesquisas, mas envolvem outros interesses que acabam 
encontrando no discurso da ciência o apoio de um aliado 
ou as agressões de um perigoso inimigo.  

É claro que o problema transcende os limites da quanti-
dade de informações disponíveis que, embora necessárias, 
não são suficientes. A questão ultrapassa em muito os limi-
tes da ciência e abarca muitas outras disputas que envolvem 
todo o conjunto da sociedade e o estabelecimento de novos 
mecanismos de participação democrática. Talvez os cidadãos 
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até se interessassem em compreender algo sobre manipu-
lação genética ou energia nuclear, mas esse conhecimento, 
por si só, não lhes garante acesso direto ao poder de deci-
são sobre os rumos das pesquisas nessas áreas, cabendo 
sempre aos especialistas a palavra final. Compartilhar o 
conhecimento é apenas um passo na direção de algo maior 
e mais complexo: a partilha do poder.  

No entanto, as dificuldades de realização objetiva deste 
debate não invalidam a qualidade do argumento. Em todo 
caso, interessa-nos chamar a atenção do leitor para as limi-
tações desta, como de quaisquer outras falas, neste universo 
que nos parece por demais complexo e “pantanoso”.  

As justificativas relativas a uma maior possibilidade 
de apreciação estética mediante um maior conhecimento 
científico e tecnológico, também, devem ser minimizadas e 
analisadas com certa reserva.  Principalmente, considerando 
que a ciência produz um desencantamento do mundo e ao 
explicar a realidade a partir de categorias universais, sub-
trai muito de seu deslumbramento mais próximo de um 
olhar inocente e de senso comum.  Por outro lado, não se 
deve esquecer o caráter relativo das apreciações estéticas. 

De um ponto de vista pragmático, o argumento mais 
exequível, em curto prazo, é, sem dúvida, aquele rela-
cionado aos próprios interesses da ciência. Nesse caso, a 
popularização do conhecimento científico e tecnológico 
estaria orientada para atrair novo interesse da sociedade 
pela ciência, despertando novas vocações científicas, maior 
contingente de pesquisadores, maior quantidade de pes-
quisas e aplicações tecnológicas com geração de divisas 
para o país e novas remessas de verbas destinadas à ciência 
e tecnologia. 
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De acordo com Albagli (1996), a perda de prestígio da 
ciência, verificada principalmente após os anos sessenta, 
culminou por ser interpretada por uma parcela significa-
tiva da comunidade científica como uma consequência da 
falta de compreensão social daquela atividade, o que levou 
a uma ofensiva no sentido de uma maior familiarização das 
atividades científicas. Uma maior PopC&T, certamente, 
conduziria a uma maior compreensão e apoio da população 
aos projetos e interesses da comunidade científica.  

Um exemplo mais recente que ilustra muito bem este 
fato, aconteceu na década de 1990, quando uma parte dos 
físicos americanos sofreu uma importante derrota no que 
se referia ao financiamento da ciência: a interrupção do 
projeto que envolvia a construção de um dos maiores ace-
leradores de partículas do mundo, o Large Collison. 

Com o fim da guerra fria e a dissolução da União 
Soviética, um novo acelerador de partículas parecia desne-
cessário aos olhos do Congresso americano que preferiu 
desativar o apoio ao projeto. E, mesmo depois de um 
intenso debate na sociedade, em que físicos e jornalistas 
científicos importantes escreveram a favor ou contra, o 
Congresso americano tomou a decisão final de não pros-
seguir com o projeto. Para alguns cientistas, esse tipo de 
derrota estaria relacionado à falta de compreensão popu-
lar da ciência. 

Esta é uma perspectiva claramente corporativa e que 
busca apenas uma maior legitimidade e apoio tanto para 
a comunidade científica como para a ciência. Mas por esta 
perspectiva, a PopC&T certamente não será ampla, ficando 
limitada a uma simples propaganda da ciência, a exemplo 
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das doses homeopáticas prescritas por Smith. Uma prova 
inconteste desse fato é o paradoxo das patentes e o direito 
de propriedade intelectual (DPI). 

Certamente que, dentro da lógica de uma ciência que 
se reduz aos critérios de mercado, o patenteamento das 
invenções e o controle da criatividade serão largamente 
propalados como critérios de desenvolvimento cientí-
fico e crescimento econômico das nações. Mas na obra 
“Biopirataria, a pilhagem da natureza e do conhecimento” 
Vandana Shiva (2001) chama a nossa atenção para os ris-
cos e prejuízos envolvidos nestes processos. Conforme a 
autora indiana, o reducionismo da ciência moderna, ao 
assumir a mercantilização do conhecimento como critério 
único de validade científica, despreza muitos outros saberes 
não-reducionistas e ecológicos que vão sendo marginali-
zados e esquecidos. Por exemplo, ao redefinir seres vivos 
e biodiversidade como fenômenos “criados pelo homem” 
o paradigma da engenharia genética está aniquilando os 
últimos remanescentes do paradigma ecológico (SHIVA, 
2001, p.47). É justamente nestes particulares que melhor 
se revelam os argumentos de nossa tese. Não é qualquer 
ciência que pode pretender-se popular, como não vai ser 
qualquer projeto científico que vai querer abrir mão do 
controle de seus segredos e da proteção de suas patentes, 
libertando a criatividade do jugo imperativo do mercado. 
É necessário construir uma nova ciência que se pretenda 
popular e o movimento de PopC&T que defendemos aqui 
pretende  assumir essas características. 

Outro argumento importante e de grandes possibili-
dades práticas é aquele que chama a atenção para o fato 
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de que a PopC&T pode ser importante para revelar as 
limitações dessa forma de conhecimento, tornando públi-
cas as suas possibilidades e riscos. Considerado o tipo de 
poder que o discurso da ciência e tecnologia exerce hoje 
no mundo, esta é uma das mais importantes justificativas 
para a socialização deste conhecimento. Popularizar o que 
desconhecemos e as limitações do que afirmamos conhe-
cer é tão ou mais importante do que difundir os conteúdos 
da própria ciência. 

Nesta perspectiva, Wynne assume uma postura radi-
cal e defende a ideia de que é mais importante informar a 
sociedade sobre os mecanismos institucionais relacionados 
ao controle, ao financiamento e à organização da ciência 
do que ensinar os seus conteúdos em si (apud ALBAGLI, 
1996).  Como todas essas questões estão imbricadas, o 
ideal seria atacar em todas as vertentes. Mas o processo 
não é tão simples quanto possa parecer. 

O entrelaçamento entre ciência, desenvolvimento 
econômico e mercado, impõe barreiras a quaisquer infor-
mações que revelem os limites das conquistas anunciadas 
pelas inovações científico-tecnológicas. É sempre mais 
lucrativo e econômico omitir os riscos e efeitos colaterais. 
Um exemplo bem próximo é o mistério que circunda as 
bulas dos remédios com suas letras quase invisíveis e uma 
linguagem técnica que, propositadamente, esconde os pos-
síveis efeitos negativos da medicação. Além disso, sob o 
domínio das patentes, também não é de interesse a popula-
rização do conhecimento envolvido, isto é, dos compostos 
e métodos utilizados nos processos de fabricação. 
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Um outro exemplo típico da omissão de detalhes envol-
vidos nas pesquisas científicas é o caso da “criação” da 
ovelha Tracy.  

“... uma invenção biotecnológica” dos cien-
tistas da Pharmaceutical Protein Ltd. (PPL), 
Tracy é chamada de “biorreator de células de 
mamífero”, porque pela introdução de genes 
humanos, suas glândulas mamárias foram 
induzidas a produzir uma proteína, a alfa-1
-antitripsina, para a indústria farmacêutica. 
Como afirma Ron James, diretor da PPL: “A 
glândula mamária é uma excelente fábrica. 
Nossas ovelhas são pequenas fábricas lanu-
das perambulando nos pastos e fazem um 
ótimo trabalho” (SHIVA, 2001, p. 42). 

Esta é uma forma antiga de dispor da natureza como 
objeto e atinge agora as próprias entranhas dos seres vivos 
sem revelar os riscos e estragos que ficam pelo caminho. 
No caso da ovelha Tracy, não foi dito que, dos 550 óvu-
los inoculados com DNA híbrido, 499 sobreviveram, mas 
quando transplantados para as mães portadoras, apenas 
112 cordeiros nasceram. Dos que nasceram, apenas cinco 
continham genes humanos incorporados em seu DNA e 
desses cinco, apenas três apresentavam alfa-1-antitrip-
sina no leite. Entre os três, dois produziam apenas três 
gramas da proteína por litro. No entanto, Tracy, que pro-
duzia trinta gramas por litro foi o único animal entre os 
112 biomodificados a se tornar conhecido e ovacionado 
(SHIVA, 2001, p.43). Os outros 111 animais modificados 
são simplesmente desconsiderados e as possíveis conse-
quências de tais intervenções nos processos naturais são 
esquecidas ou adiadas.   
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Embora não seja simples, o argumento é válido e muito 
importante. A permanente luta e vigilância de cientistas e 
ambientalistas no sentido de popularizar as limitações das 
conquistas apresentadas por um tipo de ciência reducio-
nista e mercantilizada tem sido de grande valia para todo o 
conjunto da sociedade humana, como para a sobrevivência 
do planeta.

Um outro traço relevante ainda nesta perspectiva é a 
desmistificação da imagem do cientista. Em geral, quando 
se fala em PopC&T parte-se de um princípio que absolu-
tiza  a ignorância, dispondo, de um lado, o público popular, 
considerado leigo e ignorante, e do outro, os cientistas, que 
são os protagonistas do conhecimento. Como nos lembra 
Lévy-Leblond (2006), esta é uma representação equivo-
cada da realidade, própria da divisão que se fazia no século 
XIX, entre os cientistas detentores de um conhecimento 
geral e universal, e o público leigo e ignorante a quem era 
necessário transmitir o conhecimento. No contexto atual, 
o domínio de conhecimentos gerais é completamente 
impossível, e mesmo em áreas restritas, é difícil abarcar a 
quantidade e velocidade dos novos conhecimentos. Desse 
ponto de vista, os cientistas não são diferentes do povo, 
exceto em suas especialidades básicas; e mesmo nestas, 
cada vez mais ignoram as novas especificidades que vão 
sendo desenvolvidas. Em um sentido mais profundo, os 
cientistas ignoram muito da ciência que seus colegas pra-
ticam. Snow (1995) já havia chamado a atenção para este 
fato quando percebeu o estranhamento entre as chama-
das ciências naturais e as ciências humanas. Infelizmente 
o isolamento e a dificuldade de comunicação e diálogo 
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tornaram-se marcantes e crescentes entre os próprios cien-
tistas. Nesse caso, como escreve Lévy-Leblond (2006), 
haverá necessidade de incluir a própria comunidade cientí-
fica no processo de comunicação pública da ciência. 

Para nós, a popularização envolve muito mais que uma 
simples proliferação de falas da ciência nos meios popula-
res. Defendemos a tese que, no esforço por construir uma 
hermenêutica que lhe permita aproximar-se dos saberes 
populares e de senso comum, a ciência deverá reencontrar 
um novo caminho de comunicação consigo mesma e com 
o humano, reencontrando, assim, um novo sentido ético 
que se caracteriza muito bem naquilo que Santos (2004b) 
define como um Conhecimento Prudente. 

Se, em uma primeira ruptura, o homem descolou-se da 
natureza para inaugurar a cultura, e a batalha exigiu um 
maior domínio e controle dos mistérios da natureza, tarefa 
realizada com enorme sucesso pela ciência moderna, atra-
vés de uma maior radicalização da ruptura com o senso 
comum, agora é necessário reconhecer que depois de 
libertar-se dos perigos de uma natureza hostil, o homem 
encontra-se novamente aprisionado pelos grilhões de sua 
própria cultura. Cumpre, pois, realizar uma outra ruptura, 
desta feita, com a cultura da mercadoria, do consumo e 
da ciência moderna. Uma negação que deve resultar em 
uma nova síntese pautada no respeito e no cuidado com 
o ecossistema do qual, finalmente, o homem percebe-se 
como parte. Não se trata mais de dominar a natureza, mas 
de aliar-se a ela para dominar uma ciência que, através de 
leis e princípios universais, vem desumanizando e natura-
lizando a cultura. 
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Se, como escreve Ilya Prigogine, a ciência tornou-se “... 
um corpo estranho no interior da cultura, um corpo cujo 
crescimento canceroso ameaça destruir o conjunto da vida 
cultural; a questão, de vida ou de morte, é de dominar a 
ciência, de lhe dominar o desenvolvimento, ou de se deixar 
subjugar, aniquilar por ela” (PRIGOGINE & STENGERS, 
1997, p.22). 

No entanto, se a questão é, de fato, o controle da 
ciência, este só pode ser conquistado através do próprio 
conhecimento de seu discurso e de suas práticas e, como 
nos lembra Santos (2003, p. 27), “o discurso científico é 
hoje, em face do cidadão comum, um discurso anormal no 
seu todo e..., só será socialmente compreensível se, perante 
ele, adotarmos uma atitude hermenêutica”. É na interface 
desta hermenêutica que situamos a nossa tese.  

Sem dúvida, uma das maiores questões, se não a maior 
questão do século XXI, é como humanizar a ciência, como 
submeter os avanços técnico-científicos a valores éticos, 
como dar um novo sentido ao processo civilizatório, con-
trapondo os grandes êxitos técnico-científicos com os 
riscos que se colocam para humanidade. Desse ponto de 
vista, popularizar a ciência é tentar trazê-la para perto do 
povo e, consequentemente para junto da vida, da beleza 
e da arte. É trazê-la de volta para o seio de uma cultura 
muito mais rica e diversa perante a qual ela deve curvar-se 
em sinal de reverência. 

Assim, quando sugerimos a possibilidade de diálogo 
entre os saberes populares e o conhecimento científico, 
não estamos apenas elucubrando um sonho impensável e 
impossível. Pelo contrário, trilhamos os caminhos de uma 
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nova ciência que começa a vincular conhecimento local e 
conhecimento global e reconhecer a afetação intransponí-
vel entre observador e observável, em um conhecimento 
que se encanta e se encontra no que encontra; que se emo-
ciona e se vê no que vê. Em face disso, torna-se inevitável 
reconhecer que o diálogo entre o conhecimento científico e 
os saberes de senso comum tanto é possível, como viável e 
imprescindível. Não obstante, os esforços para uma efetiva 
PopC&T demandam, além de uma nova postura diante do 
senso comum, a gênese de uma nova ciência muito mais 
envolvida e comprometida com os interesses populares. 
Obviamente esta não será uma tarefa das mais simples e, 
certamente, exigirá grandes esforços criativos alimentados 
em visões utópicas de realidades presentes no intervalo 
aberto de suas ausências.   

 Se o domínio global da ciência moderna trouxe 
consigo enormes benefícios em termos de inovações e 
vantagens tecnológicas, trouxe ainda a desvalorização e 
destruição de muitas outras formas de saberes próprias 
dos povos sujeitos à colonização ocidental. Daí a grande 
dificuldade da construção de conhecimentos multicul-
turais que melhor se traduz nas perguntas de Santos: 
como realizar um diálogo multicultural quando algumas 
culturas e indivíduos foram reduzidos ao silêncio e as 
suas formas de ver e dizer o mundo se tornaram impro-
nunciáveis? Como fazer falar o silêncio sem que ele fale 
necessariamente a linguagem hegemônica de quem lhe 
pretende fazer falar (2004b p.30)? Ou, no dizer de Freire, 
como desenvolver ações comunicativas sem reduzi-las 
aos limites de meros comunicados?   
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Além de dar visibilidade e fazer falar culturas silenciadas, 
o caminho multicultural enfrenta o desafio da diferença. De 
acordo com Santos (2004b), o encontro permanente com 
o diferente, na “zona de contato” entre culturas diversas, 
exige uma teoria da tradução como parte integrante da nova 
teoria crítica. É através da tradução e do que ele designa 
por hermenêutica diatópica64 que as necessidades, aspirações 
e as práticas de uma determinada cultura podem vir a tor-
narem-se compreensíveis e inteligíveis para a outra.

Do nosso ponto de vista, a tese de Santos não está cir-
cunscrita apenas ao universo de contanto entre culturas 
exóticas e povos distantes, mas aos estranhamentos pre-
sentes no interior de uma mesma cultura. Se, a cultura 
científica e acadêmica afasta-se da cultura popular para, em 
um segundo momento, reaproximar-se dela, defendemos a 
tese que, a hermenêutica diatópica sugerida por Santos tam-
bém se aplica a estes casos.  Mas esse é um problema que 
diz respeito aos modos de intervenção que, para além da 
crença de que os fins justificam os meios, devem assumir, 
desde as bases, pressupostos democráticos e dialógicos. 

De fato, considerada a enorme necessidade de atuação 
nesse campo, geralmente fica-se bastante satisfeito quando 
se consegue algum resultado satisfatório com a reconhe-
cida socialização de alguns conhecimentos e uma relativa 
resposta popular aos projetos, desconsiderando os pre-
juízos produzidos pelas estratégias que foram usadas ao 
longo do caminho.

64 Que permite o contato entre lugares diferentes 
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Neste particular, Huergo (2001) sinaliza para o termo 
estratégia que, por si só, já possui um sentido negativo. 
Originalmente relacionado com o mundo da guerra, indica, 
em princípio, a combinação de ações e encontros “isola-
dos” com o inimigo para alcançar os objetivos do conflito: 
derrotar as forças adversárias, conquistando o seu terri-
tório e a sua vontade. Essa visão acaba se prolongando, 
em maior ou menor grau, em todas as intervenções para 
o outro ou sobre o outro. E, como Freire já havia alertado, 
planejar estratégias para ou sobre o outro, termina signifi-
cando fazê-lo contra ele. 

Nesse sentido, as estratégias são antidialógicas e se reve-
lam como imposições de frentes culturais estranhas que 
vão se introduzindo sutil e persuasivamente nas entranhas 
culturais do cotidiano das classes populares. O próprio “diá-
logo” pode ser uma estratégia de conquista e Sócrates sabia 
utilizá-lo, com maestria, para encurralar o pensamento dos 
sofistas e derrotar seus argumentos na praça do mercado em 
Atenas. Uma relação dialógica não significa imediatamente 
uma relação de igualdade. Nesse particular, Kulesza (1998, 
p.42) nos questiona sobre a simplicidade de trabalhar no 
sentido de refinar o conhecimento popular através da crí-
tica da experiência imediata do senso comum, perfazendo a 
ruptura epistemológica que, conforme Bacherlard, tornou 
possível a ciência moderna. A dificuldade aparece quando 
começamos a pensar no caminho inverso, na intromissão 
do senso comum ou – usando a terminologia gramsciana – do 
bom senso, no discurso da ciência. 

Geralmente admite-se, como lembra Kulesza (Idem, 
p.37), que com não poucas restrições, o conhecimento pro-
duzido pelos cientistas possa ser difundido, vulgarizado e 
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até divulgado, mas sempre no sentido da academia para as 
classes populares. Se os critérios de validação do conhe-
cimento estão ligados à comunidade científica com seus 
laboratórios, congressos, publicações e rigorosos critérios 
de avaliação e seleção, como os argumentos ou questiona-
mentos oriundos das classes populares e dos não cientistas 
encontrarão eco nos corredores desse mundo estranho 
em que nem mesmo os próprios pares conseguem ser 
ouvidos?

Um exemplo que confirma nossa preocupação são os 
serviços prestados pelos guias e mateiros. É indiscutível 
que sem eles boa parte das pesquisas desenvolvidas, nas flo-
restas, careceria de insumos e continuidade. “Dificilmente 
o pesquisador reencontraria as suas amostras ou mesmo 
o caminho de casa, sem a ajuda desses profissionais das 
matas” (CANDOTTI, 1992, p.3). No entanto, seus nomes 
quase nunca são citados e raramente recebem algum cré-
dito nas publicações dos trabalhos científicos que o seu 
saber ajudou a produzir. 

A esse respeito, Freire (1999, p.135) nos lembra que:

Discutir, por exemplo, com camponeses que 
as universidades estão comprovando alguns 
de seus saberes é tarefa política de alta 
importância pedagógica. Discussões, assim, 
podem ajudar as classes populares a ganhar 
confiança em si ou aumentar o grau de con-
fiança em que já se achem. Confiança em si 
mesmas tão indispensável a sua luta por um 
mundo melhor... 



359

No entanto, conforme sugere a professora Costa (1998, 
p.57), o conhecimento que é produzido socialmente, não 
o é, democraticamente. Há vozes que são mais fortes para 
se fazerem ouvir, há discursos que são mais poderosos 
para estabelecerem os seus critérios como “verdadeiros” 
e o mais poderoso deles todos é, atualmente, o discurso 
da ciência que, apoiado na validação concreta dos aparatos 
tecnológicos, parece possuir a verdade absoluta. 

O que fazer, então? Como dialogar com o outro a partir 
de “nossa torre de marfim”?

Realmente a questão não é tão simples como poderia 
parecer à primeira vista. De um lado, estamos nós, os inte-
lectuais, apoiados no poderoso conhecimento científico, 
querendo estabelecer um diálogo com o povo oprimido a 
respeito desse conhecimento. Do outro lado, o povo que tem 
estratégias próprias e respostas para as várias demandas do 
cotidiano e na maioria das vezes, consegue sobreviver tran-
quilamente sem a nossa ciência. Como então, poderemos 
atuar no universo da cultura dos grupos populares e tra-
balhar com eles e ao seu favor sem cair naquilo que Freire 
chamava de invasão cultural?

Uma alternativa interessante, se não fosse romântica e 
improvável, seria o espontaneísmo, isto é, não fazer nada, 
permitindo que os setores populares pudessem estabele-
cer as suas próprias ações comunicativas e o diálogo entre 
os seus pares sem a nossa incômoda interferência. Nesse 
caso, a melhor coisa a fazer seria não atrapalhar o povo, 
permitindo que equacionasse seus próprios problemas e 
também as melhores soluções. Embora atraente, esta é uma 
visão claramente limitada da questão. Primeiro, porque 
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não existem setores isolados na sociedade e, por mais 
afastados que pareçamos estar, todos de alguma forma, 
afetamo-nos. Mesmo os mais excluídos ainda estão inclu-
ídos no processo de exclusão. Nesse sentido, não existem 
culturas puramente populares e a crítica feita pela Escola 
de Frankfurt trazendo à tona o problema da “indústria cul-
tural”, não deixa nenhuma dúvida a esse respeito. 

Paulo Freire já afirmava que os oprimidos introjetam 
a sombra do opressor e em muitas situações desejam tor-
nar-se semelhantes a ele. Cumpre, portanto, abandonar 
a visão romântica de pureza das classes populares e, ao 
mesmo tempo, evitar as intervenções de vanguarda apoia-
das na crença de uma ciência messiânica que conduziria 
necessariamente à libertação dos oprimidos65.

Menos arrogante e com algum otimismo, é possível 
que, apoiados em requisitos existenciais de uma comunica-
ção dialógica, seja possível trabalhar com o povo questões 
de ciência, sem necessariamente ficar contra ele, estabe-
lecendo um diálogo em torno de questões simples de seu 
quotidiano, até avançar para uma compreensão metódica 
e mais elaborada da realidade. Nesse percurso, “O saber 
mais apurado da liderança se refaz no conhecimento empí-
rico que o povo tem, enquanto o deste ganha mais sentido 
no daquela” (FREIRE, 1981, p.215). Sem negar as diferen-
ças entre as duas formas de conhecimento, a científica e a 

65 Essa foi a ingenuidade básica dos cientistas do terceiro mundo que, a partir 
dos anos 60, acreditaram que uma simples disseminação do conhecimento 
científico pela sociedade levaria a emancipação dos oprimidos. Não por 
acaso, a obra mais difundida nessa direção no Brasil, de autoria do eminente 
físico brasileiro José Leite Lopes (1978), chamava-se exatamente Ciência e 
Libertação (KULESZA, 1998, p.42). 
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do senso comum, é só a partir de uma síntese cultural que 
se resolve esta contradição, permitindo o enriquecimento 
de ambas as partes.  

Decerto, o diálogo verdadeiro não pode ser construído 
em via de mão única e, embora se constitua um desafio 
maior, é imprescindível resgatar muitas experiências e 
conhecimentos de senso comum, dando visibilidade a uma 
infinidade de saberes que, por simples preconceito, não 
encontra lugar nos museus de ciências, nas escolas, nem 
muito menos na academia.  Este é o desafio prático e teó-
rico que pretendemos enfrentar ao longo desta jornada e, 
quem sabe, para o resto de nossa vida acadêmica. 

A ciência e a tecnologia, como qualquer outra produção 
cultural, são patrimônio da humanidade. Seus prejuízos 
sempre serão divididos igualmente com todos, mas os 
benefícios estão restritos a alguns. 

O conhecimento científico é a forma mais eficaz de 
poder que conseguimos inventar. Não é justo, nem seguro 
que fique aos cuidados de algumas poucas nações ou indi-
víduos. Nesse caso, o debate em torno da PopC&T não deve 
permanecer confinado aos limites da própria comunidade 
científica, mas, consideradas as questões de cidadania, 
todas as forças e instituições da sociedade, desde os sin-
dicatos até os partidos políticos, deveriam alimentar o 
interesse por esta questão.  Portanto, parafraseando Marx 
& Engels, poderíamos sugerir: “Oprimidos e educadores 
populares de todos os países, uni-vos”.




