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COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA E WEB 2.0 

 

RESUMO 

 

Os processos comunicativos estão na base da construção da própria ciência. Como 

tal, segundo a teoria de McLuhan, estão sujeitos à mudança dos meios pelos quais esta 

comunicação é feita, o que acaba por alterar a própria comunicação em si. Meio é mensagem, 

e nos últimos anos estamos acompanhando a solidificação de um novo meio digital, a Web 

2.0, que permite novas formas de interação e provoca mudanças na forma como a ciência é 

feita, seja ao nível horizontal da comunicação legitimadora entre os pares, seja ao nível 

vertical da comunicação entre as gerações (ensino), seja ao nível transversal da comunicação 

entre ciência e sociedade. O que vemos hoje é a constituição de uma nova cultura acostumada 

à abundância e livre acesso à informação, que está no centro de uma revolução cultural e 

comunicativa que afeta diretamente a maneira como produzimos e comunicamos a ciência. 
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SCIENCE COMMUNICATION AND WEB 2.0 

 

ABSTRACT 

 

Communicative processes underlie the construction of science itself. As such, 

according to McLuhan's theory, the means by which this communication is made are subject 

to change, which ultimately alter the very communication itself. Medium is the message, and 

in recent years we have been tracking the solidification of a new digital media, Web 2.0, 

which enables new forms of interaction and causes changes in how science is done, whether 

at the level of horizontal legitimating communication among peers, the vertical level of 

communication between generations (education) and the transversal level of communication 

between science and society. What we witness today is the creation of a new culture 

accustomed to plenty and free access to information, which is at the center of a cultural and 

communicative revolution that directly affects the way we make and communicate science. 
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1. INTRODUÇÃO 

Marshall McLuhan (1962) em seu The Gutemberg Galaxy: The Making of a 

Typographic Man fala do impacto que os meios eletrônicos teriam na forma como 

comunicamos. McLuhan, claro, se referia à televisão e ao rádio. O filósofo canadense só 

viveu o suficiente para ver o início da construção de um novo meio eletrônico de 

comunicação, a Internet. 

Não há dúvidas de que o advento da Internet, e o subsequente desenvolvimento do 

que se habituou a chamar de Web (World Wide Web), mudou a maneira como comunicamos. 

Quando falamos em comunicação via web, no entanto, precisamos antes de definir 

qual é a web a que nos estamos a referir. Isso por que estamos acompanhando a emergência 

do que se habituou a chamar de Web 2.0. E se temos uma Web 2.0, logo pensamos em uma 

web anterior, uma Web 1.0, diferente desta nova. 

A Web 1.0 funcionava como a transposição de um meio físico para um meio digital. 

Isso significa que ler um jornal ou um artigo científico na tela do computador não era muito 

diferente de ler o jornal ou o artigo no papel. A Web, assim como o papel, era basicamente 

constituída de conteúdo estático e organizada de forma taxonômica.  

As vantagens desta transposição de um meio físico para o digital foram muitas. Para 

a ciência, a internet por si só já tinha provocado grandes mudanças, permitindo um melhor 

contato entre pesquisadores. A Web expandiu estas mudanças, possibilitando a criação dos 

grandes bancos de artigos, como o PubMed, e a disponibilização virtual dos catálogos de 

bibliotecas, etc. 

A Web 2.0 por seu lado abandonou a metáfora do “papel digital”, o que resultou na 

sua transformação em mídia independente, com características e linguagem própria. O 

conteúdo deixou de ser estático, podendo ser manipulado de diversas formas. A organização 

do conteúdo deixou de ser feita exclusivamente de forma taxonômica sendo também feita de 

maneira folksonômica1. A interação entre o site e o visitante tornou-se ponto central, sendo 

                                                           
1
 Folksonomia é uma maneira de indexar informações que não usa categorias fixas, como os táxons da 

taxonomia. A classificação é feita a posteriori da criação do conteúdo, usando categorias conhecidas como tags 
que podem ser definidas pelo autor ou pelas pessoas que irão consumir este conteúdo. As tags não são 
restritivas como os táxons, permitindo que um texto ou filme seja classificado em mais de uma tag ao mesmo 
tempo. 
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talvez a característica mais marcante. O visitante é considerado usuário e pode interagir com o 

conteúdo do site que agora é encarado como serviço. 

Web introduziu na prática científica uma série de vantagens. A comunicação entre 

membros de diferentes, e muitas vezes distantes, centros de pesquisa foi agilizada graças ao 

email. Da mesma forma, a disponibilização de artigos científicos em formato digital e sua 

indexação em mecanismos de busca, diminuiu o tempo de pesquisa por livros e artigos 

relevantes para a investigação. 

Apesar dessas vantagens, Breivik et al (2009) defendem que “muitas atividades 

importantes relacionadas à ciência se passam no mundo offline de ‘ontem’ e não acompanham 

uma realidade cada vez mais online”. E prosseguem: 

“Apesar do formato digital, a maior parte dos resultados de novas pesquisas 

ainda são publicados pelos canais tradicionais, como se o papel fosse a única 

mídia para publicação. [...] Estando no início do século XXI, parece estranho 

que atividades científicas chave relacionadas a publicação e colaboração 

tenham mudado muito pouco desde a metade do século XX.” (BREIVIK, 2009, 

p. 181). 

A crítica de Breivik et al (2009) é válida, mas é em parte respondida pelo fato de a 

Web ter adotado a metáfora da mídia impressa como modelo. A Web 2.0, por outro, lado é 

construída com base em um paradigma completamente diferente e que, de fato, pode provocar 

grandes mudanças na forma como a comunicação da ciência é levada a cabo em um mundo 

virtual. 

Aqui é preciso ter em mente que a comunicação da ciência não está apenas no ato de 

tornar público os resultados das pesquisas. Pombo (2002) chega, de fato, a defender que a 

comunicação tem caráter constitutivo na construção do conhecimento. E vai além: 

“Mas, se todo o conhecimento científico supõe a mediação de processos 

comunicativos, importa esclarecer o sentido múltiplo deste conceito de 

comunicação. Ele envolve três níveis: 1) comunicação horizontal entre pares 

(legitimação), 2) comunicação transversal entre a ciência e a sociedade 

(divulgação), 3) comunicação vertical entre gerações (ensino).” (POMBO, 

2002, p. 185). 
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Este trabalho tem por objetivo discutir de que forma a introdução da Web 2.0 afeta a 

maneira como a ciência se comunica, em especial no nível da legitimação e da divulgação, e 

de que modo este impacto acaba por promover a possibilidade do desenvolvimento de uma 

nova Ciência, as vezes chamada de Ciência 2.0, construída por sobre novas estruturas no que 

diz respeito não só à construção de seu conteúdo e desenvolvimento, mas na própria maneira 

como ela se posiciona em relação à sociedade. 
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2. DA TRIBO AO LIVRO, DA TINTA AO PIXEL. 

 

 “O Rei está morto. Vida longa ao Rei”2. Em um mundo em que a tecnologia avança 

a passos largos, em crescimento exponencial a cada 18 meses aproximadamente (MOORE, 

1965), a metáfora do Rei vem bem a calhar. Especialmente quando esse avanço resulta em 

substitutos modernos para tecnologias que já reinam absolutas há muito tempo. 

Como exemplo é possível citar Nicholas Negroponte, um dos principais defensores 

da era digital, que previu que em cinco anos o reino de cinco séculos do livro de papel irá dar 

lugar ao livro digital (SIEGLER, 2010 apud NEGROPONTE, 2010). Bill Gates também fez 

previsão similar no que diz respeito à universidade dizendo que “em cinco anos será possível 

encontrar na Web, de graça, as melhores palestras do mundo. [...] Será melhor do que 

qualquer universidade.” (SIEGLER, 2010 apud GATES, 2010). 

Prever a queda do monarca é arriscado. Não há duvida que muitas tecnologias vêm e 

vão, muitas vezes sem deixarem marcas na sociedade. Mas anunciar a morte do livro e da 

escola talvez seja radical demais. Ambos, o livro e a escola, são no fundo frutos de uma 

mesma tecnologia: a imprensa de tipos móveis. 

Quando Negroponte se refere ao livro digital como sucessor do livro, e Gates faz o 

mesmo com a Web e a escola, é preciso observar que as grandes tecnologias por vezes se 

sobrepõem. A televisão não matou a rádio. Os telejornais não fizeram com que os jornais 

impressos ficassem obsoletos.  

Por outro lado, a Internet e a Web parecem de fato produzir um ambiente híbrido 

capaz de assumir características dos outros meios. Pombo (2010) no seu texto “O Meio é a 

Mensagem” diz que os meios eletrônicos permitem a “densa e multiforme experiência do 

mundo” típica da cultura oral ao passo que a cultura tipográfica, favorece a constituição de 

“memórias externas, registros, inventários, arquivos de toda a espécie[...], cria condições para 

                                                           
2
 Do original em francês “Le Roi Est Mort, Vive Le Roi”. 
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a extensão da cultura[...], democratização da instrução, construção e vulgarização do saber.” 

(POMBO, 2010).3 

A Internet é ela própria um meio eletrônico e compartilha com a televisão e a rádio 

as mesmas características apontadas por Pombo (2010). A Web por sua vez é construída sobre 

as fundações da Internet e, de certa forma, é uma extensão da mesma. Ainda assim, Bill Gates 

diz que a Web vai ser melhor que qualquer universidade. Se o motivo é o simples acesso às 

“melhores palestras do mundo”, não poderiam a radio e a televisão realizar a mesma tarefa? 

Se fosse este o caso, a rádio e a TV não teriam já suplantado as universidades? 

Ambas as tecnologias existem há muito mais tempo que a Web e, mesmo assim, ainda estão 

aí os livros e as universidades. Parece razoável concluir que apesar de estas três tecnologias 

fazerem parte de uma mesma “galáxia”4, diferem-se em algum ponto essencial na forma com 

que afetam a sociedade. 

Em 1964, Paul Baran publicou um memorando chamado On Distributed 

Communications para a The RAND Corporation com resultados sobre o seu estudo em redes 

que chama a atenção para, pelo menos, um dos fatores de impacto dos meios de comunicação 

que pode trazer alguma clarificação sobre o modo como eles diferem uns dos outros.   

O projeto foi encomendado pela Força Aérea Americana e visava o desenvolvimento 

de uma rede capaz de sobreviver mesmo sob ataque nuclear. O trabalho de Baran (1964) 

propôs a existência de três tipos de rede, exemplificadas na imagem que segue. 

                                                           
3
 Disponível em: 

<http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/publicacoes%20opombo/textosolgapombo.htm>. Acessado em: 
15 de Junho de 2010. 
4
 No sentido cunhado por McLuhan, aonde a cultura oral, a cultura tipográfica e os novos meios de 

comunicação eletrônicos são, cada uma, uma galáxia diferente. 
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Figura 1: Modelos de Rede de Paul Baran 

Como se pode observar pelas figuras, o primeiro tipo de rede, conhecida como 

centralizada, mostra que todos os nodos5 estão conectados na rede através de um único centro. 

Como é evidente, esta rede é a mais frágil. Se o centro for destruído, os nodos perdem a 

capacidade de comunicarem entre si. 

O segundo tipo de rede, chamado descentralizada, não é, ao contrário do que pode 

parecer, uma rede sem centro. É, na verdade, uma rede com muitos centros. Neste tipo de 

rede, quando um dos centros é destruído, apenas os nodos conectados a este centro perdem a 

capacidade de comunicar. 

O último tipo de rede é a chamada rede distribuída. Neste caso cada nodo comunica 

com outros nodos sem necessidade de um centro intermediário. Se um nodo é destruído, a 

rede perde a capacidade de comunicar unicamente com aquele nodo. 

Franco (2009) chama a atenção para o fato de as redes centralizadas e as redes 

distribuídas serem dois limites entre os quais se realiza (situa) a maioria das redes realmente 

existentes. Em outras palavras, a maioria das redes é descentralizada, embora umas sejam 

                                                           
5
 Nodos é a tradução da palavra em inglês nodes, que se refere aos pontos que estão conectados através de 

uma rede. 
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mais descentralizadas do que outras. Franco (2009) segue dizendo que as estruturas sociais 

não são nada se não forem redes, e completa: 

“Assim como a democratização é um movimento de desconstituição da 

autocracia, as redes são um movimento de desconstituição de hierarquia. Isso é 

mais do que um paralelo evocativo. Trata-se, em rigor, do mesmo movimento 

se entendermos por redes as redes distribuídas (quer dizer, mais distribuídas do 

que centralizadas).” (FRANCO, 2009, p. 17). 

McLuhan no seu The Gutemberg Galaxy: The Making of a Typographic Man6 não 

chega a falar em redes, mas ao tratar a mudança entre a cultura oral, a cultura escrita e a 

cultura eletrônica, não exclusivamente, mas também como a distribuição cada vez mais ampla 

da informação, reforça a tese da passagem de uma rede mais centralizada para uma mais 

distribuída. 

Como diz Olga Pombo (2010):  

“Mas a palavra falada é também uma palavra escutada e, enquanto tal, a cultura 

oral/acústica supõem um outro tipo de proximidade, a proximidade dos homens 

entre si, isto é, a constituição de fortes relações grupais. É certo que, limitada 

no espaço pela audibilidade da voz, a palavra oral só percorre distâncias curtas; 

limitadas no tempo pela efemeridade e fugacidade da sua elocução, só 

permanece em memórias coletivas.” (POMBO, 2010).7 

Decorre que na sociedade tribal típica da cultura oral, a informação se concentra na 

própria tribo e tem o mais velho ou o mais sábio como fonte única de enunciação. Na análise 

isolada da tribo pode parecer mostrar os seus elementos organizados de uma forma mais 

distribuída. Franco (2009) chega mesmo a dizer que redes totalmente distribuídas, embora 

raras, são mais prováveis em pequenos aglomerados, aonde todos se conectam com todos.  No 

entanto, quando analisadas sob uma perspectiva mais global, a sociedade tribal mobiliza um 

tipo de rede mais centralizada e encerra em si sua própria informação.  

                                                           
6
 Marshall McLuhan, The Gutemberg Galaxy: The making of Typographic Man (Toronto: University of Toronto 

Press, 1962), 294p.  
7
 Disponível em: 

<http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/publicacoes%20opombo/textosolgapombo.htm>. Acessado em: 
15 de Junho de 2010. 
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Isso não significa que em tal cenário as tribos estejam completamente isoladas umas 

das outras. Significa apenas que, da perspectiva da formação de redes, elas estão mais 

próximas da configuração centralizada do que distribuída.  

A passagem para a cultura da escrita muda este cenário completamente. McLuhan 

(1962) diz que a interiorização do alfabeto fonético faz com que o homem abandone o mundo 

mágico da palavra falada para entrar no mundo neutro da palavra escrita, e prossegue citando 

Carothers: 

“Quando palavras são escritas, elas se tornam, como é evidente, parte do 

mundo visual. Assim como a maioria dos elementos do mundo visual, tornam-

se coisas estáticas e perdem, por isso, o dinamismo que é tão característico do 

mundo audível em geral, e o da palavra falada em particular.” (MCLUHAN, 

1962, p. 20). 

Ao trocar os ouvidos pelos olhos a cultura visual estabeleceu um mundo ordenado, 

lógico e resistente à passagem do tempo. A invenção da imprensa de tipos móveis de 

Gutemberg acrescentou ainda a reprodutibilidade e a resiliência. Mas a passagem não veio 

senão a muito custo. A cultura escrita emergiu lentamente da cultura oral e só lentamente se 

foi autonomizando. “Na antiguidade e na Idade Média ler era necessariamente ler em voz 

alta.” (MARSHALL MCLUHAN, 1962, p. 82). 

Mas o livro impresso é uma tecnologia relativamente recente quando comparado à 

invenção da própria escrita. Antes dele os textos eram registrados e arquivados em rolos de 

papiros que ficavam armazenados em bibliotecas. O papiro não era um formato propenso a ser 

transportado. Além disso, a reprodução de seu conteúdo era feita manualmente pelos copistas. 

Apesar da dificuldade de transporte e reprodutibilidade, e a despeito do ruído que o 

processo de reprodução eventualmente introduzia, não há duvida de que o papiro permitiu 

uma descentralização da informação que não era possível na cultura oral. Ora, este processo 

de espalhamento da informação seria potencializado pela invenção da imprensa. 

O impacto da imprensa de tipos móveis, para McLuhan (1962), é tão notável que – e 

ele chama a atenção para este fato antes mesmo do prólogo de The Gutemberg Galaxy – 

constituí uma das causas daquilo que hoje entendemos por nações. Sobre isso, Pombo (2010) 

escreve que a palavra escrita sustentada pela imprensa: 
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“[...] torna possível a constituição de coletividades nacionais alargadas, 

sociedades dispersas por extensões geográficas consideráveis, permite a 

constituição regulada de memórias externas[...], se criam condições para a 

extensão da cultura, para a formação de um público laico, para a 

democratização da instrução, para a construção e vulgarização do saber.” 

(POMBO, 2010).8  

É curioso ver que, ainda em pleno século XVII, Leibniz usou já a palavra 

“desordem” para descrever o aumento do número de livros impressos (MARSHALL 

MACLUHAN, 1962, p. 254). Se por um lado, como argumenta McLuhan (1962), isso mostra 

o surgimento da civilização de “massas e de standarização”, por outro é preciso dar razão a 

Leibniz. É certo que ele usou a palavra “desordem” de forma pejorativa, mas ela descreve 

muito bem o que significa a passagem da centralidade e fechamento característicos da cultura 

oral para a descentralização e abertura da cultura tipográfica. 

A desordem de Leibniz indica sobretudo a falta de ordem ou de organização. Mas, a 

desordem pode muito bem ser entendida como falta de controle e de hierarquia. E, assim 

sendo, a desordem seria a descrição, por excelência, de uma rede organizada muito mais de 

forma distribuída do que centralizada. Talvez não caiba aqui conjecturar, mas seria curioso 

saber a opinião do filósofo alemão sobre a Internet e a Web. 

McLuhan (1962) por fim alega que a galáxia de Gutemberg deixa de existir no início 

do século XX por conta do espaço curvo einsteiniano e do fim dos pontos de vista 

determinados. O reino absoluto do sentido da visão vai perdendo a sua força e dando lugar à 

multisensorialidade da nova galáxia da cultura eletrônica. 

É curioso como esta nova cultura resgata, em seu início através da rádio, muitas 

características da cultura oral. A diferença é que a informação não está mais presa à tribo, 

encerrada nos seus limites territoriais. Muito pelo contrário, viaja para qualquer canto do 

mundo de maneira quase que instantânea e em massa. Ao mesmo passo que resgata as 

virtudes da cultura oral, a informação mantém a resistência e reprodutibilidade da cultura 

visual. O advento das tecnologias audiovisuais, como a televisão, por fim, trouxe a integração 

                                                           
8
 Disponível em: 

<http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/publicacoes%20opombo/textosolgapombo.htm>. Acessado em: 
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da audição e da visão. Em termos gerais, a cultura elétrica parece mesmo ser um híbrido das 

suas antepassadas. 

Algo que merece ser observado é que, a despeito da distribuição cada vez mais 

rápida e abrangente da informação, tanto na cultura tipográfica quanto no que diz respeito aos 

meios eletrônicos abordados por McLuhan, essa distribuição nem sempre ocorre nos dois 

sentidos. Apesar de Leibniz reclamar contra o aumento no número de livros publicados, é 

quase certo que, no seu tempo, o número de autores era ainda muito menor do que o de 

leitores. A rádio e a televisão também são meios restritos no que diz respeito à produção de 

material. Lessig (2009) chega a definir esta cultura como read/only, ou seja: “Uma cultura 

menos hábil em execução, ou em criatividade amadora, e mais confortável com o simples 

consumo.” (LAWRENCE LESSIG, 2009, p. 34). 

Seja como for, da perspectiva da organização das redes, parece ser razoável concluir 

que a humanidade caminha, ainda que lentamente, na direção das redes distribuídas. O 

surgimento e popularização dos computadores, da Internet e da Web é, neste sentido, uma 

evolução natural dos meios eletrônicos. Com efeito, pode-se dizer que de certa forma há uma 

correlação incontornável entre a passagem do papiro ao códex e do códex ao livro impresso e 

a passagem do rádio à televisão e da televisão à Web. 

Mas, cabe perguntar, por que “da televisão à Web” e não “da televisão à Internet”? 

Aqui é preciso distinguir ambas as tecnologias. A Internet é a evolução de outro sistema 

criado com fins militares chamado ARPANet. A ARPANet foi criada durante a Guerra Fria 

com a iniciativa de conectar as bases militares dos Estados Unidos de forma a que estas não 

perdessem comunicação umas com as outras mesmo sob ataque. A ideia era usar uma rede 

decentralizada capaz de transmitir informações entre estas bases de forma que elas não 

pudessem ser interceptadas e a informação chegasse sempre ao seu destino. 

A ARPANet depois foi expandida para permitir a conexão de universidades 

envolvidas em projetos militares. No final da década de 70 a rede já havia crescido 

consideravelmente e precisou de efetuar a mudança de seu protocolo de comunicação para o 

atualmente utilizado TCP/IP9. O termo Internet foi sugerido em 1975 para descrever uma rede 

global que comunicasse através deste protocolo. Eventualmente foi isso mesmo que 

aconteceu.  
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Outras redes de funcionamento semelhante foram depois integradas à Internet. Foi o 

caso da Usenet, Telenet e Compuserve. O caráter não proprietário dos protocolos de 

comunicação também auxiliou o crescimento da Internet. O acesso à rede para o público fora 

do ambiente acadêmico, militar e corporativo só aconteceria nos anos 90 do século XX, muito 

por conta do aparecimento da própria Web.10 

A Web, acrônimo para World Wide Web, foi criada por Tim Bernes-Lee nos 

laboratórios do CERN. Em poucos meses Bernes-Lee criou o Hypertext Markup Language, o 

HTML, escreveu as suas especificações, criou o primeiro navegador Web, que também era 

capaz de editar o HTML, e transformou o seu próprio computador no primeiro Web Server.11 

A Web é, portanto, uma tecnologia que usa a Internet como veículo para permitir que 

navegadores possam acessar arquivos de hipertexto. A tecnologia tornou-se, de certa forma, a 

principal interface de contato entre o usuário e a Internet e, por isso mesmo, é comum ver o 

uso dos dois termos tratados como sinônimos.  

Mas quando se fala em Web é preciso ir além e perguntar: Qual Web? Isso por que 

em 2005, O’Reilly (2005) sugeriu que um novo tipo de Web estava em emergência. Este novo 

tipo foi cunhando de Web 2.0. O numeral “2.0” associado sugere, de fato, uma nova versão da 

Web. Para Tim Bernes-Lee, o termo não é adequado já que não há diferenças tecnológicas 

entre a Web e a Web 2.0. A despeito da polêmica sobre a terminologia, o fato é que a Web 

parece mesmo apresentar dois momentos distintos. 

Para entender estes dois momentos é preciso olhar para as metáforas envolvidas na 

criação desta tecnologia. Com efeito, é preciso recuar ainda mais e olhar para as metáforas 

desenvolvidas na construção do computador como ferramenta pessoal de trabalho. 

De acordo com Steven Johnson (2001): 

“Engendrar metáforas para novas máquinas é uma atividade que, obviamente, 

tem uma longa e memorável história. Cada época lida com a tecnologia mais 

recente recorrendo às representações mentais de coisas mais antigas e mais 

familiares.” (JOHNSON, 2001, p. 17). 
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 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Internet>. Acessado em: 19 de Agosto de 2010. 
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O computador não é exceção. O próprio termo “computador” faz referência a 

trabalhadores humanos do século XVII especializados no uso de instrumentos de cálculo. Foi 

só no século XIX que o termo foi empregue para descrever um dispositivo mecânico ou 

elétrico capaz de efetuar cálculos. 

A primeira máquina programável foi feita em 1801 por Joseph Marie Jacquard. 

Tratava-se de um tear que podia ser programado para seguir determinados padrões utilizando 

cartões perfurados. O sistema de cartões perfurados seria a base de toda a computação até o 

surgimento de computadores com telas monocromáticas e linguagens programáveis em 

prompt12 de comando. 

Mas foi o advento da interface gráfica que realmente revolucionou a computação 

pessoal. A interface gráfica surgiu nos laboratórios da Xerox em 1972, por Douglas 

Engelbart, que desenvolveu a tecnologia de mapeamento de bits, o que possibilitou o primeiro 

sistema de “janelas”. Para navegar em tal sistema o engenheiro também desenvolveu o 

primeiro mouse.  

Alan Kay, cientista da computação que também trabalhava para a Xerox, continuou 

trabalhando o conceito de janelas desenvolvido por Engelbart donde resultou a 

implementação da metáfora do Desktop: 

“[...] concebeu a tela como uma escrivaninha, e cada projeto, ou parte de 

projeto, como papéis sobre a escrivaninha. Era a metáfora original do desktop. 

Como se estivéssemos trabalhando com papéis de verdade, aquele com que 

estaríamos lidando num momento dado ficava em cima da pilha.” (JOHNSON, 

2001, p. 40). 

A metáfora de Kay não surgiu com o intento de perdurar. Foi apenas uma maneira 

que ele encontrou para resolver o problema de como posicionar os elementos visuais no 

espaço limitado do monitor. No entanto, a ideia foi assumindo um papel cada vez mais 

relevante ao passo que a Xerox desenvolvia seu protótipo de interface gráfica. O apelo da 

metáfora do Desktop era grande. Se o objetivo era “vender” o computador como um 

dispositivo capaz de substituir elementos do mundo analógico, fazia sentido criar no mundo 

virtual o duplo destes elementos e aproveitar “o potencial e as aptidões que o usuário já 

possuía.” (JOHNSON, 2001, p. 40). 
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A interface gráfica da Xerox nunca se transformou propriamente em um produto até 

que Steve Jobs, co-fundador da Apple Computer, entrou em contato com o projeto e o 

popularizou através de seu Macintosh. A consequência foi a solidificação de uma série de 

dispositivos e respectivo jargão informático. Pra além do desktop, lidamos com pastas, 

arquivos, menus e lixeiras, copiamos, recortamos e colamos conteúdo digital e por aí vai. 

Muitas das fontes usadas até hoje são versões digitalizadas de tipos construídos não para 

serem lidos na tela do computador, mas no papel impresso. O próprio layout de teclado 

utilizado nos computadores é herança das máquinas de escrever enquanto o mouse, por sua 

vez, é a representação clássica das ideias do próprio McLuhan. É a extensão do usuário dentro 

do mundo virtual. 

O desenvolvimento da Web trouxe para a Internet o mesmo tipo de evolução que a 

interface gráfica trouxe para os computadores pessoais. E assim como a interface gráfica, 

também a Web foi construída através de metáforas que ajudavam os usuários a 

familiarizarem-se com o novo ambiente. 

Se a metáfora do papel já havia sido usada no desenvolvimento dos processadores de 

texto, o mesmo se estendeu à Web. Os websites de jornais eram basicamente a versão digital 

das suas edições impressas. Os sites de instituições e empresas não eram muito diferentes de 

anúncios colocados em revistas. A Web era basicamente um conjunto de páginas, webpages, 

que, tal como suas correspondentes físicas eram feitas de conteúdos estáticos, consumidos 

pelo usuário de maneira passiva. A exceção fica por conta das salas de chat que oferecem um 

certo nível de interatividade e permitem a comunicação em tempo real entre os usuários. 

Johnson (2001) comenta que na Poética, “Aristóteles definiu a metáfora como o ato 

de ‘dar a uma coisa’ um nome que pertence a ‘outra coisa’”, e prossegue: 

“O elemento chave nessa fórmula é a diferença que existe entre ‘a coisa’ e a 

‘outra coisa’. O que torna uma metáfora poderosa é o hiato entre os dois polos 

da equação.” (JOHNSON, 2001, p. 40). 

De certa forma, no seu início, a Web era ainda mais restritiva do que a tecnologia 

que ela tentava emular. O “hiato entre os dois polos da equação” quando existia, nem sempre 

era o suficiente para ganhar em conveniência face aos meios tradicionais. O jornal digital não 

podia ser facilmente transportado. A webpage de uma empresa não atingia o mesmo número 

de usuários que o anuncio na televisão.  
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O problema era que as metáforas desenvolvidas para a Web, se serviam ao propósito 

de familiarizar os primeiros usuários com o novo meio, não funcionavam muito bem no 

suporte digital. É certo que com o passar dos anos, com a melhoria das bandadas de conexão e 

dos próprios computadores, assim como a noção de que o novo meio precisava da sua própria 

identidade, a adoção da Web chegou a crescer, a partir de 1994, 100% ao ano.13 

Já no final do século XX o otimismo em redor das empresas “pontocom” era 

tamanho que os investimentos feitos atingiam valores absurdos. Empresas que tinham 

acabado de surgir ficavam milionárias da noite para o dia por conta da abertura de capital. 

Mas entre 2000 e 2001 a bolha rebentou por motivos que vão desde a especulação à falta de 

retorno da maior parte dos investimentos. 

Se por um lado o rebentamento da bolha levou consigo 50% das empresas 

“pontocom”14, por outro resultou na noção de que a Web não podia ser encarada como a 

versão digital do mundo real. Não era só a metáfora do papel digital que não se adequava bem 

ao seu uso. Mesmo os modelos de negócio tradicionais não eram facilmente replicados neste 

novo ambiente. 

Outro fator é que aos poucos a própria tecnologia foi ficando invisível. Se a princípio 

era preciso dominar HTML, CSS, JAVA e outras tecnologias para desenvolver um site, já no 

século XXI surgiram ferramentas automáticas de publicação, como os serviços de blogs, que 

vieram mudar este cenário. 

Os blogs, de certa forma, foram o primeiro indício daquilo que, depois, se passou a 

chamar Web 2.0. Sem muito esforço e em geral de forma gratuita, qualquer pessoa podia 

deixar de ser um consumidor passivo do conteúdo da Web e começar a produzir novo 

material. A Web foi, aos poucos, deixando de ser um mero canal de comunicação para se 

transformar em uma plataforma de serviços. A mudança, diz Radfahrer (2007)15 concordando 

com a visão de Tim Bernes-Lee, é de atitude, não de tecnologia, similar ao impacto das rádios 

FM sobre a rádio e da MTV sobre a televisão.  

A evolução dos blogs diz muito sobre a evolução da própria Web 2.0. No início os 

blogs não eram mais do que o registro que o autor fazia de sua própria vida. O próprio termo 
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blog é um acrônimo de “Web Log”16. A grande vantagem do blog é que ele podia ser 

indexado pelos motores de busca da época, o que tornava aquele conteúdo público e permitia 

que pessoas com o mesmo interesse se encontrassem. 

Com o tempo características como o permalink17 e a habilidade de aceitar 

comentários dos visitantes em cada post18 permitiram que a ferramenta pudesse criar 

comunidades entre os autores, que passaram a referenciar conteúdos específicos de outros 

blogs e a estabelecer diálogo através da caixa de comentários ou de novas entradas nos seus 

próprios sites. 

Os blogs foram ganhando popularidade e ocupando nichos diferentes. Se antes eram 

maioritariamente diários virtuais de seus donos, foram surgindo blogs de conteúdos 

específicos, criados por jornalistas ou especialistas de outras áreas. Muitos são considerados 

veículos de informação tão importantes quanto revistas ou jornais que já existem há várias 

décadas. 

O dado importante é que todo este processo desencadeou a formação de 

comunidades não só entre os autores dos blogs, mas entre os visitantes dos mesmos. E depois, 

comunidades dentro das comunidades, tal é o caso da blogosfera19 dos blogs sobre política, ou 

a blogosfera dos blogs de ciência, todas elas integrantes da blogosfera maior, que engloba 

todos os blogs. 

Outras ferramentas vieram em seguida e permitiam a formação de redes sociais. Sites 

de relacionamento como o Facebook, ferramentas de microblogging como o Twitter, sites de 

compartilhamento de fotos e imagens como o Flickr, ferramentas de compartilhamento de 

vídeos como o YouTube, são todos bons exemplos. A característica comum a todas as 

ferramentas Web 2.0 é a facilitação de formação de redes entre os seus usuários e a troca livre 

de informação, seja ela gerada por quem compartilha ou não. A cultura read/only dos meios 

de comunicação anteriores mudou para uma cultura read/write, ou seja: 

“[...] cidadãos comuns ‘leem’ sua cultura ouvindo ou lendo suas 

representações. Esta ‘leitura’, no entanto, não é suficiente. Pelo contrário, eles 
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 Que em tradução livre significa registro na Web.  
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 É um endereço permanente para cada post de um blog que permite referência ao conteúdo através do link 
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incrementam o que ‘leem’ criando ou recriando a cultura ao seu redor.” 

(LESSIG, 2009, p. 33). 

Não é difícil ver por que razão McLuhan cunhou o termo aldeia global para 

descrever a cultura cibernética. A comunicação entre os indivíduos por meio das redes sociais 

não é muito diferente afinal da comunicação entre os membros das antigas tribos da cultura 

oral. A diferença é que a tribo já não está limitada pela geografia. 

E se os membros das tribos já não precisam estar em um mesmo ponto geográfico, 

também não precisam de estar relacionados a uma só tribo. Este talvez seja o principal ponto 

das redes sociais. Elas se espalham de forma não organizada, sobrepondo-se em alguns 

pontos, trocando informação umas com as outras com velocidade e abrangência impossíveis 

de serem atingidas por qualquer outro meio. 

Outro impacto que a Web causou e que a Web 2.0 expandiu é a extinção gradual da 

exploração da escassez. Pode parecer controverso falar em escassez quando o que se vê desde 

a invenção da imprensa de tipos móveis é a multiplicação da quantidade de informação que 

circula. Basta mais uma vez lembrar a reclamação de Leibniz sobre a proliferação dos livros. 

Mas, se virmos bem, o que a invenção da imprensa fez foi explorar um mercado de 

escassez de fontes de informação. A indústria livreira consolidou-se porque viu no ato de 

imprimir livros a capacidade de capitalizar a escassez e falta de distribuição deste tipo de 

material, seja atendendo a um mercado de entretenimento, seja atendendo ao mercado 

educacional. Os jornais e agências de notícia seguiram pelo mesmo caminho, encontraram um 

nicho em carência e supriram essa necessidade. 

Mas livros e jornais são artefatos físicos que exigem, mesmo hoje, investimentos 

razoáveis. E o investimento não está no simples fato de imprimir o material. É preciso lidar 

com a matéria prima, é preciso lidar com questões logísticas e é preciso lidar também com a 

publicidade deste artefato para que ele possa dar retorno ao investimento feito. 

Tudo isso gera um segundo momento de escassez. Há mais notícias a serem 

publicadas do que o espaço do jornal permite. Há mais autores que querem ver os seus livros 

impressos do que prateleiras nas livrarias. No caso da ciência, há mais artigos submetidos aos 
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periódicos do que eles são capazes de publicar. A Nature, por exemplo, publicou em 2009 

somente 6,8% dos artigos que lhe foram submetidos.20 

Ora, na Web este problema deixou de existir. Não é preciso lidar com logística e 

matéria prima, o custo para publicar algo é praticamente zero, a prateleira virtual é infinita. 

Por outras palavras, a Web permitiu mudar de um regime de escassez para a abundância, o 

que somado à maneira como as pessoas se conectam umas com as outras vem resultando em 

mudanças comportamentais que nem sempre são incorporados de forma fácil nos modelos 

antigos. 

Uma das mudanças diz respeito à própria maneira como a informação é organizada 

neste ambiente. Como a Web 2.0 não se prende mais às metáforas criadas para simular o 

mundo físico, novas formas de organização, como a folksonomia, passaram a ser usadas. Os 

blogs, por exemplo, exibem o seu conteúdo da forma inversa da adotada pelos materiais 

impressos, ou seja, os post’s mais novos são dispostos na frente dos mais antigos. É, até certo 

ponto, como ler um livro começando pelo último capítulo. 

Além disso, toda a informação gerada está espalhada por diversos lugares diferentes 

e não existe uma lógica muito evidente na maneira de navegar por tudo isso. Os mecanismos 

de busca ajudam no trabalho de recuperar determinada informação, mas os seus algoritmos de 

indexação são pouco flexíveis. É preciso saber perguntar ao mecanismo de busca o que se 

deseja. Não há margem para interpretações. Há iniciativas que visam incorporar algoritmos 

semânticos a estes sistemas, mas a tecnologia ainda não é madura o suficiente. 

A relação dos indivíduos com os conteúdos também mudou. Antes do mundo digital 

as produções culturais tinham uma certa materialidade. Seja através do próprio livro, seja 

através dos discos de vinil ou cd’s no caso de obras fonográficas. Mesmo o cinema estava 

atrelado ao filme de celuloide e a sua “versão residencial” estava incorporada na forma das 

fitas magnéticas do VCR ou do disco dos DVD’s. Para Lessig (2009), todas estas formas 

materiais são tokens, símbolos, de uma cultura read/only. 

Quando transportados para o mundo digital esta materialidade desaparece e mistura-

se com uma cultura acostumada à abundância e à livre troca de informação. Antes mesmo do 
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rebentamento da bolha, softwares como o Napster21 usaram a Internet como meio de 

compartilhar este tipo de material entre usuários de forma gratuita. O mp3.com foi um dos 

sites pioneiros na distribuição de conteúdo fonográfico digital, especialmente por artistas 

independentes que de outro modo não veriam o seu trabalho divulgado em tão larga escala. 

A tecnologia disponível ao usuário comum permitia a manipulação facilitada deste 

tipo de material. Qualquer pessoa passou a ter acesso às ferramentas necessárias para editar 

músicas ou vídeos e publicá-los na Web. Logo, os usuários começaram a construir os seus 

próprios videoclipes para músicas que apreciavam, ou a criar novas músicas misturando 

partes de outras músicas já existentes. Criou-se o que Lessig (2009) chamou de cultura do 

remix. Sendo remix “uma parte essencial da criatividade ‘read/write’. É a expressão da 

liberdade de pegar ‘a música do dia ou músicas antigas’ e criar a partir delas.” (LESSIG, 

2009, p. 57). 

Na continuidade de McLuhan e de seu conceito de aldeia global, Lessig (2009) ainda 

estabelece uma certa relação entre a cultura oral e a cultura read/wrigth da Web 2.0: 

“Na Africa e em outras culturas orais, esta é a forma como a cultura funciona 

tradicionalmente. Na ausência da cultura escrita, contos e histórias são 

compartilhados comunitariamente entre quem conta e quem ouve, criando 

diferentes versões, cada qual superando a anterior e incorporando as 

contribuições e feedback da audiência.” (LESSIG, 2009, p. 18). 

Para este autor, os elementos culturais atuais, como as obras audiovisuais, são como 

os contos da cultura oral. São em essência materiais que usamos para comunicar e nos 

identificarmos entre nós. O que a cultura do remix faz, apoiada pelas novas tecnologias, é 

misturar estes materiais de maneiras diferentes daquelas para as quais foram concebidos com 

o objetivo de comunicar algo inteiramente novo. “Mixar mídia”, diz Lessig (2009), “é apenas 

o mesmo tipo de ‘coisa’ que sempre fizemos com as palavras.” (LESSIG, 2009, p. 82). 

É evidente, no entanto, que tal liberdade levantou questões com relação ao copyright 

e fraude. As grandes corporações de mídia viram-se ameaçadas com a troca livre dos 

materiais de sua propriedade e passaram a atacar o uso desses materiais, mesmo sem fins 

lucrativos, como pirataria e quebra de direitos autorais. 
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Vale a pena observar que a pirataria não surgiu com a Internet e a Web. Russell 

(2010) diz que, quando a Royal Society começou a publicar o seu Philosophical Transactions 

em 1666, a pirataria foi um dos problemas que o periódico enfrentou.  

O formato de periódico não era comum na época para a apresentação de descobertas 

científicas. A prática comum era a correspondência e a impressão de monografias em latim. 

Rapidamente, porém, os periódicos passaram a ser preferidos pelos impressores já que tinham 

um custo de produção menor do que o dos livros. Com a mais alargada divulgação dos 

periódicos, a pirataria aumenta. As próprias oficinas de impressão eventualmente 

participavam nesse processo pois, muitas vezes, publicavam textos com modificações no texto 

original feitas por sociedades opositoras da Royal Society, ou mesmo opositores dos autores 

dos artigos publicados, com o fim de prejudicar a imagem do Philosophical Transactions. 

Lessig (2009) não nega o problema da pirataria nos meios digitais, mas argumenta 

que a cultura do remix ou read/wrigth não é o mesmo que pirataria. Usar músicas ou vídeos, 

ou pedaços de músicas e vídeos, para criar um conteúdo original é como usar um trecho de 

um livro como citação em um trabalho acadêmico ou mesmo comercial. Diz o autor que 

“estes mercados são complementares, não concorrentes.” (LESSIG, 2009, p. 58). 

Assim como a pirataria e quebra de direitos autorais, questões sobre fraude e 

legitimidade de informação são recorrentes na Web. O que fica certamente a dever-se ao fato 

de a Web ser um meio menos centralizado e controlado que os produtos típicos da cultura 

escrita. Por certo que a facilidade de manipulação de quase todos os tipos de mídia pode 

explicar que as grandes preocupações com relação à legitimidade sejam bastante comuns.  

Não há, de fato, garantias com relação a isso. É verdade que os meios não digitais 

parecem mais seguros, talvez por sua natureza estática e pela sua relação contratual com 

editoras, gravadoras ou produtoras que investem na produção destas mídias. Mas, assim como 

a pirataria não é exclusiva do mundo digital, também a fraude e os problemas de legitimidade 

não são. 

Há na História das instituições da cultura escrita inúmeros casos de fraude mas, 

apenas para citar um exemplo bastante recente, basta lembrar o caso do geneticista sul-

coreano que em 2005 conseguiu publicar na Science um artigo descrevendo sucesso na 

produção de células tronco embrionárias humanas através de clonagem.  Apesar de todo o 



32 
 

rigor na seleção e subsequente processo de peer-review o artigo acabou sendo publicado. A 

fraude só foi denunciada meses depois da publicação. 

No que diz respeito à legitimidade de informação, também são muitos os casos em 

que veículos de imprensa e agências de notícias são acusadas de não cumprirem o seu papel 

de fornecer informação da forma mais neutra possível, agindo de acordo com agendas 

políticas ou interesses comerciais. 

De fato, não há dúvida que a facilidade de manipulação e publicação de conteúdos na 

Web 2.0 pode gerar casos de fraude e levantar dúvidas com relação à determinada 

informação. Por outro lado, as ferramentas de busca e indexação tornam o trabalho de detectar 

e lidar com este tipo de conteúdo muito mais fácil e rápido. 

Por fim, é importante notar que a Web 2.0 não substituiu a Web. Estes dois 

momentos da tecnologia de certa forma mimetizam o continuum das redes da Baran. São dois 

polos extremos, convivendo ao mesmo tempo. A maior parte dos sites encontra-se algures, no 

meio termo, construídos em um formato mais estático22, mas permitindo algum tipo de 

interação social e compartilhamento de informação.  

Com isto posto, fica mais compreensível entender por que Bill Gates se referiu à 

Web como substituta às Universidades. A rádio e a televisão, embora sejam meios eletrônicos 

que incorporam as qualidades das culturas oral e tipográfica, não são tão maleáveis e 

customizáveis quanto à Web. Ainda possuem um controle muito rígido da informação que 

transmitem, ainda exigem que o ouvinte e o telespectador se adequem à grade de 

programação. 

A Web por outro lado incorpora as características daquelas duas outras tecnologias 

sendo menos hierarquizada, mesmo na sua estrutura física atual. Passou a permitir a formação 

de grupos e comunidades, além de ter possibilitado o surgimento de uma cultura que não está 

constrangida à passividade, embora ainda haja muito que se discutir no que diz respeito a 

questões como direito autoral e copyright. 

                                                           
22

 Estático no sentido de que seu conteúdo não pode ser modificado pelo usuário. Da mesma maneira 
“interação social” e “compartilhamento de informação” são usados em detrimento de descentralizado ou 
distribuído por indicar que apesar de estático, devido a alguma característica técnica do site, é possível 
compartilhar o conteúdo em outras ferramentas, estas sim, capazes de formar redes distribuídas ou 
descentralizadas, como os sites de relacionamento ou microblogging. 
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Daí me pareça legítimo afirmar que a Web talvez represente para os meios 

eletrônicos aquilo que a imprensa de Gutemberg representou para a cultura tipográfica. As 

mudanças que acompanham a expansão desta tecnologia são evidentes. Isso, é claro, não 

significa necessariamente o desaparecimento dos outros meios eletrônicos, ou do livro, ou da 

escola. Não há dúvida, no entanto, que todos eles serão profundamente afetados pela nova 

cultura que se está desenvolvendo.  

É curioso observar de que modo os modelos de negócios clássicos estão a tentar 

adaptar-se à mudança, ou resistindo a ela em alguns casos. Neste sentido, observa-se a 

preocupação crescente pelo impacto da Web no ensino. Ninguém sabe muito bem como será 

esse impacto, mas é certo que será muito forte. Da mesma forma, é também curioso observar 

o anúncio da morte do livro e as reações diversas que desse fenômeno decorrem, ou ver as 

redes de televisão preocupadas em concorrerem com a proliferação de conteúdos amadores 

distribuídos livremente. 

Mais curioso ainda – ou talvez mais preocupante – é observar como pouco se fala do 

impacto destas mudanças culturais na ciência. Ora, também a ciência é fruto do 

desenvolvimento humano. Também a ciência mudou de acordo com a passagem das culturas. 

Não faz certamente sentido falar em ciência na cultura oral. É certo que aquilo que 

conhecemos por ciência moderna só foi possível por conta do desenvolvimento da cultura 

tipográfica. Mas como fica a ciência na cultura eletrônica? 

A ciência é ela própria dependente da comunicação. As relações entre ciência e 

comunicação são múltiplas e complexas. Uma coisa é certa: Não há ciência sem comunicação. 

E se a forma como nos comunicamos muda, será que muda também a ciência que é 

produzida? A máxima de McLuhan também aqui ecoa. Meio é mensagem.  

Há diferentes níveis de comunicação na ciência, todos eles feitos através dos suportes 

existentes, das tecnologias disponíveis. Como questionar a sobrevivência do livro e não se 

perguntar de que maneira seu desaparecimento afetaria a ciência? Como reconhecer mudanças 

na escola e nos processos de ensino e não os relacionar com a atividade científica? 

 Se a cultura do remix defendida por Lessig (2009) é caracterizada pela apropriação 

de conteúdos profissionais por amadores que recombinam esses conteúdos de formas 

diferentes, não estará a própria ciência sujeita a ser remixada? E que consequências daí 

poderiam advir para o progresso do saber científico? 
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E as redes de Baran? Não estará a ciência também caminhando lentamente da 

centralização para a distribuição? E se o processo de mudança para uma rede mais distribuída 

é, como diz Augusto de Franco, a desconstituição de hierarquia, de que modo se poderá 

pensar em ciência o processo de peer-review? 

Não há duvidas de que a ciência já incorporou muitas das facilidades trazidas pelos 

meios digitais. Também ela passou a comunicar-se em velocidade instantânea e em massa, 

graças aos meios eletrônicos. É seguro dizer que estes mesmos meios também permitiram à 

ciência construir as suas tribos sem fronteiras, tribos que também comunicam, trocam 

informações. 

Não é possível ignorar as relações que a maior parte das áreas da ciência tiveram 

com a Internet e depois com a Web, desde o surgimento destas tecnologias. Estas relações 

cresceram no mesmo ritmo da expansão da Web e devem também enfrentar as mudanças e os 

desafios trazidos pela passagem para uma Web 2.0. 

Já há quem fale em uma Ciência 2.023. Mas, o que isso quer dizer? Uma nova 

ciência? Uma mudança profunda na forma de fazer da ciência tradicional? Será que Ciência e 

Ciência 2.0 são dois extremos de uma mesma atividade?  

“O Rei está morto. Vida longa ao Rei”. Lessig (2009), ao comparar a cultura 

read/only e read/write deixa uma lição importante sobre a previsão da morte do monarca. 

Argumenta ele que ninguém defenderia que precisamos de menos cultura read/only, mas 

qualquer um que tenha realmente visto a cultura read/write acredita que precisamos de muito 

mais da segunda. (LESSIG, 2009, p. 87). 

Talvez o mesmo ocorra com a ciência. Não há qualquer tipo de dúvida sobre a 

importância decisiva da ciência atual para a vida da humanidade. Mas, será que uma ciência 

mais distribuída pode trazer benefícios capazes de superar os problemas de sobrevivência da 

humanidade? 

Ciência 1.0 ou Ciência 2.0. Seja qual for o termo, metodologias, vantagens e 

problemas, ainda assim, Ciência. 

 

                                                           
23

 Disponível em: <http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=science-2-point-0-great-new-tool-or-
great-risk>. Acessado em: 27 de Agosto de 2010. 
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3. CONCEITOS DE COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA. 

 

“O significado de comunicação da ciência”, diz Burns et al  (2003) “vem sendo 

atormentado por uma infeliz falta de clareza” (BURNS et al, 2003, p. 183). A afirmação de 

Burns et al (2003) não vem a propósito de sugerir que faltam definições sobre o que significa 

comunicar ciência. Vem, pelo contrário, denunciar a existência de múltiplas definições, 

muitas vezes utilizadas como sinônimos uma das outras. 

Borgman (2007), por exemplo, diz que a comunicação da ciência, em seu sentido 

mais amplo inclui “[...] atividades formais e informais associadas com o uso e a disseminação 

da informação através de canais públicos e privados.” (BORGMAN, 2007, p. 53). 

Neste sentido, para a autora, comunicação formal diz respeito à comunicação que 

“fica disponível por longos períodos de tempo para uma audiência alargada” (BORGMAN, 

2007, p. 54). Comunicação informal por outro lado é efêmera e fica disponível para uma 

audiência restrita. 

A autora não deixa clara a definição de comunicação pública ou privada. Sugere, no 

entanto, que elas possuem similaridades com a comunicação formal e informal. Neste caso, a 

pública dizendo respeito ao que é publicado em periódicos ou revistas, e a privada sendo 

comunicações mais pessoais, via e-mail ou através de conversas. 

Ainda neste modelo, vemos que a combinação destas definições é possível. A 

circulação de um preprint é considerada privada e informal ao mesmo tempo. A circulação do 

mesmo preprint através de repositórios online pode continuar sendo considerada privada por 

ser destinada a uma comunidade específica ou a um grupo de colaboradores, mas ao mesmo 

tempo ser formal, por ficar disponível por longos períodos de tempo podendo atingir um 

público maior. 

Borgman (2007) não vai mais além do que estabelecer estas quatro categorias. Chega 

de fato a afirmar que o conteúdo científico pode ser transformado e retransformado para 

atender audiências diferentes, sem entrar em maiores detalhes em como estas transformações 

são levadas em conta em seu modelo. 
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Em Communicating Science24, Russel (2010) aborda a comunicação da ciência 

dividindo-a em três categorias: profissional, popular e literária. Diz o autor que estas três 

categorias são “órfãs que compartilham uma mesma paternidade.” (RUSSEL, 2010, p. 15). 

Tal paternidade, segundo o autor, é do mesmo tipo daquela “chamada à grande 

renovação do conhecimento” (RUSSEL, 2010, p. 17) promovida por Sir Francis Bacon no 

século XVII, uma renovação que deveria trocar a interpretação dos textos autoritários pela 

observação direta no mundo natural. E conclui que “essa ênfase na observação cuidadosa e 

registro dos eventos é a base da pratica inicial da filosofia natural (ciência), cobertura 

jornalística e ficção literária.” (RUSSEL, 2010, p. 17) . 

Para Russel (2010) foi Daniel Dafoe quem melhor empregou a filosofia baconiana na 

sua prática jornalística e em livros de ficção, criando um estilo de escrita que seria depois 

também adotado pelos praticantes da filosofia natural. Tal estilo consistia em descrever fatos 

e eventos com grande precisão, da maneira mais objetiva possível.  

Partindo deste traço em comum cada uma das categorias se desenvolveu depois de 

forma mais ou menos independente. No século XIX, a comunicação profissional separou-se 

da comunicação popular, com a própria profissionalização da ciência, com a especialização 

das diversas áreas e o subsequente desenvolvimento dos jargões próprios de cada disciplina. 

Assim sendo, para Russel (2010) a comunicação profissional da ciência é constituída 

basicamente pela publicação de livros e artigos científicos. Seria o equivalente à comunicação 

formal da ciência no modelo de Borgman (2007). 

A comunicação popular por sua vez é constituída pela divulgação científica, 

educação científica e jornalismo científico. É curioso notar a escolha de Russel (2010) em 

colocar a educação científica como parte da comunicação popular, dando à atividade um 

estatuto similar ao do jornalismo e da divulgação.  

Por esta classificação Russel (2010) parece sugerir que a educação científica é um 

processo secundário, feito a posteriori, que só existe após o estabelecimento da prática da 

ciência que é então compartilhada com um público mais amplo, não com o principal intuito de 

formar novos praticantes, mas o de oferecer aos estudantes alguns conceitos necessários para 

                                                           
24

 Nicholas Russell, Communicating Science: Professional, Popular, Literary (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2010), 324p. 
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compreender a ciência. Não há dúvidas sobre a relação da educação com a prática científica, 

mas não parece correto reduzir tal relação é mera instrumentalização. 

Por fim, no que diz respeito à comunicação científica feita através da literatura 

Russel (2010) dá ênfase a três contos góticos clássicos, a saber, Frankenstein, Strange Case of 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde e Dracula, considerando-os como contos de horror com forte 

influência científica e precursores do que depois viria a ser o gênero de ficção científica. 

Burns et al (2003), tenta também encontrar uma solução oferecendo sua versão do 

que é comunicação científica: 

“Comunicação da Ciência pode ser definida como o uso de competências 

apropriadas, mídias, atividades e dialogo para produzir uma ou mais das 

seguintes respostas à ciência25: Conscientização (incluindo familiarização com 

novos aspectos da ciência); prazer ou outra resposta afetiva, interesse, opiniões 

e entendimento da ciência (seus conteúdos, processos e fatores sociais).” 

(BURNS et al, 2003, p. 191). 

A abordagem de Burns et al (2003) é diferente das anteriores. Ao invés de criar 

categorias ou modalidades de comunicação da ciência, busca um enunciado que tenta definir 

características que ele julga desejáveis para comunicar ciência.  

 Fica evidente pelas cinco características propostas por Burns et al (2003), no 

entanto, que a sua definição não se aplica à comunicação entre pares e que, apesar de poder 

ser aplicada à educação, passa longe de tentar abarca-la. Conscientização, prazer, interesse, 

opinião e entendimento são características que se relacionam melhor à comunicação pública, 

ou divulgação da ciência. 

O autor chega mesmo a dizer que “a comunicação da ciência tem por objetivo 

aumentar o entendimento e literacia pública da ciência” (BURNS et al, 2003, p. 198). Na 

tentativa de produzir um enunciado contemporâneo, o autor acaba por limitar a abrangência 

do próprio conceito de comunicação, focando unicamente em um momento muito particular 

do processo. 

 

                                                           
25

 Conscientização, prazer, interesse, opiniões e entendimento são traduções de awarenes, enjoyment, interest, 
opinion e understanding. Burns et al adota a sigla AEIOU para se referir a estas cinco características. 
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3.1. Comunicação e construção do conhecimento. 

É notável que, dos modelos apresentados, todos tratem a comunicação já como um 

produto acabado, que necessita apenas ser “empacotado” em diferentes modelos para poder 

ser consumido. Ignoram, como lembra Pombo (2002) citando Schleiemacher, que a 

“comunicação é constitutiva do processo de construção do conhecimento.” (POMBO, 2002, p. 

183). 

A imagem do cientista que se entranha pelos mistérios da natureza e emerge 

vitorioso com o conhecimento conquistado pelo seu esforço individual por vezes ainda 

encontra lugar no imaginário popular, mas não tem qualquer correlação com a prática 

científica. 

A ciência faz-se através do diálogo. Não só pela comunicação direta entre 

investigadores de um mesmo departamento, de departamentos diferentes, ou disciplinas 

distintas. Ou ainda, por publicação dos resultados de uma investigação. A própria 

investigação é feita através do diálogo com o conhecimento adquirido e transmitido pela 

comunidade. Mais uma vez citando Pombo (2002): 

“[...] em cada momento da atividade da ciência, estamos sempre expostos ao 

diálogo com alguém cujos contornos dificilmente podemos desenhar, mas que 

sabemos estar próximo.” (POMBO, 2002, p. 183). 

Para a autora, “todo conhecimento científico supõe a mediação de processos 

comunicativos” (POMBO, 2002, p. 183). Neste sentido, a comunicação se dá em três 

momentos distintos. São eles: 

“[...] 1) comunicação horizontal entre pares (legitimação); 2) comunicação 

transversal entre a ciência e a sociedade (divulgação); 3) comunicação vertical 

entre gerações (ensino).” (POMBO, 2002, p. 183). 
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3.1.1. Comunicação Horizontal entre pares. 

No que diz respeito à comunicação horizontal entre os pares, importa recordar que a 

ciência nasce na cidade grega, que era por excelência um ambiente propício ao diálogo, e em 

estreita articulação com a escola e com suas práticas comunicativas. Encontrou em seguida 

refúgio nos livros que os copistas medievais, pela própria natureza de sua atividade, 

recuperaram do mundo antigo e se dedicaram a conservar e divulgar. 

A invenção da imprensa ampliou o acesso a este conhecimento. Lembra Pombo 

(2002) que no Renascimento o “homem de ciência raramente era um professor” (POMBO, 

2002, p. 187), este papel ficou à cargo dos curiosos que possuíam os meios próprios para se 

aventurarem na prática científica ou eram patrocinados pelos mecenas, caso por exemplo de 

Galileu, Kepler e Tycho Brahe. 

Neste ponto da história o que se viu foi uma mudança profunda da própria ciência. 

Segundo Alexandre Koyré, a atividade rompe com a tradição aristotélica e passa a tratar os 

fenômenos terrestres da mesma forma que os fenômenos celestes. Assiste-se a unificação 

destes dois “mundos”, a geometrização do universo e a infinitização do espaço (KOYRÉ, 

1943, p. 347). É a chamada Revolução Científica que, pra além das mudanças sugeridas por 

Koyré (1943), também viu o centro de legitimação passar dos mecenas para as academias. 

Junto com as academias de ciência vieram os periódicos e, como já visto em Russel 

(2010), o surgimento de um estilo de comunicar ciência que tenta ser o mais objetivo e 

impessoal possível. Pombo (2002) chama atenção para outras mudanças resultantes da 

publicação de artigos em revistas científicas: 

“[...] sistematização dos resultados da investigação, de crítica e eliminação a 

posteriori do erro, da idealização, linearização e logificação do discurso 

científico.” (POMBO, 2002, p. 189). 

Já no século XIX, vemos a profissionalização e fragmentação em novas disciplinas. 

Aqui também há um movimento de mudança do centro de legitimação, das academias de 

ciência para a própria comunidade de pares. Tal mudança só foi possível graças à importância 

e abrangência que os periódicos e revistas especializadas atingiram. 

A novidade do final do século XX é a utilização já bastante presente dos meios 

eletrônicos, em especial a Internet e a Web. O uso do ambiente virtual como meio de 
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comunicação ainda é recente. O que vemos em geral é a digitalização dos artigos científicos 

ou a publicação puramente digital, mas que ainda segue os moldes da comunicação impressa.  

Mesmo assim o impacto é notável. A capacidade de indexação dos artigos por 

mecanismos de busca, a facilidade de navegação de um texto para outro através de hyperlinks 

e o acesso mais abrangente à bibliografia afetaram de forma decisiva a maneira como a 

investigação é levada a cabo e a forma como os resultados são publicados. 

Mas se as facilidades são muitas, também os problemas o são. Entre estes podemos 

citar as questões sobre a propriedade autoral, a qualidade dos textos ou a dificuldade em se 

navegar pela profusão de material distribuído pelos meios eletrônicos. Pombo (2002), no 

entanto, nos deixa uma mensagem otimista ao concluir que em nível da comunicação 

horizontal entre pares, estes novos meios proporcionam a “recuperação do prazer do diálogo”, 

isto é, vão ao encontro do caráter “original e originário da comunicação na construção do 

conhecimento científico.” (POMBO, 2002, p. 209). 

 

3.1.2. Comunicação transversal entre a ciência e a sociedade. 

Trata-se aqui da ciência devolver à sociedade o conhecimento que aquela adquire, 

muitas vezes, financiado por esta. Há uma variedade de formas de se realizar este processo. 

Olga Pombo (2002), por exemplo, afirma que o próprio tratado científico é uma forma de 

comunicação transversal, uma forma de divulgação – se por divulgação se entender a 

comunicação entre a comunidade científica e a sociedade em geral – que “visa a humanidade 

e sua eternidade.” (POMBO, 2002, p. 195). 

Neste primeiro momento é o próprio cientista que se dirige à humanidade. Mas, um 

tal formato exige do leitor o entendimento da linguagem científica, o que nem sempre é 

possível. Para a autora é este o papel dos livros de divulgação. O que eles fazem é traduzir a 

linguagem científica em outra mais compreensível, podendo assim atingir um maior número 

de leitores.  

Só muito mais tarde surge a figura do divulgador de ciência, que faz o papel de 

intermediário entre a ciência e o público. O divulgador não necessariamente é um cientista, 

mas alguém capaz de “navegar” suficientemente bem entre os “dois mundos”. 
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O jornalismo científico é o passo seguinte e vai exerce papel fundamental. Da mesma 

forma em que age como fiscalizador no que diz respeito à política, por exemplo, também o 

faz ao criticar e de algum modo fiscalizar a atividade científica. 

Acrescentaria aqui ainda o movimento que é conhecido por “engajamento público da 

ciência”, que diferente da divulgação científica tradicional ou ao jornalismo científico, tenta 

incluir o cidadão dito leigo nas atividades científicas de diversas maneiras, como por 

exemplo, permitindo que um entusiasta possa auxiliar na coleta de dados para uma 

investigação qualquer sendo supervisionado por um dos investigadores profissionais.  

Este tipo de atividade em algumas ocasiões faz esta aproximação com comunidades 

que são diretamente afetadas pelos resultados da investigação, como por exemplo, uma 

comunidade de pescadores que auxilia no levantamento das populações das mais diferentes 

espécies de peixes em determinado local e seus hábitos de reprodução. De experiências deste 

tipo pode resultar a determinação das melhores épocas para a pesca e no apuramento do 

momento em que a atividade deve ser reduzida de modo a permitir a reprodução destes 

animais. 

Outra tentativa de aproximação do público com a ciência são os chamados “cafés 

científicos”, atividade inspirada nos cafés filosóficos criados pelos franceses no século XVIII. 

A ideia básica por trás desta atividade é a organização de encontros de grupos não muito 

numerosos de profissionais e interessados em um café ou bar, que discutem então de maneira 

informal sobre algum tema científico, por vezes pré-determinado antes do encontro. 

No que diz respeito à Internet e a Web, também aqui temos iniciativas em divulgar 

ciência. A blogosfera científica cresceu muito nos últimos anos, o que permitiu o surgimento 

de sites como o Science Blogs26, que agrega uma série de blogs de ciência feitos, muitas 

vezes, por grandes pesquisadores. Também ferramentas como o YouTube permitiram a 

disseminação de vídeos e documentários relacionados à ciência. Isto, naturalmente, para além 

do acesso gigantesco à informação sobre os resultados da ciência que a internet e a web 

permitem.27 

                                                           
26

 O Science Blogs é uma comunidade de blogs de ciência que também possui uma versão alemã e outra 
brasileira, com blogs em língua portuguesa. 
27

 O acesso à informação via web, tanto no âmbito do desenvolvimento da ciência quanto no âmbito da 
divulgação científica, será melhor desenvolvido nos capítulos 4 e 5. 
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Por fim também a ficção científica, seja na literatura ou em mídias audiovisuais pode 

contribuir para este processo de divulgação da ciência. É certo que os ambientes ficcionais 

criados nem sempre condizem com a realidade da ciência, mas podem levantar questões e 

problemas morais por antecipação, ao extrapolarem a ciência convencional nas quais estas 

estórias e contos estão fundamentalmente sustentados. 

O fato é que, como lembra Olga Pombo, a opinião pública constituída no século 

XVIII “[...] é hoje uma entidade ativa, capaz de se interessar sobre o que existe nos 

laboratórios, de questionar e mesmo pôr em risco os resultados da ciência.” (POMBO, 2002, 

p. 213). 

O ideal de uma ciência capaz de ser completamente autônoma do mundo que a cerca 

já não é, se é que algum dia foi, mais possível. Ao afetar a sociedade, a ciência relaciona-se 

com outros setores de interesse, como a política e a economia. É por isso do interesse da 

própria ciência a existência de um público informado e participativo, “que se interessa, que 

protesta, critica, se revolta, se inquieta, desconfia, resiste, numa palavra, que produz 

inovação.” (POMBO, 2002, p. 214). 

 

3.1.3. Comunicação vertical entre gerações. 

O último ponto do modelo de Pombo (2002) se refere à escola como fator essencial 

para a constituição da própria ciência. “Não há ciência sem educação científica. Não há 

ciência sem escola”, e prossegue: 

“A Ciência é uma tarefa a ser progressivamente realizada, mediante a 

necessária conjugação de esforços dos sábios de todos os tempos e de todas as 

nacionalidades. Mas, justamente por isso, a sua continuidade está dependente 

de instituições que garantam a transmissão às gerações mais novas do 

patrimônio de conhecimentos adquiridos pelas gerações anteriores.” (POMBO, 

2002, p. 201). 

É, portanto, papel da escola permitir que o conhecimento acumulado seja transmitido 

para as próximas gerações. O empreendimento científico é, como lembra Francis Bacon, 

grande demais para ser concluído em uma só geração e, não fosse transmitido, 

recomeçaríamos do zero a cada nova geração. 
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Não se trata aqui de levar cada nova geração a refazer todos os passos dos 

investigadores da geração passada. O ensino é um processo que permite ganhar tempo, 

passando diretamente o conhecimento mais recente, mais importante, para a nova geração. 

Não é preciso retroceder todos os passos em direção ao passado para ensinar ciência. 

Mas transmitir este conhecimento adquirido e formar as novas gerações de 

investigadores não é o único papel da escola. Argumenta Olga Pombo que a escola moderna 

tem outras responsabilidades, como a formação de um público mais participativo, capaz de 

intervir nos processos científicos. Trata-se de favorecer a constituição de um “novo coletivo 

capaz de garantir, não apenas o progresso, mas a democraticidade da ciência, e sua 

proximidade e recentração nos problemas que importam a todos.” (POMBO, 2002, p. 216). 

 

3.2. Comunicação da ciência, agentes comunicadores e comunicação 
transdisciplinar. 

Apesar das diferentes abordagens entre os modelos anteriormente discutidos, todos 

eles parecem estar preocupados fundamentalmente com a organização do conteúdo a ser 

comunicado. Se por um lado estes modelos servem ao propósito de classificar o tipo de 

comunicação da ciência que se pratica, por outro carecem de certas nuances que são melhor 

observadas quando se leva em consideração as duas teses que gostaria de defender a seguir. 

A primeira tese é a de que não é possível falar em comunicação da ciência apenas 

fazendo referência aos tipos de conteúdo que são comunicados. É preciso também levar em 

conta o agente comunicador e o caráter múltiplo que este pode exercer nos diferentes tipos de 

comunicação. 

Já a segunda tese acrescenta ao modelo de Olga Pombo uma quarta fase de 

comunicação que, apesar de se situar no âmbito da divulgação da ciência, não diz respeito à 

comunicação entre comunidade científica e sociedade, mas sim entre diferentes comunidades 

disciplinares. 
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3.2.1. Do caráter múltiplo do agente comunicador. 

Como é evidente, todo o processo comunicativo envolve não só meio e mensagem, 

mas também um sujeito, que chamo aqui de agente comunicador, que tenta transmitir a 

mensagem. 

O agente comunicador pode ser um cientista, um grupo de cientistas, um 

departamento, uma instituição de ensino, e por aí vai. A característica fundamental a ser 

considerada é a de que o agente comunicador é o responsável pela origem direta da 

comunicação do conteúdo através de um meio qualquer, para um público específico. 

Como exemplo pode-se usar o caso da publicação da teoria da relatividade restrita. 

Neste caso, temos Albert Einstein como agente comunicador, publicando a teoria, que é a 

mensagem, através de um artigo impresso, que é o meio, destinado à comunidade de físicos, 

que é o público alvo específico. 

Outro caso, este mais particular, é o de Nicolas Bourbaki. Bourbaki não era uma 

pessoa real, era um pseudónimo utilizado por um grupo de matemáticos preocupados em 

desenvolver a teoria dos conjuntos. Neste caso, é Bourbaki o agente comunicador, ainda que 

ele seja apenas um pseudónimo. Os livros publicados são creditados à figura fictícia do 

matemático e, para qualquer efeito prático, era com Bourbaki que a comunidade de 

matemáticos dialogava. 

O mesmo caso anterior é válido para definir o agente comunicador do material 

constituído por institutos e governos. Por exemplo, é o governo o agente comunicador dos 

resultados do senso de muitos países. Da mesma maneira, o instituto de pesquisa é o agente 

comunicador de, por exemplo, pesquisas que tentam avaliar intenção de votos durante 

eleições ou referendos. 

Em artigos com múltiplos autores, considera-se o conjunto dos autores como agente 

comunicador. Livros com mais de um autor seguem pela mesma regra dos artigos, a não ser 

que sejam coletâneas de textos ou a publicação das comunicações de um congresso, por 

exemplo. Neste caso, se nos referimos diretamente ao livro, consideramos como agente 

comunicador o responsável pela publicação, normalmente o editor. Já se nos referimos a 

textos específicos da obra, então, o agente comunicador é o próprio autor. 
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Uma vez que o conceito de agente comunicador está definido, é importante 

demonstrar de que forma ele se relaciona com os modelos de comunicação apresentados 

anteriormente. Para tal irei ater-me apenas ao modelo de Pombo (2002) que é mais abrangente 

e conciso do que os outros. 

Como visto anteriormente, a comunicação da ciência divide-se em três momentos 

distintos: a comunicação horizontal feita entre os pares, a comunicação vertical feita entre as 

gerações e a comunicação transversal entre ciência e sociedade. Em cada um dos casos, como 

é evidente, há sempre um agente comunicador responsável pela ação de transmitir a 

mensagem, e, em muitas ocasiões, as três fases são levadas a cabo por um mesmo agente. 

Cabe aqui então explicar o papel múltiplo que os agentes podem exercer. Tomando 

por certo as três fases da comunicação da ciência, sabemos que cada uma dialoga com 

públicos distintos. Ora, da mesma forma que um conhecimento científico pode ser 

comunicado através das três instâncias já discutidas, também o agente comunicador pode agir 

em cada uma delas. 

O mesmo sábio que comunica com a sua comunidade, pode também ser o sábio que 

escreve o livro de divulgação científica e, por fim, ser o mestre que transmite esse 

conhecimento para a próxima geração. 

Peguemos Albert Einstein novamente como exemplo de agente comunicador que 

agiu nas três instâncias de comunicação da ciência. Os seus artigos direcionados aos seus 

pares são, como é evidente, contribuições no que diz respeito á comunicação horizontal. Mas 

Einstein também publicou livros de divulgação28, agindo assim no âmbito da comunicação 

transversal, além de ter dado aulas de física teórica em Princeton, portanto, comunicando 

ciência de forma vertical, entre as gerações. 

Outro exemplo é o do astrobiólogo Carl Sagan, muito conhecido pelos seus trabalhos 

em divulgação da ciência, mas que também deu aulas na universidade de Cornell, além de ter 

tido papel fundamental na descoberta da temperatura da superfície de Vênus, entre outras 

contribuições para a astronomia. 

                                                           
28

 Enquanto o The World as I See é uma obra mais filosófica do que de divulgação científica por assim dizer, 
Ideas and Opinions e Einstein on Cosmic Religion and Other Opinions and Aphorism são coletâneas de textos 
que misturam filosofia, opinião, e alguns textos de divulgação científica propriamente dita. 
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Há ainda um caso mais particular que deve ser considerado. É o caso das publicações 

multidisciplinares, como a Nature, a Science, e outras revistas similares. Os periódicos, 

diferentemente dos livros que são coletâneas de artigos ou publicações relativas à colóquios e 

congressos nos quais, como já dito, o agente comunicador do volume como um todo é o 

editor, são eles próprios agentes comunicativos, não devendo serem considerados como 

simples meios de publicação. 

O caso aqui é entender que a mesma publicação funciona em dois níveis diferentes 

da comunicação da ciência, justamente por ser multidisciplinar. Funciona ao nível da 

comunicação horizontal, ao publicar artigos direcionados especificamente a determinadas 

comunidades de pares, mas ao mesmo tempo, cumpre o papel de divulgação científica ao 

permitir que outras comunidades disciplinares tenham acesso a estes mesmos artigos. Esta 

divulgação da ciência entre comunidades científicas distintas será abordada no próximo 

tópico.  

Há ainda que compreender que a relação entre o agente comunicador, mensagem e 

seu público alvo é importante na definição do tipo de comunicação que se pretende. Apesar 

disso, não se trata de uma relação inalienável. Embora existam, como bem chama atenção 

Pombo (2002), figuras intermediárias como o divulgador e o jornalista de ciência, que fazem 

a ponte e traduzem a mensagem de uma instância à outra, há casos em que o conteúdo pode 

servir às três instâncias sem precisar destas figuras intermédias.  

Casos deste tipo talvez sejam mais comuns quando consideramos a comunicação da 

ciência através da Web e Web 2.0. A comunicação através da mídia impressa, pela própria 

natureza do veículo que publica, resulta na “filtragem”29 do publico alvo e torna mais 

pronunciadas as fronteiras entre a comunicação entre os pares, entre ciência e sociedade e 

entre as gerações. A Web, e em especial a Web 2.0, subverte este processo, deixando a cargo 

de cada indivíduo o papel de filtrar os seus próprios interesses no mar de informações que a 

rede disponibiliza.  

Daí não poder ser possível definir os tipos de comunicação da ciência de um 

determinado conteúdo sem analisar o processo como um todo. Por outras palavras, não é 

possível adotar um rótulo para definir uma comunicação apenas levando em consideração a 

                                                           
29

 Tal “filtro” não impede que os conteúdos atinjam outros públicos que nãos aos quais as publicações estão 
direcionadas, mas justamente por seus caráteres específicos, também não facilitam tal processo. Resulta daí as 
fronteiras entre os diferentes tipos de comunicação serem mais pronunciadas. 
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mensagem. É preciso saber quem comunica, o que comunica e a quem comunica para, só 

então, podermos definir em qual instância, ou instâncias, se comunica. 

 

3.2.2. Divulgação Transdisciplinar. 

Uma das características compartilhadas entre os modelos de comunicação discutidos 

até aqui é que todos eles tratam a ciência como um corpo de conhecimento unificado, 

conhecido por todos os seus membros, se não de forma detalhada, ao menos em termos gerais. 

Tem-se então a impressão que toda a comunicação feita entre membros da comunidade 

científica se dá a nível da comunicação horizontal, isto é, da legitimação, o que não é verdade. 

E não é verdade por que a ciência não é tal corpo unificado, uniforme. É preciso aqui 

olhara para a ciência em outra escala. Da mesma forma que um grão de areia a olho nu parece 

ser sólido, também a ciência “a olho nu” o parece. Mas sabemos que o grão de areia é 

constituído de átomos que se agrupam em determinada formação. Em uma escala mais 

ampliada, nem o grão de areia, nem a ciência, são estruturas uniformes, contínuas, sólidas. 

A história das ciências já passou por problemas similares ao interpretar determinados 

fatos. Por exemplo, a Revolução Científica do século XVII. Não há duvida, quando se olha 

para trás, que houve uma mudança muito grande na maneira de se fazer ciência quando da 

passagem do século XVI para o século XVII.  

Ora, apesar da certeza de que houve uma mudança, ela só é perceptível quando se 

analisa a história do ponto de vista de um período de tempo mais alargado, o que Braudel 

(1989) chamou de longue durée. O termo longue durée vem por oposição ao termo l’histoire 

événementielle, que indica eventos na história cujos contornos são bem conhecidos e que são 

melhor apreciados quando analisados em curto período de tempo. 

Talvez seja possível falar de ciência de uma forma mais geral em determinados 

assuntos, mas certamente não é o caso da comunicação da ciência. Aqui é preciso colocar a 

ciência sob a lente do microscópio e considera-la como um empreendimento levado a cabo 

por uma série de comunidades menores, as comunidades disciplinares. 
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Essas comunidades, “autônomas, fechadas sobre si, rivais, competitivas” (POMBO, 

2002, p. 190), são fruto do processo de fragmentação da ciência que, como lembra Olga 

Pombo, também está relacionada com os processos de comunicação: 

“[...] Ora, mais uma vez, essas transformações [reforço e alargamento da 

comunidade científica] fazem-se pela intensificação da comunicação entre 

pares: a explosão das revistas especializadas, o incremento dos contatos 

informais (viagens, bolsas, programas de intercâmbio, professores visitantes), a 

proliferação de encontros, colóquios, congressos, simpósios, conferencias de 

todos os tipos.” (POMBO, 2002, p. 190). 

Mas se a intensificação da comunicação entre pares acaba por reforçar a 

fragmentação da ciência e a autonomia dessas comunidades disciplinares, o processo volta-se 

contra si no sentido em que promove também o afastamento cada vez maior entre 

comunidades disciplinares que não compartilham entre si muitas semelhanças. 

 Isso por que a ciência é constituída por pessoas, e portanto, é uma estrutura social 

organizada. E como já foi dito por Augusto de Franco, as estruturas sociais não são nada se 

não forem redes, como lembra Franco (2009), e redes possuem uma maneira muito particular 

de organizar os seus componentes através de um fenômeno conhecido como clustering. 

Um cluster é um agrupamento de elementos que internamente possuem um padrão de 

relação mais denso e externamente, mais disperso (MISHRA, 2007, p. 1). Por outras palavras, 

elementos que compartilham características semelhantes tendem a atrair-se e a agrupar-se, 

distanciando-se dos elementos de menor semelhança.  

A organização dos elementos das redes sociais tem, portanto, uma distribuição 

menos uniforme, mais organizada em grupos que se alinham seguindo as regras de relação. A 

imagem abaixo dá uma ideia de como uma rede se organiza em clusters. 



49 

 

 

Figura 2: Modelo de Organização de redes em Clusters. 

Ora, se a comunidade científica no seu conjunto é uma rede, como dito 

anteriormente, então os membros dessa comunidade, os cientistas, são os nodos e as 

comunidades disciplinares são os clusters, como representado na figura anterior. Desta forma, 

todos os cientistas, como é obvio, fazem parte da comunidade científica geral, mas 

organizam-se em comunidades menores dentro desta, de acordo com seus interesses e 

semelhanças. 

Daí pode-se concluir o efeito para o qual chamei a atenção. É verdade que existem 

mais cientistas vivos hoje do que em toda a história da ciência. É verdade que o conhecimento 

científico se desenvolve cada vez mais rapidamente. É verdade que os meios de comunicação 

entre os pares se foram intensificando grandemente no último século. Mas também é verdade 

que desse movimento resultam comunidades disciplinares que pouco ou nada tem a ver umas 

com as outras. 

A fragmentação da ciência, a multiplicação acelerada de seu corpo de conhecimento 

e o afastamento das comunidades disciplinares obrigam a considerar que a comunicação 

horizontal entre os pares, a legitimação, é um movimento de comunicação mais estreito do 

que geralmente é considerado. 

Isso por que, sendo estas comunidades disciplinares autônomas, são elas próprias 

responsáveis por sua legitimação, o que acaba por estreitar a própria noção de pares aos 

membros de comunidades disciplinares específicas, e não a toda a comunidade científica 
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como as vezes se imagina. Desta forma é preciso assumir que a comunicação entre membros 

da comunidade científica nem sempre se dá de forma exclusivamente horizontal. 

Pode-se dizer que no âmbito do ensino é possível considerar que há comunicação 

entre membros da comunidade científica fora da instância horizontal, mas não em qualquer 

ocasião. No que diz respeito aos níveis mais básicos do ensino, por exemplo, essa concepção 

não faz sentido. Um aluno de graduação não é exatamente um membro da comunidade 

científica em seu sentido pleno, não se tratando, portanto, de comunicação entre membros da 

comunidade. No entanto, talvez seja possível dizer que ao nível da pós-graduação a relação 

entre mestre e aprendiz se dá entre membros da comunidade científica, ainda que nem sempre 

entre pares e certamente não de forma horizontal.  

Mas é ao nível da divulgação da ciência em que esta comunicação assume contornos 

mais particulares.  Isso por que não é mais possível falar em divulgação somente entre ciência 

e sociedade. Muitas vezes a divulgação ocorre entre membros da comunidade científica, 

portanto de forma horizontal, mas entre membros de comunidades disciplinares distintas, 

portanto fora do âmbito da legitimação. 

Isso significa que é preciso então considerar um quarto movimento comunicativo, 

além dos três já abordados por Pombo (2002). Trata-se de uma comunicação que é horizontal 

no sentido em que é feita entre cientistas, que se passa no âmbito da divulgação da ciência, 

não de forma transversal (entre ciência e sociedade) mas sim de forma transdisciplinar, ou 

seja, entre diferentes comunidades disciplinares. 

 Essa comunicação transdisciplinar tem papel fundamental já que ajuda a diminuir a 

distância entre comunidades disciplinares sem muita afinidade. Com efeito, ao permitir a 

circulação do corpo de conhecimento de umas disciplinas para outras, acaba por promover a 

pluralidade de ideias e troca de conceitos que, eventualmente, podem resultar no surgimento 

de novas comunidades disciplinares e no entendimento de fenômenos naturais que só podem 

ser explicados quando abordados de forma multidisciplinar. A astrobiologia, já citada 

anteriormente, é um caso de comunidade multidisciplinar, que se vale de conceitos da 

biologia e astronomia para tentar entender de que maneira as formas biológicas são afetadas 

por diferentes condições astronômicas. Por seu lado, fotossíntese é um bom exemplo de um 
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fenômeno que só pode ser explicado através da adoção de conceitos construídos em 

comunidades distintas.30 

A astrobiologia e a fotossíntese são exemplos simples, mas que servem muito bem ao 

propósito de mostrar que, com a fragmentação e especialização cada vez maior das 

comunidades científicas, esse processo de comunicação transdisciplinar é fundamental para a 

interação das diferentes comunidades disciplinares. 

Não é possível continuar a falar de comunicação da ciência e Web 2.0 sem que se 

adote para isso um dos modelos apresentados. Neste sentido não é difícil optar para o modelo 

de Olga Pombo. No entanto, é necessário ampliá-lo para também levar em consideração a 

comunicação transdisciplinar feita no âmbito do nível designado por divulgação da ciência. 

Quer isto dizer que, a nosso ver, devem ser considerados 4 níveis e não 3, como 

defende Pombo (2002). Quer-nos parecer que estes quatro níveis da comunicação em ciência, 

a comunicação horizontal entre pares, a comunicação vertical entre gerações, a comunicação 

transversal entre ciência e sociedade e a comunicação transdisciplinar entre comunidades 

diferentes, conseguem abarcar de forma geral o fenômeno da comunicação em ciência na 

atualidade. 

No que diz respeito ao modelo de Borgman (2007), os conceitos de comunicação 

formal e informal, privada e pública são muito genéricos, podendo ser adotados em qualquer 

uma das quatro instâncias comunicativas acima. Pelas definições de Borgman (2007), a 

publicação de artigos em periódicos, ou os manuais utilizados no ensino fazem parte da 

comunicação formal e pública. Livros de divulgação científica ou artigos do mesmo caráter 

publicados em outros meios são, de forma semelhante, comunicação informal. 

O modelo de Russel (2010) também pode ser retrabalhado dentro das quatro 

instâncias de comunicação aqui propostas. O que Russel (2010) chama de comunicação 

profissional nada mais é do que a comunicação horizontal entre os pares, a legitimação. 

Divulgação da ciência é, como é evidente, o equivalente à comunicação transversal, já que 

Russel não considera a possibilidade de divulgação entre membros da comunidade científica. 

O que ele chama de engajamento público pode também ser incluído como comunicação 

transversal, já que é feito entre ciência e sociedade. A literatura de ficção é um caso mais 

                                                           
30

 A fotossíntese é um processo bioquímico, especialmente importante pra biologia e que só é completamente 
compreendido quando se leva em consideração o efeito fotoelétrico, desenvolvido no âmbito da física.  
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particular. É possível classificar este tipo de trabalho como divulgação da ciência, mas é 

preciso ter em consideração o tipo e a forma como a ciência é trabalhada nestes casos. 

Por fim, o modelo de Burns et al (2002) funciona muito mais como um conjunto de 

diretrizes (a lembrar, conscientização, prazer, interesse, opiniões e entendimento) do que 

como um verdadeiro modelo por assim dizer. Os autores estão mais preocupados em definir o 

que é desejável em um conteúdo de comunicação científica, mas a forma como o fazem não 

faz sentido quando aplicado à comunicação entre pares. Funciona, no entanto, no que diz 

respeito à comunicação transversal e, talvez, também no que diz respeito à comunicação 

transdisciplinar e ao ensino. 
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4. Ciência 2.0: Comunicação horizontal da ciência em um ambiente aberto. 

 

“Conteúdo não é rei” disse Odlyzko (2008) em desacordo com a noção do final do 

século XX sobre a visão que se tinha da Internet e do processo de convergência dos outros 

meios de comunicação eletrônicos nesta última.  Para o autor, a importância da Internet e das 

mídias convergentes se encontra na maneira como as pessoas se conectam. O conteúdo tem 

sua importância, mas é secundário para o processo. 

Waldrop (2008) cita a analogia feita por Christopher Surridge, que tem uma 

mensagem similar, mas voltada à ciência. Diz ele que “ciência acontece não apenas por 

pessoas realizando experimentos, mas por pessoas que estão discutindo estes experimentos.” 

(WALDROP, 2008, p. 69). 

Essa valorização da noção de colaboração entre pessoas esta na gênese da ciência. 

Como já visto31, o diálogo no seio da comunidade é fator fundamental na construção do 

conhecimento científico. Ainda assim, é preciso lembrar que com a especialização e 

fragmentação da ciência, as comunidades disciplinares desenvolveram autonomia e tornaram-

se “fechadas sobre si, rivais, competitivas.” (POMBO, 2002, p. 190) 

Mais do que isso, os próprios membros das comunidades tornaram-se competitivos 

entre si. Este movimento está relacionado à profissionalização da atividade científica e com os 

mecanismos de avaliação profissionais estabelecidos. É o caso, por exemplo, dos índices de 

classificação por publicação de artigos e citações, como o h-índex32 e o g-índex33, utilizados 

frequentemente para determinar a posição acadêmica e profissional dos membros da 

comunidade científica.  

A luta por financiamentos e a investigação levada a cabo pela iniciativa privada, com 

o intuito de produzir novas patentes, intensificou ainda mais este cenário. Isso não significa 

que a ciência não depende mais do diálogo da comunidade, significa apenas que este diálogo 

é mais velado, mais reservado.  

                                                           
31

 Capítulo 3.1 – Comunicação e Construção do Conhecimento. 
32

 J. E. Hirsch, “An index to quantify an individual's scientific research output,” Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America, 46 (2005), 16569-16572. 
33

 Philip Ball, “Index aims for fair ranking of scientist,” Nature, 436 (2005), 900. 
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Neste sentido temos uma comunidade intensamente preocupada com a questão da 

prioridade sobre determinada descoberta, proteção excessiva sobre a investigação em 

andamento e que valoriza em excesso o momento da publicação dos resultados da 

investigação.  

O resultado deste cenário é uma ciência que ainda se encontra no paradigma aonde o 

conteúdo é rei. Uma ciência descrita como “Ciência 1.0”, em oposição ao termo “Ciência 

2.0”, cunhado por Waldrop (2008). 

A escolha do termo tem relação direta com a Web 2.0. Para Waldrop (2008) trata-se 

de uma nova maneira de fazer ciência, resgatando a preocupação com a colaboração em 

contrapartida à competição, e buscando nas ferramentas colaborativas da Web 2.0 uma nova 

forma de trabalhar. 

O fenômeno ainda é recente. Não são muitas as iniciativas que procuram levar à 

ciência ferramentas capazes de criar este ambiente altamente colaborativo, e as que existem 

precisam lidar com questões como copyrights, patentes, proteção dos resultados ainda não 

publicados e etc. Questões que não se aplicam a este ambiente colaborativo da forma em que 

se aplicam ao modo tradicional de se fazer ciência. 

As mudanças provocadas pelo uso da Web 2.0 como plataforma para se fazer ciência 

podem ser divididas em três pontos fundamentais. O primeiro é sobre como a Web 2.0 

permite novas formas de se produzir investigação, se valendo de um ambiente altamente 

colaborativo para isso. Trata-se aqui da Ciência 2.0 por excelência. 

O segundo ponto é de que forma o meio digital pode ser usado para a publicação dos 

resultados da investigação sem sofrer dos mesmos limites que a publicação pelos meios 

tradicionais resulta, podendo ir além dos limites de espaço impostos pelos periódicos, utilizar 

os mais variados tipos de mídia para enriquecer a apresentação dos resultados e, talvez a 

característica mais importante, permitir acesso livre e gratuito aos resultados. 

Estes dois pontos, Ciência 2.0 e livre acesso à produção científica são normalmente 

as questões mais citadas como relevantes para esta nova forma de fazer ciência. Mas acredito 

que é preciso ainda considerar um terceiro ponto, que é a forma como a investigação e 

publicação na Web 2.0 acabam por permitir que a ciência se torne mais democrática, 

resgatando um pouco da atividade científica feita fora da academia, através da cultura do 
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remix defendida por Lessig (2009), e pelos movimentos de ciência amadora, ou a chamada 

“ciência cidadã.”34 

Este três elementos, Ciência 2.0, Livre Acesso e Ciência Cidadã, formam a base de 

sustentação deste novo modelo que é muito mais do que a adoção de um novo meio de 

comunicação. É a adoção de uma nova cultura que valoriza muito mais a interação entre seus 

integrantes, e aonde o conteúdo não é simplesmente tratado como uma commodity.35 

 

4.1.  Investigação 2.0. 

“Muitas atividades importantes relacionadas com a ciência e investigação” diz 

Breivik et al (2009), “estão se passando no mundo desconectado de ontem não estando em dia 

com uma realidade cada vez mais online.” (BREIVIK et al, 2009, p. 181). 

Santos et al (2009) alega que “wikis se tornaram um meio popular para compartilhar 

dados e descobertas científicas,” e completa Olds (2008): 

“A noção chave é a de que este tipo de ferramenta oferece potencial para a 

aceleração das descobertas científicas baseadas na facilidade de colaboração e 

compartilhamento de métodos e dados experimentais.” (OLDS, 2008, p. 1). 

Por fim, Breivik et al (2009) pede que imaginemos “a mistura de Facebook, 

LinkedIn, Youtube e IMDb, só que feito sob medida para cientistas. Uma ferramenta para 

conteúdo gerado por usuário, fornecido pelos próprios cientistas.” (BREIVIK et al, 2009, p. 

181). 

Vale recordar que a Web 2.0 é muito mais uma mudança de atitude do que de 

tecnologia, o que também é verdadeiro para a Ciência 2.0. Trata-se muito mais da valorização 

da livre troca de informação, da descentralização do conhecimento e incentivo da colaboração 

livre em geral. É por isso curioso ver como os investigadores citados estão muito mais 

focados nas ferramentas, deixando de lado a discussão do que deve ser levado em conta 

quando se quer produzir uma ferramenta alinhada com os ideais dessa nova ciência. 
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 Tradução de Citzen Science. 
35

 Produto, mercadoria. 
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É preciso buscar uma metodologia que possa ser construída de modo a aproveitar da 

melhor forma possível estas ferramentas Web 2.0, de modo a permitir que linhas de 

investigação tradicionais possam ser beneficiadas e, em última instância, que linhas de 

investigação possam ser pensadas para funcionarem completamente em um ambiente virtual.  

Um dos caminhos para se compreender o que é trabalhar em um ambiente mais 

distribuído é olhar para a comunidade de desenvolvedores de softwares de código livre, em 

que o representante mais proeminente é o sistema operacional Linux. A filosofia desta 

comunidade é a de que o valor do software se encontra não nas linhas de código que o 

compõe, mas na comunidade que se forma ao redor de um projeto para, de forma totalmente 

colaborativa, produzir algo que possa ser utilizado ou modificado por qualquer pessoa. 

A comunidade de software livre, que já existe a mais de duas décadas, de certa forma 

antecipou o que viria a ser a Web 2.0, mesmo trabalhando em um período em que a Web 

ainda não havia sido criada. Atualmente plataformas online de trabalho foram desenvolvidas 

para permitir um melhor gerenciamento do desenvolvimento deste tipo de software. 

O processo de trabalho é iniciado com a criação de um projeto, da definição de que 

tipo de software será desenvolvido e para qual utilidade. Os envolvidos então podem escrever 

partes individuais do software e disponibilizar o código através do aplicativo de 

gerenciamento online, ou de outro tipo de repositório ou site. 

Uma vez que o projeto tenha sido iniciado, ele fica disponível para qualquer um que 

queira contribuir de alguma forma. Atualmente é comum membros da comunidade que não 

possuem conhecimento em programação contribuírem para o projeto reportando problemas, 

fazendo sugestões para novas funções ou para a melhoria de funções já existentes, as vezes 

doando ajuda financeira dependendo da complexidade do projeto, trabalhando com a 

produção da interface gráfica do usuário, e etc.  

Dependendo do tamanho do projeto, é comum que haja pessoas responsáveis por 

coordenar os rumos que o desenvolvimento do software deve tomar, além de manter a 

comunidade interessada no projeto. Há mesmo casos em que o projeto está sob a 

responsabilidade de uma empresa ou fundação. Nestes casos a colaboração com o projeto 

continua sendo livre para todos que queiram participar, mas a decisão final sobre como 

aproveitar esta colaboração fica a cargo dos responsáveis pelo projeto. 
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Este exemplo pode ser tomado para o desenvolvimento de linhas de investigação 

similares. É preciso encontrar um meio de organizar uma comunidade de pessoas ao redor de 

um objetivo qualquer, permitir que elas contribuam em qualquer medida e oferecer os 

resultados de forma livre e gratuita de volta à comunidade. 

É evidente que o “objeto” de trabalho de uma comunidade de software livre e da 

ciência é completamente diferente e algumas questões levantadas por este tipo de proposta 

precisam ser levadas em conta. Uma delas tem a ver com a questão da profissionalização. 

Muitos projetos de software livre são feitos por hobby, no tempo livre do voluntário 

e, por seu caráter altamente colaborativo, dificilmente podem ser contabilizados em um 

currículo. Pra ciência o desafio seria o mesmo. É possível desenvolver uma investigação deste 

tipo levada a cabo por cientistas em seu tempo livre? E qual o estatuto desta investigação para 

a comunidade internacional? Ela tem o mesmo valor de uma investigação feita de forma 

tradicional? É possível creditar cada cientista por sua contribuição? Ou nestes casos, assim 

como os resultados da investigação, os créditos ficam para a comunidade como um todo ao 

invés de para o indivíduo? 

Outra questão que deve ser levada em conta tem a ver com o financiamento. Linhas 

de investigação livres podem não ser muito atraentes para receberem financiamentos da 

iniciativa privada ou mesmo financiamentos do governo. Mas ainda que elas existam, quem 

fica responsável nestes casos por proteger o interesse da comunidade ao mesmo passo em que 

lida com questões relacionadas ao financiamento? 

Para a ciência, acima de todas estas questões, fica a pergunta de se é possível realizar 

investigações totalmente livres de forma profissional ou se este tipo de investigação está 

condenada a ser levada a cabo de forma casual, no tempo livre que cada membro da 

comunidade interessado em contribuir puder disponibilizar. 

É muito provável que respostas para estas perguntas só irão surgir conforme for se 

experimentando, ainda que gradativamente, ideias e conceitos desenvolvidos com base nos 

princípios da Ciência 2.0.36 

Com tantas dificuldades a serem resolvidas é preciso fazer a pergunta de se vale 

realmente a pena buscar, nessa economia da partilha, abrigo para uma nova maneira de se 
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 Livre troca de informação, descentralização do conhecimento e incentivo da colaboração livre em geral 
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fazer ciência. Meu ponto é que há vantagens em se adotar este modelo, embora estas 

vantagens não devam ser extrapoláveis para toda a ciência. Neste sentido é preciso primeiro 

identificar que áreas podem se beneficiar mais neste tipo de ambiente. 

De forma geral as ciências aplicadas, muitas vezes financiadas pelo poder privado 

que visa o retorno do investimento na forma de registro de novas patentes não me parecem 

estar em conformidade com uma ciência fundamentada na cultura da troca livre de 

informação. Nestes casos a competição é uma força benéfica, na medida em que promove a 

constante necessidade de inovação. 

Por outro lado, as ciências mais fundamentais, as ciências de base, não estão sujeitas 

à necessidade de gerar retorno para o investimento, ou ao menos não da maneira como as 

ciências aplicadas estão. Desta forma, um ambiente menos hierarquizado, capaz de promover 

a colaboração e troca de informação é mais desejável, no medida em que o livre diálogo entre 

a comunidade pode se mostrar mais produtivo na busca de soluções para determinados 

problemas e refinamento de ideias já propostas. 

Com efeito, uma das vantagens de uma “ciência livre”37 é a possibilidade de se ter 

comunidades mais heterogêneas no que diz respeito aos seus interesses, experiências passadas 

e cultura. Lessig (2009) chama a atenção para o estudo do economista Scott Page que 

demonstrou que a capacidade de uma comunidade em resolver problemas não está associada 

somente com a aptidão de seus membros, mas também com a diversidade deles. “O aumento 

de diversidade” diz Lessig (2009) “é tão importante quando o aumento da aptidão.” (LESSIG, 

2009, p. 151). 

Além disso, a diminuição da hierarquia da comunidade coloca todos os seus 

membros em patamares de importância semelhante, o que pode se resultar em uma 

comunidade mais engajada, mais unida. 

Seja como for, enquanto estas questões ficam para serem discutidas pela ciência, é 

preciso continuar com o movimento de integração de ferramentas online de colaboração nos 

modelos já tradicionais de se trabalhar. Já se pode contar com um bom número de ferramentas 

online que, fundamentadas na filosofia Web 2.0, já trazem benefícios para linhas de 

investigação tradicionais e mesmo no trabalho individual do investigador. 
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 No mesmo sentido em que “software livre” faz referência a uma metodologia de trabalho compartilhado. 
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É o caso, por exemplo, do OpenWetWare, que adotou o aplicativo e o modelo de 

trabalho desenvolvidos pela Wikimedia Foundation, empresa responsável por gerenciar a 

Wikipedia, para “promover o compartilhamento de informação, conhecimento, e sabedoria 

entre os investigadores e grupos que trabalham com biologia e bioengenharia.”38 

O que o projeto faz é fornecer um ambiente aonde investigadores e grupos de 

investigação podem se inscrever e trabalhar em conjunto para compartilhar protocolos 

laboratoriais. Estes protocolos podem ser discutidos, editados, reeditados e melhorados por 

qualquer membro do site, e a informação fica disponível abertamente para qualquer pessoa 

interessada, mesmo as que não possuem registro no site. 

De forma similar ao OpenWetWare, o WikiPathways também adota o modelo de 

“wiki” para “facilitar a contribuição e manutenção de informações sobre vias metabólicas 

para a comunidade de biologia.”39 

Outras ferramentas similares, como o Wikigenes, que é constituído de centenas de 

artigos sobre genes, proteínas e etc, editados de forma colaborativa pelos usuários, e o 

myExperiment, que tem por objetivo compartilhar fluxos de trabalhos científicos e tarefas 

computacionais relacionadas, apostam no sistema de wiki e na colaboração da comunidade 

para construírem uma base de informações que podem ser compartilhadas, discutidas e 

gerenciadas. 

Já o ResearchGate busca inspiração nas redes sociais, como o Facebook, para 

construir uma plataforma social específica para cientistas. Através do site é possível encontrar 

investigadores que trabalham em áreas similares, postar métodos e criar discussões, ter acesso 

a artigos, conferências e assim por diante.  

O Mendeley é uma ferramenta originalmente criada para auxiliar na gestão de 

bibliotecas de artigos científicos. Mais recentemente o software adicionou funções sociais 

baseadas em um perfil que é construído em parte pelo usuário e em parte pelo aplicativo, que 

consegue identificar o tipo de artigos que compõem a biblioteca e com estas informações, 

passa a recomendar outros artigos e textos que o usuário possa se interessar, além de fornecer 

o contato com o perfil de outros investigadores cujos trabalhos desenvolvidos são 

semelhantes. 
                                                           
38

 Disponível em: <http://openwetware.org/wiki/Main_Page>. Acessado em: 13 de Outubro de 2010. 
39

 Disponível em: <http://wikipathways.org/index.php/WikiPathways:About>. Acessado em: 13 de Outubro de 
2010. 
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O software também permite a criação de grupos temáticos que podem ser 

configurados de modo a permitir que qualquer usuário do aplicativo possa se associar ao 

grupo e compartilhar artigos e textos que possam ser interessantes. Com três anos de 

existência, o Mendeley já possui a maior base de dados de artigos científicos, que dobra de 

tamanho a cada 10 semanas.40 

Por fim, temos ainda o SciVee, uma espécie de YouTube científico que permite a 

postagem de vídeos detalhados sobre procedimentos e experimentos, vídeos educacionais ou 

conferências que na melhor filosofia Web 2.0, são disponibilizados pela comunidade, para a 

comunidade, de graça. 

 

4.2.  Publicação em ambiente digital. 

“A ciência não existiria”, defende Montgomery (1999), “se os cientistas não fossem 

escritores”. É muito difícil, tendo em vista não só a história da ciência mas também a história 

da própria humanidade, discordar da afirmação deste autor. 

Como já visto anteriormente, a palavra escrita trouxe consigo uma série de 

propriedades fundamentais sem as quais não seria possível sequer pensar em ciência, 

nomeadamente reprodutibilidade, permanência e abrangência, características estas que 

ganhariam ainda mais força com o advento da imprensa de tipos móveis. 

Para o homem, trata-se da capacidade em ter acesso ao conhecimento previamente 

adquirido, dialogar com os grandes pensadores do passado e, ao mesmo tempo, com os novos 

pensadores, ainda que estes estejam distantes geograficamente. 

Uma vez que a tecnologia havia sido criada e a mídia se estabelecido, restou à 

ciência41 descobrir por si própria como utilizar estes recursos para transmitir sua mensagem. 

Mesmo um olhar superficial para a produção intelectual inicial dos primeiros “dias” do 
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 Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/media/pda/2010/jul/05/mendeley-activate>. Acessado em: 13 
de Outubro de 2010. 
41

 E aqui uso o termo de forma um pouco anacrônica para incluir figuras importantes como Kepler e Galileu 
que, muito embora vivessem em um período pré-revolução científica, foram de extrema importância para o 
nascimento da ciência moderna. 
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período pós-revolução científica até os dias de hoje, mostra que o discurso científico já 

experimento com os mais variados estilos literários42. 

Montgomery (1999) chama atenção a este fato quando diz que “a linguagem usada 

pelos cientistas do passado, como Darwin ou Harvey, não parece muito científica nos dias de 

hoje”. Se voltarmos para Galileu ou Kepler vemos que ambos são também bons exemplos do 

que Montgomery (1999) diz. 

Os livros de Kepler são sempre lembrados neste sentido, justamente por 

apresentarem uma variedade de assuntos, como música, geometria, astrologia e astronomia. 

Kepler parecia aceitar que todos estes temas compartilhavam entre si certa unidade. É por isso 

curioso saber que ele chega à sua famosa terceira lei ao relacionar o movimento dos planetas 

com escalas musicais. 

Galileu, por sua vez, não chegava a ser tão esotérico quanto Kepler, mas se valeu de 

maneiras diferentes de apresentar seu trabalho, sendo o caso mais curioso o de seu Diálogo 

sobre os dois principais sistemas do Mundo, em que se vale do diálogo entre os 3 

personagens principais da obra para, entre outras coisas, defender o heliocentrismo. 

Para além do estilo de escrita que estes dois autores adotavam, eles ainda seguiam 

algumas convenções sociais da época, importante para a validação de suas próprias produções 

intelectuais. Em Galileu, Cortesão: A Prática da Ciência na Cultura do Absolutismo, Mario 

Biagioli (2003) chama a atenção para a influência que a cultura cortesã exercia na maneira 

como Galileu43 apresentava seus trabalhos. 

Para Biagioli (2003) a dedicatória do Sidereus Nuncius é emblemática para entender 

a natureza cortesã de Galileu. É nesta obra que o matemático descreve a descoberta de “quatro 

planetas” que orbitavam Júpiter e as quais Galileu chamou de “Estrelas de Médicis”. Ao 

dedicar sua descoberta aos Médicis, Galileu conseguiu para si a posição de matemático 

filósofo, o que foi fundamental para a sua produção intelectual futura. 

Não pretendo entrar em muito mais detalhes acerca deste assunto. Basta saber que 

Biagioli (2003) defende que as regras e costumes da corte estavam intimamente ligadas à 
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 Na noção de estilo apresentada por Montgomery (1999), a saber, a maneira como as frases são estruturadas, 
complexidade de expressões, uso consciente de metáforas e etc. 
43

 Embora o livro trate especificamente de Galileu, também Kepler agia através dos mesmos mecanismos, 
tendo tido como mecenas não só Tycho Brahe como também o imperador Rodolfo II da Áustria quando foi 
nomeado matemático real. 
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Galileu e à sua produção como “cientista”. Tratava-se, acima de tudo, da maneira que o 

italiano encontrou para conseguir uma posição intelectual mais respeitada44 e, ao mesmo 

tempo, validação para sua produção.  

Seja como for, ainda que os casos de Galileu e Kepler sejam limites no que diz 

respeito à ciência, nos anos que se seguiram à Revolução Científica e ao surgimento das 

academias de ciência, o estilo de texto adotado pelos cientistas, defende Montgomery (1999), 

continuaria sendo bastante variado, indo do uso de diálogo, como feito por Galileu, passando 

por coleções de aforismos, comentários em trabalhos anteriores e o uso de perguntas e 

respostas como forma de apresentar uma ideia. 

Montgomery (1999) diz, no entanto, que já no século XVII os membros da Royal 

Society of London discutiam sobre os benefícios que uma simplificação na maneira de 

reportar os achados científicos poderia trazer, e que no tempo de Newton a linguagem 

científica já havia começado a se tornar mais sóbria, tendo como grande exemplo o estilo 

adotado por Robert Boyle em seus textos, ao qual ele próprio chamou de “ensaio 

experimental.”45 

Até este ponto é preciso lembrar que a produção científica era apresentada 

usualmente em formato de livro, o que exigia grande investimento financeiro para poder 

pagar os custos de impressão, além da atenção constante do autor que precisava garantir que 

sua obra seria impressa de forma correta. 

Vários fatores ajudaram na passagem dos tratados científicos impressos em livros 

para os primeiros artigos científicos. O custo era evidentemente uma das preocupações 

constantes. Para além disso, como vimos, a comunidade científica já buscava uma maneira 

mais condensada do texto científico. Outro fator importante é o próprio crescimento da 

comunidade e, por consequência, o aumento da produção e velocidade com a qual a ciência 

era produzida. Por fim, um formato de publicação mais compacto do que o livro permitia 

tiragens maiores e uma distribuição mais facilitada dos textos não só entre a comunidade 

local, mas também entre a comunidade internacional. 
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 Segundo Biagioli, a matemática era uma disciplina subordinada à filosofia e por assim ser não podia se 
envolver em algumas questões, como por exemplo o heliocentrismo, sem correr o risco de ser desacreditada. 
Ao conseguir a posição de filósofo matemático da corte dos Médici, Galileu encontrou na figura do príncipe a 
validação necessária para poder dialogar, enquanto matemático, em pé de igualdade com os filósofos. 
45

 Traduzido de experimental essay. 
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Junto com os artigos científicos vieram os periódicos, sendo o primeiro deles o 

Philosophical Transactions da Royal Society of London. Ainda segundo Montgomery (1999), 

o artigo científico só chegou à forma como o conhecemos hoje por volta da segunda década 

do século XX, e se solidificou como uma das principais maneiras encontradas pela 

comunidade científica de se comunicar.  

É evidente que desde o surgimento do Philosophical Transactions a comunidade 

científica cresceu, se profissionalizou e se especializou. A produção científica aumentou 

consideravelmente e trouxe para os periódicos dois problemas fundamentais. O primeiro é o 

de encontrar meios de selecionar quais artigos deveriam ser publicados, o segundo é o de 

garantir a qualidade destes artigos. A solução encontrada foi, como diz, Rowland (1999) a 

criação de um “mecanismo de controle de qualidade”, através do processo de peer-review. 

Estes três elementos, o periódico de ciência, o artigo científico e o processo de peer-

review, de certa forma tornaram-se o tripé que sustenta os processos comunicativos da 

comunidade científica moderna, seu mecanismo de validação do conhecimento produzido, 

além de servir como indicador de colocação profissional. 

Mas se não há dúvidas sobre os benefícios trazidos pelos periódicos e pela adoção do 

formato de artigo para uma ciência fundamentada em um mundo analógico, o mesmo não se 

pode dizer quando pensamos em uma ciência feita no mundo virtual. Neste caso, não é só o 

modelo de publicação atual que é preciso ser revisto, a própria natureza do artigo científico 

passa a ser questionada. 

Comecemos, no entanto, pelos problemas existentes atualmente com o modelo de 

publicação impresso e sua transposição para a Web. O problema que parece afetar mais 

comumente os investigadores é o custo que as bibliotecas das instituições de ensino devem 

pagar de modo a disponibilizarem acesso aos principais periódicos. Em muitos casos, o custo 

de manutenção das assinaturas dos periódicos pode chegar a 80% do gasto da verba 

disponibilizada para uma biblioteca (BREIVIK et al, 2009, p. 183), o que inviabiliza, por 

exemplo, a compra de novos livros. 

Segundo o artigo de Breivik et al (2009), entre 1990 e 2005 o preço dos periódicos 

cresceu 200% enquanto o resto da indústria tipográfica, no mesmo período, teve um aumento 

de preço na ordem dos 57%. 
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“O problema”, comenta Breivik et al (2009), “é que as revistas acadêmicas ainda 

estão presas em um modelo que remonta o tempo dos periódicos feitos em papel”, e completa: 

“No entanto, quando se publica na Web, não há razões para não se ter acesso 

aos artigos científicos. Em geral, estamos falando de investigações financiadas 

por dinheiro público, e portanto seria melhor, do ponto de vista da sociedade, 

que o custo para leitura seja zero.” (BREIVIK et al, 2009, p. 184). 

Rick Weiss (2003) faz crítica semelhante ao dizer que “qualquer um tem acesso à 

disparates médicos de graça na Web, mas os cidadãos precisam pagar para verem os 

resultados de investigações biomédicas cuidadosamente conduzidas e financiadas por seus 

impostos.” 

Se o custo para se ter acesso a artigos científicos muitas vezes é proibitivo, em outras 

o próprio ato de publicação sofre do mesmo problema. O Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), um dos 20 periódicos com 

maior fator de impacto, cobra do autor ou da instituição científica que deseja publicar em suas 

páginas US$ 70,00 por página de artigo, US$ 250,00 para cada imagem ou tabela colorida e 

até US$ 150,00 por eventuais correções no texto, tabelas ou imagens. Um adicional de US$ 

1.275,00 é cobrado caso o autor opte por permitir que o artigo fique disponível em acesso 

livre na Web.46 

Trata-se evidentemente de um problema significativo. O modelo atual de publicação 

privilegia o material impresso, mesmo que o periódico tenha uma versão online. Neste caso, 

além dos altos custos, o que torna a distribuição do conhecimento científico limitada muitas 

vezes às instituições de países mais ricos, há um atraso proposital, normalmente de seis 

meses, na disponibilização do artigo em formato digital, o que também dificulta o acesso para 

as instituições que optam por não assinar a versão impressa dos periódicos. 

Outro problema em tratar a versão virtual do periódico como mera transposição do 

material impresso é que determinadas limitações não são eliminadas no processo de 

conversão. É o caso do limite de páginas permitidas para os artigos a serem submetidos. Para 

Young et al (2008) isso gera um fenômeno que ele define como escassez artificial, ou seja, 

uma situação “em que, embora uma commodity exista em abundância, restrições de acesso, 

distribuição ou disponibilidade fazem este parecer raro, e por isso sobretaxado.” 
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O argumento é que embora a autoridade dos jornais esteja relacionada com a taxa de 

rejeição dos artigos submetidos, o principal motivo para esta rejeição é “ironicamente 

irrelevante para os dias de hoje – espaço de página impresso” (YOUNG et al, 2008, p. 1420).  

Apesar disso os periódicos anunciam suas taxas de rejeição como meio de indicar o 

alto padrão da publicação. Segundo dado disponibilizado em seu site, a Nature, em 2009, 

publicou 6.8% dos artigos submetidos. Rejeitou no processo, 10.966 artigos47. Já a Science, 

dos 12.000 artigos anuais que chegam a ser submetidos ao periódico, só 8% são publicados.48 

Estes problemas acabaram por incentivar, junto com as facilidades trazidas pela 

Internet e pela Web, o surgimento de um movimento que tenta combinar o sistema de 

publicação e validação tradicionais com a Web. 

Este movimento, conhecido como Acesso Aberto49, é liderado pela Public Library of 

Science (PLoS). A PLoS é “uma organização sem fins lucrativos de cientistas e médicos 

preocupados em tornar a literatura médica e científica do mundo um recurso público.”50 

Desde 2006 a PLoS deixou de publicar periódicos impressos, funcionando 

exclusivamente online. Para publicar no site é preciso pagar uma taxa, paga pelo autor, 

instituição de ensino ou pelo órgão financiador da investigação, que serve ao propósito de 

custear o processo de peer-review. Como a PLoS não tem limitação de espaço físico, o peer-

review é usado apenas como forma de garantir que o que está sendo publicado está de acordo 

com as regras da comunidade científica. Depois de publicado o artigo fica disponível 

gratuitamente online, é indexado pelos mecanismos de busca, como o Google e o Yahoo, e 

pela Thomson Reuters de modo a poder ter seu fator de impacto calculado. 

Uma das grandes vantagens em se publicar em um repositório de acesso aberto é que 

ele fica mais visível para investigadores que estão buscando por bibliografia. Lawrence 

(2001) conduziu uma pesquisa que determinou que artigos disponíveis online possuem 336% 

mais chances de serem publicados do que artigos disponíveis apenas no formato impresso. 

Embora o artigo não faça distinções entre artigos online disponibilizados de forma 

gratuita ou não, Lawrence chega a dizer que: 
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“Disponibilidade online gratuita facilita o acesso de várias maneiras, incluindo 

arquivos online, conexão direta entre cientistas ou grupos de investigação, links 

diretos via email, grupos de discussão e outros serviços indexados por motores 

de busca Web. Disponibilizar literatura científica de forma gratuita trás uma 

série de benefícios para a ciência e para a sociedade. Para maximizar o 

impacto, minimizar a redundância e acelerar o progresso científico, autores e 

editores devem ter por objetivo tornar a investigação fácil de ser acessada.” 

(LAWRENCE, 2001, p. 521). 

Outra possibilidade é simplificar o ato de citar um trabalho, usando para isso as 

vantagens que o hyperlink trás, possibilitando que o leitor do artigo possa ter acesso imediato 

aos trabalhos referenciados. Utilizar o sistema de hyperlink para incrementar a citação 

também trás outra vantagem, que é a possibilidade de se fazer a contagem em tempo real da 

quantidade de menções que o artigo em questão recebe, bem como a indicação precisa dos 

trabalhos que fazem esta referência. 

Todas estas questões, no entanto, estão relacionadas a um modelo tradicional de se 

fazer ciência, tendo como meio de publicação dos resultados a Web e não mais o papel. 

Mesmo a publicação na Web, integrando alguns recursos sociais como comentários e 

contagens de citações, ainda tem por base a noção de que investigação e publicação são fazes 

distintas da produção científica, o que é certamente verdade para um mundo analógico, mas 

não obrigatório para uma ciência 2.0. 

Em uma ciência livre, como sugerida na seção anterior, é preciso considerar que os 

resultados finais da investigação, embora importantes, não são as únicas informações 

compartilhadas. É igualmente importante deixar disponível toda a discussão relacionada à 

investigação, os erros e acertos, os dados coletados, e etc. 

A Web 2.0 permite que se produzam documentos dinâmicos, que podem ser 

atualizados, modificados ou ampliados pela comunidade a qualquer momento. Documentos 

que possam se valer de mídias audiovisuais como forma de enriquecer o conteúdo 

apresentado. É possível ainda introduzir tecnologias próprias da Web 2.0, como 

geolocalização, API’s51 de acesso ao conteúdo disponível, uso de RSS ou tecnologia similar 
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para permitir que as modificações ou inclusão de novos dados possam ser notificadas para 

quem quer que esteja interessado, e etc.  

Se na ciência tradicional o artigo científico delimita o momento final de uma 

investigação, ao mesmo tempo em que abre novas possibilidades através de seus resultados 

para novas iniciativas, na Ciência 2.0 este momento não precisa ser demarcado. Uma 

investigação pode continuar a ser levada a cabo, de forma incremental, pela colaboração livre 

da comunidade. Novas linhas de investigação podem surgir como resposta para os desafios 

encontrados durante o processo de trabalho dos projetos já existentes, e tudo isso sem que 

precise ser definido um “momento final”. 

Como todo o material está disponível o tempo todo, bem como todas as alterações, 

todo o histórico da investigação, todas as contribuições, todos os acertos e enganos, enfim, 

toda a informação produzida durante a investigação, o papel do artigo científico perde um 

pouco seu valor.  

Não que ele deixe de ser necessário. Na medida em que é preciso comunicar a 

ciência para a sociedade, o artigo científico ainda serviria para situar os setores diretamente 

interessado, nomeadamente as agências de fomento e agências reguladoras, aonde um 

documento que sintetize o estado da investigação até o momento é de grande valor. Quanto à 

sociedade como um todo, bem como a imprensa e os mídia, não acho que o artigo científico 

seja um bom veículo mesmo hoje. Nestes casos é mesmo preciso que um trabalho específico 

de comunicação mais direcionada (através de press releases e artigos de divulgação) seja feita. 

Seja como for, é preciso ter sempre a noção que o artigo científico de uma 

“investigação 2.0” precisa ir sendo atualizado e revisto ao passo em que a própria 

investigação vai sendo gradualmente modificada. 

Este fato por si só já coloca em xeque não só o papel dos periódicos, impressos ou 

virtuais, bem como o atual sistema de peer-review. Lembrando que o artigo científico também 

deixa de ter a importância tradicional, o tripé ao qual eu havia me referido anteriormente 

deixa, por fim, de ser válido. 

Vemos aqui como McLuhan foi feliz em criar a noção de que o meio molda a 

mensagem. A ciência desenvolvida nos últimos cinco séculos foi toda construída com base 
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em um mundo de limites físico, que se comunica em velocidade moderada, que é feito de 

barreiras geográficas. 

E agora esta mesma ciência, transitando em um mundo virtual, infinito, de 

imediatismos, um mundo que parece não se importar com as barreiras geográficas ou 

hierarquias, precisa aprender a se reinventar. 

O momento atual parece ser de transição e experimentação de novos modelos, com a 

comunidade científica, as revistas e periódicos buscando encontrar a melhor maneira de tirar 

proveito da flexibilidade da Web e da cultura da partilha. 

Mas não podemos esquecer McLuhan e a lição importante que ele nos deixou. Uma 

ciência feita na Web e na Internet tende a se desenvolver de forma substancialmente diferente 

e, embora seja muito difícil prever para onde estamos indo, é preciso olhar para o caminho 

que estamos trilhando de maneira a entendermos melhor as mudanças que estão por vir. 

 

4.3.  Ciência e a Cultura do Remix. 

Como já dito anteriormente52, a Web 2.0 permitiu o surgimento de uma cultura que 

não está satisfeita em consumir conteúdo de forma passiva. Uma cultura constituída, em geral, 

por amadores que de certa forma são capazes de se apropriar de conteúdo profissional e 

retrabalha-lo de diferentes maneiras. 

Se estes adeptos da cultura do remix se acostumaram a trabalhar com música, 

imagens e vídeos, não deveria ser surpresa que, em especial por conta do crescente 

movimento da ciência de acesso aberto, também o empreendimento científico poderia ser 

remixado, retrabalhado, pelo mesmo movimento. 

Para Delfanti (2010) esse movimento se dá majoritariamente em três fases distintas. 

A primeira tem a ver com a discussão sobre ciência em blogs, fóruns, redes sociais e etc, por 

cientistas amadores, ativistas e curiosos. Em um segundo momento, temos a participação 

pública no que diz respeito à coleta e análise de dados que podem ser compartilhados via 

ferramentas online. Por fim temos a ciência feita fora da academia, por uma comunidade de 
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amadores capaz de propor investigações e experimentos que são depois analisados e 

discutidos com o uso de plataformas em rede. 

As duas primeiras fases são por vezes enquadradas no que se habituou a chamar de 

engajamento público da ciência, que não foi um movimento emergente da cultura do remix 

propriamente dito. Antes disso, foi uma iniciativa que veio de cima, da comunidade científica, 

para baixo, para a sociedade como um todo. 

A ideia por trás do engajamento público é aproximar a ciência da sociedade através 

de iniciativas que permitam com que pessoas que não fazem parte da comunidade científica 

possam contribuir de alguma forma, seja na coleta ou na análise de dados, seja na sugestão de 

investigações a serem feitas. 

Com efeito, o engajamento público muitas vezes é comparado às iniciativas de 

divulgação científica já que em termos gerais, o público não tem a mesma autoridade que os 

cientistas envolvidos na investigação. Neste sentido, o movimento de engajamento tem muito 

mais o objetivo de servir como mecanismo de “propaganda” da ciência, convencendo o 

público da importância da atividade científica, ao mesmo tempo em que se beneficia do tempo 

e esforço doado por estas pessoas para avançar com determinadas investigações. 

Isso não significa que o engajamento público é usado de forma exploratória, muito 

pelo contrário. A aproximação da ciência com a sociedade, se serve à ciência ao melhorar sua 

imagem pública, serve também ao público que influencia na decisão, ainda que de forma 

indireta, sobre o tipo de investigação a ser feita. 

Um dos casos mais emblemáticos deste engajamento público vem de uma empresa 

chamada 23andMe. Trata-se de uma iniciativa em que pessoas comuns pagam para receber 

em casa um kit de coleta de saliva que, depois de usado, é enviado à empresa que sequencia o 

material genético contido na saliva. 

Este material sequenciado fica então disponível para seu dono em uma ferramenta 

online semelhante a redes sociais como o Facebook e o MySpace. Uma vez que os dados 

estão disponíveis, a ferramenta online permite que seu dono explore suas características 

genéticas, crie árvores genealógicas, investigue a possibilidade de doenças, descubra mais 

sobre seus ancestrais e etc. 
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Outra função do site é dar a opção ao usuário de compartilhar os resultados de sua 

análise genética com um banco de dados de investigadores que então passam a ter acesso a 

este material e podem utilizá-lo em suas investigações. 

O site é no fundo um híbrido de um serviço oferecido à sociedade que tem a opção 

de escolher auxiliar no desenvolvimento científico de áreas relacionadas à genética. O custo 

do serviço ainda é proibitivo para uma adoção em massa, apesar disso a 23andMe é a opção 

mais barata para análise genética sob demanda. 

Já a terceira fase é as vezes referida por “ciência cidadã” ou “P2P Science”, fazendo 

referência aos softwares de compartilhamento entre dois pontos que marcaram um período da 

Internet, em que usuários trocavam arquivos de música ou vídeo diretamente. 

Neste caso estamos mesmo nos referindo à ciência feita fora da academia, em 

laboratórios amadores e que, mesmo assim, funcionam de maneira a seguir as regras criadas 

pela comunidade científica profissional. Com efeito, o papel da comunidade científica neste 

caso é validar a lógica e a metodologia do trabalho executado de forma amadora, mas não 

excluir a possibilidade deste trabalho por si só. 

Bauwens (2010) a este respeito diz: 

“A lógica da ciência cidadã é equipotente: o que importa não são as credenciais 

do indivíduo, mas sua capacidade em realizar certas tarefas de acordo com 

determinadas regras sociais.” (BAUWENS, 2010, p. 2). 

A astronomia talvez seja o caso mais emblemático deste tipo de ciência, em que 

amadores podem investir em telescópios e outros equipamentos e realizarem observações que 

muitas vezes escapam aos profissionais. 

Movimentos mais recentes neste sentido são os de DIY53 Biology e DIY Chemistry. 

Estes dois casos envolvem comunidades de amadores que muitas vezes chegam a construir 

laboratórios em suas garagens e planejam e desenvolvem investigações por sua própria conta. 

No que diz respeito à biologia, há o Outlaw Biology Simposium, simpósio dedicado 

exclusivamente à discussão sobre projetos de investigação levado a cabo por amadores, troca 
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de informações sobre como construir um laboratório residencial e compartilhamento de 

resultados de investigações feitas nestes moldes. 

Há, como é evidente, uma preocupação crescente das autoridades neste tipo de 

ciência. A palavra outlaw utilizada para nomear o simpósio pode ser traduzida como “fora da 

lei”, o que indica claramente o status deste tipo de pesquisa. No entanto não se trata de algo 

ilegal ou criminoso, trata-se muito mais de uma atividade situada em uma área incerta, ainda 

não legislada. 

Se a preocupação das autoridades legais é legitima, também a comunidade científica 

profissional se questiona em como tratar este tipo de atividade. Delfanti (2010) levanta as 

questões sobre como essa ciência “amadora” afeta a relação entre o público e os especialistas, 

se há apropriação indevida de instituições científicas sobre o conhecimento produzido pelo 

público e se é preciso encontrar um novo modelo para que estas duas ciências, a remixada e a 

profissional, possam conviver de forma produtiva. 

Ainda não há respostas para estas questões. A ciência cidadã é um fenômeno em 

ascensão e que ainda não tomou uma forma definitiva. Os próximos anos serão vitais para o 

amadurecimento desta nova ciência e para a maneira como ela irá impactar nas atividades 

mais tradicionais. 

 

4.4. Uma visão cética. 

Mas se o futuro desta Ciência 2.0 parece promissor, há que se levar em consideração 

algumas críticas. Em especial a feita por um editorial da Nature de 200154. Uma das principais 

características da Web 2.0 é que toda a informação disponível não é filtrada por nenhum 

mecanismo, a não ser pelo próprio usuário. 

Mesmo sistemas automáticos de filtragem, no que diz respeito à Web 2.0, funcionam 

seguindo regras definidas pelo usuário, ou aprendendo automaticamente os costumes e gostos 

do indivíduo e filtrando os resultados com base nessa aprendizagem. 

Embora este seja um mecanismo interessante na maior parte do tempo para organizar 

a profusão caótica de conteúdo disponível na Web, existe um efeito colateral. A filtragem por 
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este mecanismo faz com que os conteúdos que nos interessam sejam sempre apresentados ao 

passo que os que parecem não nos interessar sejam ignorados. 

O problema só se agrava a medida que mais e mais serviços funcionam com base 

neste sistema. É o caso, por exemplo, de quando assinamos o feed de notícias de alguns sites 

ou jornais, ou quando confiamos nas sugestões de novas músicas de serviços como o Last.fm, 

na indicação de livros feita pela Amazon.com com base em seu perfil de compra, ou mesmo 

na indicação de artigos similares ao que costumamos ler feita pelo Mendeley. 

Para a ciência este mecanismo é particularmente preocupante já que a profusão de 

pontos de vistas diferentes é fundamental para o funcionamento da atividade. Uma Web que 

funciona com base apenas em nossos gostos não é particularmente interessante em geral, e em 

específico para a atividade científica. 

Felizmente este tipo de problemas pode ser evitado de pelo menos três formas. A 

primeira, e por enquanto ainda em fase embrionária, tem a ver com os mecanismos 

semânticos de busca e indicação de conteúdo, a chamada Web Semântica, que pode permitir 

que nos deparemos com material que de outra forma não seria encontrado. 

A segunda, e provavelmente a mais eficiente, é o aumento da conectividade entre 

indivíduos de variados backgrounds e culturas diferentes. Este tipo de solução já é alcançado 

através das muitas redes sociais disponíveis hoje em dia, e também pelos mecanismos de 

“wiki” e compartilhamento de informação disponível pela Web. É preciso, no entanto, que o 

investigador ativamente busque evitar seu isolamento no mundo online. 

A terceira maneira, e que será melhor tratada no próximo capítulo, é através de 

iniciativas de divulgação da ciência. Uma ciência mais aberta e preocupada em tornar visíveis 

seus resultados tem maiores chances de ser comunicada em canais que não os profissionais. O 

papel da imprensa e do divulgador de ciência, e mesmo da ficção científica, é, neste caso, 

fundamental e imprescindível. 
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5. DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: A COMUNICAÇÃO TRANSVERSAL DA 
CIÊNCIA. 

 

No capítulo 3 tratei superficialmente sobre este tipo de comunicação científica que se 

faz entre ciência e sociedade, além de chamar a atenção para a necessidade de também se 

considerar a comunicação feita de forma transdisciplinar entre as comunidades disciplinares. 

Como visto, não se trata de uma comunicação feita ao nível da legitimação ou ensino, mas de 

uma comunicação feita no que se habituou a chamar55 de divulgação científica. 

Apesar da popularidade crescente desta atividade no século XX, a divulgação 

científica parece ser tão antiga quanto a própria ciência. No prologo de Bully for 

Brontosaurus, Gould (1992) diz que Galileu por “escolher escrever seus dois grandes 

trabalhos em italiano, como diálogos entre professor e aluno, e não no latim formal das igrejas 

e universidades” foi um dos primeiros divulgadores da ciência. 

Talvez Gould (1992) tenha ido muito longe buscar um bom exemplo de divulgador 

de ciência. Isso por que como visto anteriormente, Galileu pode não ter escrito em italiano na 

tentativa de divulgar sua ciência, mas sim por exigência das convenções cortesãs da época. 

Para além disso, apontar Galileu como divulgador científico implica em sugerir que a ciência 

como a conhecemos já existia, o que pode ser considerado anacrônico. 

Já Mora (2003) defende que a divulgação científica começou com a geração que se 

seguiu à Isaac Newton. Diz a autora: 

“A geração posterior a Newton fez dele um dos seus heróis. Os princípios da 

mecânica newtoniana se generalizaram e os filósofos proclamaram a vitória da 

nova ciência, propagando uma nova ordem racional, baseada no mundo que 

Newton tinha estabelecido.” (MORA, 2003, p. 18). 

A popularidade de Newton gerou uma série de obras que buscavam explicar a um 

público mais alargado a física newtoniana. É o caso de Elogio a Newton e Newtonianismo 

                                                           
55

 Ao menos no que diz respeito aos países de língua portuguesa. Na França usa-se o termo vulgarização da 
ciência (vulgarisation des sciences), enquanto nos países de língua inglesa usa-se popularização da ciência 
(popularization of Science). 



74 
 

para damas56. É também desta mesma época a popularização das coleções e gabinetes de 

curiosidades que depois dariam origem aos museus de história natural. 

O século XX foi permeado por uma série de conflitos, como Segunda Guerra 

Mundial, Iroshima e Nagasaki, a corrida armamentista e espacial que tomou lugar durante a 

Guerra Fira, em que a ciência teve papel bastante relevante. 

A ciência passou a ser vista não só como a atividade responsável pelo 

desenvolvimento de tantas melhorias na qualidade de vida da sociedade como um todo, mas 

também como responsável pela produção de tecnologias que podiam ser usadas para a 

destruição desta mesma sociedade que ela ajudara a criar. 

O interesse pela atividade científica passou então de mera curiosidade para a 

preocupação com o impacto da ciência na sociedade, além da crescente preocupação dos 

governos do mundo na educação científica de sua população.  

Não é surpresa, portanto, observar que as iniciativas em divulgação científica deste 

século, em especial da segunda metade, estejam fortemente fundamentadas em uma narrativa 

que exibe uma ciência secularista e neutra em relação a posições política, uma ciência com 

papel central no desenvolvimento de uma sociedade moderna cada vez mais capaz de superar 

os problemas que a natureza impõe. 

Ao mesmo tempo, vemos alguns setores da sociedade, em especial os setores mais 

conservadores e religiosos, a criticarem pesadamente esta ciência fundamentada em uma 

visão de mundo secular, e que interfere de muitas maneiras com valores mais tradicionais 

destes setores. 

É verdade que as críticas feitas à ciência nem sempre são bem fundamentadas, o que 

levou à crença por parte de alguns cientistas e divulgadores de que as críticas existem por que 

a ciência não é sempre bem compreendida, e que é papel da divulgação científica corrigir esta 

deficiência. Russel (2010) chega mesmo a chamar a atenção para um relatório da Royal 

Society of London que identifica clara ignorância sobre fatos e teorias científicas. 

Não se pode extrapolar os resultados do Reino Unido para todo o mundo, e em 

verdade, é preciso questionar se ignorância científica resulta e uma sociedade que apoia 

menos a ciência. Russel (2010) também cita uma pesquisa similar feita nos Estados Unidos e 
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que indica que, embora a maior parte das pessoas se identifique como iletrada no que diz 

respeito à ciência, apoiam investimentos na atividade.  

Mas a falta de conhecimento científico não vem sem consequências. Russel (2010) 

alega que se por um lado o analfabetismo científico não prejudica os investimentos em 

ciência, por outro produz três efeitos indesejáveis. O desinteresse pela atividade científica 

pode implicar na redução de profissionais desta área, o que pode resultar em retardo do 

crescimento econômico, uma população com baixo conhecimento científico pode não ser 

capaz de tomar decisões informadas sobre problemas relacionados à ciência e, por fim, uma 

população cientificamente ignorante pode ser culturalmente privada dos benefícios da ciência. 

Seja como for, apesar da popularidade do termo e da produção crescente deste tipo 

de comunicação, ainda há certa dificuldade em definir o que é exatamente divulgação 

científica. Mora (2003) alega que a divulgação científica é uma atividade que dificilmente 

pode ser abarcada por uma só definição, é tão complexa quanto a o que se tenta divulgar, e 

acrescenta: 

“Para alguns, divulgar continua sendo traduzir. Para outros, ensinar de forma 

amena ou informar de um modo acessível. Fala-se, também, que divulgar é 

tentar reintegrar a ciência na cultura.” (MORA, 2003, p. 9). 

A autora, no entanto, opta por uma definição que ela chama de operativa, e que diz 

que divulgar ciência é “recriar de alguma maneira, o conhecimento científico para torná-lo 

acessível ao público”. Ora, o problema que se coloca imediatamente é o de entender quais 

tipos de “recriações” podem ser consideradas divulgação científica. 

Isso por que podemos considerar livros e materiais didáticos em geral “recriações” 

do conhecimento científico, mas com o propósito específico de servir à educação, à 

comunicação entre gerações. 

Também uma comunicação em um simpósio ou congresso pode ser considerada 

“recriação”, mas ao nível da divulgação ou da comunicação entre pares. Não serão também os 

artigos científicos “recriações do conhecimento científico” já que buscam transmitir de forma 

escrita o trabalho desenvolvido em laboratório? 

Mora (2003) tenta resolver esta questão da recriação quando diz que é preciso tornar 

determinado conteúdo “acessível ao público”. Parece-me evidente que por “acessível” a 
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autora deixa explícito que de fato o conteúdo científico produzido para o “especialista” não 

pode ser aproveitado por qualquer indivíduo, e por isso precisa ser transformado. O “público”, 

portanto, é o “não especialista”, o leigo, aquele que não está diretamente envolvido com o 

avanço da atividade científica. 

Massarani (2001) oferece outra definição quando diz que divulgação científica é “a 

tentativa, seja por cientistas, seja por jornalistas, de fornecer à sociedade uma descrição 

inteligível da atividade criadora dos cientistas e de esclarecer questões técnicas e científicas 

de interesse geral.” 

Esta definição parece-me melhor por vários motivos. Primeiro por que não sugere 

que o conteúdo científico precise ser necessariamente transformado para se tornar acessível.  

Diz, é verdade, que é preciso fornecer uma descrição inteligível, o que não implica que um 

texto científico qualquer precise ser retrabalhado a priori para poder ser compreendido pelo 

leigo.  

Em segundo lugar, ao substituir o “público” pela “sociedade” não exclui o próprio 

especialista, que não deixa de ser alvo da divulgação científica só por estar envolvido 

diretamente com a ciência.  

Mas a definição de Massarani (2001), em minha opinião, ainda precisa ser levemente 

modificada de modo a não tornar a atividade de divulgação da ciência exclusiva dos cientistas 

ou jornalistas. É verdade que em geral existe um cientista ou entidade científica (como 

universidades e centros de pesquisa) por trás de alguma iniciativa em divulgação de ciência, 

ainda assim, ser cientista ou fazer parte de uma entidade científica não é pré-requisito para 

“fornecer à sociedade uma descrição inteligível da atividade criadora dos cientistas”. 

Isso significa como é evidente, que um jornalista pode de fato ser divulgador de 

ciência, mas não que a atividade de reportar os avanços científicos, ou o chamado jornalismo 

científico, por si só seja divulgação científica. Aqui é preciso considerar que a ciência é, no 

âmbito do jornalismo, um assunto como qualquer outro, como, por exemplo, política ou 

finanças.  

Quando a imprensa noticia assuntos relacionados à política, não dizemos que ela está 

fazendo divulgação política. Da mesma forma, o simples ato de noticiar avanços da ciência 

não torna o produto resultante algo que se possa considerar divulgação científica.  
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Ora, é preciso aqui lembrar que a definição de Massarani (2001) diz que o tema 

científico deve ser abordado de maneira a fornecer uma descrição inteligível. Noticiar um 

avanço científico em uma linguagem mais acessível não é, necessariamente, produzir uma 

descrição inteligível.  

A título de exemplo reproduzo aqui a seguinte notícia: 

“A técnica de regredir células adultas a um estágio inicial de desenvolvimento, 

como se fossem células-tronco pluripotentes - capazes de gerar qualquer outra 

célula - pode causar mutações genéticas, segundo pesquisadores norte-

americanos. Um estudo sobre a conclusão será publicado na revista "Nature" 

desta semana. 

A equipe da Universidade de Califórnia em San Diego examinou 22 linhagens 

diferentes de células induzidas, obtidas de sete grupos de pesquisa, cada um 

com uma técnica diferente para tornar células adultas da pele em estruturas 

pluripotentes, capazes de gerar outros tecidos no corpo como o muscular e o 

neural. 

Os pesquisadores notaram uma média de seis alterações por éxon - parte do 

genoma que contém instruções para a produção de proteínas. Com base no 

conhecimento da comunidade científica atual, os pesquisadores esperavam 

encontrar 10 vezes menos mutações do que o observado. 

Segundo Kun Zhang, professor de bioengenharia na universidade, a 

reprogramação de células adultas de mamíferos afeta todo o genoma, podendo 

gerar mutações que provocam tumores e outras doenças. 

Para os autores do trabalho publicado na Nature, antes de utilizar as células 

reprogramadas em terapias com humanos, é preciso saber se o genoma é o 

mesmo que o do receptor e identificar possíveis mutações genéticas como 

aquelas que causam câncer. 
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O estudo foi financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em 

inglês) e pelo Instituto de Medicina Regenerativa da Califórnia.” (G1, 2011).57 

Não há dúvida de que o texto acima tem caráter noticioso e cumpre sua função de 

apresentar uma descoberta científica, ao mesmo tempo em que tenta esclarecer o que tal 

descoberta significa na medida em que põe em causa trabalhos anteriores. Por outro lado, não 

acredito que o texto forneça uma visão “inteligível” da ciência. Noticiar simplesmente não 

basta para que um conteúdo qualquer seja classificado como divulgação.  

É notório neste sentido os muito casos de desentendimentos entre cientistas e 

jornalistas. Muito deste desentendimento tem a ver com a maneira como o jornalista apresenta 

a informação fornecida pela comunidade científica, mas também pelas posições críticas que o 

jornal pode apresentar, especialmente por ser prática comum da imprensa fornecer opiniões 

opostas sobre determinado assunto de forma a estimular a visão crítica do leitor. 

Mesmo assim é curioso ver o crescente número de assessorias de imprensa em 

universidades e centros de investigação, fruto da percepção do papel importante que a 

imprensa tem como mediadora entre Ciência e sociedade. 

A ciência é uma atividade maior do que a soma de tudo que produz. É preciso ir um 

pouco além do ato de noticiar um resultado e desnudar, ainda que de forma superficial 

dependendo do público a que se deseja comunicar, o processo científico, o “fazer ciência”, 

por trás dos resultados de uma ou outra investigação. Não é possível ter uma visão inteligível 

da ciência olhando apenas para seus produtos “finalizados”.  

Dito isto, gostaria de propor uma reformulação na definição de Massarani (2001) 

para torna-la um pouco menos restritiva. Desta forma, digo que divulgar ciência é a tentativa 

de fornecer à sociedade uma descrição inteligível da atividade criadora dos cientistas. 

É claro que a despeito desta definição de divulgação da ciência, eventualmente 

conteúdos feitos para outro tipo de comunicação, como materiais de ensino ou mesmo artigos 

científicos, podem acabar por serem consumidos como materiais de divulgação.  

                                                           
57

 Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2011/03/mutacoes-em-celula-tronco-induzida-
podem-ser-risco-saude-diz-estudo.html>. Acessado em: 03 de Março de 2011. 
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Vale lembrar que optei por usar o modelo de comunicação da ciência proposto por 

Pombo (2002) modificado em certa medida para incluir um tipo específico de divulgação 

científica que chamei de comunicação transdisciplinar. 

Como já visto o modelo se divide em quatro categorias de comunicação, a saber, 

comunicação entre os pares (legitimação), comunicação entre gerações (ensino), e a 

comunicação transversal (divulgação científica) que se divide entre a comunicação feita da 

comunidade científica para a sociedade e entre a comunicação feita entre membros de 

diferentes comunidades disciplinares (comunicação transdisciplinar). 

É verdade que, como lembra Mora (2003) não existe uma fronteira bem definida 

entre divulgação, ensino e comunicação profissional, e acrescento aqui também a divulgação 

feita ao nível da comunicação transdisciplinar. Estas quatro categorias de comunicação são, 

de certa forma, como gotas de tinta derramadas em uma pequena quantidade de água. É 

possível distinguir o centro da mancha que se forma, mas na medida em que nos 

aproximamos das bordas, elas vão ficando cada vez menos evidentes e podem até se misturar 

umas com as outras.  

Ora, os casos em que determinado conteúdo, um texto por exemplo, é usado em 

diferentes contextos comunicativos são muitos. Artigos científicos são usados com relativa 

frequência em atividades educacionais, assim como textos de divulgação. Alguns cientistas 

com longos anos de carreira por vezes preferem publicar seus trabalhos como livros, ao invés 

de artigos científicos em periódicos. Nestes casos, dependendo da prosa do autor, o mesmo 

livro pode ser lido como material de divulgação embora também sirva ao propósito da 

comunicação entre pares. Também textos educacionais por vezes podem ser utilizados com o 

propósito de divulgar a ciência, e por aí vai. 

Embora estes diferentes materiais possam ser usados em diferentes contextos, isso 

não faz de um artigo científico um texto educacional, ou de divulgação. Por que determinado 

material pode trafegar por diferentes vias comunicativas, não significa que ele mude de 

natureza ou de propósito. 

Não há dúvida que, independente de qualquer definição que se possa dar, conteúdos 

produzidos para diferentes tipos de comunicação assumem características particulares. Uma 

olhada superficial a uma pequena amostragem de artigos científicos, por exemplo, basta para 

extrair uma espécie de estrutura compartilhada por todos eles. Tratam-se em geral de textos 
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objetivos, permeados de jargões da comunidade a qual se dirigem, divididos em seções mais 

ou menos padronizadas (título, resumo, introdução, metodologia, discussão e resultados). 

Textos de divulgação científica, por outro lado, não parecem apresentar uma 

estrutura tão uniforme. O problema principal está no público variado ao qual são destinados. 

Um texto58 de divulgação dialoga com uma comunidade mais alargada e mais heterogênea, a 

sociedade, o que certamente dificulta que se encontre uma maneira padronizada, uma fórmula, 

que possa ser adotada na elaboração do próprio texto.  

É justamente por dialogar com um público tão grande e variado que fica difícil 

estabelecer uma definição de divulgação científica que seja menos generalista do que a que eu 

propus mais acima. Uma atividade tão pouco específica requer uma definição que seja mais 

abrangente. 

Seja como for, é preciso não esquecer do papel que o agente comunicador tem na 

definição do tipo de comunicação que um determinado conteúdo tem. Como já visto 

anteriormente, em um mundo analógico a natureza do próprio meio ajuda a definir em que 

tipo de comunicação se está comunicando. 

Mesmo o rádio e a televisão realizam este tipo de filtragem através das escolhas que 

fazem na sua grade de programação. Mas na Web, e em especial na Web 2.0, o conteúdo não 

pode ser filtrado com tanta facilidade.  

Resta então, em última análise, ao agente comunicador indicar com quem está 

dialogando, o que ajuda a identificar em que contexto comunicativo determinado conteúdo 

está inserido. Isso, é evidente, não impede que tal conteúdo seja aproveitado em outros níveis 

de comunicação, e não há a meu ver nada de errado com isso. 

Pode-se argumentar que de certa forma, esta divisão entre tipos de comunicação da 

ciência seja fruto da sociedade majoritariamente analógica, tipográfica. Não é difícil de 

imaginar que a divisão entre comunicação entre pares, ensino e divulgação obedeça uma 

espécie de hierarquia do conteúdo científico, que separa os tipos de comunicação justamente 

por não considerar que eles tenham valores compatíveis entre si. 

                                                           
58

 E em verdade, qualquer outro tipo de conteúdo de divulgação, seja em áudio, em vídeo ou em um meio 
interativo como jogos eletrônicos.  
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Se o que vemos com a Web 2.0, e também na Ciência 2.0 discutida no capítulo 4, é 

um relaxamento das hierarquias que herdamos do mundo analógico, então é possível imaginar 

que estas categorias de comunicação podem perder seu valor gradativamente. A medida que 

vamos nos acostumando a viver neste ambiente mais democrático, tentar separar a 

comunicação científica entre conteúdos de divulgação, de ensino ou legitimação talvez deixe 

de fazer sentido a longo prazo. 

Especulações a parte, é possível encontrar também na ficção científica conteúdos que 

podem ser considerados de divulgação. A ficção científica é um caso interessante, em especial 

pelo status marginal ao qual este tipo de literatura sempre foi relegado. Apesar disso, é 

impossível negar a importância de algumas obras deste tipo. 

Russel (2010) já havia citado Frankenstein de Mary Shelley como uma obra gótica 

de ficção científica. Embora classicamente o livro seja interpretado como um conto de horror, 

Mary Shelley usa muito da tradição científica da época para construir a estória do cientista 

que pelo método da observação desvenda os mistérios da morte e constrói uma criatura viva a 

partir de partes de corpos. 

O livro mostra um Doutor Victor Frankenstein maravilhado pela filosofia natural e 

em especial no que diz respeito ao fenômeno que é a própria vida: 

“Para examinar as causas para a vida, precisamos primeiro buscar assistência 

na morte. Tornei-me íntimo da ciência da anatomia, mas isto não foi suficiente, 

precisei também observar a natural decadência e decomposição do corpo 

humano. [...]Eu parei, examinei e analisei cada minucia de causalidade, 

exemplificada na transformação da vida em morte, da morte em vida, até que 

no meio desta escuridão uma luz se fez sobre mim. [...]Após dias e noites de 

incrível trabalho e fadiga, eu descobri a causa da vida, mais do que isso, eu me 

tornei capaz de conceder vida à matéria inerte.” (SHELLEY, 2010, p. 42). 

Fica claro, pela descrição que Shelley faz de como seu personagem atinge o 

conhecimento necessário para dar vida ao inanimado, a tradição científica da época. Uma 

filosofia natural fortemente baseada no empirismo, e que acreditava que ter conhecimento 

sobre um fato do mundo natural era poder controlar este fato. Victor Frankenstein controla a 

vida, ao reverter a morte, demonstrando assim ter pleno entendimento de um fenômeno 

natural. 
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É possível de fato encontrar na obra de Shelley relações com a ciência e, de certa 

forma, esta proximidade podia funcionar como divulgação científica, embora o termo seja 

aqui aplicado de forma anacrônica. Mesmo assim não é uma divulgação feita de forma ativa. 

Shelley usa o artifício científico, mas sua preocupação não era exatamente em divulgar a 

ciência, mas sim levantar questões morais a respeito da relação entre criador e criatura. Trata-

se, portanto, de uma obra de ficção científica incidental, aonde a ciência é mais um artifício 

narrativo do que elemento principal. 

Bem diferente, por exemplo, de obras como Eu, Robo de Isaac Asimov, o filme 

Gattaca ou livros como The Windup Girl de Paolo Bacigalupi que trata de questões mais 

recentes sobre engenharia genética, inteligência artificial e desastres ambientais, estas sim, 

obras que colocam a ciência como um dos componentes principais do enredo. 

Por outro lado, argumenta Mora (2003), a obra de Shelley também é uma crítica à 

ciência. Diz a autora: 

“O doutor Frankenstein de, de Mary Shelley, é o epítome do cientista que 

desata forças que, depois, não pode controlar; e tão poderosa é essa imagem, 

que ela já faz parte da cultura popular do século XX, como símbolo dos perigos 

da ciência.” (MORA, 2003, p. 46). 

Mora (2003) no entanto lembra que esta imagem, do cientista que “desata forças que 

depois não pode controlar”, não vem da ciência, mas da dificuldade que os não-cientistas tem 

em compreender a atividade científica, e é amplificado pelo desinteresse de grande parte dos 

cientistas em se preocupar com este problema. 

Seja como for, pode-se argumentar de que, por se tratarem de obras de ficção, 

afastam-se da realidade da ciência e, por isso mesmo, não são bons veículos de divulgação 

científica. O argumento faz sentido para obras específicas que se apropriam de elementos da 

ciência para construir cenários e situações que são melhores descritas como fantasia, não 

ficção.  

É preciso neste caso ter atenção para que tipo de ficção científica pode ser 

considerada também divulgação científica. Se voltarmos à definição de divulgação que 

formulei, podemos dizer que obras que incorporam a ciência em seu enredo de forma 

inteligível, mantendo-se fiel ao modus operandi da ciência e que criem condições para a 
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análise do impacto de determinado conhecimento científico na sociedade, podem ser 

consideradas ao mesmo tempo de ficção e divulgação. 

Gostaria também de chamar atenção para um problema que julgo muito comum na 

divulgação da ciência. Me refiro ao problema das narrativas. Não é raro ver iniciativas de 

divulgação científica que, na tentativa de tornar o tema mais acessível, simplificam demais e 

acabam por, ao invés de divulgar, construir uma narrativa que pouco tem a ver com a 

atividade científica. 

Este caso é especialmente verdadeiro quando se trata de conteúdos que buscam 

combater visões especialmente críticas com a ciência, caso por exemplo dos debates entre 

evolucionistas e criacionistas.  

É de se compreender que em geral este tipo de debate consiste em, por parte dos 

cientistas, corrigir os erros de interpretação ou entendimento que os criacionistas tem em 

relação à teoria da evolução. Embora necessário por vezes este tipo de debate acaba por, na 

tentativa de defender a posição da Ciência a qualquer custo, apresentar uma atividade 

científica que tem as respostas para todas as perguntas. 

É preciso ter cautela neste sentido. A História das Ciências em seu início passou por 

situação similar quando a primeira geração de historiadores, influenciados pela filosofia de 

Augusto Comte, passaram a construir uma narrativa heroica da ciência. Tratava-se, para eles, 

de mostrar a superioridade do empreendimento científico face ao obscurantismo medieval e 

eclesiástico.  

Sobre isso Gavroglu (2007) diz: 

“A primeira geração de historiadores das ciências parece ter concordado em 

que as suas obras deviam ter objetivos concretos. Quase todos consideravam 

que se verificara uma grandiosa caminhada do espírito humano, a respeito da 

qual cientistas e sociedade sabiam muitíssimo pouco, pelo que era preciso fazer 

a sua história, quanto mais não fosse, por razões de cultura mais alargada.” 

(GAVROGLU, 2007, p. 32). 

Esta noção de produzir uma história da ciência com a ideia de apresentar a atividade 

científica como a luta contra o sofrimento e ao obscurantismo foi abandonada na década de 

1930. Homens como Merton e Zilsel foram, gradativamente, abandonando a ideia de uma 
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história da ciência extremamente internalista, e passaram a incorporar fatores até então 

desprezados. 

A exemplo da História da Ciência, é importante para a divulgação científica não 

incorrer no mesmo engano. É preciso sim combater os enganos e falácias que as vezes se 

usam para desqualificar o discurso científico, mas sem transformar a ciência em uma 

atividade detentora da verdade ou que produz respostas absolutas. 

É fundamental para uma boa divulgação científica revelar a atividade em sua 

complexidade. É preciso mostrar que a Ciência, a despeito dos avanços que alcançou nos 

últimos séculos, é uma atividade capaz de se questionar e se reinventar a todo instante, mesmo 

que para isso ela precise abrir mão de conhecimentos já estabelecidos e se lançar em direção 

ao desconhecido. 

Por fim, gostaria de lembrar destas iniciativas em que a comunidade científica tenta 

estabelecer um diálogo com o público leigo não através de um texto ou um programa de 

televisão, mas envolvendo indivíduos ou comunidades diretamente com uma investigação em 

andamento. 

O Engajamento Público da Ciência, termo usado para identificar estas iniciativas, é 

um fenômeno recente e que tem por base a noção de que para maximizar a comunicação com 

um determinado grupo de pessoas, é preciso assumir seus valores sociais e torna-las parte 

integrante da atividade que se quer comunicar. 

A importância deste tipo de divulgação foi proposta inicialmente em 2000 pelo 

comitê de Ciência e Tecnologia da House of Lords, em seu terceiro relatório.  O relatório 

chama a atenção para uma crise de confiança do público na atividade científica, em particular 

por questões éticas, morais, econômicas e implicações sociais, que algumas áreas da ciência59 

acabam por provocar. 

Segundo o relatório, a sociedade não aceita mais um papel passivo frente à ciência e 

à autoridade do especialista. “O público”, defende o relatório, “não quer apenas saber o que 

esta acontecendo, quer também ser consultado.” (House of Lords, 2000). 

                                                           
59

 Em geral áreas de ciência aplicada ainda em desenvolvimento, como as pesquisas com células tronco, 
clonagem, alimentos geneticamente modificados, preocupações com o meio ambiente, experimentações em 
animais, e etc. 
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Esta mesma posição é reforçada por outro relatório produzido em 2007 pela 

Comissão Europeia, e que foi discutido na conferencia Future of Science and Technology in 

Europe, que teve lugar em Lisboa. Também este relatório chama atenção para a mudança de 

comportamento de um público antes passivo, mas que agora se interessa ativamente por 

questões tipicamente cientificas. 

Esta mudança de comportamento, alega o relatório, está intimamente ligada ao 

aumento substancial de conhecimento especializado que pode ser facilmente acessado através 

da internet. 

Para a Comissão Europeia, este crescente interesse público pela ciência é uma 

oportunidade única de renovar o contrato social entre ciência e a sociedade civil, e é preciso 

dirigir esforços para incentivar e reconhecer as contribuições feitas pelo público, bem como 

construir uma cultura científica capaz de engajar a sociedade de maneira mais eficiente. 

Russel (2010) lembra que a dificuldade no engajamento público está na maneira em 

que a ciência escolhe abordar a sociedade. Alega o autor que o engajamento público requer 

“mediação e a reinterpretação de problemas científicos em contextos que tenham significados 

para o público alvo” (RUSSEL, 2010, p. 105). 

Apesar das dificuldades, não há dúvidas de que o engajamento público é de fato 

muito importante para a sociedade como um todo e para a ciência em particular, tendo que 

esta última depende basicamente da primeira para garantir as verbas de financiamento 

necessárias para desenvolver suas atividades. 

Mais importante ainda, acredito que este tipo de divulgação tem um efeito colateral 

curioso, que é o de possivelmente incentivar pessoas mais interessadas a ingressarem de fato 

em uma carreira científica, ou a fazer parte de algum grupo das ciências cidadãs discutidas no 

capítulo anterior. 

Apesar de ter discutido aqui sobre a definição de divulgação científica e alguns tipos 

mais específicos desta atividade, não abordei uma questão fundamental, que é justamente a 

motivação por trás da divulgação, o porquê é importante dar maior atenção pra esse tipo de 

comunicação. 

É possível extrair deste capítulo algumas respostas para esta questão, como a 

evidente necessidade da ciência em validar a si própria para os responsáveis por bancar seus 
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custos e lidar com suas implicações. Mas há outras questões a serem observadas que prefiro 

deixar para abordar no próximo capítulo. 
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6. CONCLUSÃO 
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