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Resumo:

Este artigo vai traçar algumas considerações sobre a divulgação científica, atividade que procura
popularizar o conhecimento científico. Vai mostrar como se efetua essa atividade a partir de dois pontos:
1) as diferenças entre o discurso da divulgação científica e o discurso científico e 2) a relação entre o
jornalista que opera na divulgação e o cientista/pesquisador. Neste contexto, o artigo realizará um diálogo
com Bourdieu a partir da obra “O campo científico” (1983). A metodologia utilizada é uma pesquisa
bibliográfica.
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Abstract

This article will outline some considerations about science popularization, activity that seeks to popularize
scientific knowledge. It will show how this activity takes place from two points: 1) the differences between
the discourse of science popularization and scientific discourse; and 2) the relationship between the
journalist that operates on science popularization and the scientist/researcher. In this context, the article
held a dialogue with Bourdieu&39;s work as "O campo científico" (1983). The methodology used is a
literature.
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- Introdução

“O câncer é uma doença causada por mutações genéticas, espontâneas ou induzidas por agentes
patogênicos que levam a uma desordem no ciclo celular desenvolvendo proliferações desordenadas de
células, formando um aglomerado de células neoplásicas, os tumores. Existe uma provável ligação entre a
dieta e o risco de câncer, destacando alguns componentes que possuem a função de quimioprevenção em
alguns alimentos funcionais”. É desta forma que se inicia o texto que pesquisadores da UFS elaboraram
para publicar no livro do Encontro de Iniciação Científica de 20084. Pode não ser uma das linguagens mais
complexas se for observado o seu destino (uma publicação para jovens cientistas), mas, se o contexto
fosse outro, talvez houvesse resistência em continuar a leitura logo nas primeiras linhas.
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Transformar a linguagem hermética dos cientistas e pesquisadores em
algo atraente constitui uma das principais atividades daquele que se
propõe a escrever sobre ciência e tecnologia (C&T) para o grande
público. No caso da pesquisa citada, cujo título é “Avaliação do
consumo de alimentos funcionais em pacientes com câncer na cidade
de Aracaju”, a Agência UFS de Divulgação Científica - projeto realizado
na Assessoria de Comunicação da UFS em 2009 e 2010 com
financiamento da Fapitec - preferiu nomear da seguinte maneira: “Bons
hábitos alimentares diminuem chance de ter câncer, aponta estudo da
UFS5”.

Assim, ao contrário do discurso científico, que mantém um número desenfreado de termos e palavras
específicos de cada área (o que é absolutamente normal), o discurso da divulgação científica trabalha na
contramão desse artifício. Para efeito comparativo, mostramos como ficou o início da matéria sobre o
câncer (o lead, no jargão jornalístico): “Manter uma dieta saudável pode trazer mais benefícios do que se
imagina. Além de promover qualidade de vida, o consumo de alimentos funcionais aliado a atividades
físicas pode prevenir diversos tipos de câncer, uma doença que ainda provoca a medicina e é causadora de
um grande número de mortes em todo o mundo. Funcionais ou nutracêuticos são alimentos ou
ingredientes que, além das funções nutricionais básicas, possuem propriedades que melhoram o
metabolismo e previnem o aparecimento de uma série de doenças. Tais nutrientes compõem alimentos
que fazem parte do nosso dia a dia, como legumes, frutas, verduras e peixes”.

O discurso constitui um dos campos no qual o poder pode ser exercido. No caso do discurso científico, “o
monopólio da competência científica, compreendida enquanto capacidade de falar e de agir legitimamente
(isto é, de maneira autorizada e com autoridade), que é socialmente outorgada a um agente determinado”
(BOURDIEU, 1983, p. 1) evidencia o lugar do sujeito e a quem se destina sua mensagem.

Para Bourdieu (1983), o campo científico é um espaço de lutas no qual a violência simbólica – mecanismos
sutis de dominação e exclusão social – se estabelece. Para o autor, a ciência, deste modo, é um campo
social como outro qualquer, no qual as estratégias, as lutas concorrenciais e os interesses estão presentes.
“Assim, a tendência dos pesquisadores a se concentrar nos problemas considerados como os mais
importantes se explica pelo fato de que uma contribuição ou descoberta concernente a essas questões traz
um lucro simbólico mais importante” (BOURDIEU, 1983, p. 4). E mais:

O campo científico, enquanto lugar de luta política pela dominação científica, que
designa a cada pesquisador, em função da posição que ele ocupa, seus
problemas, indissociavelmente políticos e científicos, e seus métodos, estratégias
científicas que, pelo fato de se definirem expressa ou objetivamente pela
referência ao sistema de posições políticas e científicas constitutivas do campo
científico, são ao mesmo tempo estratégias políticas. Não há "escolha" científica
− do campo da pesquisa, dos métodos empregados, do lugar de publicação; ou,
ainda, escolha entre uma publicação imediata de resultados parcialmente
verificados e uma publicação tardia de resultados plenamente controlados − que
não seja uma estratégia política de investimento objetivamente orientada para a
maximização do lucro propriamente científico, isto é, a obtenção do
reconhecimento dos pares-concorrentes. (BOURDIEU, 1983, p. 5)

O objetivo deste artigo é trazer algumas considerações sobre a divulgação científica com o fito de mostrar
como se efetua essa atividade a partir de dois pontos: as diferenças entre o seu discurso e o discurso
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científico e a relação entre o jornalista que opera na divulgação e o cientista/pesquisador. Nesse caminho,
o artigo realiza um diálogo com Bourdieu a partir da obra “O campo científico” (1983). Está estruturado
em quatro pontos: o primeiro, este no qual estamos, expõe as primeiras informações acerca do discurso
da divulgação científica e do discurso científico; o segundo tópico traz o debate acerca das características
desses tipos de discursos; no terceiro, apontamos como se dá o relacionamento entre o jornalista e o
cientista/pesquisador – relação muitas vezes carregada de embates; em seguida, apresentamos as
considerações finais. Em todos os pontos procuramos fazer o diálogo com a obra citada de Bourdieu.

Antes de partir para o segundo tópico, pedimos a palavra a J. Reis - considerado o patrono do jornalismo
científico no Brasil cujo reconhecimento do seu trabalho fez o CNPq criar em 1978 o prêmio de divulgação
científica que leva o seu nome. Em artigo publicado no site do Núcleo José Reis de Divulgação Científica,
da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), o próprio médico,
pesquisador, jornalista e educador explica o que é divulgação científica6.

A divulgação científica é uma atividade útil e necessária, que mereceria apoio
ainda maior do que já tem, que justificaria muito maior empenho a fim de tornar
cada vez menor o desperdício de informação científica, que hoje é muito grande,
segundo Thistle, pois numerosas são as barreiras que se interpõem entre a
descoberta e o conhecimento científico, de um lado, e sua comunicação e
absorção pelo público de outro (barreira do próprio conhecimento limitado do
cientista, barreira da linguagem, barreira do segredo profissional, barreira da
imprimibilidade, barreira natural do auditório).

No ponto a seguir, como dito, vamos evidenciar o que dizem alguns estudiosos acerca das particularidades
do discurso científico e do discurso da divulgação científica.

- A transformação do discurso científico

Maingueneau (1997) afirma que o discurso científico possui uma natureza muito particular em relação aos
discursos que a análise do discurso tradicionalmente adotou como objetos de estudo. Segundo o autor,
“(...) a tendência desse tipo de discurso é fazer coincidir o público de seus produtores com o de seus
consumidores: escreve-se apenas para seus pares que pertencem a comunidades restritas e de
funcionamento rigoroso” (MAINGUENEAU, 1997, p. 57).

O discurso da divulgação científica, em contraposição, procura alargar seu espectro de leitores. Essa
mudança na formatação linguística do discurso científico para o discurso da divulgação científica, que
interfere tanto na forma como no conteúdo do texto, encontra explicação nos estudos de Marcuschi
(2001). Para ele, trata-se de uma “retextualização”, entendida como “um processo que envolve operações
complexas [de passagem do texto falado para o escrito e vice-versa] que interferem tanto no código como
no sentido e evidenciam uma série de aspectos nem sempre bem compreendidos da relação
oralidade-escrita” (MARCUSCHI, 2001, p. 46). Outros estudiosos preferem caracterizar essa transformação
como sendo uma “reformulação” (AUTHIER, 1982), “recodificação” (BUENO, 1984) e “tradução”
(OLIVEIRA, 2002). Zamboni (2001) vai mais longe: considera que o discurso da divulgação científica
constitui um gênero particular (ou específico) de discurso.

Essa última autora se ampara nas ideias de Bakhtin (1992), que define os gêneros do discurso como tipos
relativamente estáveis de enunciados utilizados em cada uma das diferentes esferas da atividade humana.
Bakhtin defende o fato de que o locutor elabora um enunciado de acordo com a compreensão responsiva
que o seu destinatário terá dele. Da representação que o locutor estabelece do destinatário de sua fala
depende a composição e o estilo do discurso. Diz ele:

Enquanto falo, sempre levo em conta o fundo aperceptivo sobre o qual minha fala
será recebida pelo destinatário: o grau de informação que ele tem da situação,
seus conhecimentos especializados na área de determinada comunicação cultural,
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suas opiniões e suas convicções, seus preconceitos (de meu ponto de vista), suas
simpatias e antipatias etc.; pois é isso que condicionará sua compreensão
responsiva de meu enunciado. Esses fatores determinarão a escolha do gênero do
enunciado, a escolha dos procedimentos composicionais e, por fim, a escolha dos
recursos linguísticos, ou seja, o estilo do meu enunciado. (BAKHTIN, 1992, p.
321)

Embora tenha uma visão crítica em relação à análise do discurso francesa, Zamboni (2001) se filia a essa
vertente para defender que o divulgador/jornalista científico realiza um trabalho efetivo de formulação de
um novo discurso. Para ela, “investigar os textos de divulgação científica com a lente da subjetividade
pode revelar menos uma prática de reformulação discursiva (...) e mais uma ação efetiva de formulação
de um discurso que bem pode ser caracterizado como um gênero específico” (ZAMBONI, 2001, p. 85; grifo
da autora).

Citada por Zamboni (2001), Authier (1982) pensa de outra forma. Para essa estudiosa da análise do
discurso francesa, a divulgação científica é uma atividade de reformulação do discurso produzido pelos
cientistas. Seria uma ação de reformular um “discurso fonte em um discurso segundo” (AUTHIER, 1982,
p.35), por ser destinado a um público receptor diferente do público para o qual se destina o discurso
científico. Com itinerário análogo, Bueno (1984) acredita que a divulgação “pressupõe um processo de
recodificação, isto é, a transposição de uma linguagem especializada para uma linguagem não
especializada, com o objetivo de tornar o conteúdo acessível a uma vasta audiência” (BUENO, 1984, p.
19).

Apesar de não entrar no campo da discussão acerca das características dos discursos de divulgação e do
científico, Oliveira (2002) vê no texto de divulgação um papel de “tradutor”.

O casamento maior da ciência e do jornalismo se realiza quando a primeira, que
busca conhecer a realidade por meio do entendimento da natureza das coisas,
encontra no segundo fiel tradutor, isto é, o jornalismo que usa a informação
científica para interpretar o conhecimento da realidade. (OLIVEIRA, 2002, p. 43)

Esses embates focados no discurso abrem espaço para o conceito de “autoridade científica” defendido por
Bourdieu, uma vez que, partindo desse pressuposto, fica claro o lugar de cada um: o daquele que profere
o discurso vulgarizante e o daquele que produz o discurso científico, restrito a um seleto grupo de
especialistas. Nesse contexto, o poder do discurso exercido pela “autoridade científica é, pois, uma espécie
particular de capital que pode ser acumulado, transmitido e até mesmo, em certas condições, reconvertido
em outras espécies” (BOURDIEU, 1983, p. 9-10). No afã pela mais alta posição na hierarquia do campo
científico, Bourdieu expressa ainda que:

Na luta em que cada um dos agentes deve engajar-se para impor o valor de seus
produtos e de sua própria autoridade de produtor legítimo, está sempre em jogo
o poder de impor uma definição da ciência (isto é, a delimitação do campo dos
problemas, dos métodos e das teorias que podem ser considerados científicos)
que mais esteja de acordo com seus interesses específicos. A definição mais
apropriada será a que lhe permita ocupar legitimamente a posição dominante e a
que assegure, aos talentos científicos de que ele é detentor a título pessoal ou
institucional, a mais alta posição na hierarquia dos valores científicos (por
exemplo, enquanto detentor de uma espécie determinada de capital cultural,
como ex-aluno de uma instituição de ensino particular ou então como membro de
uma instituição científica determinada etc.). (BOURDIEU, 1983, p. 6-7)

No ponto a seguir, vamos partir para outro embate. O foco no discurso vai perder um pouco o peso para
dar lugar à questão do relacionamento entre o jornalista (um profissional cada vez mais presente na
divulgação científica) e o cientista/pesquisador. Qual deve ser o papel de cada um na divulgação científica
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- A relação entre jornalista e cientista/pesquisador

Alguns estudiosos acreditam que uma das maiores dificuldades para a expansão da atividade de
divulgação científica se refere à dificuldade de relacionamento entre jornalistas e cientistas/pesquisadores.
Para esses estudiosos – os que veem com bons olhos a popularização da ciência -, impera em parte da
comunidade científica uma cultura de resistência em relação aos meios de comunicação. Tal quadro foi
ilustrado por Oliveira (2002). Segunda a autora, há quatro tipos de pesquisadores:

o cientista torre de marfim, que odeia falar com a imprensa e não acredita que os
jornalistas de modo geral tenham competência para escrever sobre ciência; o
cientista São Tomé, que fala, mas com grandes restrições, e quer ver a matéria
antes de ser publicada – o que é quase impossível no jornalismo diário; o
cientista socialite, que quer aparecer a qualquer custo e às vezes mais fala com a
imprensa do que pesquisa; e, por último, o cientista bom samaritano, o que tem
a exata noção da dimensão social de seu trabalho e que vê no jornalismo
científico a possibilidade de transmitir ao público a relevância que seu ofício pode
ter para a sociedade. Felizmente, é cada vez maior o número de cientista que tem
essa consciência. (OLIVEIRA, 2002, 49)

Bourdieu (1983), em nota de rodapé, citando Fred Reif, diz que “àqueles que, preocupados em ver seus
trabalhos publicados o mais rapidamente possível, recorrem à imprensa cotidiana, atraem a reprovação de
seus pares-concorrentes, em nome da distinção entre publicação e publicidade” (BOURDIEU, 1983, p. 6).
Para o estudioso francês, quanto mais um campo for autônomo, mais os seus membros precisarão
requerer a seus pares/concorrentes reconhecimento de suas atividades, uma vez que “de fato, somente os
cientistas engajados no mesmo jogo detêm os meios de se apropriar simbolicamente da obra científica e
de avaliar seus méritos. (...) Aquele que faz apelo a uma autoridade exterior ao campo só pode atrair
sobre si o descrédito” (BOURDIEU, 1983, p. 6).

Zamboni (2001) vê com outros olhos a atuação dos cientistas na mídia. Para ela:

Os cientistas apropriam-se do discurso da divulgação científica com uma certa
racionalidade e pragmaticidade cuja motivação deriva do modo de organização do
campo científico. Dele faz parte o interesse, a necessidade, a pressão por maior
número de publicações, por maior visibilidade nos meios de comunicação, por
maior prestígio nas instituições de fomento à pesquisa e de concessão de bolsas e
recursos financeiros. No plano dos valores simbólicos, a divulgação científica
opera como uma força de reconhecimento e legitimação dos círculos de saber,
conferindo à atividade científica um lugar de prestígio e poder. Não fora assim, os
pesquisadores não teriam interesse em ser divulgadores da ciência para
audiências mais amplas. E nem as associações científicas teriam interesse em
manter revistas e jornais dedicados à divulgação científica. (ZAMBONI, 2001, p.
41)

Como forma de reforçar tal posição, a pesquisadora informa ainda que há uma grande incidência de
cientistas produzindo matérias para a revista Ciência Hoje, da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC). De acordo com Zamboni, “nessas matérias, há relatos tanto de pesquisas próprias quanto
de resultados de pesquisas de outros grupos, principalmente se publicados em revistas internacionais,
como Nature e Science” (ZAMBONI, 2001, p. 41, nota de rodapé).

A revista Ciência Hoje, segundo Malavoy (2005), é considerada de alta divulgação, pois se dirige a um
público relativamente seleto composto de pessoas ditas instruídas sem ser por isso especialistas nos
assuntos tratados ou mesmo nas disciplinas abordadas. No Brasil, enquadram-se ainda nesta categoria as
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revistas Pesquisa Fapesp e Scientific American Brasil. Ainda de acordo com Malavoy, há mais dois tipos de
públicos a se dirigir na divulgação científica: a divulgação para o grande público e a divulgação para
crianças. O primeiro tipo visa um auditório mais amplo. A informação é mais diluída e, sobretudo,
pressupõe-se que o leitor tenha menos conhecimentos. Os exemplos brasileiros são as revistas Galileu e
Superinteressante. O segundo tipo constitui essencialmente um modo de despertar para as ciências. Não
se pressupõe qualquer conhecimento dos leitores, e a informação, bastante diluída, é apresentada de uma
forma apropriada a esse tipo de público. O exemplo é a revista Ciência Hoje das Crianças.

Dentre os impasses existentes na relação entre jornalista e pesquisador/cientista, destacamos alguns que
foram debatidos no seminário “Ciência na mídia”, promovido em abril deste ano pela Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)7: do lado do cientista/pesquisador, há queixas em relação ao
foco das matérias nos resultados das pesquisas, em detrimento dos métodos, e em relação ao limite de
tempo que as rotinas jornalísticas impõem, o que alimenta o risco da superficialidade; da parte dos
profissionais da notícia, as questões postas residem no encolhimento dos espaços para ciência e tecnologia
nos jornais e TVs, o que reduz a possibilidade de abordagem dos temas, e no caráter político que alguns
cientistas e pesquisadores querem imprimir em suas pesquisas, o que pode expor interesses particulares.

Ainda no evento da Fapesp, o professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Thomas
Lewinsohn falou sobre a importância cada vez maior que a divulgação científica vem adquirindo.
“Antigamente os pesquisadores davam muito peso para publicação em revistas científicas, o que lhes
garantia prestígio acadêmico e financiamento, e quase nenhuma atenção à divulgação científica, que
servia apenas para aumentar a popularidade. Hoje estamos perto de um equilíbrio entre os dois ramos”.

Para Candotti (1999), o próprio cientista/pesquisador deveria ser o divulgador de suas pesquisas. “Ao ser
o primeiro divulgador, expõe suas ideias e o modo como elas se transformaram em resultados e novas
percepções do mundo. Abre-se, assim, uma discussão, e torna possível que jornalistas científicos e
autores de textos didáticos ampliem, informados, a sua difusão” (CANDOTTI, 1999, p. 16). Recentemente,
o CNPq acrescentou na plataforma Lattes a aba “Educação e Popularização de C&T”, na qual o
pesquisador/cientista deverá descrever iniciativas de divulgação e de educação científica, como dados
sobre a organização de feira de ciências, participação em redes sociais, websites e blogs e entrevistas
concedidas à imprensa8.

Considerações finais

O objetivo deste artigo foi traçar algumas considerações sobre a divulgação científica a partir de dois
pontos: 1) as diferenças entre o seu discurso e o discurso científico e 2) a relação entre o jornalista que
opera na divulgação e o cientista/pesquisador. Neste contexto, o artigo procurou realizar um diálogo com
Bourdieu a partir da obra “O campo científico” (1983).

Procuramos debater esse tema no momento no qual é expressivo o crescimento da produção científica no
Brasil. Hoje, o país insere-se como o 13º país em produção de conhecimento científico, segundo o
Ministério da Educação9 revelou em 2009. O MEC acredita que em pouco tempo estaremos entre os dez
maiores. Para Oliveira (2002), “o poder concentra-se cada vez mais nas mãos dos países que detêm maior
grau de conhecimento e dos grandes grupos econômicos capazes de produção tecnológica em larga
escala” (OLIVEIRA, 2002, p. 41). E mais:

Para que o país tenha capacidade de discernir entre o que deve ou não adquirir
fora ou produzir internamente, é importante ter uma sociedade esclarecida e bem
informada a respeito de políticas e programas de C&T, com conhecimento
suficiente para poder influir nas decisões de investimentos e políticas públicas
nesta área. (OLIVEIRA, 2002, p. 41)

Ainda de acordo com o MEC, o crescimento da produção científica no Brasil é fruto da política de
investimento nas universidades federais desencadeada com o programa de expansão e reestruturação, o

Pág.6/8



Reuni, executado a partir de 2004. Para se ter uma ideia, o orçamento da Universidade Federal de Sergipe
(UFS) em 2011 chegou a quase R$ 400 milhões (despesas de pessoal, custeio etc.) – para efeito
comparativo, em 2008 esse montante era de R$ 206 milhões. Em 2012 a instituição passou a contar pela
primeira vez com mais de 1.000 professores efetivos (60% doutores), o dobro do verificado em 2004. Os
dados mais atualizados10 (dezembro/2011) revelam que 2.614 trabalhos foram publicados por professores
efetivos, dentre artigos, capítulos de livros, livros etc. No quadro da pós-graduação, hoje há 47 cursos
stricto sensu (37 mestrados acadêmicos, dois profissionais e oito doutorados); em 2004 havia apenas 9
cursos (um doutorado e oito mestrados). Em relação ao desenvolvimento de pesquisas, a UFS possui 223
grupos cadastrados no CNPq, 391 docentes envolvidos na iniciação científica e 487 projetos deste tipo em
andamento. Pode-se inferir, deste modo, que esses dados revelam o fato de a UFS constituir a principal
produtora de conhecimento em ciência e tecnologia (C&T) do Estado. Esses números evidenciam também
que, em boa medida, a pesquisa no Brasil é financiada com recursos públicos, o que torna importante a
sua divulgação até como forma de prestação de contas à sociedade.

A divulgação ainda serve, nas palavras de J. Reis, para “preencher lacunas de formação básica”11.

Não podemos perder de vista nossas deficiências educacionais. A divulgação
criteriosamente feita nos jornais e nas revistas serve para preencher lacunas de
formação básica ou mesmo específica. Segundo nos relatou o professor Paulo
Sawaya, nossos artigos de divulgação eram uma das principais fontes de
informação atualizada dos professores que concorriam ao ingresso no magistério
secundário. Tantos anos depois de havermos começado, não é sem muita alegria
que encontramos, hoje, professores eminentes que dizem haverem encontrado
sua vocação em artigos que escrevemos. E que notamos não serem poucas as
pessoas que, partindo da informação dada nesses artigos, encontram a pista para
a solução de problemas por vezes graves, até mesmo de seu relacionamento com
os profissionais a que os confiam.

Por fim, o presente trabalho procurou revelar, a partir da conversa com Bourdieu, as relações de poder da
ciência e seu caráter de não neutralidade. “O mercado dos bens científicos tem suas leis, que nada têm a
ver com a moral” (BOURDIEU, 1983, p. 12). Deste modo, é importante que nós, toda a sociedade,
esclarecida e bem informada, não deixemos que a busca pelo acúmulo do capital e pelo lucro simbólico
escamoteie a luta mais premente da ciência: a procura incessante pela melhoria da qualidade de vida da
população, especialmente daqueles que se encontram em situação mais vulnerável.
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